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DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUD*
ZBOR OBČIN
ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE
REPUBLIKE SLOVENIJE NA POBUDO JANEZA
ČRNEJA, DELEGATA V ZBORU OBČIN
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE, V ZVEZI
S PREVOZOM TOVOROV PO ŽELEZNICI
Poslanec g. Ivan Černej Zbor občin Skupščine Republike Slovenije je dne 11. 7. 1990 dal naslednjo pobudo:
Odgovor na pobudo prevoza tovornjakov (aH tovorov) po železnici je strokovno vsestransko podprt, vendar po nepotrebnem
obširen in pesimističen. Prevoz določenih tovorov na relaciji Maribor-Koper (živine, luksuzne ladje, kontejnerji, cisterne) bi se
lahko že z administrativnimi predpisi usmerili na železnico.
Na pobudo, da bi se prevozi določenih tovorov na relaciji
Maribor-Koper lahko že z administrativnimi predpisi usmerili na
železnico, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja
naslednje:
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da
moramo ob prilagajanju in vključevanju v evropske integracijske
procese in potrebah za oblikovanje takšnega družbenega sistema,
ki bo našemu gospodarstvu olajšal sodelovanje z razvitimi evropskimi državami in svetom, nujno slediti procesom, ki se že uveljavljajo v Evropski skupnosti. Sem sodi nedvomno tudi učinkovito
delovanje prometnega sistema v smeri liberalizacije prometnega
trga oziroma ustvarjanja razmer za popolno uveljavitev tržnih
zakonitosti. Liberalizacija prometa je ena izmed temeljnih strateških usmeritev držav Evropske skupnosti in pomeni za uporabnike
svobodno izbiro prevoznika, za izvajalce pa delovanje v razmerah
skoraj popolne konkurence, po vnaprej predpisanih pravilih in ob
izenačenih izhodiščnih pogojih poslovanja, vendar pa tudi brez
vsakršnih administrativnih omejitev s strani države v korist ali na
škodo posamezne prometne panoge.
Ker železnica ni sposobna zadovoljiti vseh potreb gospodarstva, med katere sodi tudi sprejeta usmeritev, da se bo prevoz
blaga na srednjih in daljših relacijah pri obstoju več prometnih
smeri usmerjal na železniški promet, je treba za to najprej ustvariti
oziroma uresničiti vse potrebne pogoje.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zato meni, da
pobuda, po kateri naj bi se prevozi določenih tovorov usmerili na
železnico z administrativnimi predpisi, ob našem hotenem vključevanju v Evropo po letu 1992 in ob neustreznih železniških
zmogljivostih ni sprejemljiva. Ko bodo uresničene naložbe v železniško gospodarstvo in s tem izenačeni pogoji poslovanja s cestnim prometom, pa moramo trgu oziroma uporabnikom prepustiti
odločitev, katera prometna panoga je za določene tovore na
posamezni relaciji najustreznejša.
XXX
Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republiški
sekretarita za promet in zveze.

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE
REPUBLIKE SLOVENIJE o pobudi Vike Potočnik,
delegatke Zbora občin Skupščine Republike
Slovenije, za pripravo poročila o problematiki
us m e rj e n eg a izobraževanja.
Na 4. seji Zbora občin skupščine Republike Slovenije dne 18.
julija 1990 je delegatka Zbora občin Vika Potočnik podala naslednjo delegatsko pobudo:
»Glede na izjave oz. na intervju, mislim da v Dnevniku, in tudi
druga dogajanja na sicer splošno znano temo o dogajanjih v srednjem usmerjenem izobraževanju, dajem naslednjo pobudo, da za
prvo septembrsko sejo Skupščine Izvršni svet oz. ustrezni komite
pripravi celovito poročilo o dogajanjih v usmerjenem izobraževanju, vezano na srednje, višje in visoko šolstvo, kakšno je finančno
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Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo
sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno
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skega gospodarstva in stanovanjskih razmerij zakonsko urediti
tudi področje preurejanja podstrešij v stanovanja.
II. Stališče do pobude:
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je seznanjen s problemi, ki se nanašajo na preurejanje skupnih delov stanovanjske
hiše v stanovanje. Omenjena problematika je v ša veljavni zakonodaji urejena oziroma razdrobljena v več zakonih: zakonu o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list RS, št. 3/81, 34/83, 24/85,1/86,
11/88), zakonu o stanovanjskih razmerjih (Uradni list RS, št. 35/82)
in v zakonu o pravicah na delih stavb (Uradni list RS, št. 19/76).
Po sedaj še veljavni zakonodaji so skupni deli stavbe družbena
lastnina na kateri imajo etažni lastniki in imetniki stanovanjske
pravice skupno trajno pravico uporabe in niso v pravnem prometu. Ta trajna pravica uporabe preneha s soglasjem hišnega
sveta in stanovanjskega organa za preureditev. Veljavna zakonodaja ne rešuje vprašanja kakšna pravica se na skupnih delih hiše
pridobi, niti ne ureja drugih odprtih vprašanj v zvezi s preureditvijo.
Izvršni svet Republike Slovenije pobudo sprejema. V predvidenih spremembah stanovanjske zakonodaje, naj bi v enoten zakon
združili tako zakon o stanovanjskem gospodarstvu, zakon o stanovanjskih razmerjih, zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih
hiš in stanovanj v družbeni lastnini kot tudi uredili vprašanja
v zvezi s preurejanjem skupnih delov stanovanjske hiše.
Skupne dele stavbe, na katerih naj bi imeli etažni lastniki ne
glede na vrsto lastnine idealne deleže, bi bilo možno preurediti,
prezidati, dozidati če bi investitor pridobil soglasje vseh etažnih
lastnikov in sklenil z njimi ustrezno pogodbo. S tako pogodbo bi
se določili predvsem deleži, ki jih mora investitor izplačati posameznim lastnikom, način in roki zaključnih del ter ostali pogoji, ki
jih mora investitor izpolniti zaradi predvidenih gradbenih del
Tako bi se uredila vsa dosedaj nerešena vprašanja v zvezi z lastništvom, lastnikom pa bi se vrnila upravičenja, ki jim gredo iz
naslova lastnine.
XXX
Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republiški
sekretariat za varstvo okolja in urejanja prostora
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IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE
SLOVENIJE DO POBUDE MARCELA
ŠTEFANČIČA, DELEGATA ZBORA OBČIN
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE. NAJ SE
PRIPRAVI REPUBLIŠKI ZAKON O ZADRUGAH IN
VRAČANJU ZADRUŽNE LASTNINE
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občine Ljubljana Center je dal naslednjo delegate
Ljubljana Center podaja pobudo republiški
sprejemanju zakonodaje na področju stanovanj-

Marcel Štefančič, delegat Zbora občin Skupščine Republike
Slovenije je del naslednje delegatske pobude:
V Ur. I. SFRJ št. 3/90 je izšel dolgo pričakovani Zakon o zadružništvu, ki je dokaj skromen celo prohlapen. Specifika in tradicija
slovenskega zadružništva je pričakovala kaj več, tudi ustreznejše
zakonske opredelitve. Vendar je bilo rečeno in ponavljano, da
slovenskega zakona ne bo, da je zvezni zakon dovoljen, da pa bo
sicer sprejet zakon o vračanju odvzete zadružne lastnine. Vsa
dosedanja pojasnila so šla namreč v tej smeri, da je v zveznem
Zakonu dovolj utemeljitev za reorganizacijo zadružništva tudi
v Sloveniji.
Recimo, da je temu bilo tako še do 2. julija letos. Po sprejetju
Deklaracije o polni suverenosti Slovenije pa kaže vendarle razmisliti o lastnem slovenskem zakonu o zadružništvu, morda celo
z nekaterimi posebnimi implikacijami na kmetijsko zadružništvo
Slovenski zakon bi prav gotovo iz bogate tradicije slovenskega
zadružništva utegnil zajeti kako uporabno modrost za našo rabo
Zato predlagam Izvršnemu svetu v premislek pripravo gradiva
za novi zakon o zadrugah v Republiki Sloveniji
Pobuda Marcela Štefančiča, delegata Zbora občin Skupščine
Republike Slovenije, naj se pripravi republiški zakon o zadrugah
in vračanju zadružne lastnine, se že uresničuje. Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju
z Zadružno zvezo Slovenije pospešeno pripravlja republiški zakon
o zadrugah, v katerem bo urejeno tudi vračanje zadružne lastnine,
in to brez omejitev, ki jih določa zvezni zakon o zadrugah. Besedilo predloga za izdajo s tezami za osnutek oziroma z osnutkom
zakona bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določil

koncem septembra 1990, tako da ga bodo zbori Skupščine Republike Slovenije lahko obravnavali v oktobru, predlog zakona pa
naj bi Skupščina Republike Slovenije sprejela v decembru 1990.
it ★ it
Za obravavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republiški
sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE
REPUBLIKE SLOVENIJE do pobude Tomaža
Štrumblja, delegata Zbora občin Skupščine
Republike Slovenije za spremembo zakona
o usmerjenem izobraževanju
Na 4. seji Zbora občin Skupščine Republike Slovenije dne 18
julija 1990 je delegat Zbora občin Tomaž Štrumblje podal naslednjo delegatsko pobudo:
»Jaz imam pobudo za Petra Venclja, in sicer za spremembo
zakona o usmerjenem izobraževanju, v delu, kjer govori o učencih
v srednješolskih programih, ki ne opravijo vseh predmetnih izpitov v predpisanem roku in si s tem pridobijo status občana. Kot
občani morajo ponovo opraviti vse izpite, tudi tiste, ki so jih kot
učenci opravili za razred, v katerega so vpisani.
Predlagam, da se zakon o usmerjenem izobraževanju spremeni
tako, da opravljeni predmeti, predmetni izpiti veljajo in so priznani
tudi takrat, ko učenec v vzgojnoizobraževanem procesu izgubi
status učenca in opravlja izpite naprej kot občan. To pomeni, da bi
dokazoval svoj znanje za določen predmet samo enkrat in ne
večkrat kot sedaj «
Delegat Zbora občin Tomaž Štrumbelj je na 4. seji Zbora podal
delegatsko pobudo za spremembo zakona o usmerjenem izobraževanju in sicer, da bi se odpravil razredni izpit.
Razredni izpit je bil uveden z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 25/89),
ki je pričel veljati 20. 7.1989 in je letošnje šolsko leto torej prvo, ko
se je ta izpit začel uveljavljati. S tem izpitom je bilo nadomeščeno
pravilo, po katerem so imeli učenci pravico opravljati neomejeno
število popravnih izpitov, ki so jih kot občani ponavljali, kolikor so
hoteli. Po večkratnih zahtevah srednjih šol je bilo z omenjeno
novelo zakona omejeno število popravnih izpitov na največ pri
treh predmetih, ki jih je mogoče opravljati le dvakrat. Da pa
učencem, ki ne morejo ponavljati letnika (ker so to pravico npr. že
izrabili ali ne ponavljajo letnika iz drugih razlogov) ne bi bila
onemogočena možnost nadaljnjega izobraževanja, lahko taki
učenci po določilu prenovljenega 4 odstavka 102. člena zakon
o usmerjenem izobraževanju opravljajo razredne izpite iz vseh
predmetov letnika, ki so ga obiskovali, lahko pa tudi nadaljujejo
izobraževanje ob delu ali iz dela.
Ko bo opravljena evalvacija učinkov (ponovno) uvedenega razrednega izpita, bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
ponovno obravnaval podane delegatske pobude.
ir ★ ★
Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republiški
sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo.

Vendar cerkev daje predlog Izvršnemu svetu, izrecno toniti
^
kmetijstvo, da se začne takoj evidentirati, koliko lesa se iz
gozdov odpelje in uporabi. In pozneje, ko bo ugotovljena « gii
in ko prevzame lastnino, da se ve, koliko je bilo odvedeneg
za dohodek. Tudi v nadaljnjem Cerkev ne namerava odpira'glj3'
samostojnih podjetij ali ne vem karkoli samostojnega
.9°^ .,e
stva, hoče biti lastnik, hoče vedeti, kaj z njihovega Prerr"°„Me?i
dohodek in da se ta dohodek potem namenja za ce $
potrebe, za cerkvene spomenike in pa tudi za duhovi
njihove pokojnine, skratka za cerkvene in redovne Potr „ jn P1
pa je in zaželjeno, da se Slovenska škofovska konferenca
komite za kmetijstvo čimprej o tem do kraja zmenita.«
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sprejema P^etif
Janeza Žampe. Ob pripravi predpisov o vračanju krivično 0 .l0M'
nepremičnin in drugega premoženja z agrarno reformo. n g^ipS'
lizacijo, zaplembami ter na druge načine bo Izvršni svetr
čine Republike Slovenije razčistil tudi vsa vprašanja s P1 '\e^e
lastniki. Tako bo za prejšnje cerkvene gozdove priprav
v sodelovanju s Slovensko škofovsko konferenco.
★ ★ ★
Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil ReP
sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE
REPUBLIKE SLOVENIJE do pobude dr. Mand
Mlakerja, delegata Zbora občin Skupščine
^
Republike Slovenije v zvezi z emblemi sjovg^-^
države
Delegat v Zboru občin Skupščine Republike Sloven I
jan Mlaker je podal Skupščini Republike Slovenije uS,)
delegatsko pobudo:
nva
i L.
Rabo emblemov slovenske države bo določilaz "o
/0ir
Vendar menim, da je pod peterokrako zvezdo 9potrjuie"j
hudega, da je ta simbol že danes za nas nsprejemljiv- r fje1
le, da se ne moremo rešiti spon iz preteklosti in nam i
^
upanje v prihodnost.
,
r0
Zato predlagamo, naj se sprejme sklep, da se . '
zaščitni znak mednarodnega komunizma, takoj ° h rnest,
ske zastave in slovenskega grba ter analogno z vseh
.
je bila vsiljena (registrske tablice).
m gkUP^Lnas
Izvršni svet v zvezi s pobudo, ki jo je delegat
stava P?; j
Republike Slovenije ugotavlja, da sta tako grb kot za ^ g inv
blike Slovenije določena v ustavi Republike Sloven j ■'zasta ®5ti
členu je podan njun podroben opis. Sestavina 9rba uStreZen°,r
tudi peterokraka zvezda. Ne glede na pomisleke
oSatn *e
sedanjih emblemov Republike Slovenije, ali ni'h0
sestavin, le teh ni mogoče spreminjati zgolj s sklepo
^
temveč je to predmet ustavnih sprememb.
nOSfe Ji1
Izvršni svet meni, da je treba to delegatsko pobua ^ pfipr^ j,
ustavni komisiji oziroma njeni strokovni skupini.
(effi ^
osnutek nove ustave Republike Slovenije. Izvršni S''
za n
pripominja, da ni predlagatelj niti pobudnik pred 9
embleme slovenske države, ki se pojavljajo v javno
XXX

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE
REPUBLIKE SLOVENIJE DO POBUDE JANEZA
ŽAMPE, DELEGATA ZBORA OBČIN SKUPŠČINE
REPUBLIKE SLOVENIJE, V ZVEZI Z VRAČANJEM
BIVŠIH CERKVENIH GOZDOV
Na 4. seji Zbora občin Skupščine Republike Slovenije dne 18.
julija 1990 je delegat Zbora občin Janez Žampa podal naslednji
delegatski predlog:
»Jaz nimam vprašanja, imam bolj odgovor oz. nalogo, ki sem jo
dobil od Kmečke zveze.
Prej smo tudi slišali in zadnjič smo sprejeli zakon o moratoriju
sečnje v gozdovih in medtem tudi v cerkvenih gozdovih. Moja
malenkost, da bi imel mirno vest kot poslanec, za kaj bi glasoval,
sem se skušal posvetovati z najvišjimi, bi lahko rekel odgovornimi
cerkvenimi dostojanstveniki in so mi dali naslednji odgovor: Cerkev ne preprečuje in ne vztraja na tem. da bi se ustavila sečnja.

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravi'
sekretariat za pravosodje in upravo.

Repu

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPKI
REPUBLIKE SLOVENIJE DO DELEGA I a
POBUDE G. MATJAŽA PESKARJA VŽ3^Z GRADNJO AVTOCESTNEGA ODSEK*
HRUŠICA-VRBA
G. Matjaž Peskar, delegat zbora občin
P ^rU<jic* 4
Slovenije, je v zvezi z gradnjo avtocestnega oa
jf>
ur
dal naslednjo delegatsko pobudo:
VPn 28- i a"L^
na
»Zbori Skupščine občine Jesenice so * te Hrušic gpt>
obravnavali tudi problematiko izgradnje av'0^ gvtoceS
V tej zvezi so sprejeli zahtevo, da se izgradn/
it*
pOfO°

ael1

kot prva prioriteta pri gradnji slovenskih avtocest in temu
speši tudi financiranje.
- 'o problematiko ob tej priložnosti seznanjam tudi širšo javst, saj bi pomenila nepravočasna izgradnja avtoceste možnost
sprejetje ukrepov o prepovedi tranzitnega prometa skozi
tudi
tudi romet sk
"lertdržavna
°' '° paobveznost
P°meni
' damogoč.P
ozi predor, ki je
ne bo
Staline:
svet
PohVrŠni
Skupščine Republike Slovenije pudarja, da je
za
Hri 4 da
Prednostno opredelitev gradnje avtocestnega odseka
ca
ra, v ~Vrba že upoštevana v planskih dokumentih, ki urejajo
cest v naši republiki. Sredstva za njeno financiranje pa so
2a °iov
trn; J 'ier|a z zakonom o proračunu Republike Slovenije za
leto.
s, es ie. da se načrtovani sistem financiranja cestnega gospodartilu Za 'e temeljil na medrepubliškem dogovoru o enotnem povraš|<e ceste v ceni naftnih derivatov in z njim usklajenem republiSveta Zakonu 0 tem povračilu, zaradi ukrepa Zveznega izvršnega
pod ,° zamrznitvi cen naftnih derivatov iz decembra 1989 in
an a
njerv ukre
' njegove veljavnosti v juniju 1990 ni uresničil. Ornega fi' an P je povzročil pomemben izpafl predvidenih prihodkov
So b^e ciranje gradnje cest. Pričakovane posledice tega izpada
av, zmanjšanje obsega del na že začetih gradnjah cest, npr za
Odi^i
odsek Hrušica-Vrba za 55%. Zato se je izvršni svet
r,ja C|l. da z uveljavitvijo normativno urejenega sistema financirastne a
^itev
9 gospodarstva
zagotovi
sredstva
za uresni1 9qq Psrednostnih
nalog razvoja
cest,potrebna
določenih
v planu
za leto
c6stp Prejel je sklep o uveljavitvi končnih stopenj povračila za
*akQ n°brT cen' na'tnih derivatov, kot so te določene z republiškim
l99Q 2. '- Znano je, da se je ta ukrep začel uresničevati s 1. 7
in n f~'0nanciranje gradnje avtocestnega odseka Hrušica - Vrba ni
ni6d
zaviralo njene dinamike, kot je pogodbeno dogovorjena
P0nbeno
®'a'°i del in investitorjem.
0dsek
določen rok za dokončanje gradnje avtocestnega
?aiet Hrušica-Vrba je februar 1992. Gradbena dela so bila
na skora
•zvaiaT del so i namreč
celotni dolžini
trase in se opravljajo pospešeno,
v
^ožn
investitorjem
že preverili
nje d °sti za skrajšanje tegadogovoru
roka, ki jez po
planu pospešene
gradza
Zarari- zah, december 1991.
Odsek Se b evnosti gradnje obravnavanega avtocestnega
dokor,^. a v°do morali izvajalci del zelo potruditi, da bodo dela
bo
Predvidenem roku ali po možnosti celo hitreje, kar
e na Predvideni potek del investitor še sproti preverjal.
Glert
Ka, ° na sedanje stanje del na delu avtomobilske ceste predor
tas anke~Vrba je pričakovati, da bo promet iz predora za krajši
r>as
Prn?ra' dele
P°tekati skozi Jesenice, na kar opozarja in čemur
Po svo11 se ruk
gat v svoji pobudi. Za ta promet se predvideva, da
obSe
' 'uri v prevozu blaga v tem času ne bo dosegel
,e ke a
*daradi 9radn
* 9 tovornega prometa, ki sedaj poteka skozi mesto
oioee n ukfje avtoceste. Republiška uprava za ceste je sprejela
Poieq t ®9a paepe za varnejši povečani promet skozi Jesenice,
°bstoj'*
Predvideva še dodatne ukrepe za boljšo ureditev
lzvrL svma9istralne ceste na tem območju.
Spteje,| . et Skupščine Republike Slovenije meni, da do sedaj
ne
9a ori"1 pred
a videni ukrepi za skrajšanje roka gradnje avtocestJesenic
Hrušica-Vrba ter za tekoč in varen promet skozi
'ega 0 ® Potrjujejo njegovo skrb za reševanje problema, na kateZar a
fPrejetj
°Celo,i
i delegatska
pobuda. Te pa Izvršni svet ne more
t
in brez
zadržkov, saj bi vztrajanje pri vnaprejšnjem
n iinsk'
skr
®9a odS
ajšanju pogodbenega roka gradnje tega avtocest9r a
labk
o ogrozilo normalno in kakovostno opravljanje
c ® ben h del Zave
este h
zal pa je investitorja - Republiško upravo za
Spro,i
!>cestn
preverja to možnost in rok predaje prometu
Br
e a
6d0rra, ?. 9 odseka Hrušica-Vrba čimbolj približa roku odprtja
Karavanke.
Rep1: šČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE
SkiioltIKE SLOVENIJE DO POBUD ZBOROV
NAMaIC|NE OBČINE VRHNIKA. KI SE
^RP ,a AJO na ZAKONODAJO S PODROČJA
^SOANJA PROSTORA
u
?bra^
PSd/'ne občine Vrhnika so na sejah, dne 14/6- 1990
r
ho/((a
f
Problematiko nedovoljenih (črnih) gradenj v občini
r
n u
„° 9sf l 9otavljali, da so le-te v občini v porastu in, da na
gradenj med drugim vplivajo tudi dolgotrajni
j Pridobivanja gradbene dokumentacije ter izredno
vč^Ori n?'° neučinkovite kazni.
ske
t,P&čin
skupšine dajejo na predlog izvršnega sveta
v
Brnjge °bčine Vrhnika, Izvršnemu svetu in Skupšini Republike

Sevalec

POBUDE
1. da se v okviru republiške zakonodaje in spremljajočih predpisov prouči možnost poenostavitve postopkov pri sprejemanju
prostorskih dokumentov in oblikuje ustreznejša kaznovalna politika za črnograditelje (denarna kazen mora biti vsaj enaka stroškom pridobivanja gradbene dokumentacije);
2. da se zakonodajo s področja geodezije in zemljiškega katastra uskladi s prostorsko zakonodajo, glede parcelacije zemljišč
v območjih urejanja s PIA;
3. da se pri bodoči organizaciji inšpekcijskih služb v republiki
upošteva specifičnost dela posameznih inšpekcij (gradbena,
urbanistična ipd.) in predvidi, možnost vključevanja le-teh v pristojni upravni organ občine, zaradi boljše neposredne povezave
in usklajenosti dela.
V zvezi s to pobudo za spremembo predpisov s področja urejanja prostora daje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
naslednje pojasnilo:
V skladu s programom dela Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije pripravljajo njegovi organi korenite spremembe
predpisov na področju urejanja prostora. Te spremembe temeljijo
na ugotovljenih dejstvih, spoznanih ob pripravi in obravnavi poročila o urejanju prostora in dodatni informaciji, ki temu poročilu
kakor tudi drugih pobud in spoznanj, ki so bile oblikovane v različnih okoljih.
Ena izmed zahtev za spremembo omenjenih predpisov so bile
tudi ugotovitve, ki so vezane na navedene predloge - to je
možnost poenostavitve postopkov pri sprejemanju prostorskih
dokumentov, večje učinkovitosti nadzornih in drugih inšpekcijskih služb ter vzpostavitve celovitega prostorskega informacijskega sistema. Sem spada tudi področje geodezije in zemljiškega
katastra.
Glede na omenjeno so pobude zborov SO Vrhnikautemeljene
in kot take tudi eno izmed vodil za normativne spremembe urejanja prostora. Zato jih bodo pripravljalci sprememb omenjenih
predpisov skušali smiselno upoštevati.

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE
SLOVENIJE O POBUDI ALBINA KACA,
DELEGATA ZBORA OBČIN SKUPSCINE
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZENAČITEV
UPOKOJENCEV Z IZJEMNIMI POKOJNINAMI
Z DRUGIMI UPOKOJENCI
G. Albin Kac, delegat v Zboru občin Skupščine Republike Slovenije, je podal naslednjo delegatsko pobudo:
••Z rednim usklajevanjem pokojnin, z rastjo osebnih dohodkov
zaposlenih in z odpravljeno inflacijo, se je nekoliko umirilo nezadovoljstvo upokojencev v Republiki Sloveniji. To pa nikakor ne
pomeni, da so med njimi pozabljene mnoge krivice. Večina današnjih upokojencev so namreč ljudje, ki so v aktivni dobi delali več
kot je to od njih zahtevala -služba«, »zaslužili« pa so manj kot jim
je pripadalo. Z mnogimi primeri bi lahko podkrepili dejstvo, da /e
danes socialni položaj upokojencev pod povprečjem položaja
aktivnega prebivalstva
Toda to danes ni moj namen.
Želim namreč opozoriti na drugo plat - na tisti sloj upokojencev
z nadpovprečnimi, takoimenovanimi izjemnimi pokojninami. Baje
da jih ni veliko. Gre pa za načelno vprašanje:
— ali prejemajo ti ljudje pokojnino, ki je sad njihovega DELA
v aktivni dobi,
- ali pa je ta izjemna pokojnina posledica nekega izjemnega
privilegiranega položaja, ki so ga nekoč uživali v družbi.
Dajem pobudo, da se problem izjemnih pokojnin čimprej razišče ter da se upokojenci z izjemnimi pokojninami postavijo
v enak položaj z vsemi drugimi upokojenci.
Vprašanje ni novo. Upokojenci so nanj že večkrat z ogorčenjem
opozarjali, saj so te pokojnine nekajkrat višje od povprečkov. Ne
gre za revanšizem proti posameznikom, ki te pokojnine upoštevajo, pač pa za načelo, da bi bilo potrebno, pošteno in človeško,
ds so vsi upokojenci postavljeni v enak izhodiščni položaj — torej,
da se njihova pokojnina odmeri na podlagi vloženega dela, oziroma deleža, ki so ga vplačevali v sklade pokojninskega zavarovanja. «
K navedeni delegatski pobudi dajemo naslednje mnenje

1. Po republiškem zakonu (Ur. I. SRS, št. 18/74 in Ur. I. RS, št. 14/
90) se sme osebam, ki so s svojim ustvarjalnim delom na področju
znanosti, umetnosti, kulture ali drugih dejavnosti, dosegle
izjemne uspehe oziroma njihova dela predstavljajo vrhunske stvaritve, izjemoma priznati in odmeriti višja starostna pokojnina, kot
bi jim pripadala po splošnih predpisih. O izjemnem priznanju in
odmeri starostne oziroma družinske pokojnine odloča Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije na predlog republiškega upravnega organa, pristojnega za področje, na katerem ima oseba
posebne zasluge.
Smoter te ureditve je zlasti v tem, da država zagotovi ustrezni
gmotni položaj ostarelim znanstvenikom, umetnikom in kulturnim
delavcem, ki pri svojem izredno zavzetem delu v času, ko so ga
opravljali, niso dobili zasluženega priznanja, oziroma so se posvečali dejavnostim, za katere niso bili materialno nagrajeni skladno
z njihovimi zaslugami. Podobne oblike družbenega priznanja
obstajajo tudi v drugih pravnih redih.
2. V začetku letošnjega leta je bil republiški zakon o izjemnem
priznanju in odmeri starostne pokojnine spremenjen tako, da se
izjemne pokojnine ne da več priznavati zaradi posebnih zaslug na
področju revolucionarne in politične dejavnosti. Ob tej spremembi ni izrecnih določb o uživanju izjemnih pokojnin priznanih
zaradi revolucionarnih oziroma političnih zaslug zato velja, da jih
upravičenci še nadalje uživajo v nespremenjenem obsegu.
V novem besedilu tega zakona ni več določeno, da se izjemne
pokojnine izplačujejo v breme republiškega proračuna, kot je
veljalo poprej, zato jih je Skupnost pokojninskega in invalidskega
zavarovanja dolžna izplačevati iz sredstev, zbranih s prispevki za
pokojnine in invalidsko zavarovanje.
3. Menimo, da bi bilo primerno vprašanje izjemnega priznanja
oziroma odmere pokojnin osebam, ki imajo izredne zasluge in si
v času svojega aktivnega delovanja niso mogli zagotoviti ustreznih pokojnin po splošnih predpisih, celovito proučiti v razpravi
o novem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki
bo predvidoma potekala v zadnjem četrtletju letošnjega leta.
Za obravnavo v Izvršnem svetu
je gradivo pripravil:
Republiški sekretariat za delo

STALIŠČE SKUPŠČINE IZVRŠNEGA SVETA
REPUBLIKE SLOVENIJE DO POBUDE
SKUPŠČINE OBČINE TREBNJE,
ZASPREMEMBOZAKONAO UREJANJU
NASELIJ
IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
Alojz Metelko, delegat Zbora občin skupščine Republike Slovenije
je dal
pobudo za spremembo Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
V 82. členu Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) se naj uporaba veljavnih zazidalnih
načrtov in urbanističnih redov podaljša do 31/12-1991.
Obrazložitev:
V občini Trebnje ugotavljamo, da do 31/12-1990 ne bomo mogli
zagotoviti sprejem prostorskih izvedbenih aktov za celotno
obmčje občine, zaradi premajhnih finančnih sredstev, ki so za te
namene določene v proračunu. Poleg tega pa smo šele v letošnjem letu sprejeli spremembe in dopolnitve dolgoročnega družbenega plana občine Trebnje za obdobje 1985 -2000, ki je podlaga
za spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega plana.
Sprejem sprememb in dopolnitev srednjeročnega družbenega
plana predvidevamo v jeseni letošnjega leta.
Zaradi tega bomo lahko pristopili k izdelavi predpisanih prostorskih izvedbenih aktov šele po sprejemu sprememb in dopolnitev srednjeročnega družbenega plana.
Glede na to, da določbe veljavnih zazidalnih načrtov in urbanističnega reda ne bodo v nasprotju s spremembami in dopolnitvami srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986-1990
smatramo, da se sedanji prostorski izvedbeni akti izvajajo do
predlaganega datuma.
Pobuda je bila sprejeta na seji zborov skupščine občine Trebnje
dne 11/7-90.
Prosimo vas, da nas o možnosti sprejetja naše pobude obvestite
v najkrajšem možnem času.

, <990
Zbori skupščine občine Trebnje so na seji dne 11- '• .gjfi
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posegov v prostor naj se uporaba veljavnih zazidalnih nacn
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1
urbanističnih redov, ki je sedaj omejena najdalj do 31 2.
podaljša do 31. 12. 1991.
m
V zvezi s to pobudo za spremembo predpisov s področja (J
nja prostora in urbanističnega načrtovanja dajemo nasledni
jasnilo:
pl).
V skladu s programom dela Izvršnega sveta Skupščine 1n ^
blike Slovenije pripravljajo njegovi organi korenite spre" ® ypredpisov na področju urejanja prostora in urbanističnega v
tovanja. Te spremembe temeljijo na ugotovljenih dejstvih,
sp° if,
nih ob pripravi in obravnavi poročila o urejanju Prosl?u(j i"
dodatni informaciji k temu poročilu kakor tudi drugih P° an3
spoznanj, ki so bile oblikovane v različnih okoljih, predvsem P
obveznostih, ki izhajajo iz ustavnega zakona.
Navedene spremembe bodo v okviru predloga za izdajo z^b0
o prostorskem načrtovanju obravnavane v Skupščini ReP
Slovenije predvidom^ v septembru in oktobru tega leta. ^
Vprašanje eventuelne uporabe sedaj veljavnih zazidalni" iru
tov in urbanističnih redov po 31. 12. 1990 bo definirano v
prehodnih določb tega zakona, oziroma po potrebi po
postopku z ozirom na rok 31 12. 1990.

ODGOVOR
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE
SLOVENIJE
NA DELEGATSKO POBUDO BRUNA
H
PODVERŠIČA, DEJANA PERŠOLJE IN DRUG'n
DELEGATOV V ZBORU OBČIN SKUPŠČINE
REPUBLIKE SLOVENIJE. ZA SKLENITEV
KONVENCIJE O VZAJEMNEM KORIŠČENJU
PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN ARGENTINO !^
DRUGIMI DRŽAVAMI JUŽNE AMERIKE
°£
Gospod Bruno Podveršič in nekateri drugi delegativv Zb
"pep"
občin Skupščine Republike Slovenije so dali pobudo, oa friiblika Slovenija (oziroma Jugoalsvija) sklene z Argentino '^jo
A,m; državami Južne
/.. -i aAmerike
Ikonvencijo
•• o„ vzajemnem "
gimi
pravic iz pokojninskega in zdravstvenega zavarovan/a. „epUblj*f
Menijo, da bi po uveljavitvi demokratičnih odnosov v0
5(iC
Sloveniji in po odstranitvi političnih ovir, ki so onemog
0fiO'
onven
z našimi izseljenci po celem svetu, s sklenitvijo ^
TJi<o bi P,
gočih vrnitve Slovencem, ki se žele vrniti v domovino. ' ^ ^fgr
preselitvi v domovino obdržali pravice iz pokojninskega
stvenega zavarovanja.
^
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je navedeno P
itv"
proučil in daje naslednji odgovor:
w vars'
Podpiramo pobudo za sklenitev konvencije o sociain
dne
z Argentino in drugimi državami Južne Amerike
1
delo
Ob tem ugotavljamo, da je Republiški sekretariat z
29. avgusta 1990, v skladu z določilom 6. člena Zakon
^ezrteCV
nju in izvrševanju mednarodnih pogodb, predložl ja|n0 P10^
sekretariatu za delo, zdravstvo, vprašanja borcev
in so siden '^
tiko pobudo, naj se sproži postopek za P°9aian|aAraenti'10
mednarodnih sporazumov o socialnem varstvu z « a
drugimi državami Južne Amerike.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil.
Republiški sekretariat za delo
ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE
REPUBLIKE SLOVENIJE
NA DELEGATSKO POBUDO BRUNA
PODVERŠIČA, DEJANA PERŠOLJE IN DRU
DELEGATOV V ZBORU OBČIN SKUPSCJ^ ^
REPUBLIKE SLOVENIJE ZASPREJEM/^
O DOMOVINSKI PRAVICKDOMICILU'
1
poroiče** '

Oe/ V'^a n' svet ie prejel delegatsko pobudo Bruna Podverišča,
t" Peršolje in drugih delegatov v zboru občin Skupščine
(do ICiike
Slovenije za sprejem Zakona o domovinski pravici
iin?
!u) V svoi' pobudi poslanci menijo, da je nujno potrebno
(d0prei. začeti postopek za sprejem zakona o domovinski pravici
bival'**)
'n s ,em postaviti pojem pravic in dolžnosti stalnega
s/,e ča in s tem tudi državljanstvo Republike Slovenije na evropPravne temelje Z zakonom naj bi:
_ 0rnejili nezaželeno priseljevanje,
°nemogočili nezaželjeno odtujevanje nepremičnin,
_ obvladovali izdajo obrtnih dovoljenj.
Preprečili odtok kapitala.
?dVe
9ovor je naslednji:
ra, dena pobuda zaenkrat ni sprejemljiva in prehiteva možni
do dk
sam°'
9°, po°v,vsem
kersuverena
oziroma država,
dokler namreč
Republika
Slovenija
ni
rTlatj°stak°ina
ne more
sprejen
n0v * u ° °v, kot da bi to že bila, in pravno nastopati do državljane s 16 9ih
republik kot do tujcev. Poleg tega s svojimi zakoni tudi
stva" krSi,i ustave. Pobuda že sam pojem domicila in državljanp
eupravičeno kar
0iem1 dorr,
izenačuje, čeprav gre za različne stvari.
razli*0,
icila se v pravu in v pravnih redih uporablja delno
v b|
Prav'
stvu pa vendarle pomeni stalno prebivališče oziroma
Pos'^° do stalnega prebivališča. Ta pravica je za državljane
Povezne države samoumevna, za tuje državljane pa je urejena
vtas?e!'e in so nanjo lahko vezane še določene druge pravice,
Pri<w' ewto tudi eden od pogojev oziroma načinov za poznejšo
tudi
, ! državljanstva. Približno tako so ta vprašanja urejena
Ur
,d
eiat
do tujcev,
pa ne in jih
tudi ni možno
tako
" znotraj~ države,
to jenikakor
med državljani
posameznih
republik.
'jivo'3Pove
'erri opozarjamo na avtomatično in sedanjo pravno neločPo s
zanost med zveznim in republiškim državljanstvom že
Cl
e ustavi (5. člen republiške in drugi odstavek 249. člena
arja ustave), ter na določbo o enakih pravicah in dolžnostih
člen ianov drugih republik na območju Republike Slovenije (6.
"Osti 5Puav
bliške ustave), oziroma sploh na enake pravice in dolžnjeni 5 'ianov
ene republike na območju druge republike »kot
Gleri e nav'iani« (tretji odstavek 249. člena zvezne ustave).
nj6n| m navedeno menimo, da je pobuda preuranjena. Seznaiat0 ® °' da se v Republiki Sloveniji pripravlja Zakon o občinah,
p
la9amo
' da predlagatelj tega zakona prouči navedeno
v °buri v ,em
'nstv
kontekstu oz. da prouči možnosti za uvedbo domovins, » Ob tem pripominjamo, da sedanje ustavne določbe domone
"Hem Mnenju
Poznajo.
v zakonu pa bi po
terjalaOpredelitev
predhodnadomovinstva
ustavno opredelitev.
Ua k- v ra
iam0 v naP šanje domovinske pravice prikazali celovito, podaje PraVlce
daljevanju pregled bivše normativne ureditve domovinZaL
in opis sedanje ureditve državljanstva.
*V ndne ,Q°4 občinah
(Službeni list Kraljevine Jugoslavije, št. 35
eki ok
~1933)
je inurejal
tudi domovinstvo
oziroma
članstvo
0
Stvo^
bčini,
pravice
dolžnosti,
katere so povezane
z domovinCl!
ločal e sam
»nstv pravicei in
pojem domovinstva, pridobitev in izgubo
dru
9e nk ne kot ,udi
dolžnosti člana, pogoje za sprejem v članstvo
b
*° čin t sre
dolžnost občine, da vzdržuje in podpira
dstvi svoje onemogle člane.
rDorrin Vln
^drai|eu ne stvo
je do tega zakona urejal Zakon o državljanstvu
„SHS. z dne 21/9-1928, ki je določal, da mora vsak
aržav|ji Kra
*avlL" 'ievine imeti domovinstvo v eni občini Kraljevine Tuji
^ejemni niso mogli imeti domovinstvo v občini Kraljevine, za
K°do sn V držav
ljanstvo pa so morali imeti jamstvo občine, da
v
domovinsko zvezo. To pomeni, da domovinstvo ni
vin "oqcv Za
državljanstvo, državljanstvo pa je bilo pogoj za domoPr stvo !
aviCe '*9uba državljanstva je pomenila tudi izgubo domovinske
'*9ubp rŽavl
'?9uba
ali sprememba domovinstva pa ni pomenila
, Domo
'anstva.
u nstVo
e
e
i Dra 100 i Pomenilo članstvo v določeni občini, pomeni
?ner»iOQi 0stl
branja v občini in pravico do oskrbe za primer
eni i,^
Vsak državljan je moral imeti domovinsko pravico
ed
- %^
občin.
°bitev ci°0rT1domovinstvu je ločil samostojno in nesamostojno pri•»,
ovinstva oz. članstva v enaki občini.
a
fc0ii,o:
NC* Pod
ie bil sprejet v članstvo druge občine, če ni bil v sodni
i Ustnih nr
obtožbo za dejanja, ki imajo za posledico izgubo
av c
m Sv°io
' - če je užival častne
pravice in če je vzdrževal sebe
1 rt no 0 1,05
k" *av ni• " eP ")' ie odločil občinski odbor Prošnje ni
Dr bivavtor: "'tna i prosilec prebival v občini najmanj 5 let.
Oh ani» V
P^dobitev zaradi desetletnega nepretrganega
s,'ettl'"sken
°bčini.
Posameznik
je s prisostvovanjem
odločbo
db
izn,.? 11? ora pridobil
domovinsko
pravico v noviin občini
in
Prejšnje članstvo.
'^vaSc

- nesamostojno:
a) po rodu: mladolenti zakonski otroci po očetu, nezakonski po
materi, pozakonjeni po očetu, posvojenci po posvojiteljih, najdenčki pa so dobili članstvo oz. domovinstvo v občini, kjer so jih
našli.
b) žena dobi domovinstvo po možu
c) državni uslužbenci, javni samoupravni uslužbenci in duhovniki so bili domovinsko pristojni v tisto občino, v kateri so imeli
stalni službeni sedež.
Oseba, ki je prosila za sprejem v državljanstvo Kraljevine, je
morala v prošnji priložiti tudi zagotovilo občine, da jo sprejme
v članstvo. Zakon je urejal tudi dolžnosti občine oziroma pravice
članov, ki so obubožali ali kako drugače bili nesposobni za preživljanje, da so iz občinskih sredstev dobivali ustrezno pomoč.
O domovinstvu oz. članstvu se je vodila domovinska evidenca.
Na podlagi te evidence so izdajali domovnice oziroma domovinske liste, s katerimi se je dokazalo tudi državljanstvo
Zakon o državljanstvu Kraljevine SHS iz leta 1928, kot tudi vse
mirovne pogodbe po I. svetovni vojni (Avstirja, Italija, Madžarska)
so imele domovinstvo kot podlago za pridobitev državljanstva.
Sanžermenska (Avstrija) mirovna pogodba iz leta 1920 in Trianonska (Madžarska) mirovna pogodba iz leta 1921 sta v svojem 70.
oziroma 61. členu določali, da je oseba, ki je imela domovinstvo
na dan 1/1 1910 in to domovinstvo zadržala do 16/7-1920 na prej
avstroogrskem ozemlju, po istočasni izgubi avstirjskega državljanstva pridobila državljanstvo države naslednice, na katero je
prenešeno ozemlje, kjer ima domovinstvo (PERTINENZA)
Po Zakonu o državljanstvu FLRJ (Ur. list FLRJ, št 54/64) so
psotali naši državljani tiste osebe, ki so bile na dan 06. 04 1941
domovinsko pristojne v eno izmed bivših jugoslovanskih občin, to
pomeni vsi bivši jugoslovanski državljani.
Instituta domovinstva sedanja zakonodaja ne pozna. Današnji
Zakon o državljanstvu SRS (uradni list SRS, št. 23/76) domovinstvo upošteva zgolj pri ugotavljanju kontinuitete državljanstva
Republike Slovenije, pridobljenega po prejšnjih predpisih
Pridobitev in izguba državljanstva Republike Slovenije temelji
na načelih:
- enotnosti republiškega in zveznega državljanstva,
- dvojnega državljanstva,
- izključenosti republiškega državljanstva,
- porekla,
- kraja rojstva,
- enakopravnosti moža in žene,
- izenačenosti zakonskih in nezakonskih otrok,
- izključnosti našega prava.
Zakon o državljanstvu SRS predpisuje za pridobitev državljanstva Republike Slovenije zgolj stalno prebivališče ob vložitvi prošnje v Sloveniji (9. člen).
Glede vprašanj, za katere predlagatelji delegatske pobude
menijo, da bi se rešila z zakonom o domovinski pravici in jih
izpostavljajo v štirih alinejah, pa menimo:
- »omejitev nezaželenega priseljevanja«; temu nasproti stojita
določbi zvezne (prvi odstavek 193. člena) oziroma republiške
ustave (prvi odstavek 224. člena) v enakem besedilu, ki se glasi:
»Občanom (in ne morda kakšnim republiškim državljanom) je
zajamčena svoboda gibanja in nastanitve. V Skladu s tem tudi
republiški zakon o evidenci nastanitve občanov itd. pravi, na
primer v 3. členu: »Stalno prebivališče je naselje, v katerem se
občan..
- »onemogočanje neželenega odtujevanja nepremičnin«; temu
nasprotujejo določbe drugega odstavka 95. člena republiške oziroma drugega odstavka 78. člena zvezne ustave in 100. člena
republiške oziroma 83. člena zvezne ustave, kakor tudi 1„ 10 in
11. člen zakona o obligacijskih razmerjih;
- »obvladanje izdaje obrtnih dovoljenj«; že sama ustava teh
pravic v nobenem primeru ne veže na republiško državljanstvo
(členi 81 do 85 republiške oziroma 64 do 68 zvezne ustave, in tudi
prvi odstavek 202. člena republiške oziroma 160. člena zvezne
ustave):
- »preprečitev odtoka kapitala«; ta vprašanja (seveda za vse
občane oziroma subjekte enako oziroma ne oziraje se na republiško državljanstvo) urejajo ustrezni zvezni predpisi.
Glede na to, da bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
v kratkem obravnaval problematiko državljanstva ter v skladu
s svojimi pristojnostmi sprejel usmeritve, bomo predlagali, da
delegatsko pobudo za sprejem zakona o domovinski pravici in vse
druge podobne iniciative Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije obravnava po sprejemu nove slovenske ustave v kontekstu
priprav na nov pravni red.
Za obravnavo v Izvršnem svetu
je gradivo pripravil:
Republiški sekretariat
za notranje zadeve
7

STALIŠČE
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE
SLOVENIJE
DO POBUD JANEZA ŽAMPA, DELEGATA
ZBORA OBČIN IN IVANA PUČNIKA, DELEGATA
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA SKUPŠČINE
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA UVEDBO
MORATORIJA NAD REORGANIZACIJO ZADRUG
IN ZA SPREJEM REPUBLIŠKEGA ZAKONA
O ZADRUGAH
Janez Žampa, poslanec zbora občin skupščine Republike Slovenije predlaga
glede na zakonodajno nerešeno vprašanje zadružništva in
nejasnostni iz 36. in 37. člena Zakona o zadrugah ter glede na
procese reorganizacije zadružništva na slovenskem v smeri
podjetništva in v nasprotju z interesi zadružnikov
1. da se po hitrem postopku sprejme zakon o moratoriju reogranizacije zadrug do sistemske spremembe 36. in 37. člena Zveznega zakona o zadrugah (Ur. I. SFRJ, 3/90)
2. da Izvršni svet Republike Slovenije takoj predlaga smiselen
popravek in spremembo 36. in 37. člena Zveznega zakona
o zadrugah, tako, da se zadrugam in zadružnim organizacijam
vrne celovito bivšo zadružno premoženje vključno z bančnim in
zavarovalnim kapitalom, ki je bilo podružabljeno po 9. maju 1945.
3. da Izvršni svet Repubike Slovenije predloži po hitrem
postopku vsebinski sistemski zakon o zadrugah, ki bo smiselno
uredil vprašanje vračanja bivše zadružne lastnine glede na to, da
je dosedanja ureditev po 36. ter 37. členu Zveznega zakona
o zadrugah nejasna, protislovna in zato neupoštevna.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ne sprejema
pobude, da naj se po hitrem postopku sprejme republiški zakon
o moratoriju reorganizacije zadrug, dokler ne bosta sistemsko
spremenjena 36. in 37. člen zveznega zakona o zadrugah (Uradni
list SFRJ, št. 3/90), sprejema pa pobudo, da se sprejme republiški
zakon o zadrugah, v katerem se tudi uredi vračanje zadružne
lastnine v celoti in ne samo za zadružno lastnino, ki je nastala po
1. 7.1953, kot to določata sporna člena prej navedenega zveznega
zakona
V 36. členu zveznega zakona o zadrugah je določeno, da se
premoženje obstoječih zadružnih organizacij, organizacij kooperantov, njhovih temeljnih oblik organiziranja in zadružnih zvez ter
drugih organizacij po tem zakonu (32. in 34. člen), ko se organizirajo v zadrugo, prenese med sredstva zadruge; tisti del premoženja zadrug, ki je nastal z delom in poslovanjem teh zadrug po 1. 7.
1953, pa postane zadružna lastnina, v prvem odstavku 37. člena
zveznega zakona o zadrugah je določeno, da je premoženje,
pridobljeno z delom in poslovanjem zadrug in zadružnikov po 1. 7.
1953, ki je bilo z organizacijskimi oziroma statusnimi spremembami brez nadomestila preneseno na druge uporabnike, na podlagi dokumentirane zahteve vrne zadrugam oziroma njihovim
pravnim naslednikom na način in pod pogoji, določenimi z zakonom (mišljen je republiški zakon). V drugem odstavku 37. člena
zvezenga zakona o zadrugah pa je določeno, da se poslovne
stavbe in stanovanjske hiše, ki so bile od 1. 7. 1953 pa do 31. 12.
1965 v lasti zadružnih zvez, pozneje pa brez nadomestila prenesene na druge uporabnike, na podlagi dokumentirane zahteve
vrnejo tem zvezam na način in pod pogoji, določenimi z zakonom
(ponovno je mišljen republiški zakon).
Te rokovne omejitve za vračanje zadružne lastnine so prišle
v zvezni zakon na podlagi amandmajev ob samem sprejemanju
zakona in so napravile besedilo obeh členov težje razumljivo,
predvsem pa nerazumljivo glede na ustavno opredelitev zadružne
lastnine in njeno enakopravnost z družbeno in zasebno lastnino.
Proti tem rešitvam v zveznem zakonu je Slovenija protestirala,
vendar brez uspeha.
Reorganizacija zadrug in drugih oblik organiziranja pa ni neločljivo povezana z vračanjem zadružne lastnine, temveč gre lahko za
dva povsem ločena, časovno zaporedna ali pa tudi istočasna
dogodka. Roki za reorganizacijo zadrug so v zveznem zakonu za
TOK in druge oblike organiziranja znotraj družbenega sektorja že
potekli (31. 3. 1990), za reorganizacijo obstoječih zadrug pa je rok
31. 12. 1990. Zakon o zadrugah sicer ne predvideva sankcij za
nepravočasno reoganiziranje, pač pa so te sankcije predvidene
v zakonu o stečaju in likvidaciji podjetij, po katerem se uvede
postopek likvidacije nad podjetjem ali drugo boliko organiziranja,
če ni organizirana v skladu z zakonom.

Postopek reorganizacije kmetijskih, obrtnih in drugih 13
ter drugih oblik organiziranja kmetov ter obrtnikov inor darLJ9 j.
delovnih ljudi je v teku, nekatere zadruge in druge oblike 9 "1 ^
ranja so svojo organiziranost že uskladile z zveznim zakonorj
to brez vračanja zadružne lastnine. To bodo urejali naknad '
kakor bodo naknadno tudi dokončno uredili celotno razdruzi
premoženja, saj o tem lahko tečejo še pravde, medtem ko se n
oblike organiziranja lahko registirajo in začnejo poslovati.
a
Glede na to, da pomeni uskladitev organizacije zadružnih .
z zveznim zakonom o zadrugah približanje organizacije zadru ^
štva klasičnim oblikam zadružništva, nad čemer so raZ
obrtniki navdušeni, ter da pomeni taka reorganizacija tudi L0tev zadrug bremen javnih služb ter sedanje dogovorne p°veza .
sti z družbenim sektorjem, iskočasno pa pomeni zar druz|V
sektor osamosvojitev in polno odgovornost za P id°bz .jni
dobička z delom in ne več na račun kmetov ali obratno, < * ^
svet Skupščine Republike Slovenije meni, da bi vsaka ustaa _
reorganizacije pomenila bistveno hujše posledice kot P 'i(1
pomeni dejstvo, da se bo zadružna lastnina vračala zadruga
zaružnim zvezam šele po njihovi reorganizaciji.
0jj|i
Izvršni svet je imel že predvideno obravnavo zakona o p°9
in načinu vračanja zadružnega premoženja v zadružno lastnin^,
sejo 12.7.1990, vendar ga je glede na sprejem deklaracijeurTI
o s ,|
renosti države Republike Slovenije, z dnevnega reda S r<]\f
Predlog za izdajo republiškega zakona je temeljil na P ^uKa
določbah zveznega zakona, sedaj pa je možno, da svo
ReP^gji
Slovenija s svojim zakonom v okviru svoje Ustave po jet0 t>0
vprašanja zadružništva in vračanja zadružne lastnine reZa
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pripravil Plinos''
zakon o zadrugah, kjer pa bodo urejene le nekatere PoS aC\\e
zadružništva na slovenskem, zaradi česar procesa reorgam <a(1ja
ni treba ustaviti. Na novo pa bodo urejeni tudi pogoji vra'
zadružne lastnine, kar pomeni, da bodo odpravljene
omejitve oziroma roki, od katerih dalje se šele lahko ,vi.
zadružno premoženje (1. 7.1953). Ta zakon bo Izvršni svet p k0t
doma obravnaval še v juliju, najpozneje pa v septembru 1=r M0g}
prvo fazo (predlog za izdajo), drugi dve fazi (osnutek in P
pa predvidoma združeno v oktobru 1990, tako da bo zakon
sprejet v Skupščini Republike Slovenije še v letu 1990

STALIŠČE
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE
SLOVENIJE
DO POBUDE DR. MARJANA MLAKERJA,
DELEGATA ZBORA OBČIN SKUPŠČINE
nA
REPUBLIKE SLOVENIJE, ZASPREJEMZAj^fcjjA
O UAVL.I\IM
U
DAVČNIH ULnJonVHn
OLAJŠAVAH irtUOCDnn
ZA OSEBNA
.
VOZILA, OPREMLJENA S KATALIZATORJA
Predlagam sprejetje zakona o davčnih olajšavah
motorna vozila opremljena s katalizatorjem.
Utemeljitev
Motorna vozila spadajo med glavne onesnaževalce njin"'rja
hov škodljiv vpliv pa zelo zmanjšajo katalizatorji
Za ,J.ajjxato l
uporaba v splošnem interesu. Naši vozniki za natjav?,..tno
niso spodbujeni, ker so avtomobili s katalizatorji ob ,g.at\/e
Zanje je treba plačati temu primerno višje car'"^ lzenB^e
davke. Cena neosvinčnega bencina pa je praKr/cn
s ceno osvinčnega bencina, oskrba z njim pa je stao 'ijZ8tofrj
V sedanjih razmerah je znižanje davka za vozila s «a ^ /i
najbolj realna stimulacija za nabavo teh vozil m s
prispevek za bolj zdravo okolje.
,ob»0.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, d
sprejemljiva.
obdav'eH0
Obdavčevanje osebnih avtomobilov ureja zakon o ^ 33/72 nju proizvodov in storitev v prometu (Uradni list Srn.J. . ^ $r
13/90) in zakon o posebnem prometnem davku (Ura
št. 24/88 in 38/89):
h||ovO^j
Na podlagi veljavne ureditve se od osebnih avtom o terngljPf*
r,
nava temeljni prometni davek po tarifni številki 6 tan
pro5 ^
davka od prometa proizvodov in sicer glede na de
. 1 gl
nino motorja (do 0,95 I - 15%, nad 0,95 I do 1,6 l~ °'metni mai
2,0 I - 35%, nad 2,0 I - 50%) ter posebni republiški P[°'oWetl
po tarifni številki 1 tarife posebnega republiškeg
davka po stopnji 13,5%.
poroičev**'

nem zvrsvet Republike Slovenije je že v letu 1987 poslal ZvezPrivn ' ^nemu svetu pobudo za znižanje stopnje temeljnega
t0r:| e,nega davka za osebne avtomobile, opremljene s katalizane glede na to ali gre za osebne avtomobile domače proizv
°dnje ali uvožene. Zvezni izvršni svet je ocenil, da pobude ni
^ožn0 Realizirati med drugim tudi iz bilančnih razlogov, pri čemer
I®
mea drugim luai iz unancnin rdziuyuv, pn uemci
nim
Zvezni sekretariat za finance, da v sodelovanju z Zvez
ile em za
ener e 0 ni
promet in zveze in Zveznim komitejem za
laqj * Sar
'"* ' industrijo nadalje proučujejo problematiko, na podI- ® naj bi se zavzelo dokončno stališče do pobude,
isrna a svet Skupščine Republike Slovenije bo v postopku spreprea"Jd novega zveznega zakona o prometnem davku, ki naj bi bil
Po , ' °ma sprejet v letošnjem letu. ponovno uveljavljal rešitev
oprej!Ifer' bl se temeljni prometni davek od osebnih avtomobilov
njj ™!'l tas
nih s katalizatorji, obračunaval in plačeval po nižji stopo p056? no pa bo predlagal tudi ustrezne rešitve v zakonu
t>nem prometnem davku.
Za obravnavo v izvršnem svetu
je gradivo pripravila.
Republiška uprava za družbene prihodke

Š&lšč!
s^sneg. sveta skupščine republike
V^OBUBDE TOMAŽA PAVŠIČA, DELEGATA
SLn.?Ru OBČIN SKUPŠČINE REPUBLIKE
PgntNlJE v ZVEZI z OLAJŠAVAMI
VOLJNIH KRVODAJALCEV PRI
^AVSTVENIH PARTICIPACIJAH
■

a

4 c - Zbora
lqQn'
občin Skupščine Republike Slovenije dne 18.
eiena)_,° le delegat Zbora občin Tomaž Pavšič podal naslednjo
m
obudo:
"Obči P
fpi °dt>or Rdečega križa v Idriji me je zadolžil, naj dam to
da b
' Prostovoljni krvodajalci, tisti, ki so dali že 15-krat
s, •ebili rt
* nih Par žni olajšav ali pa popolnoma ali večinoma pri zdravticipacijah.«
a

S

'"i&6e-' SVet Skupščine Republike Slovenije je sprejel naslednje
^' Kr d ialStV0
an n
"Tlnn0st?i° po odzivu
je priprebivalcev
nas prav sv samem
svojo prostovoljnostjo
2.° FW
svetovnem vrhu. in
ne
S podr
WS,
pQK
H '!'■ očja zdravstvenega varstva v bližnji prihodnosti
S,a
'iSča 50 9°spoda Tomaža Pavšiča zato ne podpiramo. Naša
usklajena z Zavodom za transfuzijo krvi.

^,?V°R IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE
V,SUKE SLOVENIJE NA DELEGATSKO
^ORa£JOZETA
ZAKONJŠKA, DELEGATA
BČIN
SLO\/ctN
SKUPŠČINE REPUBLIKE
k°
v.
'JE, ZA SPREJEM STALIŠČ O ŠPORTU
^ije
delegat zbora občin Skupščine Republike Slonasledn
\,£r*divo repu
io pobudo:
f) Zivii n a bHškega
odbora za šport -Šport kot prvina kako>blik» l " s stališči, ki se predlagajo v sprejem skupščini
9r
0ven e
i-s„1 adii/,7, u ^ , Podpiramo.
bm ' *ask h?JU 9°tovljeno,
da je stanje na področju športa v Sloče
ao""o
J stelJ°an
' esajneskorajda v vseh segmentih te dejavnosti
6
f ieno
J i ' samo za razvitim svetom, ampak tudi za
0
(g' časkrhr^ ™*tosti naše republike.
89
°'Wjoče so ugotovitve o stanju gibal pri šolarjih v letu
" 8,go/o
delorrr,
"^
acijo prsnega koša
ormac
^p 6,'S.go/
«% /m
'jodeformacije
hrbtenice hrbtenice
a
ymanakazane
Slf ^ S/o„ deformacijo stopal
0
se po
Ce?'kar
rnarl"''iz javnerekreira
ankete,le ki13,5%
jo je Slovenizvedel
n
so iV
9 D&O,podatkih
redno športno
/o
' ' 'o Pa se
CO sr- športom
m sploh
mlnh ne
na ukvarja.
11L1llSria
:e

*a/ec

3. V kanadski zavarovalnici so ugotovili, da so se odsotnosti
zaradi bolezni zmanjšale za 42%, odkar so uvedli programirano
športno rekreacijo.
4. V tujini je znan podatek iz ustreznih raziskav, da so redno
športno aktivni 4,5 krat manj odsotni z dela od povprečja. Če bi
zmanjšali bolniški stalež zaposlenih v Sloveniji le za 1%, bi letno
prihranili več kot 7 mililjonov dinarjev.
Zato republiški skupščini predlagamo:
1. da se Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zadolži, da
zagotovi sistemske pogoje za strokovno utemeljeno vključevanje
in obvezno izvajanje ustrezne športne dejavnosti na področju
zdravstva, otroškega varstva ter izobraževanja,
2. da se vse nosilce športne dejavnosti zaveže k vzpodbujanju
strokovnosti dela v športu in sicer tako, da bodo zagotavljali
profesionalizacijo del za ključnih točkah izvajanja športne dejavnosti ter zagotavljali stalno, kvalitetno strokovno izobraževanje in
izpopolnjevanje amaterskih kadrov,
3. da je na področju izgradnje in vzdrževanja športne infrastrukture potrebno pristopiti k sistemski ureditvi normativov in standardov za športne objekte, urbanizaciji športnih površin, prav tako pa
je potrebno sistemsko opredeliti vire financiranja izgradnje novih
objektov in vzdrževanja obstoječih.
Ta stališča v celoti podpira tudi predsedstvo skupščine občine
Ljubljana Vič Rudnik.
V zvezi z navedeno delegatsko pobudo za sprejem stališč
o športu v Skupščini Republike Slovenije, ki ste jo naslovili na naš
sekretariat z dopisom št. 020-08/90-61 dne 2. 8. 1990, predlagamo
naslednji
ODGOVOR
Gradivo »Šport kot prvina kakovosti življenja«, ki jo je Skupščini
Republike Slovenije posredoval Republiški odbor za šport, je že
v postopku v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije. Na 9.
seji, dne 24. 7. 1990 ga je obravnaval Odbor IS za družbene
dejavnosti, ki je ocenil, da je kvalitetna osnova za razpravo o vprašanjih športa ter za sprejemanje ustreznih ukrepov. Hkrati je ta
odbor ugotovil, da je potrebno pripraviti operativni del programa
za primerno ureditev športne problematike v novih predpisih in
v nacionalnem programu športa v okviru sistema družbenih dejavnosti.
Pripominjamo, da se predlagana delegatska pobuda že smiselno upošteva pri oblikovanju osnutka nacionalnega programa
športa, osnutka predloga za ustanovitev institucije za vzgoje ameriških strokovnih kadrov ter tez za zakon o športu, ki jih pripravlja
strokovna služba Republiškega sekretariata za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo.
Republiški odbor za šport je s problematiko seznanil tudi odbor
za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo na ravni Skupščine
Republike Slovenije ter predlagal, da se v njem obravnavajo
najpomembnejša odprta vprašanja, med drugim tudi predlog za
ustanovitev samostojnega republiškega upravnega organa za
šport
Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil:
Republiški sekretariat za vzgojo in
izobraževanje ter telesno kulturo

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA

STALIŠČE
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE
SLOVENIJE
DO POBUDE VLADA PUCA, DELEGATA ZBORA
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE REPUBLIKE
SLOVENIJE V ZVEZI S PROBLEMATIKO
GOZDOV IN GOZDARSTVA
Politične in gospodarske spremembe nujno zahtevajo spremenjeno obnašanje v gozdarski dejavnosti zlasti v tistem delu, ki se
nanaša na promet z lesom. Če želimo imeti svoboden trg blaga
potem je tudi na tem delu logična zahteva za uveljavitev zakonsko
določene sprostitve prometa z lesom, kar pomeni opustitev monopola pri gozdarjih in povečano konkurenčnost tako pri proizvajalcih kot pri uporabnikih gozdnih sortimentov.
Slovenski narod pa je poleg tega dela nedvomno posebej zainteresiran za ohranitev in razvoj vseh gozdov in njihovih funkcij ne
glede na lastništvo. Taka je tudi naša ustavna opredelitev. To pa
sočasno pomeni, da gospodarjenja z gozdovi ne moremo v celoti
podrediti osebnim interesom. To ne pomeni zanikanje osebne
lastnine gozdov, pomeni pa vendarle številne omejitve in posebne
obveznosti lastnikov gozdov, tako zasebnih, državnih in ostalih.
Prav zaradi skupnega interesa vseh tistih, ki imajo gozdove in
tistih, ki jih posredno ali neposredno na drugačen
način uporabljajo, za ohranitev in razvoj gozdov prodani M3 lesa ne more biti
več kot do sedaj, edini vir sredstev za vlaganja v gozdove. Tako
kot ves zapadni svet se moramo odreči odvisnosti med sečnjo in
vlaganji v gozdove. Letošnje leto je verodostojni dokaz, da taka
pretirana odvisnost zaradi tega, ker porabniki lesa ne morejo več
plačati ustrezne cene, ker se zaradi nespoštovanja veljavnega
zakona mimo GG-ja prodaja najkvalitetnejši les, ker je uveden
maratorij nad sečnjo, taka soodvisnost pomeni skoraj v celoti
opuščena vlaganja v gozdove.
In to danes, ko po celi Evropi ne samo pri nas; drevje in gozdovi
propadajo zaradi kopičenja vseh vrst stresnih dejavnikov od škodljivih snovi, naravnih katastrof, divjadi do človeka, ko bi dejansko
morali mnogo več vlagati v gozdove kot do sedaj. S takim pristopom se še daleč nismo lotili sanacije propadajočih gozdov, odhajamo v drugo negativno skrajnost, da ne izvajamo niti osnovne
reprodukcije gozdov.
AH prepuščamo gozdove samim sebi, da »umirajo na obroke«
zaradi nezaupnice strokovnemu kadru, ki je moral ukrepati tako
kot to zahtevajo še sedaj veljavni predpisi? Verjetno ne gre za
nezaupnico, temveč za obliko manifestacije z zahtevo po spremembi obstoječe gozdne zakonodaje. Če je to tako bi osnovne
smernice za zakon morali postaviti v tem parlamentu. Te morajo
biti sprejete takoj, saj dogajanja v gozdu in okoli njega ne dopuščajo nikakršnega čakanja. Gozdarska stroka mora vedeti kakšna
so stališča države Slovenije do gozdov in kakšne so nujne smernice glede njenega delovanja v bodoče.
Nova politična dogajanja, spremenjene oblike lastništva, konkurenčnost na trgu in temu usklajeno strokovno delo zahtevajo
spremembo v organiziranju gozdarskih strokovnjakov, podobno
kot na zapadu v neko vrsto upravnih služb, katerih naloge bi bile
strnjene v naslednjih sklopih: razvojno-načrtovalnem, svetovalnem in strokovno nadzornem.
Če je taka javna služba v interesu države, ne more biti odvisna,
tako kot do sedaj, samo od sredstev posameznih lastnikov gozdov, ampak mora biti v bodoče financirano iz proračuna.
O teh osnovnih pogledih se moramo pogovoriti danes in ne jutri
z vso odgovornostjo. Samo stroko pa zaupajmo in prepustimo
strokovnjakom, ki imajo svojo reputacijo tudi v zapadnih deželah.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se strinja, da so
problemi, ki jih v svoji pobudi nakazuje delegat Vlado PUC, glavni
problemi pri gospodarjenju z gozdovi.
Način oblikovanja sredstev za vlaganje v gozdove, organiziranost gozdarstva, obravnavanje gozdnega ekosistema v veljavnem
zakonu o gozdovih niso več ustrezno rešeni. Še posebej stanje
gozdov nas sili, da čimprej sprejmemo nove zakonske osnove za
gospodarjenje z njimi. Te naj bi ob upoštevanju specifičnosti
lastniške strukture v gozdovih zagotovile gospodarjenje z gozdovi
10

po enotnih strokovnih načelih, ki ne glede na lastništvo
zagotavljajo ohranitev in razvoj gozdov.
ja
Izvršni svet skupščine Republike Slovenije si prizadeva^
bila prva faza postopka za sprejem zakona o gozdovih P j;
Ijena v mesecu septembru, zakon pa naj bi bil vsekakor sp
letos.
STALIŠČE
^
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIK
SLOVENIJE
DO POBUD JOŽETA SMOLETA iN VILIJA
SEKEREŠA DELEGATOV V ZBORU
,uc
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE REPUBLIK
SLOVENIJE IN SLOVENSKE OBRTNO
PODJETNIŠKE STRANKE ZASPREMEM_B|
ZAKONA O DAVKIH OBČANOV
5/D»
Delegata v Zboru združenega dela Skupščine RePu^L0lbt L
ni je Jože Smole in Vili Sekereš predlagata črtanje oo f/f
člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 3o/o ^\)i
po kateri so občani dolžni ob pogojih, ki jih določa zako
tirati račune za prodano blago in opravljene storitve p'
organu in v zvezi s tem ukinitev odredbe o evidentirani
(Uradni list SRS, št. 7/83 do 14/90). Pobudo delegata ui* ^
predvsem z nepotrebnimi opravili zavezancev, ki sordot
/tirati račune, ob tem, da uprave za družbene P ' °
spremljajo oziroma kontrolirajo pridobivanje pr/ftoo«°v prg<)i>cev na drug način. Delegat Vili Sekereš brez utemelji< ^ 0pte
še spremembe tistih določb zakona o davkih občanov, ^
ljujejo način odmere davka iz samostojnega opravljani
sti, tako da bi imeli zavezanci možnost, da se sami op /gtf
obdavčitev po dejanskem dohodku ali v pavšatn
znesku.
y
Slovenska obrtno podjetniška stranka je v 6. točki svoP.g
predlagala, da se ostanek čistega dohodka, cle
ki ga dos
zanci davka iz samostojnega opravljanja iavn°fanov. *
obdavčeval z davkom od skupnega dohodka obča
vzpodbudilo k ustvarjanju dohodka in reinvestiranju.
na*"/
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je c'°
pobud sprejel naslednje stališče:
. avlja
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije P.r'n° '.
membe in dopolnitve tistih določb zakona o davki
" p0sl&'j
katere meni, da jih je potrebno uveljaviti
šeu Prec' 11 Jn\eQ° J
w
;
;u
cictf>m3
K
L^lfl
■novega
I v f U sistema
i IM javnih ...
i i i imi i \/ in davčnega
«" " ' ' J sistema
financ
K, ,'ir ^QUy... fl\i
^(j
sestavnega dela. Osnutek
zakona o spremembah
že
zakona o davkih občanov bo predvidoma predlo; " ca o^'.
Cl/i
irvfAin i DortiiKlilso
unH
Skupščini
Republike Qlr»*/oniio
Slovenije \/v Hriirti
drugi nnlOVlCi
polovici ^
tona lota
nrinrav/i sprememb
cnromomh in dopolnitev
Hnnf)lnit6V Z3KO
tega
leta. Pri pripravi
učene in ustrezno upoštevane tudi navedene pobu
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do pobude Mirka Kranjca, delegata Zd >
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re0 l zira
gal.
gal, da se zakon o začasni ustavitvi _ reo>y^
£ !?hlnilast"inl.
prepovedi ia*tJuiayaiija
razpolaganja s* premoženjem v d /,-fera SO
fci/a ^
fjrvvuvvui
s0 -■
ni-rn/MIlh združenega
ri I "5oOO/IO dela (D
nizacijah
in pod/et/ih. ^v drUievaMa
1/m/ttiiVI/ih
-varlrun
ir}
drUQlh
ODII*
^
sredstva kmetijskih zadrug in
»»»"V
umakne z dnevnega reda.
. ka^ejo na"„,o,
Konkretni primeri (npr. Mlekarna Ar/a va )
etji8a^
nepravilnosti in zlorab pri reorganizacijah,
^

o^ae lastnina in interesi upravičencev zaščitijo s sprejetjem
s on/ s ' da so reorganizacije možne, vendar le ob doseženem
® /u med vsemi, ki se pojavljajo kot stranke pri reorganizaciji,
ow e
"la n°'
' en
" Izvršnega
sveta, da pravice upravičencev do vračaa
!>oijne,mo
z ^ i kljub reorganizacijam ne morejo biti prizadete, ni
"o/oa e sargumenti. Menimo, da to velja le za reorganizacije do
ko se
topnje, da pa je zadružno premoženje lahko v primerih,
<j0l Pojavijo kot delničarji npr. tudi tujci, za upravičence
5
O d/ i" izgubljeno.
"se rp° r 2a zaščito, kakršno predlagamo, ne bi bila ovira za
p° 9anizacije, kjer gre za sporazumne postopke.
n
ramo
°vea9a re
stališče Izvršnega sveta za čimprejšnje sprejetje
Pubhškega zakona o zadrugah.
47* svet Skupščine Republike Slovenije sprejema pobudo za
Pr
'sto° zadružne lastnine in bo v skladu s svojimi pooblastili in
Ob !n°stmi skrbel za zaščito zadružne in tudi družbene lastnine.
P,6 'Pravi zakona o začasni ustavitvi reorganiziranja in začasni
n ž V8 raz la an a s
P° 9 i premoženjem v družbeni lastnini v orgas ' ac| i?'
'ecjJ 3 združenega dela in podjetjih, v katera so bila vložena
iebi| l kmetijskih zadrug in drugih oblik združevanja kmetov, ki
^s eaPuhrČne'e s'cer umaknjen z dnevnega reda zborov Skupščine
° eio al Slovenije,
je izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
z
blikesy0ven
družbenim pravobranilcem samoupravljanja Repubranju sani1ije. Ugotovljeno je bilo, da lahko tudi družbeni pravooupravljanja v skladu s svojimi pristojnostmi in poolastn P< ve avn h
'' ' pravobranilec
predpisih ukrepa
ob oškodovanju
'a na(jinp®0r^^ružbeni
samoupravljanja
bo žedružbene
poostril
ob reorganizacijah podjetij in delitvi premoženja.
'9 realizaciji
že po veljavnih predpisih odločajo vsi, ki se jih
"liga 9ar>izacija tiče. Če gre za reorganizacijo organizacij združed
tore VleP°
ietja0 potekajo postopki po zakonu o združenem
,reba
"afiin
■
reorganizaciji odločati z referendumom. Na
fi0r
18 m
' 9an 2aci? °gočeno, da o reorganizaciji odloči večina, ni pa
'eSitVe '11 ia vezana na soglasja vseh, ki jih zadeva. Takšne
Nv^aJ Mogoče določiti drugače kot z zakonom, pomeni pa
h° PornIav sPrerePrečitev reorganiziranja, če z njim vsi ne soglašajo.
■ ®Slo P iem zakona, ki ga je Izvršni svet Skupščine Repu«! ^Oooaenu'je umaknil iz nadaljnjega postopka: sprejemanja, ker
zauk°nom.
9otoviti kakšne bi bile posledice, ki bi nastale s takšs
?60<1r® zavVe
"'evaniern kmetov in delavcev je treba doseči, da se
, °w, 9anj,6da'' Posledic
reorganizacije in glasovali le za takšno
ne uu ^uoiduodid iijiiiuvc^d cf\ui iui i ior\ey a im
q|f^0 a ' ' r\ i ne
Ij^iaineg^jp,'
bo poslabšala njihovega ekonomskega in
lv
|jatj
^
Položaja.
Prav
tako morajo ob delitvi premoženja uveti Vse
Ho,Vr'st
«st Vrasvoje
pravice in na ta način zavarovati pričakovano
an
■
vračanja
zadružne lastnine
lastnine in
in sovlagateljskih
sovlagateljskih vložkov.
vložkov.
I l?Vrs
' ja zadružne
|'a repg'b?.^ Skupščine Republike Slovenije pospešeno pripravzal<on 0
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STROKA ODKLANJA PRENAGLJENE UKREPE
V GOZDARSTVU
Z veliko zaskrbljenostjo in ogorčenjem smo sprejeli prve ukrepe
nove oblasti na področju gozdarstva. Zavedamo se sicer, da
morajo sedanje družbene spremembe tudi v gozdarstvo in gozdove prinesti nekaj novega. Toda pričakovali smo, da se bo nova
oblast v. največji meri zavedla družbene vloge gozdov kot dobrine
splošnega pomena in sprejela najprej ukrepe, ki bodo tudi v prihodnje zagotavljali učinkovito strokovno gospodarjenje z vsemi
gozdovi ne glede na lastništvo in stabilne vire za financiranje
ohranitve in razvoja gozdov ter se lotila reševanja drugih temeljnih problemov gospodarjenja z gozdovi, med katerimi izstopata
zlasti problem gospodarjenja v pogojih zelo razdrobljene zasebne
gozdne posesti in oteženo gospodarjenje z gozdovi zaradi škodljivih posledic emisij, divjadi in drugih zunanjih vplivov.
Namesto tega pa smo dobili zakon o začasni prepovedi sečnje
v nekaterih družbenih gozdovih, ki hkrati nakazuje globalno lastninsko reformo v gozdovih in namero oblasti, da večino razlaščenih gozdov vrne nekdanjim lastnikom. Ta ukrep se nanaša na ca.
45% sedanjih družbenih gozdov.
Zgolj prepoved sečnje brez sočasnih ukrepov za strokovno delo
v gozdovih, stabilnih virov za financiraje ohranitve in varstva
gozdov ter reševanja drugih temeljnih problemov gospodarjenja
z gozdovi t e rešuje ničesar, povzroča pa hudo škodo gozdnogospodarskim organizacijam in gozdovom.
Posledice začasne prepovedi sečnje v razlaščenih gozdovih
bodo že v It 'ošnjem letu velike, v naslednjem letu pa še bistveno
večje in se bodo pokazale v zmanjšani gozdni proizvodnji in
opuščanju gijitvenih in varstvenih del v vseh gozdovih. To pa
pomeni v skrajni posledici ogrožanje trajnosti gozdov in njihovih
lesnoproizvodnih in splošnokoristnih funkcij. V drugi polovici
letošnjega leta bo ostalo brez svoje krivde brez dela in zaslužka
okoli 2000 delavcev v gozdarstvu ali tretjina vseh zaposlenihi.
Možnosti domačega pokrivan/a potreb predelovalne industrije po
lesu se bodo zmanjšale za skoraj desetino, v nekaterih območjih
pa bo ogrožena tudi oskrba lokalnega prebivalstva z lesom za
kurjavo. Onemogočeno bo tudi tisto raziskovalno delo v gozdarstvu, ki ga neposredno naročajo in financirajo gozdnogospodarske organizacije. Upravičeno se torej postavlja vprašanje, ali
s poskusom popravljanja nekaterih preteklih napak ne delamo
novih in v temeljih začenjamo rušiti tadi vse tisto, kar smatramo
kot dobro podlago za nadaljnji razvoj gospodarjenja z gozdovi.
Slovensko gozdarstvo je kljub mnogim slabostim v povojnem
obdobju doseglo pomembne kakovostne rezultate in se dvignilo
na raven, ki nam jo priznava in ceni tudi svet. Zato odločno
zavračamo neutemeljene očitke, da z gozdovi slabo gospodarimo,
da je sečnja previsoka in podobno. Z območnimi gozdnogospodarskimi načrti je za obdobje
1981-1990 predvidena sečnja povprečno letno 3,6
mio m3, kar zagotavlja blagovno proizvodnjo
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okoli 2,5 mio m letno. Dejanski obseg proizvodnje pa je v zadnjih
letih manjši od načrtovanega, saj so tudi revizije gozdnogospodarskih načrtov pokazale na zmanjšanje donosne možnosti zaradi
umiranja gozdov. V prvih petih mesecih letošnjega leta pa se je
glede na enako lansko obdobje prodaja lesa iz družbenih gozdov
zmanjšala za skoraj 20%, zasebnih pa za 35%. Dejansko je obseg
sečnje v zasebnih gozdovih nekaj večji kot bi sklepali iz podatkov
o prodaji lesa, saj nekateri lastniki že sedaj les sami prodajajo ter
se izogibajo plačilu obveznosti za stroške gospodarjenja in za
vlaganje v gozdove. Strokovno primerno gospodarjenje z gozdovi
potrjujejo tudi podatki o krepitvi gozdov v povojnem
času. saj se
je hektarska
lesna zaloga povečala od 129 m3/ha v letu 1947 na
3
185 m /ha v letu 1980 V zadnjih štiridesetih letih je bilo za
slovenski gozd storjeno ve kot kdajkoli v preteklih dvesto letih.
Slovenski gozd smo gozdarji v te času dvignili na raven, ko bi
odslej bilo možno začeti z normalnejšim gospodarjenjem. Kdor bi
te trende zavrl mora prevzeti osebno odgovornost za posledice.
Pri tem ne podcenjujemo in ne branimo lastnih slabosti in napak
pri gospodarjenju z gozdovi, odločno pa zavračamo vsako posploševanje.
Prehod v večnamensko gospodarjenje z vsemi gozdovi in v tem
okviru poudarjanje splošnokoristnih funkcij gozdov postavlja
pred imetnike gozdov številne omejitve in obveznosti Tega se
mora zavedati vsak imetnik gozda. Zato ni slučajno, da v razvitih
deželah država gozdove kupuje ne pa oddaja. Zato je treba vprašanje morebitne nadaljnje privatizacije gozdov obravnavati v prvi
vrsti tudi z vidika spremenjene vloge gozdov in kot strokovno ne
pa zgolj kot politično vprašanje Gozld naj ima kot gospodarski
objekt tisti, ki v njem tudi dela. Zato podpiramo krepitev kmetij
z gozdovi povsod tam, kjer so gozdovi resnično pomembni za
obstoj in razvoj celotne kmetije. Nesmiselno pa je vračanje goz11

do v tistim, ki vidijo v gozdu samo vir dohodka, sami pa se s kompleksno gozdarsko dejavnostjo ne ukvarjajo.
Gozdarska stroka se ograjuje od sprejetega zakona in ne sprejmemo nobene odgovornosti za njegove kratkoročne in dolgoročne posledice za gozdove, gozdnogospodarske organizacije,
porabnike lesa in družbo kot celoto. Zato pričakujemo od pristojnih državnih organov, da strokovno neutemeljen zakon o začasni
prepovedi sečnje ponovno proučijo in razveljavijo, v reševanje
odprtih vprašanj gozdarstva pa v nadaljnjih aktivnstih vključijo
tudi gozdarsko stroko. Pri tem smo pripravljeni odgovorno sodelovati.
Splošno združenje gozdarstva Slovenije
Združenje lesarjev
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije
VTOZD za gozdarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo
V veljavnem zakonu o začasni prepovedi sečnje v gozdovih
v družbeni lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami v družbeni lastnini je določeno, da prepoved sečnje in
prometa velja za vse nepremičnine, ki so bile prejšnjim lastnikom
zaplenjene po predpisih, navedenih v 3. točki prvega odstavka 2.
člena zakona. V tej točki niso predvidene posebne izjeme, ker ob
pripravi zakona Izvršni svet ni imel podatkov o tem, komu vse so
bile nepremičnine zaplenjene. Ko se je ob izvajanju zakona izkazalo, da so bile nepremičnine zaplenjene tudi veleposestnikom,
tujim fizičnim in pravnim osebam ter državljanom SFRJ, ki so
prestopili v tuje državljanstvo, je Izvršni svet predlagal amandma
k predlogu zakona o dopolnitvah zakona o začasni prepovedi
sečnje v gozdovih v družbeni lastnini. Te dopolnitve zakona in
amandma sta Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor
Skupščine Republike Slovenije že sprejela na zasedanju 31. julija
1990, Zbor občin pa je odložil sprejemanje zakona na zasedanje
v septembru. Če bodo dopolnitve zakona skupaj z amandmaji
sprejete tudi v Zboru občin, prepovedi sečnje in prometa ne bodo
veljale za posestva, zaplenjena veleposestnikom, bankam, podjetjem, in drugim zasebnim pravnim osebam, tista posestva, ki so
med drugo svetovno vojno iz kateregakoli razloga ostala brez
lastnika in brez pravnega naslednika, tujim državljanom in tujim
družbam ter zasebnim ali javnopravnim osebam ali državljanom
SFRJ, ki so prestopili v tuje državljanstvo. Na ta način bo razrešen "
tudi problem, ki ga navaja Franc Perko. Še enkrat pa želimo
poudariti, da zakon o prepovedi sečnje še ne pomeni vračanja
odvzetih nepremičnin prejšnjim lastnikom, niti ne pomeni, da bo
v predpisih, ki bodo urejali vračanje, določeno, da se odvzeto
premoženje vrne tistim, za katerih bivše premoženje že veljajo
prepovedi po zakonu o začasni prepovedi sečnje in začasni prepovedi prometa z nepremičninami v družbeni lastnini.
★ ★ #
Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republiški
sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

STALIŠČE
I ZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE
SLOVENIJE
DO POBUDE JOŽETA STUDENČNIKA,
DELEGATA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE, V ZVEZI
S PROBLEMATIKO PROMETA Z ZEMLJIŠČI
V ŽELEZARNI RAVNE moramo nujno urediti odlagališče industrijskih odpadkov. V ta namen smo od raznih lastnikov pridobili
zemljišče in opravili zamenjave za tiste, ki niso pristali na odkup
ali odškodnine. Predmet take zamenjave je tudi gozdna parcela št.
331, k. o. Stražišče, občina Ravne na Koroškem, ki ja bila zaradi
potreb razdeljena na št.: 331/1, 331/2 in 331/3 in do sedai last
KOROŠKE KMETIJSKE ZADRUGE, Prevalje. Omenjeni zadrugi
smo že pred razglasitvijo zakona o moratoriju nad prometom
zemljišč priskrbeli drugo nadomestno parcelo, vendar pa nismo
opravili prepisa na zemljiški knjigi. Z moratorijem je nastal zastoj
pri nadatjnem urejanju odlagališča odpada, saj ne dobimo dovoljenja za prenos lastništva, niti sečnjo za pripravo nadomestnih
objektov, ki bi jih postavili na omenjeni parceli št. 331.
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Zastoj zaradi moratorija bo povzročil vprašanje, kam odlaf
odpad železarne, saj si ne moremo predstavljati, da bi odlagal'e .
neurejeno odlagališče. Vsaka druga varianta glede lokacij P
zahteva dolgotrajen postopek (ca 3 do 5 let). Tega časa "
razpolago, kajti ocenjujemo, da lahko odlagamo na sedanje oo
gališče le še ca 3 mesece.
PREDLOG REŠITVE
. (
Zemljišča, ki so namenjena in po občinskih planih že P0,flesC
za ureditev gospodarsko pomembnih dejavnosti, oziroma ^
namenjena kot nadomestna zemljišča za omenjene dejavnosti,
lahko za to tudi uporabijo in uredijo lastniška razmerja.
. m
V kolikor se naknadno ugotovijo prvotni lastniki oz. dediča
I .
r rn
povrne prejeto kupnino sedanji lastnik, v konkretnem P '
KOROŠKA KMETIJSKA ZADRUGA
Zakon o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni
nini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami v družp1
lastnini (Uradni list RS, št. 26/90) se nanaša na kmetijska zernl)
in gozdove ter na druge nepremičnine (predvsem stavbna ze }
Ijišča, poslovne stavbe in prostore). Z drugim odstavkom 1- vLepi
tega zakona je prepovedan promet z nepremičninami, v druZ ^
lastnini, s katerimi razpolagajo družbenopolitične skupnosti
30. 6.1991. Prepoved prometa po tej zakonski določbi velja tu? a
promet s stavbnimi zemljišči, ki jih upravlja družbenopol''' ^
skupnost. Pri tem je treba pojasniti, da se za promet v SIT!jjgS
določb navedenega zakona ne šteje oddajanje stavbnih zern
po določbah 46. do 57. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uf® jj
list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) za gradnjo objektov0v sK ^11
s sprejetimi prostorskimi izvedbenimi akti. Zato lahko sta
^ LTnjrr
njen sklad stavbnih zemljišč nemoteno razpolagata s
zefti- ■
zemljišči na podlagi navedenih določb zakona o stavbnih z
Ijiščih
Ae|eČe je predvideno odlagališče industrijskih odpadkov za
zarno Ravne s srednjeročnim planom občine Ravne na Koro® ^
že opredeljeno kot stavbno zemljišče, bi po našem mnenjur
oddali to zemljišče za odlagališče, ker se nanj prepoved p 9 ^
po zakonu o začasni prepovedi sečnje ... ne nanaša- ^
v srednjeročnem planu občine to zemljišče ni opredejjen at
stavbno oziroma ni predvideno za odlagališče, ga Zel ig|el
Ravne tudi sicer ne more pridobiti. Če bi takšno zemljišče z
pridobiti, mora občina najprej spremeniti srednjeročni P .^g?
novo določiti namembnost zemljišča, predvidenega za °RaVrie
lišče, šele nato sta možna prenos lastništva na Železarno
ter izdaja lokacijskega in drugih potrebnih dovoljenj
e pri
Če pa gre za menjalno pogodbo, je treba poudariti, da 9 ^
menjalnih pogodbah za dve pogodbi, od katerih je prva
gef
namesto razlastitve, druga pa določitev odmene v naravi v o g,
zemljišču, ki ga dobi prodajalec v zamenjavo za zemljišč ■ ^e
dano razlastitvenemu upravičencu. Za sklepanje teh P°9° seanj
določba 2. odstavka 1. člena zakona o začasni prepovedi
ovira.
rj <jfl'
Glede na navedeno menimo, da bi lahko Železarna Ravner
na
bila zemljišča za industrijske odpadke. V zamenjavo pa l za^asn'
razlaščencem kmetijska zemljišča, za katere zakon o' a n'
prepovedi sečnje ne velja. Rešitev, ki jo delegat predi y
možna brez spremembe zakon o začasni prepovedi sečn]
★ ★ ★
1
Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil•i Repu" **'
sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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slej še ni seznanila Predsedstva
Republike Slovenije. Prav tako
Predsedstvo Republike Slovenije
ni bilo seznanjeno z drugimi
ukrepi, ki bi jih moral izvršiti Republiški štab za teritorialno
obrambo.
Dejstvo je, da je mogoče zagotoviti izvršitev omenjenega sklepa Skupščine Republike Slovenije ob obstoječi ureditvi le s sodelovanjem Republiškega štaba za
teritorialno obrambo in pristojnih vojaških organov ne pa preko posameznega občinskega
štaba za teritorialno obrambo.
Zaradi take situacije je Skupščina Republike Slovenije začela
postopek za dopolnitev ustave in
za sprejem ustavnega zakona,
s katerim bo ustvarjena pravna
podlaga za ureditev razmer, ki so
nastale v teritorialni obrambi.
Ustrezne ukrepe z istim ciljem je
sprejel tudi Izvršni svet Skupščine republike Slovenije v skladu
s svojimi pristojnostmi.
2. Komandanti teritorialne
obrambe občin in drugih družbenopolitičnih skupnosti so za svoje delo, bojno pripravljenost in
vodenje odgovorni tudi pristojnim organom občine, nadrejenemu starešini pa še za uporabo in
poveljevanje teritorialni obrambi. Sporni ukaz Komandanta Teritorialne obrambe Republike
Slovenije so zato komandanti teritorialnih obramb morali izvršiti;
istočasno pa so bili dolžni, ne

glede na morebitne drugačne
ukaze nadrejenih starešin, o tem
obvestiti tudi pristojne v občinah
zlasti svet za splošno ljudsko
obrambo in družbeno samozaščito oziroma njegovega predsednika. Ukaza o premestitvi orožja
ni mogoče kvalificirati izključno
kot sestavni del poveljevanja, kar
je bilo nesporno ugotovljeno že
v dosedanjih razpravah o tem
vprašanju.
Glede na navedeno upoštevaje
nastale razmere, ocenjujemo, da
ni smotrno niti možno uveljavljati odgovornosti komandantov teritorialne obrambe občin za to,
ker orožje teritorialne obrambe
še ni vrnjeno v primerna skladišča tako kot je zahtevala Skupščina Republike Slovenije. Ravnanje komandantov ob samem
uresničevanju ukaza Komandanta Teritorialne obrambe Republike Sloveije za premestitev orožja, pa je potrebno ocenjevati
v skladu z obstoječimi predpisi
po katerih te komandante imenuje in razrešuje Komandant Teritorialne obrambe Republike
Slovenije na predlog sveta za
splošno ljudsko obrambo in
družbeno samozaščito in po poprejšnjem mnenju komandanta
teritorialne obrambe pokrajine
(141. člen zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, Ur. list SFRJ št. 35/82 in
Ur. list RS št. 9/90).

- Nerealni tečaj dinarja in zavlačevanje
plačil v izvozno-uvoznih poslih
Delegat Zbora občin Skupščine Republike Slovenije ErvinAnton Schwarzbartl je postavil
vprašanje, kaj bo Izvršni svet
konkretno ukrenil, da se prepreči zlom izvoznega gospodarstva
zaradi nerealnega tečaja dinarja in zavlačevanja plačil v izvozno-uvoznih poslih, in kakšni so
konkretni roki za izvedbo teh
ukrepov.
Slovenska vlada je po zaprti
seji 26. 7. 1990 obvestila javnost, da bo »subvencionirala«
s takoimenovanimi sredstvi za
sofinanciranje razvojno-sanacijskih programov in programov
prestrukturiranja, slabe gospodarje. S podporo gospodarskih
subjektov z dvomljivimi programi in neuspešno prodajo izdelkov ali storitev po ceni pod stroški poslovanja na rizlčnlh trgih
se ohranja pri življenju del neuspešnega gospodarstva na račun zdravega. S tem se nadaljuje zgrešena politika prejšnjih
vlad in oblasti, ki je s takšnimi
injekcijami podaljševala agonijo preživelih poslovno organizacijskih struktur, predvsem pa
nesposobnih kadrov, ki takšne
poslovne subjekte vodijo.

Vse kaže, da kljub obljubam
nismo v stanju uporabiti instrumentov stečaja in trga kapitala
ter delovne sile za te večje gospodarske subjekte.Subjekte
zato, ker to podjetja niso, saj ne
delujejo podjetniško. Če bi, bi
dovolili stečaj, iz njihovega premoženja pa bi zrastla nova
zdrava verjetno pretežno delniška in privatno lastninska podjetja.
Ker dvomimo v uresničitev
vračila sredstev po 15. 1. 1991,
če ne bo prišlo do kapitalskega
prestrukturiranja predlagamo,
da se sklepanje pogodb zadrži
ali dodatno zavaruje (aneksi)
z obvezo, da:
1. Lahko sredstva interesenti
pridobijo samo na osnovi natečaja (možen dostop do sredstev
tudi srednjim in malim firmam)
2. predloženi programi se novelirajo in določijo novi odgovorni nosilci (ne tisti, ki so firme
privedli v takšen položaj) ali
predložijo novi programi (tudi
z drugimi nosilci)
3. morajo udeleženci natečaja
zagotoviti do 15.1.1991 jamstvo
z lastnim deležem kapitala iz
naslova odkupljenih delavskih
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delnic zaposlenih najmanj v višini prejetega oz. zaprošenega
posojila (Privatne firme pa iz naslova svojega premoženja)
Obrazložitev, da bo vlada
imela v upravnih organih teh
firm svoje predstavnike, ni jamstvo za uspeh (delež vpliva je
pod preglasovanjem), razen tega pe je to podržavljanje družbene lastnine in neposredno
vmešavanje vlade v poslovanje
podjetja kot samostojnega gospodarskega subjekta. Ta oblika bi bila sprejemljiva kvečjemu
za infrastrukturo gospodarstva
in strateško proizvodnjo, kar pa
zvečina prejemnikov ni.
Pričakujmo ukrepanje in odgovor.
Na navedeno vprašanje daje
Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije naslednji odgovor:
1. Po ocenah Narodne banke
Slovenije - Analitsko raziskovalnega centra je že decembra leta
1989 ob vezavi dinarja na nemško marko v razmerju 7:1 realni
efektivni tečaj zaostajal za 12,3%
točke. Po njihovi oceni se je precenjenost dinarja nadaljevala tudi v letošnjem letu. Precenjenosti dinarja konec lanskega leta in
v letošnjem letu pa ni bilo mogoče v celoti odpraviti z zmanjšanjem (v marcu necarinskih uvoznih dajatev za ves uvoz z 21%
nominalno na 16% niti z zmanjšanjem teh dajatev za uvoz repromateriala, namenjenega proizvodnji za izvoz, s 7% na 1%.
Konec meseca junija je bil tečaj dinarja precenjen za približno 68% po metodologiji Narodne
banke Jugoslavije, ki upošteva
rast drobno prodajnih cen Zveznega zakona za statistiko. Po
metodologiji, ki pa upošteva
spremljanje drobno prodajnih
cen Zveznega izvršnega sveta pa
je precenjenost tečaja dinarja
skoraj 27%. Zvezni zavod za statistiko upošteva pri svoji metodologiji gibanje cen v 53 jugoslovanskih mestih, medtem ko
Zvezni izvršni svet upošteva le
8 jugoslovanskih mest (glavna
mesta). Do tako velikega odstopanja v izračunu prihaja zato, ker
je bil porast cen januarja 1990 po
podatkih Zveznega zavoda za
statistiko 41 5%, po podatkih
Zveznega izvršnega sveta pa
17,3%; nadalje v februarju po podatkih Zveznega zavoda za statistiko 13,6%, po podatkih ZIS 8,4;
v marcu po podatkih Zveznega
zavoda za statistiko 5,2%, po podatkih ZIS 2,4%; v naslednjih mesecih so te stopnje v povprečju
izenačene.
Pri oceni konkurenčnosti ni
dovolj primerjati le nesorazmerja
v cenah, ampak tudi nesorazmerja v stroških financiranja.
V komulativi petih mesecev letošnjega leta so bili realni stroški
financiranja izvoza za 33,9% višji
od financiranja proizvodnje za
prodajo na domačem trgu. Zato
ne preseneča, da so mnoga podjetja, sicer ne samo izvozna,
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iskala rešitev za zmanjšanje stroškov financiranja v kratkoročnem zadolževanju v tujini, kjer so
obrestne mere bistveno nižje,
v obliki komercialnih kreditov in
avansov na prihodnji izvoz.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije nima možnosti za
neposredni vpliv na oblikovanje
tečaja dinarja, zato pa je že večkrat opozoril pristojne zvezne organe na nujnost zagotovitve dohodkovne motiviranosti gospodrstva za povečanje izvoza blaga
in prihodkov od storitev, saj se
zaveda pomena izvoza kot razvojne kategorije. Prav tako je ponovno v mnenju, ki ga je pripravil
o osnutku odloka o skupni devizni politiki in projekciji plačilne
bilance Jugoslavije za leto 1990
(julija letos) predlagal Zveznemu
izvršnemu svetu, da pripravi seznam vseh konkretnih ukrepov, ki
jih ob zamrznjenem tečaju namerava sprejeti za spodbujanje
izvoza in ki bodo usklajeni s pravili GATT-a ter pravom Evropske
skupnosti. Hkrati smo predlagali,
da se rešitve na tem področju
iščejo v smeri oprostitev pri notranjih dajatvah (uvoznih dajatvah, davkih) ter v beneficiranju
obrestnih mer za kredite za izvoz
ali za pripravo izvoza, po pogojih, ki veljajo za kredite v tujini za
kratkoročne kredite.
Navedene, usmeritve naj bi delegacija Skupščine Republike
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ uveljavljala in Skupščini Republike Slovenije po usklajevanju po potrebi
poročala.
2. Obveznosti izplačevanja dinarjev pri realizaciji izvoznih poslov oz. plačilih v tujino ureja zakon o deviznem poslovanju. Tako je v 44. a členu navedenega
zakona določeno, da se dinarska
protivrednost izvoza blaga in
storitev izplača v dveh dneh po
dnevu izterjave podjetju ali drugi
pravni osebi, katere blago je bilo
izvoženo oz. katere storitev je bila opravljena, če s pogodbo med
izvoznikom in osebo, katerega
blago je bilo izvoženo oz. katere
storitev je bila opravljena, ni drugače določeno. Pri izplačilu velja
nakupni tečaj na dan izplačila.
Poslovne banke tekoče opravljajo plačila v tujino. Po 46. a členu zakona o deviznem poslovanju banka, pooblaščena za posle
s tujino, opravlja plačilo do tujine po nalogu podjetja in druge
osebe, ki mora vplačati dinarsko
protivrednost deviz po prodajnem tečaju, ki velja na dan, ko se
izpolnjuje nalog nasproti tujini.
Tekoče izplačevanje dinarjev
izvoznikom je odvisno od dinarske likvidnosti bank. Po informacijah predstavnikov Ljubljanske
banke d. d. Ljubljana ter A banke
Ljubljana se v Sloveniji izplačila
dinarjev na podlagi realiziranega
deviznega priliva kot tudi plačila
v tujino na podlagi položene dinarske protivrdnosti, tekoče izvršujejo, brez zavlačevanja.
Glede na to predlagamo delegatu, da ob konkretnem proble-

mu pri zavlačevanju plačil v iz- slovanju ter zahteva njihovo dovozno-uvozih poslih uveljavlja sledno izvajanje oz. ustrezne
določila zakona o deviznem po- obresti ob zamudi pri izplačilu- Zaostrene razmere v črni metalurgiji
»Zbori Skupščine občine Jesenice so obravnavali problematiko gospodarstva občine Jesenice v I. kvartalu 1990. Z izgubo je sklenilo poslovanje 80%
zaposlenih v gospodarstvu
v občini, kjer sicer zaposlenost
pada in brezposelnost strahovito narašča. V najtežjem položaju se nahaja Železarna Jesenicce. Na seji delavskega sveta so
28. 6. 1990 sprejeli program
ukrepov za sanacijo, ki jih začenjajo izvajati 1. 7.1990. Ti ukrepi
pomenijo, da bo delo 1500-tih
delavcev odveč.
Ker predstavljajo notranji
ukrepi le del razreševanja problematike na področju črne metalurgije, predlagamo, da na naslednji seji Skupščine Izvršni
svet Republike Slovenije pripravi gradivo v zvezi s problematiko črne metalurgije ter jasno
opredeli svoj odnos do tega gospodarstva. To pomeni jasno
opredelitev, pod kakšnimi pogoji je pripravljena slovenska država sodelovati pri sanaciji črne metalurgije. Program ukrepov, ki so jih sprejeli v Železarni
Jesenice, temelji na študiji
McKinsey in British Steel Consultants, pomeni pa, da predlagane ukrepe namerava izvesti
namesto treh v enem letu in pol.
Zaostrena situacija, ki grozi, da
se bo Železarna zaradi nezmožnosti plačevanja tekočih obveznosti brez svežega denarja
ustavila, narekuje, da se do tega problema v Skupščini čimprej opredelimo, da ne bi nastala še večja gospodarska škoda.
Sprejeti ukrepi v železarni obsegajo zmanjševanje stroškov,
povečanje produktivnosti in delniško preobrazbo. Primerjalni
standard je jeklarska industrija
v razvitem svetu.«
Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije je seznanjen s težkim
gospodarskim položajem v slovenski črni metalurgiji in z dosedanjimi aktivnostmi ter ukrepi za
premagovanje nakopičenih poslovnih in razvojnih problemov
po posameznih podjetjih. Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije v prejšnji sestavi je aktivno
sodeloval pri izdelavi študije, katere nosilec je McKinsey in pri
odločitvah v zvezi z njo. Pomagal
pa je tudi premagovati nelikvidnost
posameznih
podjetij,
z usmerjanjem znatnega dela
sredstev DPS v posamezne železarne. S »Sklepom o usmeritvi
sredstev republiškega proračuna
za sofinanciranje razvojno sanacijskih programov in programov
prestrukturiranja podjetij, katerih prestrukturiranje je ključnega
pomena za gospodarski razvoj
Republike Slovenije« z dne 4. in
7. maja 1990, pa je Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije

dodelil Slovenskim železarna^|n
(Jesenice in Štore) 175 mio d
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ciranja uresničevanja pravic presežkov delavcev.
Predlog zakona opredeljuje tiste pravice presežnih delavcev,
Pri uresničevanju katerih se bo
del sredstev zagotovil iz sredstev
za zaposlovanje. Gre za delno
kritje nadomestila osebnega dohodka za čas čakanja na delo,
določenega z zakonom, dokup
zavarovalne dobe in izplačilo odpravnin.
v Posebej pa se v okviru razrešeanja presežkov delavcev vpeljuie tudi sistem sofinanciranja

stroškov za prekvalifikacije in
dokvalifikacije delavcev tistim
podjetjem oz. delodajalcem, ki
bodo presežke delavcev zaposlili.
Ker sedaj veljavni zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti omenjene
materije ne ureja, novega celovitega zakona pa za zdaj ni mogoče izdelati zaradi nedorečenega
koncepta javnih služb in javnih
financ, se predvideva sprejem
posebnega zakona.

- Zaposlovanje mladih
v
zaostrenih gospodarskih
*merah, ko je vsa pozornost
Posvečena zagotavljanju socivarnosti za že zaposlene,
*°
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i Pa velja predvsem za mlade,
odjetja se odrekajo tudi svojim
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"atna sredstva za IzobraževaI® mladih, brez znanja pa nI
Pnhodnostl,
moramo o tem čimp e
l spregovoriti.
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, ^aradi zmanjševanja števila
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Na
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delavcev
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Po rf'uev v Odkrito brezposelnost,
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Petih 6560
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v prvih
1
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" 'etošnjega leta pa
e
ku sofinanciranje pripravPor

°čevalec

ništva za cca 3000 iskalcev prve
zaposlitve. Velika večina opravlja
pripravništvo v delovnem razmerju za določen čas in lahko po
končanem pripravništvu uveljavi
pravico do denarne pomoči,
v kolikor izpolnjuje pogoje za
pridobitev te pravice.
Ocenjujemo, da se bo kljub tovrstnemu ukrepanju delež prvih
iskalcev zaposlitve ponovno povečal že v poletnih in nato še
očitneje v jesenskih mesecih, ko
bo pričela iskati delo generacija,
ki letos zaključuje šolanje. Do
lanskega leta večjih problemov
pri zaposlovanju mladih iz šol ni
bilo, saj sta zaposlitev našli dobri
dve tretjini generacije. Letos bodo razmere bistveno slabše in
pričakovati je, da bo brez zaposlitve ostala več kot polovica od
24 tisoč mladih.
Potrebe po dodatnih ukrepih
v politiki zaposlovanja za to skupino iskalcev zaposlitve so torej
več kot očitne.
V programu vlade je opredeljena aktivna politika zaposlovanja
kot globalni pristop v usmerjanju
ekonomskih vzpodbud, hkrati
s tem pa tudi oblikovanje posebnih interventnih ukrepov, ki naj
dodatno omogočijo vključevanje
teh kategorij. Možni ukrepi in
pravice, ki bi se zagotavljale kandidatom, vključenim v njihovo izvajanje oziroma tovrstne programe, so vključeni v osnutek Zakona o zaposlovanju, zavarovanju
in drugih pravicah za primer
brezposelnosti, ki ie bil v prvi fazi
že sprejet, v drugi fazi pa bo prišel v Skupščino v jesenskem obdobju, ko bodo bolj dorečene zamisli organiziranja in upravljanja
javnih služb ter razdelan sistem
javnih financ.
Ostaja pa vprašanje, kako zagotoviti potreben denar za izvajanje ukrepov, kot so na primer
javna dela, stimuliranje samozaposlovanja (posojila, strokovno
pomoč), posredovanje začasnih,
občasnih ali pogodbenih del
ipd., saj smo že soočeni s potrebo, da krčimo programe sofinanciranja pripravništva zaradi naraščajočega obsega sredstev za
zagotavljanje pripravništva zaradi naraščajočega obsega sredstev za zagotavljanje socialne
varnosti brezposelnim. Ker administrativno, zakonsko ali kakršno

koli drugo prisilno ali obvezno šav, ki bi jih bili deležni delodazaposlovanje v tržnih razmerah jalci v primeru zaposlovanja mlani več mogoče, ostaja poleg do- dih iskalcev zaposlitve. V tem
datnih ukrepov v aktivni politiki smislu bomo posredovali tudi
zaposlovanja, še ukrepanje na pobude za bodoče urejanje teh
področju davčnih in drugih olaj- področij.
- Delovanje Nuklearne elektrarne
Krško in obolelost za rakom
Na 4. seji Zbora občin Skupščine Republike Slovenije dne
18. julija 1990 je delegat Zbora
občin Slavko Dragovan postavil
naslednje delegatsko vprašanje:
»V zadnjem času sem v časniku Delo opazil na zadnji strani
propagiranje delovanja jedrske
energije oziroma, tako bi rekel,
propagiranje pač za jedrsko
energijo.
Imam konkretno vprašanje, ki
se nanaša na jedrsko elektrarno Krško, kakšna je obolelost
za rakom po regijah pred začetkom delovanja JE Krško In od
začetka delovanja JE Krško do
sedaj? In drugo vprašanje, koliko se je povečala številčnost
obolelosti za rakom po černobilski nesreči?«
Register za raka pri Onkološkem inštitutu spremlja obolevnost za rakom v Sloveniji že od
leta 1950 dalje. Obolevnost v posameznih občinah je različna
V dolgoletnem povprečju občina Krško ne izstopa pomembno
od slovenskega povprečja. Nekoliko višja je obolevnost za rakom ustne votline, žrela in grla,
želodca, danke in prostate pri
moških, pri ženskah pa ni odstopanj od povprečja.
Za rakom je obolelo v Krškem
v letih 1968-1981: 259/100.000
moških (v Sloveniji 258/100.00)
in 233 na 100.000 žensk (v Sloveniji 234/100.000). V letih
1982-1986 je v Krškem obolelo

312/100.000 moških (v Sloveniji
293/100.000) in 238/100.000
žensk (v Sloveniji 255 na 100.000
ljudi).
V zvezi z delovanjem JE zasledujejo v svetu pojav otroških levkemij kot najzgodnejše znanilke
karcinogenega vpliva sevanja
(možno že po 2-5 letih po obsevanju, druge oblike raka pa se
pojavijo šele po 10 in več letih.
Od 136 otroških levkemij, ugotovljenih v Sloveniji v letih
1980 -1988, smo odkrili v Krškem le eno (1982. leta).
V sodelovanju s Pediatrično
kliniko v Ljubljani spremlja Onkološki inštitut pojavnost otroških levkemij v Sloveniji po nesreči JE v Černobilu. Slovenija je
vključena v mednarodni projekt
v Lyonu, ki zajema skupaj 60 milijonov otrok v Evropi. V letih
1987-1988 ne opažajo povečanega števila otroških levkemij.
Odgovor je oblikovan na podlagi gradiva, ki ga je Republiškemu sekretariatu za zdravstveno
in socialno varstvo posredovala
prof. Vera Pompe-Kirn, ki vodi
register raka v Sloveniji, in prispevka v Zdravstvenem vestniku
V. Pompe-Kirn in M. Primic-Žakelj: Onkološka epidemiologija,
ZV, 1990; 59:131-5).
★ ★ ★
Za obravnavo v Izvršnem svetu
je gradivo pripravil Republiški
sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo.

- Kaj ukreniti glede odžveplanja
dimnih plinov v termoenergetskih
objektih?
V Zboru občin Skupščine Republike Slovenije je Edvard
Oven dne 18. 7. 1990 postavil
delegatsko vprašanje, kaj namerava Izvršni svet Skupščine
Slovenije ukreniti glede odžveplanja dimnih plinov v termoenergetskih objektih do konca
leta 1990.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na omenjeno
vprašanje odgovarja naslednje:
Osnova za ukrepanje v smislu
navedenega vprašanja je program varstva okolja v letu 1990,
ki ga je Skupščina Republike
Slovenije sprejela skupaj z zakonom o zagotavljanju in uporabi
sredstev za varstvo okolja (oboje
objavljeno v Ur. I. SRS, št. 2/90).
Po omenjenem programu naj
bi se del sredstev, zbran na os-

novi določb zakona, porabil za
začetek del pri odžveplanju dimnih plinov, v termoenergetskih
objektih TE Šoštanj, TE Trbovlje
in TE-TO Ljubljana. Vendar zbrana sredstva zelo zaostajajo za
načrtovanimi. Vzrokov je več,
predvsem pa to, da so določbe
o zbiranju sredstev na osnovi porabljene električne energije uveljavljene šele od meseca aprila
naprej in to, da zavezanci ne izpolnjujejo predpisanih obveznosti. Po drugi strani tudi načrtovanje sistemov odžveplanja pri TE
Trbovlje in TE-TO Ljujbljana kasni. Zato namerava v letu 1990
Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije razpoložljiva sredstva
»ekološkega dinarja« usmeriti
v program odžveplanja dimnih
plinov v TE Šoštanj, za katerega
15

je investitor predvidel skupna
potrebna sredstva za izgranjo
v času od maja 1990 do aprila
1993 v višini 816 milijonov din.

Od tega je predvidel skupno 316
milijonov din, oz. 118 milijonov
din za leto 1990 iz sredstev sklada »ekološkega dinarja«.

- Problematika reke Krke
Delegat v zboru občin Skupščine Republike Slovenije, Alojz
Jamnik, v delegatski pobudi
ugotavlja, da reka Krka še ne
spada med najbolj onesnažene
slovenske reke, vendar se stanje poslabšuje in predlaga, da
republiška skupščina in vlada
preučita politiko na področju
varstva voda ter predlaga naslednje pobude in vprašanja:
1. Vodotoke se naj obravnava
kot enoten, živ organizem, zato
se naj Republiški vodni upravi
naloži skrb in urejanje voda kot
celota. Tudi iz vidika njenega
»zdravja« in ne le v vodnogospodarskem pomenu kot doslej.
2. Reke ne poznajo občinskih in
drugih političnih meja, zato je
vprašljiva učinkovitost današnje delitve pristojnosti za vodotoke, tako med občinami in republiko, kot tudi vodnimi upravami, komunalci, ribiči in drugimi.
3. Z rekami mora nekdo konkretno upravljati (ne samo občasno
vzdrževati), tudi po ekološki plati. Ali naj bodo to javna vodarska podjetja ali kdo drugi se naj
prouči, bistvno je, da bo nekdo,
točno določen operativno skrbel za vodotoke in tudi postavljal pogoje različnm uporabnikom - ribičem, komunalnim podjetjem, vasem in mestom, turizmu, kmetijstvu...
4. Predlagam, da republika vlaga denar za izboljšanje stanja
tudi rek kot je Krka, saj bi ob
sodelovanju občin najbrže
z manj sredstev dosegli večje
učinke kot marsikje drugje.
5. Zakaj Krka ni uvrščena v republiške sanacijske programe,
tako kot obstaja »Savski program«? Reka Krka je eden večjih pritokov Save in zaradi kraškega značaja povodja, ekološko posebej občutljiva.
6. Predlagam tudi, da republiški
organi sistematično pregledajo
če se tako imenovana »vzdrževalna dela« na vodotokih izvajajo po dokumentaciji. In kakšna
je ta dokumentacija, če se potoki še vedno spreminjajo v kanale. Ali pri nastajanju projektov
sodelujejo tudi strokovnjaki
s področja urejanja krajine in
drugih naravoslovnih ved.
7. Onesnaževalce voda bi veljalo ekonomsko in drugače npr.
olajšave, bolje stimulirati za hitrejše odpravljanje virov onesnaževanja. To bi najbrže bilo
bolj učinkovito, kot sami represivni ukrepi.
8. Razni medobčinski in drugi
dogovori so se izkazali neučinkoviti, zato bi bilo bolje, če to
področje pravno uredijo republiški zakoni in odloki, za izvajanje pa sprejmejo konkretne projektne naloge, konkretni investi16

cijski programi, skratka usklajuje izvedbo.
9. Vprašljivo je, ali je sedanji
republiški sistem spremljanja
onesnaženja vodotokov še
ustrezen. Najbrže bi bilo bolje,
če bi bila merilna mesta postavljena takoj za večjimi mesti In
vasmi in za potencialnimi onesnaževalci, tako da bi s tem »odkrili« vire oziroma vzroke onesnaževanja. Tudi spisek opazovalnih elementov odplak oz. posledic onesnaževanja bi morali
preveriti. Ali obstaja republiški
kataster onesnaževalcev voda,
koliko je za povodje reke Krke
ažuren ter kako učinkovite mehanizme ima republika za tekoče spremljanje stanja sprememb pri onesnaževalcih
voda?
Odgovor na delegatska vprašanja in pobude je naslednji:
Ugotovitve in pobude delegata
Alojza Jamnika načeloma sprejemamo in podpiramo.
1. Skrb nad vodami v vodnogospodarskem pomenu in pomenu
varstva kakovosti vodotokov
v širšem pomenu upravljanja
z vodami opravlja Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora Naloge v smislu
rednega spremljanja stanja vodnega režima v prehodnem obdobju do uskladitve z novo ustavo opravlja Republiška vodna
uprava. Z reorganizacijo republiških upravnih organov, ki bo na
novo opredelila tudi organizacijo
dela in naloge glede upravljanja
z vodami ter z novim zakonom
o vodah bo tudi skrb in odgovornost za stanje voda v celoti prešla na Republiški sekretariat za
varstvo okolja in urejanje prostora. Na ta način bo omogočen
učinkovit in kompleksen pristop
k urejanju voda kot celote.
2. Glede razmejitev pristojnosti
pri upravljanju z vodami ugotavljamo, da se je današnji sistem
glede pristojnosti izkazal na določenih področjih kot neučinkovit, zato se bo z novo ureditvijo
državnega upravljanja in z novim
zakonom o vodah upoštevalo načelo varovanja naravnih dobrin
v pogledu nedotakljivosti in varstva voda kot dobrine pod posebnim družbenim varstvom.
Upravljanje z naravnimi bogastvi
bo urejeno in koordinirano na
državnem nivoju tako, da bo zagotovljena kompleksnost in celovitost upravljanja z vodnimi območji ne glede na lokalne interese Na ta način bo zagotovljena
učinkovitost racionalnega upravljanja z vodami. Na tej osnovi bodo rešena razmerja upravnih organov na ravni republike in občin in zagotovljena koordinacija
pri reševanju medsebojnih odno-

sov med različnimi uporabniki
voda.
3. Z uveljavitvijo načela državnega urejanja vodnogospodarskih
razmerij, ki ga predvideva nova
reorganizacija in novi zakon
o vodah, bo država prevzela neposredno funkcijo upravljanja
z vodami. Izvajanje določenih
del, ki se ne morejo upravljati po
tržnem principu bo država poverjala s koncesijo posameznim
izvajalcem kot koncesionarjem.
Vse ostale dejavnosti se bodo
oddajale v izvajanje najugodnejšim ponudnikom po načelu tržišča in proste konkurence. Država
pa bo obdržala nadzor nad izvajanjem teh del.
4. Pobuda, da bi tudi republika
vlagala denar za izboljšanje stanja tudi rek kot je Krka se že
uresničuje Na podlagi Zakona
o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja (Ur. I. SRS,
št. 2/90) se zagotavljajo sredstva,
ki se na podlagi količinskih osnov oz. s povračili združujejo na
republiškem nivoju v Skladu za
sofinanciranje programov varstva okolja in se namenjajo kot
finančna soudeležba za sanacijo
kritičnih ekoloških problemov
voda v Sloveniji. Z novim zakonom o varstvu okolja, ki bo enotno urejal celotno področje varstvo okolja bo še naprej ohranjen omenjeni sklad.
5. Program ukrepov za sanacijo
kakovosti reke Save ob izgradnji
HE na Savi v obdobju 1986-1990
(Savski program) je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije sprejel
leta 1986 zaradi omogočanja
obratovanja HE Vrhovo in zato
reka Krka ni bila uvrščena v omenjeni program. Za novo srednjeročno obdobje se pripravlja sanacijski program tudi za ostale
najbolj ogrožene vodotoke v Sloveniji, med ktere spada tudi
spodnji tok reke Save in povodje
reke Krke. Strokovne osnove za
pripravo tega programa ukrepov
so že izdelane, opredeljujejo pa
oceno stanja s predlogom faznega reševanja gradnje objektov za
čiščenje komunalnih in industrijskih odplak z oceno, da bi stanje
reke Krke prešlo do leta 2000 v II.
kakovostni razred.
6. V preteklih obdobjih so pri
urejanju melioracijskih območij
prevladovali tehnološki vidiki in
ekonomski interesi, ob tem pa
zanemarjeni ekološki vidiki.
V novem srednjeročnem obdobju bo upoštevano ugotovljeno
stanje in bo z novo politiko urejanja okolja bolj izpostavljeno
vprašanje takega urejanja voda,
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- Operativna pripravljenost obrambe
osrednje Slovenije pred točo
■
1
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v osrednji kot v SV Sloveniji,
v enakem obsegu kot v zadnjih
letih. Z nakupom raket v maju
smo zagotovili nemoteno izvajanje akcij OPT in tudi trenutno je
na terenu še dovolj raket.
Če bo prišlo v naslednih tednih
do intenzivnejših neviht in s tem
do večje porabe raket, bomo dokupili potrebno število le-teh za
izvajanje obrambe v letošnji sezoni, ,o čemer smo se že dogovorili s proizvajalci.
★ ★ ★
Za obravnavo v Izvršnem svetu
je gradivo pripravil Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije.
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svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da nova ureditev
protimonopolnega ravnanja v zakonu o trgovini povzema nekatere v praksi že uveljavljene rešitve
protimonopolnih zakonodaj zahodnoevropskih držav.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da je nova
zakonodaja o zatiranju preprečevanja konkurence ustrezna pravna podlaga za sprejem učinkovitih ukrepov na tem področju, zato nova zakonodaja v tem trenutku ni potrebna.
Izvršni svet Republike Slovenije je februarja letos sprejel program aktivnosti za izboljšanje
učinkovitosti varstva potrošnikov. Program, ki sloni na izkušnjah držav Evropske skupnosti,
vsebuje vrsto aktivnosti na različnih področjih, ki naj bi prispevale k večji zaščiti potrošnikov.
V letošnjem letu bo pripravljen
sistemski zakon o varstvu potrošnikov, ki bo osnova za sprejem programa varstva potrošnikov v naši republiki in za ustanovitev potrebnih inštitucij, ki bodo
skrbela za uresničevanje tega
programa.
Evropska skupnost je v sedemdesetih letih sprejela okoli 200
direktiv s področja standardizacije, vendar se podjetja v Evropski skupnosti še vedno srečujejo
s tehničnimi omejitvami pri trgovanju. Leta 1985 je komisija
Evropske skupnosti v Beli knjigi
opredelila t. i. »novi pristop« pri
standardih in tehničnih predpi-,
sih. Bistvena elementa novega
pristopa sta harmonizacija tovrstnih predpisov v Evropski
skupnosti ter uveljavitev načela
medsebojnega priznavanja, kar
pomeni, da ima blago, ki je bilo
zakonito izdelano v eni državi
članici, svoboden pristop v drugo državo članico. Komisija
Evropske skupnosti je že poslala
v postopek predloge za uveljavitev splošnih načel medsebojne-

ga priznavanja atestnih rezultatov proizvodov in certifikatov.
Vsaka direktiva Evropske skupnosti mora imeti tudi tehnično
specifikacijo, ki jo uporabljajo
v proizvodnji. To je prepuščeno
nacionalnim organom za standardizacijo oziroma skupnim
evropskim CEN, CENELEC.
Skupni evropski standardi oziroma tehnični predpisi se povečini
sprejemajo na novih področjih,
medtem ko se tak postopek za
obstoječe proizvodne dejavnosti
predvideva v bodočnosti.
Posledice nove politike standardizacije v Evropski skupnosti
so ocenjene dokaj približno, gre
pa za velike vsote, ker se predvideva, da bo odprava tehničnih
ovir omogočila izkoriščanje ekonomije obsega v Skupnosti kot
tudi predstavljala možnost relativnega zapiranja trga pred tujimi
konkurenti.
Za tretje države, torej tudi za
Jugoslavijo, bodo posledice novega pristopa naslednje:
pristop na skupni trg bo nemogoč, če se ne bodo zadovoljili
enotni standardi in tehnični
predpisi,

- zmanjšali se bodo stroški,
ker se ne bo več potrebno prilagajati celo dvanajstim različnim
nacionalnim
standardom
v Evropski skupnosti, marveč le
enemu.
- naši izvozniki bodo relativno izgubili na konkurenčnosti,
ker bodo evropski proizvajalci
čutili pozitivne posledice ekonomije obsega.
Prilagajanje politike standardizacije usmeritvam Evropske
skupnosti je ena prednostnih nalog pri prilagajanju evropskim integracijskim Drocesom.
Med večjimi .slovenskimi podjetji je bila pred časom izvedena anketa o stanju na področju
standardizacije. Večina teh podjetij, ki so tudi aktivni izvozniki,
spremlja razmere na svojem področju, zasleduje novosti in
uspešno izpolnjuje vse zahteve.
★ ★ ★
Za obravnavo v Izvršnem svetu
je gradivo pripravil Republiški
sekretariat za tržišče in splošne
gospodarske zadeve.

- Metodologija standardov in modelov
za realizacijo nacionalnih programov
Dr. Cveto Gradišar, delegat
zbora občin Skupščine republke
Slovenije je postavil naslednje
delegatsko vprašanje
Kakšno metodologijo, standarde in modele bo uporabila
vlada v svojem izvajanju predpisov za realizacijo nacionalnih
programov. Menimo, da mora
biti metoda in model tipično slovenska, celostna in dolgoročno
zastavljena. S tem bi se zavarovali vitalni razvojni ineresi slovenske družbe, naroda in državljanov Slovenije. Samo proračunski razrez brez kvalitativnih
dejavnikov razvoja so po našem
mnenju nezadostni in lahko
ogrozijo vsebino in kvaliteto
razvoja (vprašanje družine demografska vprašanja, vzgoja,
izobraževanje, zdravstvo, socialna varnost id.).
Delegatsko vprašanje gospoda
Gradišarja zadeva praktično celotno področje nacionalnih programov. Odgovarjamo le na del,
ki se nanaša na zdravstvo.
Pripravljamo
nov zakon
o zdravstvenem varstvu, v kate-

rem bodo postavljena nova, sodobna načela zdravstvenega varstva. Zakon naj bi opredeljeval le
osnovne opredelitve, ki bi se
operacionalizirale v izvedbenih
aktih.
Že pred sprejemom novega zakona pa pripravljamo standarde
in normative v zdravstvu v Sloveniji, v katerih bo v največji možni
meri slediti poenoten pristop
k zdravstvenemu varstvu v vsej
Sloveniji, brez privilegijev in zapostavljanj. S standardi in normativi je moč zajeti program, namenjen vsem prebivalcem naše
republike, hkrati pa upoštevati tiste specifičnosti stroke, ki vodi
k napredku.
Ne glede na sedanjo krizno
stanje v Sloveniji pa ne pristajamo, da bi naše zdravstveno varstvo spustili na nivo tretjega
sveta.
★★★
Za obravnavo v Izvršnem svetu
je gradivo pripravil Republiški
sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo.

Program agrarne reforme v Sloveniji
Ervin-Anton Schvvarzbartl, delegat zbora občin skupščine Republike Slovenije je postavil naslednja delegatska vprašanja.
Odborniki Skupščine občine
Domžale so na svoji seji 12. 7.
1990 podprli zahteve, ki so bile
postavljene na posvetu vodilnih
kadrov v gospodarstvu treh občin (Kamnik, Zagorje ob Savi,
Domžale) in pričakujejo od me-

ne kot republiškega poslanca,
da bom zagotovil ustrezne odgovore.
1. Kaj konkretno bo ukrenil
Izvršni svet, da se prepreči zlom
izvoznega gospodarstva zaradi
nerealnega tečaja dinarja in zavlačevanja plačil v izvoznouvoznih poslih? Zanimajo nas
tudi roki izvedbe ukrepov.
2. Kaj konkretno bo ukrenil
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Izvršni svet za zaščito slovenskega denarnega trga in, da bo
Narodna banka postala monetarna in ne kreditna institucija
Republike Slovenije in ne ekspozitura Narodne banke Jugoslavije?
3. Kdaj bo znan celovit program argarne reforme v Sloveniji z vsemi Implikacijami lastninskih odnosov kmetov?
4. Kakšne napotke in enotni
pristop k reševanju vračanja
»odvzetega« premoženja in
lastnine bo Izvršni svet dal
funkcionarjem občin in sodiščem, da bo »vračanje« hitro in
usklajeno med občinami (dvolastništvo), postopek pa nedvoumno In v javnosti dovolj znan?
V Skladu s sklepi Skupščine
Republike Slovenije, sprejetimi
ob obravnavi analize stanja v živinoreji v Republiki Sloveniji, bo
Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije predvvidoma v novembru 1990 obravnaval celovit program razvoja kmetijstva v Republiki Sloveniji, katerega sestavni
del bo tudi program agrarne reforme. Celovit program razvoja
kmetijstva bo pripravil Republiški sekretariat za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z drugimi republiškimi
upravnimi organi ter strokovnimi
in znanstveno raziskovalnimi institucijami predvidoma do 31.
oktobra 1990. Program agrarne

reforme bo vseboval tudi časovno dinamiko izvajanja. Izvajanje
tega programa bo predvidoma
potekalo več let in mu bodo namenjene tudi finančne in drugačne spodbude iz sredstev Republike Slovenije.
Za vračanje nezakonito in krivično odvzetega premoženja in
lastnine pa je predvideno, da bi
posebna Medresorska komisija
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije proučila celotno
problematiko odvzema premoženja ter možnost priprave ustreznih pravnih podlag za vračanje
nezakonito in krivično odvzetega
premoženja. Pogoji, način ter
postopki vračanja naj bi bili določeni z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki bodo, če bodo
sprejeti, objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. Torej ni
nevarnosti, da postopek, pogoji
ter način vračanja ne bi bili v javnosti znani. Če bo potrebno, bodo organom, ki bodo te postopke vodili, dana tudi podrobnejša
navodila. Vse to pa bo seveda
mogoče šele po sprejemu
ustrezne zakonodaje.
XXX
Za obravnavo v Izvršnem svetu
je gradivo pripravil Republiški
sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

- Moratorij nad sečnjo gozdov
Na 4. seji Zbora občin Skupščine Republike Slovenije dne
18. julija 1990 je delegat Zbora
občin Ivan Atelšek postavil naslednje delegatsko vprašanje:
»Še enkrat se oglašam po
ekspozeju predsednika Izvršnega sveta, ki ne, da ni ustrezal,
sigurno je opozarjal na mnogo
nerazrešenih zadev v zvezi
z našim stanjem v gospodarstvu. Torej z nezadovoljstvom
usmerjal nas je vse v to, da bi
naj pač vsi prispevali k temu, da
bo zadovoljstvo naših ljudi in
razmere tam, kjer živimo, najpopolnejše. Zato ne morem preko
tega, da ne dam pobude glede
na tako hiter način sprejetega
zakona o moratoriju za sečnje
gozdov, ki je povzročil ogromno
nezadovoljstva med delavci, ki
so delali v gozdarstvu, delavci,
ki delajo v industriji, lesni industriji, povzroča škodo in seveda
nezadovoljstvo še naprej. Kaj
bo Izvršni svet storil, da prepreči to nezadovoljstvo in škodo?«
Namen zakona o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami
v družbeni lastnini (Uradni list
RS, št. 26/90) je zavarovati korist
prejšnjih lastnikov, ki so jim bile
nepremičnine krivično odvzete.
V Republiki Sloveniji se pripravljajo predpisi, v katerih bodo določeni pogoji, način in postopek
vračanja krivično odvzetega pre18

moženja, s čimer je seznanjena
vsa slovenska javnost. Da pa ne
bi v obdobju do uveljavitve teh
predpisov prišlo do čezmernega
izkoriščanja gozdov oziroma do
prometa z nepremičninami z namenom oškodovanja prejšnjih
lastnikov, je bilo treba z zakonom začasno prepovedati vsako
poseganje v te nepremičnine, ki
bi lahko oškodovalo - prejšnje
lastnike.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se je zavedal, da
bodo po uveljavitvi tega zakona
nastale določene posledice pri
gospodarjenju z gozdovi, ki jih ta
zakon zadeva. Zato je že v zakonu vsebovana določba, ki obvezuje Republiko Slovenijo, da iz
republiškega proračuna zagotovi sredstva za nujna dela v gozdovih, na katere se prepoved
sečnje nanaša, ter sredstva za
delovanje nujno potrebne strokovne gozdarske službe tudi
v teh gozdovih. Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
je zakon o začasni prepovedi
sečnje... predlagal, kljub temu,
da se je zavedal njegovih posledic. Sodil je, da je varstvo koristi
prejšnjih lastnikov v tej družbi
pomembnejše kot pa začasne težave pri poslovanju gozdnogospodarskih organizacij in lesno
predelovalne industrije.
Po predpisih o vračanju krivično odvzetega premoženja, ki se
pripravljajo, bo treba krivično

odvzeto premoženje vrniti bodisi
v naravi bosidi v denarju ali na
drug način. Ko bodo ti predpisi
sprejeti, bo veliko gozdov vrnjeno prejšnjim lastnikom, zlasti
kmetom, v naravi. Na ta način
bodo gozdnim gospodarstvom
odvzeti gozdovi v družbeni lastnini, tako da jih ne bodo več
upravljali in gospodarili z njimi
ter pridobivali dohodka iz tega
gospodarjenja Zakon o začasni
prepovedi sečnje... pomeni zato
le prehodni režim, ki bo veljal do
novega zakona o gozdovih in
uveljavitve predpisov o vračanju

krivično odvzetega premoženj
Nov zakon o gozdovih 5
predvidoma sprejet v Skupaj,
Republike Slovenije še v le,(1
njem letu, pripravo predpiso"
vračanje krivično odvzetega P'
moženja pa bo Izvršni svet r
spešil in tako zagotovil pogoi®(.
ureditev lastništva in gospo"r
jenja z gozdovi ter drugimi C
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«
Za obravnavo v Izvršnem
je gradivo prip^i
Republiški sekretariat za
gozdarstvo in preh'al

- Kdo zastopa Republiko Slovenijo in
Skupščino Republike Slovenije v tujini?
Na 4. seji Zbora občin Skupščine Republike Slovenije dne
18. julija 1990 je delegat Zbora
občin Edvard Oven postavil naslednje delegatsko vprašanja:
»Kdo zastopa Republiko Slovenijo in Skupščino Republike
Slovenije v tujini in kakšna so
njihova pooblastila? Komu so
dolžni tisti, ki zastopajo Republiko Slovenijo in Skupščino Republike Slovenije poročati o namerah, rezultatih obiskov oziroma pogovorov v tujini?«
Pri odgovoru na delegatsko
vprašanje je treba upoštevati
pravnoveljavno
zakonodajo.
Ustava Republike Slovenije iz teta 1974 (objavljena v Uradnem
listu SRS, št. 6-44/74 z dne 28. 2.
1974) določa, da ima Republika
Slovenija pravico in dolžnost, da
skupaj z drugimi republikami in
avtonomnima pokrajinama v sestavi SFR Jugoslavije sodeluje
pri oblikovanju, sprejemanju in
izvajanju zunanje politike SFR
Jugoslavije.
Osnovni nosilci mednarodnih
odnosov v Republiki Sloveniji so
Predsedstvo Republike Slovenije, Skupščina Republike Slovenije, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije in republiški
upravni organi ter organizacije.
1 Republika Slovenija uresničuje svoje razvojne interese in
prednostne naloge v zvezi
z mednarodnimi odnosi v okviru
skupnih interesov vseh jugoslovanskih narodov in narodnosti in
enotne jugoslovanske politike.
To je posledica ustavnopravne
urejenosti jugoslovanske skupnosti, ki temelji na federativno
urejeni ustavi SFRJ. Republika
Slovenija je po svoji ustavi kakor
je predhodno navedeno, del svoje pristojnosti na mednarodnem
področju oziroma zunanji politiki in zastopanju navzven prenesla na federacijo, ki je edini subjekt mednarodnega prava.
Republika Slovenija vedno
bolj izraža svoje avtonomne pravice v mednarodnem prostoru.
To izvira predvsem iz njenega
geostrateškega položaja kot države, ki meji na tri sosednje srednjeevropske države, v katerih živijo tudi pripadniki slovenskega
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ložaj in razvoj slovenskega naroda. Italijanske in madžarske narodnosti, slovenske narodne
skupnosti v zamejstvu ter delavce na začasnem delu v tujini in
izseljence iz Slovenije.
3. S posebnim družbenim dogovorom sta urejeni načrtovanje
in usklajevanje mednarodnih
obiskov. Dogovor določa, da republike in avtonomni pokrajini
predložijo komisijo pri Zveznem
izvršnem svetu osnutke svojih
programov mednarodnih obiskov na vpogled - mnenja komisije predlagatelj ni dolžan upoštevati (predpostavka republiške
suverenosti).
4. Da pa bi se izoblikovala popolna avtonomnost Republike
Slovenije pri predstavljanju v tujini, je treba z novo slovensko
ustavo oblikovati Republiko Slovenijo kot suvereno državo z vsemi atributi dejanske oblasti, med
katerimi je tudi pravica do predstavljanja navzven.
5. Republika Slovenija pripravlja svoj zakon o zunanjih
zadevah, ki bo urejal način
opravljanja zunanjih zadev iz pristojnosti upravnih organov Republike Slovenije, medsebojna
razmerja teh upravnih organov
pri opravljanju zunanjih zadev,
pristojnosti Republiškega sekretariata za zunanje zadeve, položaj in naloge diplomatskih in
konzularnih predstavništev Republike Slovenije v tujini ter posamezna vprašanja o delitvi razmerij delavcev v Republiškem
sekretariatu za zunanje zadeve
Republike Slovenije, ki izvirajo iz
opravljanja zunanjih zadev.
Za obravnavo v Izvršnem
svetu.
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cev, ki še niso tehnično zaščiteni ali celotnega know-how.
Konkurenčna prepoved, ki jo
določa zakn velja samo za delavca, ki sam prenaša znanja in
poznanstva. Ko konkurenčno
podjetje odpre sorodnik, znanec, delavec pa v njem »dela«
kot tihi družabnik ali svetovalec,
pa ni sankcionirano.
Delavci, ki za vse to vedo, velikorat ob dogllh seznamih presežnih delavcev, ne upajo ukrepati proti svojim vodilnim.
Že sama ustanovitev oziroma
obstoj podjetja ali opravljanje
dejavnosti z enako ali podobno
dejavnostjo, kot jo ima organizacija oz. delodajalec, v kateri
je zaposlen prizadeti delavec, bi
morala predstavljati hujšo kršitev delovne obveznosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.
Zakon bi tudi moral omogočiti
intervencijo družbenega prvobranilca samoupravljanja kot

organa zaščite družbene lastnine. Verjetno pa bi bilo prav, da
bi se taka dejavnost sankcionirala tudi kot prekršek.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, je posredoval naslednji odgovor:
Zakon o delovanjih razmerjih
(Ur. I. RS, t. 14/90) v 7. členu
opredeljuje konkurenčno prepoved. Člen razlikuje dve različni
stanji, in sicer se prvi trije odstavki nanašajo na delavca in
njegovo ravnanje v času trajanja
delovnega razmerja, zadnji trije
odstavki pa se nanašajo na čas
o prenehanju delovnega razmerja delavca.
V skladu s to določbo delavec
med trajanjem delovnega razmerja ne sme za svoj ali tuj račun
opravljati del in sklepati poslov,
ki sodijo v delovno področje ali
dejavnost organizacije oziroma
delodajalca, če bi to lahko vplivalo na interese organizacije oziroma delodajalca.
Pri ugotavljanju konkurenčne
dejavnosti morajo biti tako izpolnjeni trije pogoji in sicer kumulativno:
- opravljanje dela ali sklepanje
poslov za svoj ali tuj račun.
- delo oziroma posli morajo
soditi v delavčevo področje ali
v dejavnost organizacije oziroma
delodajalca,
- negativni vpliv na interes organizacije oziroma delodajalca.
Med dela. ki bi utegnila škodovati interesom organizacije oziroma delodajalca, sodijo vse
oblike dela, tako sklenjeno delovno razmerje pri konkurenčnem podjetju (lastnem ali tujem)
kot delo po pogodbi o delu in
druge oblike dela in sklepanja
poslov, ki vplivajo na interese organizacije oziroma delodajalca.
Menimo, da se iz samega poslovanja da ugotoviti vpliv dalavca, ki svoje znanje in poslovne
zveze uporablja v smislu ustvarjanja konkurečne dejavnosti.
Eventuelna uveljavitev pogoja,
da ustanovitelj oziroma sousta-

novitelj zasebnega podjetja ne bi
smel biti v delovnem razmerju
v drugi organizaciji oziroma podjetju bi bila sicer predmet ureditve podjetniškega prava, vendar
je vprašanje, ali bi bila taka ureditev skladna s politiko vzpodbujanja odpiranje zasebnih podjetij
in s tem tudi novih delovnih
mest. Sama usanovitev podjetja
sovlagatelja ali delničarstvo namreč še ne pomeni vedno tudi
nelojalne konkurece. Pri oceni
konkurenčne dejavnosti je treba
ugotoviti sodelovanje konkretnega delavca pri delu in poslovanju
podjetja in njegovo uporabljanje
zanj ih poslovnih zvez, ki jih je
pridobil in jih pridobiva v organizaciji oziroma pri delodajalcu,
kjer je v delovnem razmerju. Kot
pa smo že omenili, je tako delavčevo delovanje v določenem zasebnem podjetju lahko ugotoviti
skozi samo poslovanje podjetja.
V kolikor torej obstaja sum, da
določen delavec (enako velja za
poslovodni organ) opravlja delo
ali sklepa posle v svojem ali tujem zasebnem podjetju in s tem
škodi interesom organizacije
oziroma delodajalca, pri katerem
je v rednem delovnem razmerju,
je potrebno sprožiti disciplinski
postopek. Le-ta se v skladu z 61.
členom zakona o temeljnih prvicah iz delovnega razmerja (Ur. I.
SFRJ, št. 60/89) začne na zahtevo organa upravljanja, poslovodnega organa, delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
ter drugih delavcev, določenih
s splošnim aktom, in tudi družbenega pravobranilca samoupravljanja.
Menimo, da je na tak način že
v veljavni delovni zakonodaji
omogočeno
zainteresiranim
v organizaciji oziroma pri delodajalcu, da se v primeru konkurenčne dejavnosti delavcev, doseže prenehanje delovnega razmerja tem delavcem in da se organizaciji in delodajalcu povrne
škodo, ki oastane s konkurenčnim ravnanjem delavcev.

- Gradnja HE Golica-Koralpe
Delegat Zbora občin g. Ervin
Kokošinek je na seji zbora dne
18. julija 1990 postavil naslednje delegatsko vprašanje:
»Imam kratko vprašanje.
V ponedeljek, 16. 7. 1990 je bilo
zapisano: Precej živahna razprava se je v vladnem kabinetu
razvila glede gradnje HE Golica.
Tako je predsednik Republiškega komiteja za varstvo okolja in
urejanje prostora Miha Jazbinšek predstavil obe različici nadaljnjega ukrepanja in se tudi
v imenu vladnega odbora za gospodarstvo zavzel za različico,
da se izpolni. Na drugI strani pa
je podpredsednik dr. Leo Šešerko menil, da bi vlada morala
Skupščini predlagati drugo različico«, kar je tudi storila, saj
Imate danes to na dnevnem redu. Predlagala je drugo različi-

co, ki predvideva, da bi gradnjo
ustavili in jezu sploh ne bi polnili. Mislim, da je gospod Leo Šešerko ravnal v skladu z resorjem, katerega vodi, medtem, ko
tovarišu Mihi Jazbinšku zastavljam delegatsko vprašanje, kateri razlogi so njega pripeljali do
tega, da je bil za polnjenje jezu,
ker vendarle ni sekretar za
energetiko?«
Na postavljeno delegatsko
vprašanje je republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje
prostora posredoval naslednji
odgovor:
»Na seji Odbora Izvršnega sveta za gospodarstvo je bilo obravnavano poročilo o izgradnji HE
Golica - Koralpe. V okviru poročila sta bila predstavljena dva
predloga variantnih aktivnosti
19

glede izgradnje HE Golica-Koralpe.
Nobena izmed predlaganih variant ne predvideva polnjenja jezu, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji dani avstrijski strani. Zapisnik vladnega odbora (pod katerim je sicer podpisan dr. Leo Šešerko), ki se nagiba k prvi varianti (prepoved polnjenja jezu, dokler ni zagotovljen večji sušni
pretok v vodi reke Bistrice) sem
na seji Izvršnega sveta v razpravi
le citiral, kar je sicer obvezno za
odločanje Izvršnega sveta.
Izvršni svet ne predlaga samo
drugo različico (o dokončni
ustavitvi gradnje HE Golica - Koralpe), temveč daje delegatom
v Skupščini v presojo obe, ker se
sam ni opredelil.

Polnjenju jezu nasprotujemo
predvsem iz ekoloških razlogov
in iz razlogov gospodarjenja
z vodami, kar je pristojnost Republiškega sekretariata za varstvo okolja. Ob tem je potrebno
poudariti, da je izdelana študija,
ki kaže, da se pri 10-20% zvišanem sušnem pretoku na mejnem
profilu energetski izkoristek HE
zmanjša za 5-10%.
V izogib nadaljnjim nejasnostim naj povem, da podpiram
stališče, da naj se ustavijo investicijske aktivnosti (ne le polnjenje jezu), dokler se dokončno ne
razjasnijo vsi vidiki izgradnje HE,
ki lahko pripeljejo v končni posledici do ene ali druge odločitve.

- Prodaja protokolarnega objekta vile
Tartini v Strunjanu
Vojka Štular delegatka občine
Piran v Zboru občin skupščine
Republike Slovenije je postavila
naslednje delegatsko vprašanje
Po določilih 51. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije postavljam Izvršnemu
svetu Skupščine Republike Slovenije naslednje delegatsko
vprašanje.
»Pred časom so pričele krožiti
govorice o uspešni poslovni potezi Izvršnega sveta Republike
Slovenije, in sicer o prodaji nekdanjega protokolarnega objekta vile Tartini v Strunjanu podjetju Slovenijales.
Vprašujem, kaj se je v resnici
zgodilo in če je do prodaje res
prišlo, kako je urejeno lastništvo vile in pripadajočega funkcionalnega zemljišča?
Park ob vili Tartini je nenazadnje spomenik oblikovane
narave in bi moral biti dostopen
obiskovalcem. Vila Tartini ima
potemtakem tudi izjemen in
kvaliteten ambientalni položaj
in občini Piran ne bi smelo biti
vseeno, kaj se z objektom dogaja. Nasprotno, vili Tartini bi bilo
potrebno določiti dolgoročno in
sicer kvalitetno namembnost.
Navedeno vprašanje je na seji Zbora združenega dela Skupščine občine Piran dne 18. 6.
1990 postavil delegat Boris Križan in na seji Družbenopolitičnega zbora Skupščine občine
Piran delegat Sašo šraml.«
Prosim čimprejšnji pismeni
odgovor na postavljeno delegatsko vprašanje.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na svoji seji
dne 8. maja 1990 obravnaval in
sprejel najemno pogodbo med
Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije in Mednarodnim podjetjem Slovenijales za Vilo Tartini v Strunjanu.
Najemna pogodba je sklenjena
za določen čas in sicer za dobo
25 let Najemnik se s pogodbo
obvezuje, da bo v najem dani ob20

- Vloga in pristojnosti družbenega
pravobranilca samoupravljanja
Vloga in pristojnosti družbenega pravobralnica samoupravljanja
Delegat Aurelio Juri je postavil na 4. seji Zbora občin Skupščine Republike Slovenije dne
18. 8. 1990 naslednje delegatsko vprašanje:
»V Kopru sem bil zadolžen da
postavim vprašanje o usodi in
pristojnosti družbenih pravobranilcev
samoupravljanja
v trenutku konfuzije, nedorečenosti vprašanja lastnine, kdo je
tisti pristojni organ, ki bo to materijo in to vlogo In pristojnosti
boljše postavil in identificiral
glede na to, da me opozarjajo,
konkretno družbeni pravobranilec samoupravljanja v Kopru,
da se nahaja v velikih težavah
pri opravljanju svojega dela. Zato bi prosil kot pobudo oz. vprašanje, da se na to da ustrezen
odgovor, da bomo lahko našim
družbenim pravobranilcem dali
točna navodila, po čem in kako
naj se ravnajo.«
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje na postavljeno vprašanje naslednji odgovor:
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je v zvezi z delovanjem in pristojnostmi družbenega pravobranilca samoupravljanja posredoval Skupščini Republike Slovenije stališče ob delegatski pobudi delegatov Marie
Pozsonec in Vilija Sekereša.
Spremenjene politične in ekonomske razmere zahtevajo spremembe na področju varstva pravic in varstva obstoječe družbene lastnine. Ustrezna podlaga za
navedene spremembe bo zagotovljena s sprejetjem nove ustave
Republike Slovenije.
Do tedaj pa je po mnenju Izvršnega sveta potrebno zagotoviti
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jekt uporabljal za nudenje gostinsko turističnih uslug z najvišjo kvaliteto storitev, zato bo objekt potreben adaptacij. Najemodajalec dovoljuje adaptacijska
dela zaradi povečanja in izboljšanja prenočitvenih in gostinskih zmogljivosti. Pred izvedbo
del je potrebno pridobiti soglasje
najemodajalca in vseh pristojnih
občinskih organov.
Letna najemnina za objekt
znaša 560.000,00 din.
Stroški tekočega vzdrževanja
bremenijo najemnika.
Najemnik se s pogodbo zavezuje, da bo nudil reprezentančne
storitve Protokolu Izvršnega sveta z 20% popustom. Pogodba
lahko preneha v primeru odpovedi najemodajalca, če najemnik
uporablja objekt v nasprotju
z določili pogodbe.
Imetnik pravice razpolaganja
na protokolarnem objektu vila
Tartini je Republika Slovenija.
Na podlagi 197. člena zakona
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih
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vložena dne 18. 12. 1989 (št.
upravnega spisa 465-100-8904).
- S sklepom izvršnega sveta
št. 1880 z de 30. 1.1990 je občina
Ljubljana Center brezplačno prenesla pravico2 uporabe na garaži
v izmeri 23 m , poslovnih prosto-2
rih v pritličju v izmeri 141,64 m
in na poslovnih prostorih 2v I
nadstropju v izmeri 134,35 m na
OK ZKS Ljubljana Center.
- Izvšrni svet skupščine občine Ljubljana Center, je na 191.
seji, dne 16. 4. 1990, sklep odpravil.
3 OK ZSMS LJUBLJANA CENTER: Prešernova 26, mansarda:
- Vloga za prenos pravice
uporabe na poslovnih prostorih
v zgradbi na Prešernovi 26,
v skupni izmeri 67,60 m2 je bila
vložena dne 2. 2. 1990 (št. upravnega spisa 466-5/90-04)
- S sklepom izvršnega sveta
skupščine občine Ljubljana Center, št. 1881 z dne 30. 1. 1990 je
bila brezplačno prenešena pravica uporabe na poslovnih prostorih na podstrešju Prešernove 26
v izmeri 27,6 m na OK ZSMS, ki
jih je imela ta v najemu.
- Izvršni svet skupščine občine Ljubljana Center, je na 191.
seji, dne 16. 4 1990, sklep odpravil.

nu v tej zadevi ni upravnega spisa. Iz zemljiškoknjižnega izpiska
izhaja, da je kot imetnik pravice
uporabe,
pare. št. 135/1 - vrt 948
m2 in pare. št. 214
- stavbišče
- 2zgradba 553 m2, dvorišče 187
m k. o. Tabor, vpisana Uprava
zgradb družbenih organizacij,
Ljubljana, Komenskega 7.
5. KOMUNIST: Zarnikova 3,
pritličje
ČZP Komunist, TOZD Komunist Ljubljana, je z vlogo dne 5.3.
1990, zaprosilo za dodelitev najemnih prostorov v Zarnikovi
3 v trajno last (pritličje, III. nadstropja, klet).
Iz upravnega spisa št. 465-17/
90-02 ni razvidno, da bi izvršni
svet o prenosu sklepal (likvidacija podjetja).
6. Študijsko središče - Resljeva 7
Študijsko središče Ljubljana,
Izobraževalno podjetje Ljubljana
d.o.o., Resljeva 7 Ljubljana, je
z vlogo z dne 12. 3. 1990 (št
upravnega spisa 465-24/90-04)
zaprosilo za brezplačen prenos
lastništva poslovnih prostorov
v pritličju zgradbe Resljeva
7 Ljubljana. Vloga glede na zakon o začasni prepovedi sečnje
v gozdovih v družbeni lasti in začasni prepovedi prometa z nepremičninami v družbeni lasti ni
bila obravnavana.

4. RK SZDL: Komenskega 7 in
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Komenskega 7
V letu 1961 je bil dograjen
Dom družbenih organizacij na
delu pare. št. 130/2, 130/4, 229,
116/3, 132/1, 130/3 k o. Petersko
predmestje I (sedaj pare. št. 130/
4 in 836 k. o. Tabor). Nž podlagi
vloge Uprave zgradb družbenih
organizacij Ljubljana, Komenskega 7 z dne 11. 3. 1965 je
Skupščina občine Ljubljana
Center:
- z odločbo št. 464-27/65-23/
SJ-PG z dne 15. 11. 1965 dala
v uporabo Upravi zgradb družbenih organizacij del nezazidanega
gradbenega zemljišča, ki je nacioaliziran pare. št. 116/3 stavbišče
v izmeri 6 m2, vi. št. 1006 k. o.
Petersko predmestjej I. del
- z odločbo št. 464 27/65-23/SJPG z dne 15.11.1965 je na Upravo zgradb družbenih organizacij
prenesla pravico uporabe naslednjih zemljišč: pare.
št. 130/4
- vrt v izmeri 1252 m2, vi. št. 1222
k. o. Petersko predmestje I del,
last SLP - v upravi Združenja
učiteljev in profesorjev Jugoslavije, Republiški odbor za Slovenijo.
- Z odločbo št. 464-27/65-23/
SJ-HM z dne 4. 11. 1965, je del
nezazidanega gradbenega zemljišča, pare. št 130/2 vi. št. 829 k.
o. Petersko2predmestje I. del v izmeri 15 m , odvzela iz posesti
prejšnjih lastnikov in dodelila
v uporabo Upravi zgradb družbenih organizacij, za gradnjo poslovne stavbe.
KOMENSKEGA 11.:
Pri tukajšnjem upravem orga-

JAVNO PRAVOBRANILSTVO
REPUBLIKE SLOVENIJE
LJUBLJANA
ZADEVA: Delegatsko vprašanje delegata Zbora združenega
dela Andreja Murna SDSS, v zvezi z zahtevo za brezplačen prenos poslovnih prostorov bivših
DPO in za dodelitev pravice
upravljanja nad njimi
ZVEZA: vaš dopis štev. 020-02/
90-17 z dne 2. 8. 1990, naslovljen
na družbenega pravobranilca samoupravljanja Republike Slovenije
Delegatsko vprašanje je bilo
z vašim cit. dopisom naslovljeno
na Družbenega pravobranilca
samoupravljanja Republike Slovenije, le-ta pa ga je s svojim
dopisom z dne 7. 8. 1990 odstopil Javnemu pravobranilstvu Republike Slovenije.
Gospod Andrej Murn, delegat
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije zastavlja
vprašanje ali so točni podatki, da
so bivše DPO, še pred volitvami
v občini Ljubljana-Center, vložile
zahtevo za brezplačen prenos
poslovnih prostorov in za dodelitev pravice upravljanja nad njimi.
Gre za naslednje primere:
CK ZKS: Beethovnova 2, pritličje,
Zarnikova 3, III. nadstropje,
OK ZKS Ljubljana Center:
Prešernova 26, pritličje, I. nadstropje in garaža
OK ZSMS Ljubljana Center:
Prešernova 26, mansarda,
RK SZDL:
Komenskega 7 in 11

Komunist:
Zarnikova 3, pritličje,
Študijsko središče:
Resljeva 7.
Delegat prosi javnega pravobranilca, da odgovori:
1. Ali so bile te zahteve vložene
v občini Ljubljana Center?
2. Ali so bile podobne zahteve
vložene tudi v ostalih občinah
v Sloveniji in kakšne odločitve so
pristojni organi sprejeli?
Da bi lahko odgovorili na zastavljeni vprašanji, je Javno pravobranilstvo Republike Slovenije
z njimi seznanilo vsa javna pravobranilstva v Republiki Sloveniji, katerih odgovore vam posredujemo;
- Javno pravobranilstvo mesta Ljubljane,
pristojno za mesto Ljubljano in
občine:
Ljubljarta Center, Ljubljana
Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje,
Ljubljana Šiška. Ljubljana VičRudnik
(dopis štev. JP 28/90-2-F z dne
13. 8 90 in dopis štev. JP 28/903-B
Dne 15. 3. 1990 nam je Občina
Ljubljana Moste-Polje predložila
v presojo pravne veljavnosti osnutek pogodbe o neodplačnem
prenosu pravice uporabe poslovnih prostorov v zgradbi Ob Ljubljanici 42. Osnutek smo vrnili
z našim pravnim mnenjem, katerega vam v prilogi pošiljamo.
Skoraj istočasno nas je Občina
Ljubljana-Center vprašala za naše pravno stališče ob nameravanem brezplačnem prenosu poslovnih prostorov, v hiši Beethovnova 2 in Prešernova 26 na
politične organizacije.
V odgovor smo jim poslali
pravno mnenje, katerega smo
posredovali Občini Moste-Polje.
Kakšne zahteve in katere politične organizacije so jih vložile
na občine nam ni znano.
Dopolnjujemo svoj dopis z dne
13. 8. 1990 in vam naknadno pošiljamo še sklep Izvršnega sveta
Občine Ljubljana Center z dne 9.
5. 1990, s katerim je ta organ po
prejemu našega pravnega mnenja razveljavil svoj sklep z dne
30. 1. 1990 o brezplačnem prenosu poslovnih prostorov na Beethovnovi 2 na CK ZKS - Stranko
demokratične prenove.
Po našem mnenju bi bilo
umestno v zvezi z obravnavanim
delegatskim vprašanjem oziroma problematiko, ki jo vprašanje
obravnava, opozoriti Skupščino
Republike Slovenije, da javni
pravobranilec, odkar so bivše
družbenopolitične organizacije
postale politične stranke, torej
civilno pravne osebe, nima več
vpogleda v pogodbe, s katerimi
te politične stranke opravljajo
promet s svojimi nepremičninami z drugimi civilnimi pravnimi
osebami, društvi in občini.
- Občinsko javno pravobranilstvo Ljubljana,
pristojno za občane:
Cerknico, Domžale, Grosuplje,
Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec,
Ribnico in Vrhniko
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(dopis štev. JP 35/90-2-A z dne
9. 8. 90)
Glede na vaš dopis z dne 8. 8.
1990 vam sporočam, da vprašanje ni precizno zastavljeno, ker
ne vemo, ali se nanaša samo na
pisno zastavljene zahtevke ali tudi na ustno postavljene zahtevke. O pismenih zahtevkih ne vemo, ker niso šli preko pravobranilstva. Iz nekaj naših občin pa
so se telefonično obračali za pojasnilo, kako naj ravnajo v teh
primerih, torej so morali biti posavljeni zahtevki na občinah. Odgovarjali smo negativno tako kot
smo se na sestanku pravobranilcev dogovorili.
- Javno pravobranilstvo v Mariboru,
pristojno za mesto Maribor in
občine:
Maribor Pesnica, Maribor Pobrežje, Maribor Rotovž, Maribor
Ruše, Maribor Tabor, Maribor
Tezno, Dravograd, Lenart, Radlje
ob Dravi, Ravne na Koroškem,
Slovenj Gradec in Slovensko Bistrico
(dopis štev. R 182/90 z dne 14.
8. 90)
V gornji zadevi vam sporočamo, da družbenopolitične organizacije na območju mesta Maribor vsaj formalno preko Javnega
pravobranilstva niso vložile nobene zahteve za brezplačen prenos nepremičnega premoženja
v njihovo last.
Enako velja za vse ostale občine s področja naše krajevne pristojnosti s tem, da so nam razmere v teh občinah manj poznane. Vsekakor pa nismo bili seznanjeni z nobeno tovrstno zahtevo.
V Mariboru obstoja zgradba, ki
so jo uporabljale družbenopolitične organizacije, ki se še vedno
imenuje »Dom družbenih organizacij«. Ko so zgradbo družbenopolitične organizacije izpraznile,
je bilo na podlagi verodostojnih
dokumentov ugotovljeno, da je
zgradbo gradil Mestni komite
ZKS Maribor, ki je zagotovil tudi
sredstva. Del sredstev je bil zagotovljen iz članarine, del pa so
bile dotacije raznih delovnih organizacij. Sedanji Mestni komite
ZKS - stranke demokratične prenove razpolaga s to zgradbo samo do tistega idelanega deleža,
kolikor je bilo v zgradbo vloženih
sredstev, zbranih s članarino.
Omenjena zgradba bo verjetno
podarjena Univerzi Maribor,
stranka demokratične prenove
pa bo od univerze dobila toliko
poslovnih prostorov, kolikor
ustreza njej lastnemu deležu na
zgradbi Doma družbenih organizacij.
- Javno pravobranilstvo Celje,
pristojno za občine:
Brežice, Celje, Krško, Laško,
Mozirje. Sevnico, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje
pri Jelšah, Velenje in Žalec
(dopis štev. JP 56/90 in 60/90
z dne 12. 9. 90)
V večini primerov prejšnje
DPO niso zahtevale prenosa pra22

vice uporabe na poslovnih prostorih, ker so ves čas te prostore
imele v najemu in plačevale najemnino. Zahtevke za brezplačen
prenos pravice uporabe so vložile DPO samo v dveh občinah,
vendar v nobenem primeru njunim zahtevam ni bilo ugodeno in
imajo tudi sedaj poslovne prostore v najemu.
- Javno
pravobranilstvo
v Ptuju,
pristojno z občino Ptuj in
Ormož
(dopis štev. JP 21/90 z dne 21. 8.
90)
Na vaš zgoraj navedeni dopis
v zvezi z delegatskim vprašanjem
delegata Zbora združnega dela
Andreja Murna sporočamo, da
na območju občin Ptuj in Ormož
bivše družbenopolitične organizacije niso vložile zahtev za brezplačen prenos poslovnih prostorov in za dodelitev pravice upravljanja nad njimi.
- Občinsko javno pravobranilstvo Murska Sobota,
pristojno za občine:
Gornjo Radgono, Lendavo,
Ljutomer in Mursko Soboto
(dopis štev. M 334/90 z dne 3.
9. 90)
V zvezi z zastavljenim delegatskim vprašanjem ali so bivše
DPO tik pred volitvami vložile
zahtevo za brezplačen prenos
poslovnih prostorov in za dodelitev pravice upravljanja nad njimi,
vam za področje pomurskih občin sporočamo, da na tem področju ni bilo takšnih zahtev bivših DPO.
- Medobčinsko javno pravobranilstvo Trbovlje,
pristojno za občine:
Hrastnik, Trbovlje in Zagorje
ob Savi
(dopis z dne 16. 8. 90)
V občinah Hrastnik, Trbovlje in
Zagorje ob Savi takih zahtev bivših DPO ni bilo.
- Javno pravobranilstvo Novo
mesto,
pristjno za občine:
Črnomelj, Metliko, Novo mesto
in Trebnje
(dopis štev. JP 58/90-2 z dne
14. 8. 90)
V zvezi z vašim zgoraj cit. dopisom vam sporočamo, da smo
preverili morebitne zahteve za
brezplačen prenos poslovnih
prostorov bivših DPO in za pravice upravljanja nad njimi. To velja
za objekt v Novem mestu, Kettejev drevored št. 3, v katerem so
bili poslovni prostori Občinskega komiteja ZKS, Občinske konference SZDL in Občinske konference ZSMS, kakor tudi za poslovni prostor (objekt) v Novem
mestu, Društveni trg. št. 2, kjer še
vedno poslujejo Občinski sindikalni svet, Družbeni pravobranilec samoupravljanja Novo mesto
in Sodišče združenega dela Novo mesto.
Oba navedena objekta sta z. k.
vknjižena na Občino Novo mesto
in o prenosu ni bilo zahtev. Prav
tako smo ugotovili, da je tudi na
področju ostalih občin (Črno-

melj, Metlika, Trebnje) tako stanje. Glede Občine Trebnje moramo opozoriti, da je občina brezplačno prenesla stavbo, v kateri
so delovale DPO na OK SZDL
Trebnje že v letu 1965. Novo izvoljeni skupščini pa je bilo zastavljeno delegatsko vprašanje
v zvezi z lastništvom navedenega
objekta, kajti delegati so menili,
da bi bilo potrebno stavbo vrniti
občini Trebnje, ker so DPO prenehale delovati.
- Javno pravobranilstvo Gorenjske, Kranj,
pristojno za občine:
Jesenice, Kranj, Radovljico,
Škofjo Loko in Tržič
(dopis štev. M 401/1990 z dne
24. 8. 1990)
V zvezi z delegatskim vprašanjem delegata Andreja Murna, ali
so bivše družbenopolitične organizacije še pred volitvami vložile
zahtevo za brezplačen prenos
poslovnih prostorov in za dodelitev pravice upravljanja nad njimi,
sporočamo,
da v občini Kranj, Radovljica,
Škofja Loka in Tržič bivše družbenopolitične organizacije pred
volitvami niso vložile zahtev za
brezplačen prenos pravice uporabe poslovnih prostorov in za
dodelitev pravice upravljanja
nad njimi. V občini Jesenice je
občinska konferenca ZSMS Jesenice dne 19/2-1990 zaprosila
za dodelitev poslovnih prostorov, kasneje pa so za poslovne
prostore zaprosili Slovenska
kmečka zveza - podružnica Jesenice, Slovenski krščanski demokrati občine Jesenice, Socialno demokratska stranka, krajevni odbor Jesenice ter Stranka za
enakopravnost občanov Jesenice.
- Javno pravobranilstvo Gorica, Nova Gorica,
pristojno za občine:
Ajdovščino, Idrijo, Novo Gorico in Tolmin
(dopis štev. M-363/90 z dne 24.
8. 90)
V zvezi z vašim dopisom pod
gornjo številko z dne 8. 8. 1990
sporočamo, da na območju, ki
ga pokriva tukajšnje Javno pravobranilstvo niso bile vložene zaheve za brezplačen prenos poslovnih prostorov in za dodelitev
pravic upravljanja nad prostori
družbenopolitičnih organizacij.
Javno pravobranilstvo
Koper,
pristojno za občine:
Ilirsko Bistrico, Izolo, Koper,
Piran, Postojno in Sežano
(dopis štev. JP 23/90-2 z dne 15.
8. 1990)
Sporočamo vam, da je Občinski komite ZK Postojna predlagal
prenos poslovnih prostorov. Pristojni organ ni odločal, ker je
bila zahteva za prenos umaknjena.
V zadevi pripominjamo, da se
je pravna problematika v zvezi
z zastavljenim delegatskim vprašanjem na pobudo Javnega pravobranilstva mesta Ljubljane
obravnavala na rednem posveto-

vanju vseh javnih pravobranilce«in njihovih namestnikov v Repu
bliki Sloveniji že dne 2. III. 1990'
ki ga je organiziralo Javno pravobrailstvo Republike Slovenije.
Javno pravobranilstvo Rep^'
blike Slovenije se je na podlag'
obširne utemeljitve strinia!f
z mnenjem Javnega pravobranf*
stva mesta Ljubljane, da je z do-a
končnim razpolaganjem treb
počakati in da je premoženjski1
razmerja med DPS in politični" '
organizacijami treba reševat'1
z najemnimi pogodbami. S taki' '
stališčem so soglašali tudi 1
ostali občinski javni pravobran '*
ci in njihovi namestniki.
Prilagamo izvleček zapisnik"
s posvetovanja vseh javnih p
vobranilcev in njihovih names*'e
nikov v Republiki Sloveniji z dn
2. III. 1990.
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nega pravobranilstva mraV
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Ljubljane, je tudi to javno P °*
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plačnem prenosu poslovnihnaP ^
štorov na Beethovnovi 2 ,r.e
ZKS - Stranko demokrata
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PRILOGE: 3
IZVLEČEK IZ ZAPISNIK^
O POSVETOVANJU
VSEH JAVNIH
PRAVOBRANILCEV IN
NJIHOVIH
NAMESTNIKOV
V REPUBLIKI
SLOVENIJI
z dne 2. III. 1990
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ostaja odprto vprašanje, ali je
politična organizacija po svojem
statusu bližja družbenopravni ali
civilnopravni osebi. Vprašanje je
aktualno zaradi tega, ker dosedanje družbenopolitične organizacije, ki so se sedaj preoblikovale v politične organizacije, želijo razpolagati z dosedanjimi poslovnimi prostori, v katerih so
bodisi kot »upravljalci« ali pa kot
uporabniki (najemniki). Družbenopolitične skupnosti, ki so doslej oddajale poslovne prostore
družbenopolitičnim organizacijam, želijo zaradi nove pravne
ureditve prenesti poslovne prostore nanje. Poleg tega pa 5. člen
ZPZ družbenopolitičnim skupnostim posebej nalaga, da morajo
političnim organizacijam zagotavljati materialne in druge možnosti, za njihovo delovanje
v skladu z zakonom.
Ce primerjamo ZPZ in zakon
o društvih (Ur. I. SRS, št. 37/74
- ZD), ugotovimo, da med ureditvami nastanka, registracije ter
poslovanja s sredstvi in nadzora
nad njimi, ni bistvenih razlik. Po
12. členu ZD lahko društvo ustanovi skupina najmanj desetih
polnoletnih občanov, po 8. členu
ZPZ pa politično organizacijo
skupina najmanj dvajsetih polnoletnih občanov Obe organizaciji postaneta pravni osebi z vpisom v register (14 člen ZD in
drugi odst. 9. čl. ZPZ). Finančno
poslovanje obeh organizacij
nadzoruje Služba družbenega
knjigovodstva (tretji odstavek 8.
člena ZD in drugi odstavek 23.
člena ZPZ). Le za društva je posebej predvideno, da SDK ne
nadzorje razpolaganja s sredstvi,
ki jih društvo dobiva od članarine in drugih prispevkov od svojih
članov. Očitno tudi ZD predpostavlja, da društva pridobivajo
sredstva tudi iz družbenih virov.
Po ZPZ je jasno, kakšne vire financiranja političnih organizacij
poznamo. V 20. členu je določeno, da politične organizacije pridobivajo sredstva iz članarine,
prispevkov fizičnih in pravnih
oseb ter iz proračuna. Do sredstev iz proračuna so upravičene
sorazmerno številu njihovih delegatov v družbenopolitičnem
zboru skupščine. Obseg sredstev se določi v proračunu
ustrezne DPS (21. člen). Financiranje proračunskih sredstev bi
kazalo na status družbenopravne osebe, ne more pa biti edini
argument za takšno opredelitev.
Dodatni argument za navedeno
opredelitev je 3. člen ZPZ, ki govori o javnosti delovanja političnih organizacij. Te namreč sodelujejo pri oblikovanju politične
volje ljudi na vseh področjih javnega življenja. Društva pa se
ustanavljajo za uresničevanje
posebnih interesov občanov (1.
člen ZD). Pri društvih je mnogo
bolj poudarjen osebni interes,
medtem ko velja za politične organizacije ravno nasprotno. Toda tudi ta argument je premalo
močan za opredelitev.

Vedeti moramo tudi, da razli- rabnikov (verjetno najemnikov te
kovanje med družbenopravnimi stavbe).
in civilnopravnimi osebami po
Kot predhodno vprašanje je
sprejemu ustavnih amandmajev potrebno
razčistiti, ali so v osk ustavi SR Slovenije najbrž ne nutku pogodbe
navedeni subjekbo več tako aktualno kot je bilo ti sploh lahko nosilci
pravic in
doslej. Enakovrednost lastnin bo obveznosti. Kdo od prevzemninujno imela za posledico tudi kov lahko nastopa kot pogodbesprostitev prometa med subjekti na stranka, boste lahko ugotovili
različnih vrst lastnin. Ker pa te- iz registra političnih organizacij,
meljna lastninskopravna vpraša- ki ga vodi pristojni upravni organ
nja še čakajo na ureditev tako
občine.
v zvezni ustavi kot v zveznem za- vaše
Naše mnenje o nameravanem
konu, bi bil vsakršen prenagljen pravnem
poslu je naslednje:
sklep prej škodljiv kot koristen.
Zakon o prometu z nepremičVedeti moramo tudi, da organizi- ninami
I. SRS 19/76, spreranje političnih strank še ni zak- memba (Ur.
42/86) v 1. odstavku 6.
ljučeno in da utegne razpolaga- člena določa,
občani, društva
nje družbenopolitičnih skupno- in druge civilnedapravne
osebe ne
sti s poslovnimi prostori v korist morejo
brez plačila pridobiti pradosedanjih družbenopolitičnih vice uporabe
oz. lastninske praorganizacij, ogroziti delovanje vice na nepremičninah
družbenovonastajajočih subjektov poli- ni lastnini. Pri odplačniv pridobitičnega organiziranja.
takšne nepremičnine pa je po
Ne moremo tudi mimo podat- tvi čl.
istega zakona obvezna javka, da imajo politične strake tudi 8.
dražba. V primeru kršitve teh
v drugih državah status civilno- na
načel, je pogodba o prenosu nepravnih oseb.
načina. Po veljavni
Zato se strinjamo z mnenjem premičnine
bi torej v osnutku poJavnega pravobranilstva mesta zakonodaji
osebe lahko neLjubljane, da bi bilo treba z do- godbe navedene
pridobile nepremičnikončnim razpolaganjem počaka- odplačno
no v svojo uporabo in razpolagati in zaenkrat reševati premo- nje,
ženjska razmerja med DPS in po- osebe.če so družbene pravne
litičnimi organizacijami z najemDo
uveljavitve
ustavnih
nimi pogodbami.
amandmajev k ustavi R Slovenij e
(Ur. I. SRS 32/89) in zakona o poOBČINA LJUBLJANA MOSTE litičnem združevanju (Ur. I. SRS
42/89) je bilo nesporno, da so
POLJE
bile družbeno politične organiIZVRŠNI SVET
zacije družbene pravne osebe.
LJUBLJANA
Glede družbenih sredstev, ki so
ZADEVA: neodplačni prenos jih upravljale družbeno politične
nepremičnine občine
pare. št. organizacije do uveljavitve
486/2
hiša 178 m2 dvorišče 166 ustavnih amandmajev in zakona
2
m k.o. Udmat na politične in o političnem združevanju smo
druge organizacije - pravno mnenja, da imajo te organizacije
mnenje
še v naprej pravico razpolaganja
ZVEZA: vaša št. 010-2/90-02
v mejah pooblastil, ki jih določa
Dne 28. 2 1990 ste nam poslali samoupravni sporazum, statut in
v vednost sklep Izvršnega sveta zakon (glej 203. čl. zakona
Skupščine občine Ljubljana Mo- o združenm delu). Glede pridobiste Polje, s katerim neodplačno banja novih nepremičnin pa je
prenašate pravico uporabe na po našem mnenju potrebno upostavbi Ob Ljubljanici 42 na na- števati, da so po sprejemu ustavslednje subjekte: Občinski komi- nih amandmajev k slovenski
te ZKS, Občinsko konferenco ustavi in zakonu o političnem
SZDL - Socialistično zvezo, ob- združevanju prejšnje družbeno
činski odbor Zveze združenj bor- politične organizacije postale
cev NOV, Občinski komite v Sloveniji politične organizacije.
ZSMS, in Zvezo vojaških starešin Zanje je značilno, da so organiLjubljana Moste Polje. Veljav- zacije delovnih ljudi in občanov,
nost sklepa je pogojena s pozi- ki postanejo pravne osebe z vpitivnim mnenjem Javnega pravo- som v register pri pristojnem
branilstva mesta Ljubljane. Dne upravnem organu občine, na ob19. 3. 1990 ste nam nato poslali močju katere imajo sedež. Menizaradi presoje pravne veljavnosti mo, da so politične organizacije
še osnutek pogodbe, s katerim po novi slovenski pravni ureditvi
nameravate po podpisu realizira- glede na svoje ustanovitelje in
ti gornji sklep, pri čemer po os- registracije bližje društvom in cinutku pogodbe pridobijo prev- vilnim pravnim osebam, kot
zemniki neodplačno pravico družbeno pravnim osebam.
uporabe in razpolaganja stavbe Ustava SFRJ za razliko od sloter funkcionalnega zemljišča.
venske v temeljnih načelih in
Za presojo zakonistosti sklepa drugih določbah sicer še vedno
vašega izvršnega sveta nismo pozna družbeno politične orgapristojni, smo pa po 10. členu nizacije, kakršne so v Sloveniji
zakona o javnem pravobranilstvu obstajale pred prenovo Zveze
dolžni povedati svoje mnenje komunistov Slovenije.
o predloženem osnutku pogodGlede sredstev uvršča zvezna
be o prenosu nepremičnine ob- ustava družbeno politične orgačine v souporabo in razpolaga- nizacije med družbene organizanje (lastnino) dosedanjih upo- cije, vendar v 60. čl. (enako kot
23

slovenska ustava v 75. čl.) določa. da družbeno politična organizacija pridobiva sredstva oz. določene pravice na sredstvih
v skladu s svojim statutom in zakonom. V Sloveniji je to zakon
o prometu z nepremičninami, ki
ga je glede prenosa nepremičnine občine na politično organizacijo potrebno razlagati v povezavi z zakonom o političnem združevanju. Zato po našem mnenju
po veljavni zakonodaji (zakon
o prometu z nepremičninami)
politične organizacije ne morejo
neodplačno pridobiti v svojo
uporabo in razpolaganje nepremičnine občine.
Zaradi navedenega pravnega
mnenja vam vračamo predložen
osnutek pogodbe s priporočilom, da ga ne podpišete in da
nemoteno dejavnost političnih
organizacij svojega območja
uredite z najemnimi pogodbami. Tako boste lahko, ko bodo
zakoniti predpisi vsklajeni
z ustavnim načelom o enakopravnosti vseh vrst lastnine, zagotovili materialne možnosti za

nemoteno delovanje vseh političnih organizacij svojega območja, kar ste po 5. čl. zakona
o političnem združevanju dolžni
storiti.
Pripominjamo še; izvedeniško
mnenje sodnega izvedenca Bojana Bambiča iz februarja 1990,
ki ste ga priložili osnutku pogodbe, v poglavju o oškodnini priporoča, da naj odškodnino za prenešene poslovne prostore določi
sodišče skladno z zakonom
o razpolaganju z nezazidanim
stavbnim zemljiščem in zakonom o poslovnih stavbah in prostorih Izvedenec ima očitno
v mislih 37. člen zakona o poslovnih stavbah in prostorih
v zvezi s prvim citiranim zakonom, po katerem je najemnik
lahko predlagal prenos nepremičnine v svoja sredstva ter je ob
tem prenosu plačal le vrednost
neamortiziranih vlaganj najemodajalca. 37. člen zakona o poslovnih stavbah in prostorih je
nehal veljati že v letu 1988, kar je
izvedenec, ki ni pravnik, očitno
prezrl.

Republika Slovenije
SKUPŠČINA OBČINE LJUBLJANA CENTER
Izvršni svet
Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Center je na 191. seji,
dne 16/4 1990 obravnaval pravno mnenje v zvezi z brezplačnim
prenosom poslovnih prostorov na politične organizacije in predloa za spremembo sklepov ter sprejel naslednji.
SKLEP
1 Izvršni svet se je seznanil s pravnim mnenjem Javnega pravobranilstva mesta Ljubljane, da po sprejemu ustavnih amandmajev
in zakona o političnem združevanju politične organizacije nimajo
več statusa družbene pravne osebe, ki bi v skladu z Zakonom
o prometu z nepremičninami omogočal, da se nanje brezplačno
prenašajo nepremičnine.
2. Glede na obrazloženo Izvršni svet odpravi sklep z dne 30/1
1990 o brazplačnem prenosu pravice uporabe na poslovnih prostorih na Prešernovi ulici 26 na OK ZKS Ljubljana Center in OK
ZSMS Ljubljana Center in sklep z dne 27/2 1990 o brezplačnem
prenosu pravice uporabe na poslovnih prostorih na Beethovnovi
ul 2 na CK ZKS-Stranko demokratične prenove.
Predsednik
Boris PLATOVŠEK
DOSTAVITI:
1. CK ZKS-SDP
Ljubljana, Tomšičeva 5
2. OK ZKS-SDP Ljubljana Center
Ljubljana, Prešernova 26
3. OK ZSMS-LS Ljubljana Center
Ljubljana, Prešernova 26
4. Javno pravobranilstvo
mesta Ljubljane
Ljubljana, Titova 21
5. Stanovanjsko podjetje Ljubljana
Enota Center
Ljubljana, Miklošičeva 18
6. Sekretariat za občno upravo, tu
7. Evidenca IS, tu
PRILOGA:
— pravno mnenje JPML

- Izvajanje konkurenčne klavzule
e
Gospod Jože Pušnik, delegat konkurenčno njegovemur,rT1P'
njemu
delodajalcu
in
v
P
®
u|o
v Zboru združenega dela - 11.
volilna enota industrija in rudar- da se je s konkurenčno klavz ,
stvo, je zastavil delgatsko vpra- k pogodbi o zaposlitvi zave*
šanje v zvezi z vse pogostejšim da tega določeno obdobje er
prehajanjem kadrov iz družbe- prenehanju delovnega razm
Wfi
nih podjetij v zasebna in tudi ne bo storil.
Glede odškodnine daje
med družbenimi podjetji sorodne dejavnosti. Meni, da je izva- organizaciji dve možnosti, alij
janje konkurenčne klavzule pro- se škoda dejansko ugotovi v ,
blematično in neučinkovito, ter svoji višini in jo je v ugoto^
da manjka operacinalizacija do- višini delavec dolžan tudi P'f ui
ločbe o uporabi konkurenčne ali pa da se odškodnina o°.gi
c
klavzule, ki bi učinkoviteje ure- v pravšalnem znesku. Doloe j.
pavšalne
odškodnine
je
P'
ui
jala tovrstne kadrovske premike, ki gredo na škodo družbenih čena kolektivni pogodbi oz" $
^
podjetij, od koder kadri prehaja- splošnemu aktu, kar pomen
je operacionalizacija d0°zl)ie
jo drugam.
Delegat sprašuje ali ima Iz- o uporabi konkurenčne kia* ^
vršni svet namero, da v tej sme- v tem segmentu prepuščena,
ri karkoli določneje ukrene gle- ganizaciji oziroma delodai%>
s
de na to, da je to navsezadnje Pavšalna odškodnina ni p°. jc to
oblika
odškodnine,
temveč
tudi varovanje družbene lastnile ena izmed oblik, kako se ° $
ne v določenem smislu.
Izvršni svet Skupščine Repu- či odškodnina za tisto ško" ' {
blike Slovenije daje na zastav- katero ni možno določiti naj,
1
ljeno vprašanje sledeči od- nega zneska. To je ena ^
poenostavitev
določanja
jfi 1
govor:
e
Po veljavni delovnopravni ure- škodnine v delovnem razffp
ditvi temelji delovno razmerje na je lahko različna, glede a /
pogodbenem razmerju med or- kretno delo, ki ga delavec ov
ganizacijo oziroma delodajal- Ija in glede na konkretno ° et
cem ter delavcem. Temeljna zacijo kjer je v delovnem r®r ti
zato jo kaže konkretiz' 8
vrednota pogodbenega razmerja ju,
nivoju panoge oziroma org iZ
je avtonomija strank, kar pomeni, da se delavec in delodajelec cije. Pri določanju obseg* $
pO"
svobodno dogovarjata o medse- škodnine v kolektivni
bojnih pravicah, obveznostih in oziroma splošnem
odgovornostih v okviru zakona trebno upoštevati škodo,« ' nc>
in kolektivne pogodbe. Sklenitev ganizacija lahko pričakuj ^
pogodbe o zaposlitvi pomeni možno posledico kršitvea
podlago za sklenitev delovnega renčne klavzule glede na1 ' fjl'
razmerja in se z njo urejajo tudi ki so ji znana ali pa bi I
obveznosti in pravice strank biti znana ob sklenitvi pog pir
Izvršni svet Skupščine ^
v zvezi z razpologanjem delavčevega znanja in sposobnosti zu- blike Slovenije meni, da I -etf
naj delovnega časa in po prene- va preko veljavne zakono ^
hanju delovnega razmerja. Ome- gotovila dovolj možnost. ^
njena vprašanja se urejajo v obli- tudi v tem smislu zaščiti j(,K<r
ki t. i. konkurenčne klavzule, no premoženje, da pa i® p'Z,
s\c
s katero se praviloma prepove- vitost te zaščite odvisna
k
duje delavcem, da v času trajanja vsem od tistih, ki so °lza<#
delovnega razmerja opravljajo vodni delavci v organ .tj
dela oziroma sklepajo posle, ki dolžni to premoženje var 0fi
Ob koncu moramo
tji
na podlagi pogodbe o zaposlitvi
o P no'
sodijo v njihovo delovno področ- še na novelo zakona ,er
je, na račun koga drugega, ne pa (Ur. I. SFRJ, št. 46/90) c%t^
za delodajalca. Prav tako v po- 185.a, b. in c. člene, ki s uStr
dročje konkurenčne klavzule nega vidika onemogočal t0
spada prepoved, da se delavec navijanje podjetij ali ° a|i rj(
po prenehanju delovnega raz- nic za opravljanje ena*g<cvi
merja zaposli pri konkurentu ali dobne dejavnosti, za egiS ,
pa da sam organizira gospodar- podjetje vpisano v sodri e i
sko dejavnost, s katero konkuri- za direktorje, druge dela ^
ra bivšemu delodajalcu. Delavec, njihove zakonce, otro* • f$t
ki med trajanjem delovnega raz- in starše zakonca. Tu ^
merja teh pravil ne spoštuje, sto- zakon omogoča povra „
j
ri hujšo kršitev, za katero se lah- jave nastale škode,
ko od njega zahteva povrnitev predvideva tudi izbris P tan"
nastale škode. Prav tako je od- obratovalnice, ki so J° jStraškodninsko odgovoren tudi dela- te osebe, iz sodnega
vec, ki po prenehanju delovnega
★ **
razmerja ustanovi podjetje, začne opravljati samostojno dejav5
Za obravnavo v ,zvfr^afpU"''
nost, sklene delovno razmerje,
r
je
gradivo
pripravil
*
v drugi organizaciji ali sklene pogodbo o delu na področju, ki je sekretariat za delo.
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