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UGOTOVITVE, STALISCA IN SKLEPI
zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi razvojne politike Slovenije
v začetku 90. let, gospodarske politike v 1991. letu in politike na področju razvoja
družbenih dejavnosti
Zbori Skupščine Republike
Slovenije so ob obravnavi
razvojne politike Slovenije
v začetku 90. let, gospodarske politike v 1991. letu in politike na področju razvoja
družbenih dejavnosti na sejah 5. 6. in 7. 3. 1991 sprejeli
naslednje
UGOTOVITVE, STALIŠČA
IN SKLEPE
1. Gradivo »Gospodarska politika v letu 1991, razvojna politika Slovenije v začetku 90. let
in politika družbenih dejavnosti« predstavlja sistemski okvir
za določanje prednostnih nalog pri preoblikovanju gospodarskega sistema, izvajanju
gospodarske politike ter za
osamosvajanje Republike Slovenije.
Tržno usmerjena gospodarska
politika ima opredeljene prioritete, ki se nanašajo na ožje število razvojnih ciljev in na favorizira panog v celoti; poudarjen je kriterialni pristop in motiviranje upešnega posameznika ali podjetja. Strategija razvoja nastaja v negotovem okolju in predstavlja v svojem časovnem horizontu pomično
prilagajanje tržnim usmeritvam in regulaciji, ki so značilne za Srednjo Evropo, zato je
še pomembneje, da uveljavlja
evropske norme v graditvi gospodarskega
sistema
in
usmerjanju gospodarske aktivnosti.
2. Gradivo vsebuje osnovne
smeri razvoja, ki jih je treba
natančno opredeliti, razčistiti
in razdelati do uporabnih rešitev za urejanje gospodarskih
odnosov s sosednjimi republikami in državami, pri tem pa
izhajati iz mednarodnih primerjav. Bolj natančno mora
opredeliti naš odnos do premalo upoštevanih trgov v Jugoslaviji ter do gospodarskega
sodelovanja in povezovanja tudi v pogojih razdruževanja. Pri
tem je treba zlasti zagotoviti
kompatibilnost naše proizvod-
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nje s standardi in normativi ter
nomeklaturami izdelkov, panog in dejavnosti in metodologijo družbenih računov.
3. Pri določanju razmerja med
deleži sredstev, ki bodo namenjeni za spodbujanje gospodarskega razvoja in za naraščajoče potrebe socialnega varstva, je prioritetno vprašanje,
kako spodbuditi nov ciklus gospodarske rasti, ki edina lahko
razreši tudi problem hitrega
povečevanja števila brezposelnih in socialno ogroženih, katerih socialna varnost zahteva
čedalje več sredstev. Dolgoročen izhod iz te situacije je samo v zgraditvi avtonomnega
gospodarskega sistema Slovenije kot suverene države.
4. Na osnovi razvojne in gospodarske politike je treba
proučiti davčno politiko v okviru sprejetega davčnega sistema in poiskati možnosti za
preusmeritev sredstev (večje
olajšave za odpiranje novih delovnih mest, olajšave pri reinvestiranju, spodbujanje tehnološkega razvoja itd.).
5. Pogoj za uresničevanje začrtane razvojne in gospodarske politike je hitra dograditev
gospodarskega sistema v smeri opredelitve ekonomskih odnosov s tujino, vzpostavitev
kreditno monetarnega sistema
in pospešitev procesa privatizacije. Izvršni svet mora z vrsto
sanacijskih ukrepov zagotoviti
delovanje tega sistema s tem,
da pospeši kapitalizacijo dolgov, multilateralno kompenzacijo, zagotovi finančno disciplino in pravni red, vzpostavni
trg kapitala, formira razvojne
sklade in bistveno zmanjša javno porabo.
6. Z razvojem ekonomskega
sistema je treba zmanjšati obseg državnega intervencionizma, pozornost pa usmeriti na
razvojno komponento gospodarstva. Obenem je treba natančneje opredeliti kriterije in
pogoje družbene pomoči podjetjem, ki imajo dolgoročno

razvojno perspektivo, vendar
težave v tekočem poslovanju.
Ta pomoč mora potekati sistemsko in pri tem ohranjati
pravni red.
7. Izvršni svet naj čimprej pripravi zakon o stečaju, ki naj bi
omogočal, da gre v stečaj le
del proizvodnega programa ali
podjetja, kar bi imelo manjše
negativne posledice za socialno varnost zaposlenih, prednost pa naj dobi dobi sanacija
in odkup oziroma odprodaja
(dela) podjetja. Zakonsko naj
se onemogočijo Spekulativni
in fiktivni stečaji.
8. Uskladitev potreb gospodarskega in socialnega razvoja
zahteva novo določitev minumuma socialne varnosti ter
mogoče tudi selekcijo pravic
na vseh področjih družbenih
dejavnosti, ki jo je treba konkretno opredeliti, brez dvoma
pa zahteva zmanjšanje režijskih stroškov teh dejavnosti.
V skladu s težnjo po čim kakovostnejšem in ekonomičnejšem delu v družbenih dejavnostih je potrebno v najkrajšem času urediti zakonodajo
s tega področja.
Na osnovi tega je potrebno takoj znižati stroške funkcioniranja države in administracije na
vseh ravneh v podjetjih, družbenih dejavnostih, občinah in
republiki. Zmanjšanje sredstev, namenjenih javni porabi,
mora spodbuditi sistemsko reorganizacijo javne uprave ter
reorganizacijo
posameznih
družbenih dejavnosti.
Znižanje proračunskih sredstev, namenjenih javni porabi,
ne sme potekati linearno, pač
pa po prioritetah, za katere se
je potrebno še dogovoriti.
9. Področje raziskovalne dejavnosti in visokega šolstva je
smotrno vgrajeno v projekcije
razvojne politike kot dejavnika
preusmeritve gospodarstva in
slovenske družbe. Žal to ne
velja za področje ostalega
segmentna šolstva (vrtci, osnovne in srednje šole). Politi-

ka na drugih področjih je le
deloma usklajena s takšno
usmeritvijo, zato niso razvidni
mehanizmi, ki bi vodili k željenim ciljem. Dobro je poudarjena medsebojna tesna povezanost in soodvisnost raziskovalne dejavnosti in visokega šolstva. ki bo le ob spodbudnih
tekočih ukrepih in materialni
podpori zagotovila inovacijski
potencial Slovenije. Ni pa še
dograjena ustrezna povezava
med nastajanjem tega potenciala in njegovo neposredno
vključitvijo v razvoj podjetij.
V tem smislu je potrebno oblikovati učinkovit sistem financiranja raziskovalne dejavnosti
in visokega šolstva.
Potreben je določen prehod iz
ekstenzivne v intenzivno
usmeritev, zvišanje kvalitete,
izboljšanje pretoka kadrov in
jasno definirana strategija tehnološkega razvoja.
10. Razvoj narodnostno mešanih območij je sestavni del
razvojne politike Slovenije.
Dokumenti, sprejeti v zadnjih
letih, podpirajo razvoj narodnostno mešanih območij: Slovenija je sprejela to odgovornost in narodnostni realno pričakujeta. da bo to svojo odgovornost tudi uresničila.
Zbor združenega dela sprejema razvojno politiko Slovenije
v začetku 90. let, gospodarsko
politiko v 1991. letu in politiko
na področju razvoja družbenih
dejavnosti s pripombami in
predlogi delegatov ter temi
ugotovitvami in stališči.
Zbor združenega dela nalaga
Izvršnemu svetu, da stališča in
ugotovitve skupščine ter pripombe in pobude delovnih teles in delegatov na zborih upošteva pri operacionalizaciji in
zakonskem urejanju razvojnih
dokumentov.
OPOMBA:
Dele sklepov, tiskane v močnejšem tisku, je sprejel le
Zbor združenega dela, vse
ostale pa so sprejeli vsi trije
zbori v enakem besedilu.
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UGOTOVITE, STALIŠČA IN SKLEPI
zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi socialnega programa
Družbenopolitični zbor in Zbor
občin sta ob obravnavi socialnega programa na sejah dne
6. in 7. 3. 1991 sprejela naslednje
UGOTOVITVE, STALIŠČA IN
SKLEP:
1. Socialna politika je predvsem opredelitev ukrepov, ki
so pomembni v tem trenutku
oziroma v času, ko naglo narašča število socialno ogroženih. Takšno kot je gospodarstvo, ne bo moglo dolgo vzdržati dosedanje socialne politike, zato se kot čedalje bolj nujna kaže potreba po predlogu
nove opredelitve dolgoročnih
ciljev socialne politike glede
na začrtano razvojno strategijo.
Nujnost usmerjanja čimvečjega deleža sredstev v obnovitev
gospodarske rasti zahteva
predvsem zmanjšanje cene
storitev in režije na vseh področjih družbenih dejavnosti,
deloma pa tudi v gradivu napovedano zmanjšanje obsega in
ravni pravic. Sprejem takega
programa, za katerega pa je
potreben nacionalni konsenz,
zahteva konkretizacijo teh
predlogov na vseh področjih
in oceno njihovih kratkoročnih
in dolgoročnih posledic z vidika celotnega družbenega razvoja. Integralna socialna politika pomeni usklajen razvoj
vseh segmentov v družbi, ki so
bistveni za kvaliteto življenja,
le del pa je socialna politika
v ožjem pomenu, ki zagotavlja
eksistenčni minimum.
2. S predlaganim socialnim
programom je potrebno uskladiti programe po posameznih
področjih ter jih dopolniti
z analizo posameznih tipičnih
skupin prebivalstva, ki imajo
skupne probleme ter posledicami sedanje gospodarske
usmeritve.
Socialni program na področju
otroka in družine je potrebno
dopolniti z opredelitvijo celovite nacionalne demografske
politike in posebnimi ukrepi za
varstvo družin z več otroki in
enostarševskih družin.
3. Na področju pokojninskoinvalidskega zavarovanja je
treba dodatno pojasniti, kakšni začasni ukrepi bodo predlagani zaradi zaostrene proble-
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matike zagotavljanja sredstev
za to zavarovanje v letu 1991.
4. Predvideno uvajanje prostovoljnih oblik zavarovanja
zahteva natančnejšo opredelitev rizikov oziroma pravic, ki
se bodo zagotavljale v okviru
obveznega oziroma prostovoljnega zavarovanja.
Družbenopolitični zbor je ob
obravnavi socialnega programa in ugotovitev, stališč in
sklepa k socialnemu programu na seji dne 7. 3. 1991 sprejel še naslednji
DODATNI SKLEP
1. Družbenopolitični zbor
sprejema temeljno strategijo
socialne politike, opozarja pa,
da neambiciozna razvojna politika lahko ogrozi uresničevanje njenih ciljev.
2. S predlagano socialno politiko je potrebno uskladiti programe po posameznih področjih in jih dopolniti z analizo položaja posameznih skupin prebivalstva, ki jim poglabljanje
gospodarske krize in krize zaposlovanja zmanjšujeta možnosti izbire, in s konkretnimi
ukrepi, ki prebivalstvu te možnosti izenačujejo (otroci in
mladina - še posebej tisti iz
revnih družin, enostarševskih
družin in družin samohranilcev oziroma samohranilk ter
družin z več otroci, iskalci in
iskalke prve zaposlitve, ženske, trajno brezposelni, upokojenke in upokojenci, priseljenci in priseljenke, kmetje in
kmetice, ki jih brezposelnost
potiska nazaj na premajhne
kmetije, polinvalidni delavci in
delavke, invalidne osebe).
3. Zbor nalaga Izvršnemu svetu, da pred predložitvijo popravljenega proračuna:
- natančno opredeli raven
socialnih pravic, ki izvirajo iz
obveznega zavarovanja, in tiste, ki jih je država dolžna zagotoviti vsakemu posamezniku oz. posameznici (višina socialno-varstvenih prejemkov,
ki zagotavljajo najmanj to, da
nihče ne zdrsne pod prag lakote, otroško varstvo, vzgoja, izobraževanje, zdravstvo, pokojninsko in invalidsko varstvo,
svetovanje in pomoč za samopomoč);
- natančno opredeli pogoje,

pod katerimi so ljudje upravičeni do pomoči države;
- oblikuje predlog pogojev,
pod katerimi so do proračunskih sredstev upravičeni tudi
zasebni izvajalci storitev na
področju socialnega varstva.
4. Izvršni svet mora pri nastajanju konkretnih socialnih programov težiti h graditvi konsenza glede temeljnih ciljev
razvojne in socialne politike,
zato mora k pripravi teh programov povabiti podjetnike,
stroke, sindikate in organizacije prizadetih populacij.
5. Izvršni svet naj pri dograjevanju socialnega programa
upošteva tudi rezultate posveta Odbora za delo, zaposlovanje in socialno politiko s socialnimi delavci.
Zbor združenega dela Skupščine Republike Slovenije pa
je ob obravnavi socialnega
programa na nadaljevanju 15.
seje, dne 7. marca 1991 sprejel naslednje
UGOTOVITVE, STALIŠČA
IN SKLEPE
1. Socialna politika je predvsem opredelitev ukrepov, ki
so pomembni v tem trenutku
oziroma v času, ko naglo narašča število socialno ogrožnih. Takšno kot je gospodarstvo, ne bo moglo dolgo vzdržati dosedanje socialne politike, zato se kot čedalje bolj nujna kaže potreba po predlogu
nove opredelitve dolgoročnih
ciljev socialne politike glede
na začrtano razvojno strategijo.
Nujnost usmerjanja čimvečjega deleža sredstev v obnovitev
gospodarske rasti zahteva
predvsem zmanjšanje cene
storitev in režije na vseh področjih družbenih dejavnosti,
deloma pa tudi v gradivu napovedano zmanjšanje obsega in
ravni pravic. Sprejem takega
programa, za katerega pa je
potreben nacionalni konsenz,
zahteva konkretizacijo teh
predlogov na vseh področjih
in oceno njihovih kratkoročnih
in dolgoročnih posledic z vidika celotnega družbenega razvoja. Integralna socialna politika pomeni usklajen razvoj
vseh segmentov v družbi, ki so

bistveni za kvaliteto življenja,
le del pa je socialna politika
v ožjem pomenu, ki zagotavlja
eksistenčni minimum.
2. Na področju zaposlovanja
naj se da večji poudarek zaposlitvi v krajšem delovnem času
od polnega (delna zaposlitev,
polovični delovni čas) in delitvi
delovnega mesta (cepitev
dela).
3. S predlaganim socialnim
programom je potrebno uskladiti programe po posameznih
področjih ter jih dopolniti
z analizo posameznih tipičnih
skupin prebivalstva, ki imajo
skupne probleme ter posledicami sedanje gospodarske
usmeritve.
Socialni program na področju
otroka in družine je potrebno
dopolniti z opredelitvijo celovite nacionalne demografske
politike in posebnimi ukrepi za
varstvo družin z več otroki in
enostarševskih družin.
4. Na področju pokojninskoinvalidskega zavarovanja je
treba dodatno pojasniti, kakšni začasni ukrepi bodo predlagani zaradi zaostrene problematike zagotavljanja sredstev
za to zavarovanje v letu 1991.
5. Zbor nalaga Izvršnemu svetu, da pred predložitvijo popravljenega proračuna:
- natančno opredeli raven
socialnih pravic, ki izvirajo iz
obveznega zavarovanja, in tistih, ki jih je država dolžna zagotoviti vsakemu posamezniku oziroma posameznici (višina socialno-varstvenih prejemkov, ki zagotavljajo najmanj to,
da nihče ne zdrsne pod prag
lakote, stroško varstvo, vzgoja,
izobraževanje, zdravstvo, pokojninsko in invalidsko varstvo, svetovanje in pomoč za
samopomoč),
- natančno opredeli pogoje,
pod katerimi so ljudje upravičeni do pomoči države.
Zbori Skupščine Republike
Slovenije sprejemajo socialni
program in nalagajo Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije, da stališča in
ugotovitve ter pripombe in pobude delovnih teles in delegatov zborov upošteva pri
konkretizaciji nalog iz programa na posameznih področjih.
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STALIŠČA IN SKLEPI
Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi gradiva »Obvladovanje in razvoj
invalidskega varstva v sodobni družbi - Strategija razvoja invalidskega varstva
v Sloveniji<<
Skupščina Republike Sloveni- ske usmeritve Republike Sloje je ob obravnavi gradiva: venije do oblikovanja politike
»Obvladovanje in razvoj inva- invalidskega varstva po splošlidskega varstva v sodobni ni družbeni vrednostni orientadružbi - Strategija razvoja in- ciji; metodološka shema opovalidskega varstva v Sloveni- zarja na primarno razvojnoji«, na sejah zborov 14. 3. strateško vlogo države.
1991, na podlagi 260. člena Skupščina Republike Sloveniposlovnika Skupščine Repu- je ocenjuje opredeljene globlike Slovenije sprejela na- balne razvojne cilje invalidskeslednja
ga varstva in družbeno-sistemske pogoje za njihovo uresniSTALIŠČA IN SKLEPE
čevanje, opredeljene v zasnovi
strategije, kot rele1. Dokument >>Obvladovanje in razvojne
vantne ter kot tiste temelje, ki
razvoj invalidskega varstva so
jih resorni upravni organi
v sodobni družbi - Strategija
dosledno upoštevati pri
razvoja invalidskega varstva dolžni
oblikovanju nove sistemske
v Sloveniji« ki ga je predložil zakonodaje,
v skladu z načeIzvršni svet, pomeni pravočas- lom enakopravnega
socialnono iskanje odgovora na razvoj- varstvenega obravnavanja
in
ne potrebe invalidov in dileme upoštevanjem njihove pecifinadaljnjega razvoja invalidsketako na področju gospoga varstva. Jasno vzpostavlja ke,
kot družbenih dejavnujnost rekonceptualizacije in darstva
pri vseh konkretnih zareorganizacije celotnega do- nostih,
spremembah, ki kasedanjega družbenega siste- konskih
korkoli zadevajo invalide.
ma, še posebej družbenih de- 3.
Najpomembnejši smisel sijavnosti ter daje opredelitve stemskih
pogojev za delovanje
sodobnega varstva tudi v od- invalidskega
je v tem,
nosu do splošne socialne poli- da izhajajo iz varstva
načela
strokovne
tike.
za organiziranje samoNjegova vrednost je predvsem pomoči
tako, da omogočajo
v postavitvi jasnega razmerja pomoči
večjemu številu invalidov
med državno-sistemsko oziro- čim
integracijo v normalno življenjma javno-upravno regulacijo sko
in delovno okolje ter sarazvoja, invalidi kot temeljnimi mostojno
Tistim
subjekti invalidskega varstva invalidom, preživljanje.
sami zaradi težje
in objektivno naraščajočo in- invalidnostikine
morejo poskrvalidsko problematiko v seda- beti za lastno socialno
nji večstranski, zlasti še eko- pa slovenska država povarnost,
svojih
nomski družbeni krizi. To se finančnih zmožnostih zagotavopira na evalvacijo dosedanje lja potrebne oblike družbene
politike invalidskega varstva, pomoči, pri čemer še posebej
sociološko utemeljitev izbra- skrbi za postopno uveljavljanje
nega realistično celostnega načel neodvisnega življenja inrazvojnega koncepta invalidskega varstva, izhajajočega iz validov.
invalida ter jasno izražene po- 4. Gledano razvojno, so aktugoje za uspešno in učinkovito alne zlasti naslednje naloge:
obvladovanje invalidskega var- - takoj se mora imenovati postva v novih slovenskih druž- sebna medresorska komisija
oziroma organ pri Izvršnem
benih razmerah.
2. V gradivu so konsistentno svetu, ki mora imeti tudi dolorazčlenjene osnovne vsebin- čene pristojnosti;

- ta vladna komisija mora svoje delo, poleg tekočih zadev,
usmeriti predvsem v dodelavo
razvojne strategije, spodbuditi
razčiščevanja strokovnih dilem in v treh mesecih opredeliti prioritete pri operacionalizaciji razvojnih ciljev s konkretnimi nosilci in roki;
- v sodelovanju s pristojnimi
državnimi organi je potrebno
proučiti realne obseg finančnih sredstev na različnih področjih invalidskega varstva iz
vseh možnih virov;
- odstopljeni davki in prispevki naj še naprej ostanejo poseben finančen vir za posodabljanje in širitev zaposlitvenih
programov v invalidskih podjetjih;
- loterijska sredstva ostanejo
še naprej specifičen vir izvendržavnega proračuna za financiranje socialnih programov
invalidskih organizacij;
- za smotrno javno upravljanje s proračunskimi sredstvi,
namenjenimi za invalidsko varstvo, se ustanovi upravni odbor Sklada za varstvo invalidov;
- posebna pozornost mora biti namenjena zagotovitvi odpravljanja vzrokov za povzročitev invalidnosti (zakonodaja
s področja varstva pri delu,
varnosti v prometu itd. ter
uresničenja vseh teh zahtev);
- zagotovi se sistemsko zbiranje zanesljivih podatkov
o vseh sestavinah invalidskega
varstva;
- institucije invalidskega varstva morajo uskladiti strokovne doktrine, da bi istovrstni invalidi imeli enako obravnavo;
- na področju usposabljanja
in zaposlovanja invalidov se
čim prej uvede kvotni sistem,
ki je že zakonsko določen;
- posebna pozornost se mora
nameniti izobraževanju, ki mo-

ra biti kvalitetnejše za invalide
in za strokovnjake, ki se ukvarjajo z njihovo problematiko;
- spodbudi se aplikativno raziskovalno delo;
- invalidske organizacije imajo status nevladnih organizacij
in se jim v ta namen dodeli
posebna šifra dejavnosti, njihov status, pravice in odgovornosti pa ureja poseben zakon
o invalidskih organizacijah, ki
ga mora Izvršni svet pripraviti
vzporedno z zakonodajo
o družbenih dejavnostih oziroma z zakonom o društvih;
- z mednarodnim sodelovanjem institucij invalidskega
varstva v Republiki Sloveniji se
zagotovi njihova mednarodna
vpetost v metode in načine komuniciranja ter stalni prenos
znanja iz izkušenj;
5. Komisija za invalidsko varstvo pri Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije uresničuje razvojno strategijo invalidskega varstva in enkrat letno poroča zborom Skupščine
Republike Slovenije. Skrbi tudi
za neposredno sodelovanje
kvalificiranih predstavnikov invalidov pri sprejemanju vseh,
zanje pomembnih odločitev.
6. Komisija za vprašanja invalidov pri Skupščini Republike
Slovenije sproti spremlja in
nadzoruje uresničevanje razvojne strategije invalidskega
varstva in poleg svojega rednega dela (določenega po odloku), opravlja tudi druge naloge po metodološki shemi razvoja in delovanja invalidskega
varstva.
Skupščina Republike Slovenije nalaga Izvršnemu svetu, da
v roku treh mesecev pripravi
operacionalizacijo strategije
(naloge, roke in izvrševalce),
ker invalidsko varstvo po svoji vsebini posega v pristojnost
več resorjev s področja družbenih dejavnosti.

SKLEP
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi osnutka zakona
o zadrugah
delegatov ter amandmaje, ki
Zbor občin in Zbor združene- 2. Predlog zakona pripravi Iz- legatov na seji zbora.
ga dela sta na sejah 19. 3. vršni svet Skupščine Republi- Zbor združenega dela je so bili predloženi k predloženemu predlogu zakona.
v svoj sklep zapisal še:
1991. ob obravnavi osnutka ke Slovenije.
zakona o zadrugah sprejela 3. Pri pripravi predloga zakona Izvršni svet Skupščine Repu- Skupščina Republike Sloveninaj predlagatelj prouči in blike Slovenije naj pri izdelavi je bo ponovno obravnavala
naslednji
ustrezno upošteva pripombe, predloga zakona v večji meri predlog zakona o zadrugah taSKLEP
mnenja in predloge delovnih upošteva stališča in pripombe krat, ko bo obravnavala pred1. Osnutek zakona o zadrugah teles Skupščine, pisne pripom- delovnih teles Skupščine Re- loga zakona o denacionalizabe in pripombe iz razprave de- publike Slovenije in razpravo ciji in predlog zakona o privatise sprejme.
zaciji.
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poročevalec

Družbenopolitični zbor Skupščine Republike Slovenije je
ob obravnavi predloga zakona o zadrugah na nadaljevanju seje, dne 20. 3. 1991 in po

opravljenem
usklajevanju
med zbori sprejel naslednji
SKLEP
1. Sklepanje o zakonskem
predlogu se odloži.

2. Izvršni svet Skupščine Re- publike Slovenije naj predlog
publike Slovenije naj v roku zakona dopolni z utemeljenimi
štirinajst dni predloži dopol- predlogi iz razprave na zboru
njen predlog zakona.
in v delovnih telesih, upošteva3. Izvršni svet Skupščine Re- joč pisno vložene amandmaje.

SKLEP
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi osnutka zakona
o privatizaciji
Zbori Skupščine Republike
Slovenije so ob obravnavi osnutka zakona o privatizaciji
podjetij na sejah 19. 3. 1991
sprejeli naslednji

vršni svet Skupščine RepubliSKLEP
1. Osnutek zakona o privatiza- ke Slovenije.
ciji podjetij se sprejme.
3. Pri pripravi predloga zako2. Predlog zakona pripravi Iz- na naj predlagatelj prouči in

ustrezno upošteva pripombe,
predloge in mnenja delovnih
teles Skupščine, pisne pripombe in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora.

SKLEP
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o Skladu
Republike Slovenije za razvoj
Zbori Skupščine Republike
Slovenije so ob obravnavi osnutka zakona o Skladu Republike Slovenije za razvoj na
sejah 19. 3. 1991 sprejeli na-

slednji
SKLEP
1. Osnutek zakona o Skladu
Republike Slovenije za razvoj
se sprejme.

2. Predlog zakona pripravi Iz- ustrezno upošteva pripombe,
vršni svet Skupščine Republi- predloge in mnenja delovnih
teles Skupščine in pripombe iz
ke Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zako- razprave delegatov na seji
na naj predlagatelj prouči in zbora.

SKLEP
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi osnutka zakona
o Agenciji Republike Slovenije za privatizacijo
Zbori Skupščine Republike
Slovenije so ob obravnavi osnutka zakona o Agenciji Republike Slovenije za privatizacijo na sejah 19. 3. 1991 sprejeli
SKLEP
1. Osnutek zakona o Agenciji

Republike Slovenije za privatizacijo se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči in
ustrezno upošteva pripombe,
predloge in mnenja delovnih

teles Skupščine in pripombe iz
razprave delegatov na seji
zbora.
Zbor združenega dela pa je
sprejel še naslednji
SKLEP
Predlog zakona o privatizaciji

podjetij, predlog zakona
o Agenciji Republike Slovenije
za privatizacijo ter predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za razvoj naj Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije pripravi v roku enega meseca.

SKLEP
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o denacionalizaciji z osnutkom zakona
Zbori skupščine Republike
Slovenije so ob obravnavi
predloga za izdajo zakona
o denacionalizaciji z osnutkom zakona na sejah 19. 3.
1991 sprejeli sklep, da sprejemajo predlog za izdajo zakona o denacionalizaciji z osnutkom. Predlog zakona naj
pripravi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, pri
pripravi zakonskega predloga
pa naj upošteva stališča delovnih teles skupščine in razpravo na zborih.
Družbenopolitični zbor je
sprejel še naslednje

poročevalec

SKLEPE
Materialno pravna vprašanja
denacionalizacije zadružnega
premoženja naj vsebuje zakon
o zadrugah, subsidiarno procesno pravna določila pa zakon o denacionalizaciji.
Kot upravičence naj se v zakonu o denacionalizaciji opredeli
tudi določene pravne osebe.
V kolikor bi posamezna sporna
vprašanja (kot. npr. priznanje
odškodnine za izgubljeni dobiček) oteževaia odločanje, naj
to ne ovira postopka sprejema
zakona o denacionalizaciji,

temveč naj se ta uredijo s posebnimi predpisi.
Zbor nalaga predlagatelju, da
ob upoštevanju razprave na
zboru in v delovnih telesih pripravi predlog zakona.
Zbor združenega dela pa:
Pri pripravi predloga zakona
naj predlagatelj upošteva naslednja stališča zbora:
- materialno-pravna vprašanja denacionalizacije zadružnega premoženja naj ureja zakon o zadrugah, procesnopravna pa zakon o denacionalizaciji;
- kot upravičence naj se v za-

konu opredeli tudi določene
pravne osebe;
- kolikor bi posamezna sporna vprašanja (kot na primer
priznanje odškodnine za izgubljeni dobiček) oteževaia
odločanje, naj to ne ovira postopka sprejemanja zakona
o denacionalizaciji, temveč naj
se ta uredijo s posebnimi predpisi.
Zbor meni, da naj postopek
obravnave oziroma sprejemanja zakona o denacionalizaciji,
zakona o privatizaciji in stanovanjskega zakona poteka sočasno.
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SKLEP
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o pospeševanju razvoja malih in srednjih podjetij ter zasebnikov
Zbori Skupščine Republike
Slovenije so ob obravnavi
predloga za izdajo zakona
o pospeševanju razvoja malih
in srednjih podjetij ter zasebnikov na sejah 14. in 19. 3.
1991 sprejeli sklep, da sprejemajo predlog za izdajo zako-

na z osnutkom zakona. Pred- sprejel še naslednji
log zakona naj pripravi Izvršni DODATNI SKLEP
svet Skupščine Republike Izvršni svet Skupščine RepuSlovenije, ki naj pri pripravi blike Slovenije naj do priprave
upošteva razpravo na zborih naslednje faze zakonodajnega
in v skupščinskih delovnih te- postopka zakona o pospeševalesih.
nju razvoja malih in srednjih
Družbenopolitični zbor pa je podjetij ter zasebnikov pripravi

tudi zakonsko podlago za registracijo zasebnikov, na področjih za katere se predvideva možnost pridobivanja sredstev na podlagi ter zakona
o pospeševanju razvoja malih
in srednjih podjetij ter zasebnikov.

SKLEP
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Skupnosti pokojninskega in
Zbori Skupščine Republike nav' predloga zakona o spre- SKLEP
invalidskega zavarovanja in ob
Slovenije Družbenopolitični membah
in dopolnitvah zako- izvršni svet Skupščine Repu- morebitnem doseganju le-teh
na
zbor 18. 3. 1991, Zbor občin
o pokojninskem in invalid- blike Slovenije naj vsake tri predlaga zmanjšanje stopenj
- 7. 3. 1991 in Zbor združene- skem zavarovanju sprejeli na- mesece poroča Skupščini Re- prispevka za pokojninsko in
ga dela 6. 3.1991 so ob obrav- slednji
publike Slovenije o presežkih invalidsko zavarovanje.
SKLEP
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o cenah z osnutkom zakona
Zbori Skupščine Republike
Slovenije so ob obravnavi
predloga za izdajo zakona
o cenah z osnutkom zakona na

sejah, 14. in 19. 3. 1991, sprejeli sklep, da sprejemajo predlog
za izdajo zakona o cenah. Osnutek tega zakona naj čim prej

pripravi izvršni svet Skupščine mnenja delovnih teles, še zlaRepublike Slovenije in pri pri- sti pa pripombe ter stališča depravi prouči in ustrezno upo- legatov.
števa pripombe, predloge in

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih varnosti
v železniškem prometu
Zbor združenega dela Skupščine Republike Slovenije je
na seji dne 7. marca 1991
obravnaval predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih

varnosti v železniškem prometu, ki ga je predložil Zvezni
zbor Skupščine SFRJ sprejel
naslednji
SKLEP

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naj v sodelovanju s slovenskim železniškim
gospodarstvom pripravi nov,
slovenski zakon o varnosti
v železniškem prometu.

Za čas do sprejetja le-tega
v Republiki Sloveniji veljajo
določbe sedaj veljavnega zveznega zakona o temeljih varnosti v železniškem prometu.

SKLEP
Zbora občin Skupščine Republike Slovenije o pripravi poročila o delovanju
republiških inšpekcijskih služb
Zbor občin Skupščine Repu- venije za varstvo okolja in nablike Slovenije je na seji dne ravno dediščino sprejel na19. 3. 1991 na predlog Komisi- slednji
je Skupščine Republike Slo-

čilo o delovanju republiških inšpekcijskih služb in zagotovi
Zbor nalaga Izvršnemu svetu podobno analizo tudi za obSkupščine Republike Sloveni- činske inšpekcije in inšpekcijje, da pripravi podrobno poro- ske službe Mesta Ljubljana.
SKLEP:

SKLEP
Zbora združenega dela, da naj se poviša zajamčeni osebni dohodek v Republiki
Slovenije
Zbor združenega dela Skupščine Republike Slovenije je SKLEP
na seji dne 19. marca 1991 1. Zbor združenega dela
v zvezi s predlogom Zveze Skupščine Republike SloveniSvobodnih sindikatov Slove- je prosi Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije, da na
nije sprejel naslednji
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podlagi sklepa z dne 20. 12.
1990 prouči vrednost košarice
minimalnih življenjskih potrebščin.
2. Zbor združenega dela predlaga Izvršnemu svetu Skupšči-

ne Republike Slovenije, da
sprejme sklep o povišanju zajamčenega osebnega dohodka
najmanj v višini 5.450,00 din,
kar predstavlja izplačilo v višini 3.500,00 din.
poročevalec

SKLEP
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku
Zbori Skupščine Republike nih v predlogih za izdajo zako- Skupščina Republike Sloveni- svet Skupščine Republike SloSlovenije so — Družbenopoli- nov iz decembrskega davčne- je bi v maju 1991 razpravljala venije v skladu s sklepom
o opredelitvah do paketa mož- Družbenopolitičnega zbora do
tični zbor na seji 14. 3. 1991, ga paketa.
nih sprememb posameznih konca aprila 1991, Skupščina
Zbor občin na seji 7. 3. 1991 in
Zbor združenega dela na seji 2. Rok za sprejem pripomb, davčnih zakonov in tudi spre- pa razpravlja o njih v maju tega
leta.
6. 3. 1991, ob obravnavi pred- predlogov in zahtev za spre- jela svoja stališča.
loga zakona o spremembah in membo decembrske davčne Ti roki se tudi javno objavijo. Družbenopolitični zbor pa je
dopolnitvah zakona o poseb- zakonodaje je 31. marec 1991. Poleg sprememb zakona o po- sprejel še naslednji
nem prometnem davku spre- Pripombe sprejemata Izvršni sebnem prometnem davku, ki
DODATNI SKLEP
jeli naslednji
svet in skupščinski odbor za so na dnevnem redu Skupščiproračun in javne finance. Iz- ne 5. marca in možnega zniža- Družbenopolitični zbor predlaSKLEP
svetu Skupščine
1. Koncept decembrske davč- vršni svet Skupščine Republi- nja stopnje davka na izplačane ga Izvršnemu
Slovenije, da v none zakonodaje je v osnovi pri- ke Slovenije se opredeli do osebne dohodke do maja, ne Republike
vem sistemskem zakonu o promeren. V njem bo potrebno na vseh pripomb, predlogov in bo nobenih sprememb davčne metnem
davku upošteva predpodlagi pripomb in predlogov zahtev, ki so bile že in še bodo zakonodaje.
log zbora, da se otroška hrana
spremeniti davčno politiko, do poslane, do 20. aprila 1991,
tudi zveznih prometnih
mere, ko ne bo ogrožala kon- Odbor za proračun in javne fi- 3. Teze Za novi zakon o pro- oprosti
davkov.
metnem
davku
predloži
Izvršni
nance
pa
do
30.
aprila
1991.
ceptov zakonov, predstavljeSKLEP
Zbora združenega dela, da se pripravi zakon o poravnanju oziroma plačevanju
obveznosti med podjetji oziroma pravnimi osebami
Zbor združenega dela Skupš- SKLEP
čine Republike Slovenije je Z namenom, da se poveča likna svoji 17. seji dne 19. marca vidnost slovenskega gospo1991 na predlog Odbora za darstva in onemogoči špekulasplošno gospodarske zadeve cije z neporavnavanjem obvezsprejel naslednji
nosti Zbor združenega dela

zahteva, da Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v najkrajšem času pripravi in predloži Skupščini Republike Slovenije v obravnavo in sprejem
zakon o poravnavanju oziroma
plačevanju obveznosti med

podjetji oziroma pravnimi osebami, v katerem naj določi roke in načine poravnavanja
medsebojnih obveznosti ter
sankcije za neizpolnjevanje
obveznosti.

SKLEP
vseh zborov skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona
o spremembah in dopolitvah zakona o gozdovih
naj predlagatelj prouči in Zbor združenega dela SkupšZbori Skupščine Republike SKLEP
ustrezno upošteva stališča, čine Republike Slovenije meni,
Slovenije — Družbenopolitični
in pripombe delovnih da je, zaradi razmer in preživezbor 18. 3. 1991, Zbor občin 7. 1. Predlog za izdajo zakona predloge
teles skupščine in stališča ter losti sedanje zakonodaje, nuj3. 1991 in Zbor združenega o spremembah in dopolnitvah predloge
delegatov.
no potrebno pohiteti z izdeladela 7. 3. 1991 so ob obravna- zakona o gozdovih se sprejme.
vi predloga za izdajo zakona 2. Osnutek zakona naj pripra- Zbor združenega dela pa je vo in sprejemom zakonodaje,
ki mora upoštevati celovitost
o spremembah in dopolnitvah vi Izvršni svet Skupščine Repu- sprejel še
kmetijske politike v Republiki
zakona o gozdovih sprejeli blike Slovenije.
Sloveniji.
Pri pripravi osnutka zakona DODATNI SKLEP
naslednji
SKLEP
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi osnutka zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah
Zbori Skupščine Republike Zbor združenega dela na seji njih zadevah sprejeli sklep, da predloga naj predlagatelj proSlovenije so — Družbenopoli- 7. 3. 1991, ob obravnavi osnut- sprejemajo osnutek zakona, uči in ustrezno upošteva stalištični zbor na seji 20. 3. 1991, ka zakona o spremembah in predlog zakona naj pripravi Iz- ča in pripombe delovnih teles
Zbor občin na seji 7. 3. 1991 in dopolnitvah zakona o notra- vršni svet. Pri pripravi zakona in delegatov v razpravi na sejah zborov.
SKLEP
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
stanovanjskega zakona
zakoni naj pripravi Iz- ustrezno upošteva stališča in
Zbori Skupščine Republike ji 7. 3. 1991, ob obravnavi pred- skega
vršni svet Skupščine Republi- pripombe delovnih teles ter
Slovenije so - Družbenopoli- loga za izdajo stanovanjskega ke
Slovenije. Pri pripravi os- pripombe in stališča delegatov
tični zbor na seji 20. 3. 1991, zakona in sprejeli sklep, da
Zbor občin na seji 14. 3. 1991 sprejemajo predlog za izdajo nutka stanovanjskega zakona na sejah zborov.
in Zbor združenega dela na se- zakona. Osnutek stanovanj- naj predlagatelj prouči in
poročevalec
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SKLEP
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o javnih glasilih
.
,
. ,
pripravi zakonskega osnutka
Zbori Skupščine Republike o javnih glasilih na sejah 19. in zakona o/avnih glasilih m Iz- prouči in ustrezno upošteva
Slovenije so ob obravnavi 20. 3. 1991 sprejeli sklep, da vršni svet Skupščine Republi- stališča in predloge delovnih
predloga za izdajo zakona sprejemajo predlog za izdajo ke Slovenije zadolžili, da pri (e/es (n ^e/egafov.
SKLEP
Skupščine Republike Slovenije, da ne da soglasja k nekaterim zveznim zakonom
Na podlagi 3. točke amandmaja XCVI k ustavi Republike
Slovenije je Skupščina Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora, Zbora

občin in Zbora združenega je ne daje soglasja k:
1. zakonu o spremembah in
dela sprejela naslednji
dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna federacije za leSKLEP
Skupščina Republike Sloveni- to 1990 (Uradni list SFRJ, št.

11/91),
2. zakona o zvezni direkciji za
promet proizvodov s posebnim namenom (Uradni list
SFRJ, št. 11/91).

DOPOLNITEV ODLOČBE
Ustavnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 62. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
___
Ustavno sodišče Republike
Slovenije je na seji dne 7. 3.
1991 odločilo: Izrek odločbe
št. U-l-30/89 z dne 10. 1. 1991
(Uradni list RS, št. 3/91 z dne
26. 1. 1991), ki se je glasil:
»Določbe 62. člena zakona
o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86)
so dne 21. 6. 1990 prenehale
veljati«, se dopolni tako, da
se za besedo »Določbe« vstavijo besede »drugega do petega odstavka«.*
OBRAZLOŽITEV:
Z odločbo št. U-l-30/89 z dne
14. 12. 1989 (Uradni list SRS,
št. 43/89 z dne 30. 12. 1989) je
ustavno sodišče ugotovilo, da

62. člen zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ni v skladu z ustavo. Ker je
Skupščina Republike Slovenije te določbe uskladila z ustavo šele po izteku šestmesečnega roka za uskladitev, ki je potekel dne 21. junija 1990, je
ustavno sodišče z odločbo št.
U-l-30/89-18 z dne 10. 1. 1991
ugotovilo, da so določbe 62.
člena navedenega zakona dne
21. 6. 1991 prenehale veljati.
Ker je ustavno sodišče omenjeno, sicer prepozno uskladitev zakona z ustavo (z zakonom o spremembi in dopolnitvi zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor,
Uradni list RS, št. 26/90 z dne
6. 7. 1990) pri tem ocenilo kot

ustrezno vsebini svoje prve odločbe, čeprav s tem ni bil spremenjen celoten 62. člen, ampak le določbe drugega do petega odstavka tega člena, je
skladno s tem treba ugotoviti
le prenehanje veljavnosti navedenih določb in ne celotnega
62. člena omenjenega zakona.
Ta sprememba je bila potrebna zato, ker bi drugače novi,
spremenjeni 62. člen zakona,
uveljavljen s prej omenjeno
spremembo zakona, ostal brez
prvega odstavka, čeprav ga je
zakonodajalec hotel vanj vključiti in čeprav je tudi ustavno
sodišče tako uskladitev zakona z ustavo ocenilo za ustrezno svoji prvi odločbi v tem primeru. Soglašalo je namreč

z oceno zakonodajalca, da prvi
odstavek 62. člena ni neskladen z ustavo in da ga zato ni
potrebno spreminjati.
Ustavno sodišče Republike
Slovenije je to odločbo sprejelo v sestavi: sodnik, ki nadomešča predsednika, Janko
Česnik in sodniki dr. Peter
Jambrek, mag. Tone Jerovšek,
mag. Matevž Krivic, Stane Markič, dr. Anton Perenič, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm
in Ivan Tavčar.
* OPOMBA: Odločba ustavnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 62.
člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
je bila objavljena v Poročevalcu št. 4, ki je izšel 11. 2. 1991.
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DRUGO POROČILO o delni realizaciji sklepov Skupščine Republike
Slovenije v ZVEZI S PROBLEMATIKO MELIORACIJ, sprejetih 28. in 29. 3.
1990
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 61. seji
dne 14. 2. 1991 obravnaval:
- DRUGO POROČILO O DELNI REALIZACIJI SKLEPOV
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE V ZVEZI S PROBLEMATIKO MELIORACIJ, SPREJETIH NA ZASEDANJU ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 28. in 29. 3.
1990,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
Skupščina Republike Slovenije je na 53. seji Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, dne
28. in 29. 3. 1990 obravnavala mnenje o pobudi Zelenih
Slovenije za moratorij nad izvajanjem hidromelioracij in
naložila Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije, da
izvede sprejete sklepe ter ji o izvajanju nekaterih sklepov
poroča o dveh mesecih, o izvajanju drugih pa v šestih
mesecih.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je Skupščini že
poročal o izvajanju nalog na tem področju v juliju 1990.
V tem poročilu so bili podatki o predpisih, ki jih bo potrebno
spremeniti za realizacijo sklepov Skupščine Republike Slovenije v zvezi s hidromelioracijami, podatki o novi revizijski
komisiji in o programu urejanja kmetijskih zemljišč ter o njegovem izvajanju.
Poročilo o izvajanju drugih sklepov Skupščine Republike
Slovenije pa je Izvršni svet Skupščine Slovenije pripravil
v tem poročilu.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je imenoval
novo 18-člansko interdisciplinarno revizijsko komisijo (dne
12. julija 1990), v kateri so zastopani predstavniki kmetijstva,
vodnega gospodarstva ter urejanja prostora in varstva
okolja.
Revizijska komisija se je sestala prvič 20. septembra 1990 in
obravnavala dopolnitev Začasnih kriterijev za delo revizijske
komisije (Uradni list SRS, št. 23/85) v zvezi s problematiko
ekosistemske presoje posegov v kmetijski prostor. Ob temeljiti proučitvi elementov ekosistemske presoje je revizijska
komisija ugotovila, da je iz strokovnega vidika (ne gre za
spremembo namembnosti kmetijskega prostora) smotrno in
pravilno v fazi operativnega izvajanja osuševanja izvesti le
»Krajinsko oceno in naravovarstveno presojo«, glede na zahteve sprejetega ureditvenega načrta. Celovita ekosistemska
presoja pa se naj izvede v primeru, ko gre za spremembo
namembnosti prostora, ki zajema večja geografska območja
(npr. porečje Mure) oziroma za posege, ki bistveno vplivajo na
spremembo ekosistema (linijska infrastruktura;
ceste, železnice; vodne akumulacije nad 10 mio m3; industrijski objekti;
farme; velikih koncentracij, npr. Nemščak, Ihan idr.).
Revizijska komisija bo v oktobru opravila tudi presojo že
pričetih hidromelioracij v lanskem letu, in sicer na porečju
Gabernice v občini Brežice in porečju Male Krke v občini
Murska Sobota, kjer bo presojan vidik krajinske ocene in
naravovarstvene presoje v smislu usklajenosti s sprejetim
ureditvenim načrtom.
Novejši pogledi na naprednejše zahteve v zvezi z rabo prostora so upoštevane tudi v planiranju usposabljanja kmetijskih zemljišč. Da bi zagotovili kakovostno delo ob planiranju
in presoji projektov za izvedbo hidromelioracij, se več pozornosti posveča pripravi strokovnih podlag in prostorskega dela
plana občin. V ta namen je Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravil posvete s predstavniki
vseh občin. Kmetijske organizacije predlagajo občinam lokacije agrarnih operacij. Občine sporočijo predlagane lokacije
Republiškemu sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je na podlagi teh podatkov pripravil tabelarni in
kartni pregled lokacij po občinah. Preden pošlje občina preporočevalec

69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- dr. Jože OSTERC, član Izvršnega sveta in republiški
sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Marija MARKEŠ, namestnica republiškega sekretarja
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,,
- Franc ŠALA, pomočnik republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
gled Republiškemu sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, mora lokacije uskladiti z vsemi interesenti za rabo
prostora ter jih kot povratno informacijo (tabelarno in kartno)
posredujejo Republiškemu sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da jih bo ta posredoval Republiškemu
sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora kot elemente za pripravo prostorskega plana republike (prostorskih
sestavin). V ta namen je Republiški sekretariat za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano opravili razgovore tudi z Zavodom
Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine
za določitev enotnih izhodišč urejanja kmetijskih zemljišč, ki
naj jih uporabljajo Zavodi za varstvo naravne in kulturne
dediščine, regionalni zavodi in tudi z vodnim gospodarstvom.
Usklajevalni postopki zadovoljivo potekajo skoraj v vseh občinah, razen v občini Koper, kjer so izrazili odklonilno stališče.
Ob tem je ponovno prevladalo prepričanje, da je program
usposabljanja kmetijskih zemljišč nujno obravnavati s prostorskega vidika kot ožje pojmovani del celotnega urejanja
kmetijskega prostora in kot skupen republiški program (v
vsebini pa predstavljen ločeno po občinah oziroma regijah).
Tudi področje vodnega gospodarstva in varovanja naravne in
kulturne dediščine bi bilo treba urejati z republiškega nivoja.
Le tako obravnavanje teh področij in zakonsko določene
pristojnosti na nivoju republike lahko zagotovijo ustrezno
varovanje naravne in kulturne dediščine kot tudi kmetijskih
zemljišč in gozda.
Ta ugotovitev pa pomeni, da je nujno na nivoju regij oziroma
občin oroganizirati enote republiških strokovnih služb za ta
področja, ki bi sodelovale pri pripravi vseh zadevnih aktov na
podlagi izhodišč republike.
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
bo torej skupaj z Republiškim sekretariatom za varstvo okolja
in urejanje prostora usklajeval in presojal pripravo večletnih
in letnih programov kot tudi prostorsko izvedbeno dokumentacijo, na podlagi predhodno sprejetih prostorskih opredelitev celotnega urejanja kmetijskega prostora (oživljanje podeželja in obnove vasi).
Pri pripravi zakona o državni upravi Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije proučuje možnost za usklajeno ureditev
urajanja kmetijskih zemljišč, vodnega gospodarstva in varstva
naravne in kulturne dediščine. Prav tako pripravlja predpise
o prostorskem planiranju in varstvu okolja ter predpise o kmetijskih zemljiščih, v katerih bodo usklajeno in na strokovnih
podlagah urejeni pogoji za posege v prostor, postopek in
organi ter druge inštitucije, ki morajo v tem postopku sodelovati. Prve faze teh predpisov bodo pripravljene še v letošnjem
letu.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da se
sklepi Skupščine Republike Slovenije v zvezi s problematiko
melioracij izvršujejo. V okviru možnosti bo tudi pospešil pripravo predpisov, v katerih je treba to problematiko urediti.
Tudi v bodoče bo skrbel za usklajeno planiranje in izvajanje
melioracij in drugih posegov v prostor, ter s tem zagotovil, da
se ti posegi izvedejo brez škode za okolje, živalstvo in rastlinstvo, pomenijo pa večjo in cenejšo pridelavo hrane.
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE

POROČILO
Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo k »Drugemu poročilu o delni realizaciji sklepov
Skupščine Republike Slovenije v zvezi s problematikomelioracij«
Odbor Skupščine Republike Slovenije za kmetijstvo in gozdarstvo je na 10. seji dne 14. 3. 1991 obravnaval navedeno
poročilo, ki ga je v obravnavo predložil Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije.
Odbor je ugotovil, da se sklepi Skupščine Republike Slove-

nije v zvezi s problematiko melioracij izvršujejo, zato poročilo
sprejema ter ocenjuje, da poročila ni potrebno obravnavati
v zborih Skupščine Republike Slovenije in predlaga, da se
s poročilom seznanijo delegati Skupščine Republike Slovenije z objavo v skupščinskem Poročevalcu.

POROČILO
Komisije za varstvo okolja in naravno dediščino k »Drugemu poročilu o delni
realizaciji sklepov Skupščine Republike Slovenije v zvezi s problematiko melioracij«
Komisija Skupščine Republike Slovenije za varstvo okolja
in naravno dediščino je na seji dne 12. marca 1991 obravnavala v naslovu navedeno gradivo, ki ga je v obravnavo predložil Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. Komisija je
poročilo obravnavala na podlagi določil 159. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije, ki med drugim določa, da
delovna telesa obravnavajo takšna poročila pri spremljanju
izvajanja aktov skupščine in izvajanju politike ter o svojih
ugotovitvah obveščajo zbore.
V poročilu Izvršni svet ugotavlja, »da se sklepi Skupščine
Republike Slovenije v zvezi s problematiko melioracij izvršujejo. V okviru možnosti bo tudi pospešil pripravo predpisov,
v katerih je treba to problematiko urediti.« Komisija se s tako
ugotovitvijo ni strinjala, menila je, da se sklepi ne izvršujejo
v zadostni meri, pa tudi prepočasi.
V razpravi so predstavnice predlagatelja Drugega poročila
podrobneje pojasnjevale posamezna vprašanja članov komisije, seznanile pa so komisijo tudi z delovanjem in poimenskim sestavkom tako imenovane interdisciplinarne revizijske
komisije, s strokovno usposobljenostjo njenih članov in organizacijami, ki jih zastopajo. Kljub temu je bilo v razpravi
poudarjeno, da kaže, da je revizijska komisija skrčila manevrski prostor za izdelovanje celovitih ekoloških presoj. Prostor
se zožuje na tiste posege, ki bi bili opredeljeni kot spremembe
prostora; pri tem pa so izvzeti primeri močvirskega sveta, ki je
opredeljen kot kmetijsko zemljišče, usposobljeno s pomočjo
melioracij za poljedeljske namene. Po mnenju nekaterih razpravljalcev ta način prizadevanje za moratorij povsem izniči.
Prav tako niprezentna informacija o stanju priprave zakona
o zaščiti močvirij. Poročilo bi bilo potrebno dopolniti s predložitvijo kriterijev, po katerih revizijska komisija opravlja ekosistemsko presojo predlaganih hidromelioracijskih del
(potrebno bo ponovno preveriti vse kriterije, na osnovi katerih
je v bodoče oportuno izvajati posege na zemljiščih). Izvršni
svet je bil nadalje zadolžen, da zakon o zaščiti močvirij predloži v šestih mesecih; rok je potekel v mesecu oktobru 1990
- iz česar lahko sklepamo, da so vse predlagane melioracije
neusklajene s tem sklepom. Sestavni del sklepa skupščine
o moratoriju je tudi zahteva skupščine, da se pripravijo predlogi sprememb in dopolnitev: zakona o družbenem planiranju, zakona o urejanju prostora, zakona o urejanju naselij,
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zakona o kmetijskih zemljiščih, zakona o vodah, z vsemi
odgovarjajočimi podzakonskimi akti.
V razpravi je bilo poudarjeno, daje potrebno takoj pristopiti
k revitalizaciji in sanaciji najbolj skaženih in ekološko škodljivih posegov; finančna sredstva proračuna (glej osnutek za
leto 1991) predvidena za hidromelioracije pa naj bi se preusmerila za te namene. Pri hidromelioracijah gre predvsem za
osuševanje, osnovno odvodnjavanje. Ti posegi rušijo naravno
ravnotežje in kazijo estetski videz krajine, itd. Moratorij
v bistvu ne rešuje problema, na vse načine se ga izigrava in
postavlja se vprašanje koliko časa bo sploh trajal? Hkrati pa
grozijo nove nevarnosti (primer: pregled tovrstnih številnih
zahtevkov za finančna sredstva v osnutku proračuna Republike Slovenije za leto 1991). Ni kakovostnih premikov. Zato je
potrebno oblikovati fundamentalna druga izhodišča za ravnanje pri hidromelioracijah.
Po zaključku razprave je komisija sprejela naslednje sklepe:
1. Hidromelioracije - osuševanje in osnovna odvodnja
zemljišč, kot način pridobivanja kmetijskih zemljišč in urejanja krajine je treba z zakonom trajno prepovedati. Imenovati
je potrebno posebno strokovno komisijo (ali pa pooblastiti
obstoječo revizijsko komisijo), da določi izjemne pogoje,
v katerih so hidromelioracije še mogoče (tisti, ki naravnost
škodujejo ali rušijo ali poplavljajo objekte in podobno).
2. V skladu z deklaracijo Mednarodne komisije za varstvo
Alp (CIPRA) predlaga komisija, da se vpelje 10-letni moratorij
za vse posege v vodotoke alpskega predela Republike Slovenije, z izjemo v tistih primerih, ki so predvideni tudi v deklaraciji (npr. neposredna škoda na komunikacijah, komunalni
infrastrukturi in podobno).
3. Takoj je potrebno pristopiti k revitalizaciji in sanaciji
najbolj skaženih in ekološko škodljivih posegov ter v ta
namen v republiškem proračunu zagotoviti potrebna finančna
sredstva.
Komisija pričakuje, da bo predlagatelj Drugega poročila
navedene sklepe komisije pod točko 1. do vključno 3. proučil
in komisiji čimpreje predložil konkretne rešitve, z nosilci in
roki za izvedbo posameznih nalog.
Zaradi pomembnosti sprejetih sklepov, se je komisija zavzela, da se poročilo komisije, pa tudi Drugo poročilo Izvršnega sveta objavita skupaj v naslednji številki Poročevalca.

poročevalec

TEMELJI STRATEGIJE ZUNANJE POLITIKE REPUBLIKE SLOVENIJE
- ESA 229
Temelje strategije zunanje politike Republike Slovenije bodo
obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. Obravnavala jih bo tudi Komisija za mednarodne
odnose Skupščine Republike Slovenije kot matično delovno
telo.
1. UVOD
S plebiscitom, z ustavnimi amandmaji in Resolucijo o razdružitvi prihaja Slovenija v nov položaj, ko se mora notranje
in mednarodno pripraviti na samostojno izvrševanje funkcij,
ki pripadajo suverenim državam. To so pomembne in zahtevne naloge, ki jih morajo ob podpori slovenske javnosti in
kljub zadržanosti mednarodnega okolja — Predsedstvo,
Skupščina in njen Izvršni svet ter politične stranke opraviti
v najkrajšem mogočem času, in sicer z vso obzirnostjo in
premišljenostjo. Pričujoči dokument je namenjen evidentiranju in sistematiziranju nalog oziroma ustreznih političnih
korakov na področju zunanje politike.
Na tem področju se najprej postavlja vprašanje transformacije
pristojnosti. V prehodnem obdobju, ki lahko traja več mesecev ali celo let, je potrebno »repatriirati« tisti del jugoslovanskega zunanjepolitičnega sistema, ki mu pogojno lahko
rečemo slovenski (uslužbenci ZSZZ in DKP SFRJ, ki so slovenski državljani; infrastruktura, ki pripada Sloveniji na podlagi njenih vlaganj: pri čemer je treba obseg določiti s pogajanji). Postopek »repatriacije« ima lahko različne oblike: sodelovanje slovenske »ekipe« v bistveno spremenjenem jugoslovanskem sestavu, preselitev slovenskih kadrov v Slovenijo in
v lastna slovenska predstavništva; formiranje skupnih predstavništev ob predpostavki zavarovanja strateških slovenskih
zunanjepolitičnih interesov itn.
Bistvena transformacija je seveda povezana z mednarodnim
priznanjem slovenske države oziroma s priznanjem legitimnosti samostojne slovenske zunanje politike. To priznanje je
povezano z več dejavniki, na katere lahko doma vplivamo le
deloma. Ob tej temeljni omejitvi se moramo zavedati različnih
okoliščin in načelnih vprašanj.
S skupščinskimi sklepi se načelno poslavljamo od položaja
republike kot državnega člena, ki je primerljiv s federalnimi
deželami, enotami in podobnimi regionalnimi skupnostmi
v Evropi; postavljamo se torej v isto vrsto s suverenimi državami. Takšna sprememba statusa predstavlja določen šok za
nas, predvsem pa za mednarodno skupnost.
Sprememba, o kateri je govor, spada v kontekst aktualnih, za
naš čas značilnih političnih in družbenih dogajanj, celo v kontekst aktualnih načelnih oziroma teoretičnih razmišljanj
o usodi regij, narodov in držav, predvsem v Evropi. Pri tem
, imamo v mislih avtonomistična in osvobodilna gibanja, nastajanje oziroma obujanje suverenih državnosti (npr. v SZ); in
seveda aktualna integracijska gibanja v Evropi; ko pa govorimo o razmišljanjih in teorijah, mislimo na razprave o krizi
nacionalne države, o nujnosti prenašanja določenih pristojnosti (na področju gospodarstva, obrambe in ekologije) na
nadnacionalno raven, na krepitev regionalnih in lokalnih
oblasti; na izjave o novi »evropski arhitekturi«, »skupnem
evropskem domu« itn.
■'Slovenska zahteva po suverenosti ima na prvi pogled dve
1
»vznemirljivi« komponenti: hotenje po zvišanju ranga in po
J enakopravnejšem položaju v mednarodni skupnosti, in
nasprotovanje integracijskim procesom - češ da gre za
dezintegracijo obstoječih oblik, kot so Svet Evrope, EGS,
EFTA itn.
Dejansko gre v slovenskem primeru - kot je splošno znano
- za razdružitev v smislu vračanja k izvirnemu položaju jugoslovanskih narodov oziroma njihovih držav, torej za suspendiranje »pogodbe«, ki je načeloma notranja jugoslovanska
stvar. Ta suspenz je utemeljen na negativnih izkušnjah jugoslovanske skupnosti in na upanju, da je mogoče s formulo
I samostojnosti jugoslovanske razmere stabilizirati; Sicer pa
Slovenija nima namena postati otok sredi vse bolj združujoče
' se Evrope, ampak se hoče vanjo pospešeno vključiti; kar
;
Jugoslaviji kot celoti ne more uspeti.
poročevalec

V Sloveniji je po našem prepričanju prodrlo spoznanje, da
naša suverenost ne more biti enaka suverenosti, kot so jo
pojmovali v prejšnjih stoletjih, ampak gre za enako suverenost, kot jo morejo uživati vse evropske države, ki odstopajo
nekatere pristojnosti višjim — nadnacionalnim ravnem, kot so
npr. Evropska skupnost, Svet Evrope pa tudi OZN. Gre za
postopno zmanjševanje pristojnosti nacionalnih držav, kar
ima za posledico krepitev nadnacionalnih in regionalnih oziroma lokalnih instanc. Po nekaterih indikatorjih je mogoče
sklepati, da v času tovrstnih integracij polagoma izginjajo
nekdanja narodnostna oziroma etnična nasprotja, oziroma da
utegne biti nova evropska ureditev naravnost blagodejen
okvir za razvoj narodnih oziroma etničnih skupnosti.
Slovenski primer je nekoliko specifičen oziroma je zameglen
zaradi žargona, ki je prevladal v jugoslovanskih narodnostnih
in državnih razpravah. Slovenska zunanja politika mora izmeriti pomen tega žargona in ga preseči z analitičnimi odgovori
oziroma z načelnimi razpravami o prihodnosti Slovenije
v moderni Evropi.
Načelni razlogi nas navajajo k spoznanju, da se nam pri naši
težnji po mednarodnem priznanju in po nacionalni suverenosti ni treba izogibati stikom in sodelovanju z evropskimi regijami. Tu ne gre za oportunizem, ki nam omogoča mednarodne stike z evropskimi ustanovami brez formalnega članstva v njih; ampak gre za dolgoročen premislek o prihodnji
Evropi, ki bo vse manj skupnost držav in vse bolj skupnost
narodov oziroma regij. Dokler pa se ta evropski načrt ne
izpolni, mora Slovenija funkcionirati kot država, saj se
z Evropo ne more združevati preko Beograda, ampak se lahko
z njo poveže le preko Ljubljane, torej neposredno.
Na tem uvodnem mestu kaže opozoriti še na neko drugo
važno komponento našega evropskega združevanja. Naš strateški cilj je gotovo vključitev v Evropsko skupnost, ki danes
šteje 12 članic. Za vstop v skupnost danes Slovenija ni pripravljena: niti politično niti gospodarsko niti tehnično. Glede
prve nepripravljenosti se moramo zavedati, da je ES v vseh
pogledih simetrična ustanova in da morajo članice izpolnjevati stroge pogoje za sodelovanje v njej. Glavna področja
simetrične urejenosti so: gospodarska, monetarna, obrambna
in zunanjepolitična ureditev. Vse članice pripadajo ali bodo
v kratkem pripadale enotnim sistemom na teh področjih. Drug
problem je naša gospodarska storilnost oziroma kvaliteta
naših proizvodov, ki je povezana z enotnimi standardi itn.
Tretji problem so posebnosti našega pravnega reda in nekateri pomisleki, ki zadevajo varovanje slovenskega narodnega
prostora. Te pomisleke je mogoče povzeti s popularnim
geslom: »Slovenije ne bomo prepustili tujcem!« Integriranost
v ES predpostavlja tudi odprtost meja za kapital in za neomejeno lastništvo. To razpravo bomo morali v Sloveniji šele
resno začeti.
Resolucija o razdružitvi se jasno opredeljuje za neodvisno
Slovenijo. Državna samostojnost in suverenost bosta najprej
doseženi doma z vzpostavljanjem učinkovite slovenske oblasti (s polnim nadzorom obrambnih, finančno-monetarnih,
zunanjih in drugih zadev) na ozemlju Republike Slovenije.
Temu šele bo lahko sledilo mednarodno priznanje, ki bo
Sloveniji omogočilo včlanitev v Organizacijo združenih narodov in druge mednarodne organizacije in vzpostavljanje uradnih stikov ter sodelovanja s posameznimi državami.
Za uveljavitev svojega položaja v mednarodni skupnosti, zaščito svojih interesov, vključevanje v Evropo in svet ter razvijanje vsestranskega mednarodnega sodelovanja potrebuje Slovenija svojo zunanjo politiko. Ta sicer ne more prehitevati
procesov osamosvajanja Slovenije, mora pa sproti pripravljati
mednarodno skupnost, da sprejme te procese kot logične in
nujne in da jih ocenjuje kot reševanje jugoslovanske krize in
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ne kot njeno dodatno zapletanje. Hkrati pa mora iskati v svetu
razumevanje in podporo za slovenski koncept reševanja jugoslovanskega vprašanja. Zunanja politika Slovenije je tako
postavljena v središče slovenskega procesa osamosvajanja,
t j. pridobivanja mednarodnega priznanja slovenske države in
njenega vključevanja v evropske integracijske procese in
mednarodno skupnost.
Zato moramo v Sloveniji čimprej vzpostaviti svoj zunanjepolitični sistem, ki bo sposoben izvajati zunanjo politiko in uresničevati zunanje politične interese slovenske republike.
2. MEDNARODNO OKOLJE IN POLOŽAJ SLOVENIJE
Razdružitev Slovenije in SFRJ poteka v določenem mednarodnem okolju, ki ga Slovenija mora upoštevati pri načrtovanju svojih bodočih korakov osamosvajanja. Konec hladne
vojne, novi odnosi in razmerja sil v Evropi, integracijski procesi v Zahodni Evropi, demokratična transformacija nekdanje
Vzhodne Evrope, enormni problemi dežel v razvoju in siromaštvo so nekatera najznačilnejša obeležja današnjega časa.
Dogodki v Zalivu, intervencija sovjetske armade proti demokratičnim težnjam v Pribaltiku in še posebej spremembe
v Sovjetski zvezi, ki nakazujejo odklon od procesov perestrojke v smeri restavracije nekdanjega sovjetskega sistema,
kakor tudi zadržana reakcija mednarodne skupnosti na
dogodke v Sovjetski zvezi, predstavljajo ključne značilnosti
aktualnega položaja v mednarodni skupnosti.
Te značilnosti mednarodnih odnosov vplivajo tudi na odnose
v Jugoslaviji. Odnos posameznih držav in mednarodnih institucij do jugoslovanske krize nam je poznan in je več ali manj
konstanten. Podpirajo procese demokratizacije in enotno
Jugoslavijo in so pripravljene priznati vse rešitve, ki bi jih
v Jugoslaviji sprejeli z dogovorom in po mirni poti. Pri tem so
večkrat izrecno poudarile, da so proti kakršnimkoli poskusom
nasilnega reševanja jugoslovanske krize in da nameravajo
ustrezno reagirati v kolikor bi v Jugoslaviji prišlo do nasilnih
dejanj. Ta reakcija bi bila po vsej verjetnosti izražena v obliki
mednarodne ekonomske in politične osamitve Jugoslavije.
V skladu s pravili mednarodnega obnašanja, posamezne
države in mednarodne institucije ne žele z ničemer pokazati,
da dajejo prednost taki ali drugačni opciji rešitve jugoslovanskega zapleta, kar bi pomenilo vmešavanje v notranje zadeve
suverene države. Na tem temelju dosledno priznavajo integriteto SFRJ in ji kot taki priznavajo njeno mednarodno pravno
subjektiviteto. Tudi kredite pogojujejo z vsejugoslovanskim
konsensusom o pristojnostih Zveznega izvršnega sveta.
3. ZUNANJEPOLITIČNI ODNOSI REPUBLIKE SLOVENIJE
A. NALOGE ZUNANJE POLITIKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Zunanja politika Republike Slovenije bo sodelovala pri
naslednjih nalogah:
a) zagotoviti državi Sloveniji enakopravno in vsestransko
vključitev v mednarodno skupnost in procese (mednarodno
priznanje, članstvo v OZN, članstvo v drugih mednarodnih
organizacijah in specializiranih agencijah, vzpostavljanje
odnosov in razvijanje sodelovanja z državami, sklepanje mednarodnih pogodb itd.),
b) zagotoviti pogoje in možnosti za odprto vsestransko
gospodarsko sodelovanje slovenske republike s svetom,
c) omogočiti vključitev v mednarodni sistem varnosti (KVSE,
OZN), ki bo zagotovil mednarodno varstvo, ozemeljsko nedotakljivost in celovitost Republike Slovenije in spoštovanje
njene suverenosti,
č) varovati interese Republike Slovenije, njenih državljanov in
pravnih oseb v tujini,
d) spodbujati kulturno, znanstveno in prosvetno sodelovanje
s svetom,
e) skrbeti za slovensko manjšino v sosednjih državah in Slovence v svetu.
Njene naloge bodo zlasti zapletene ob osamosvojitvi, saj bo
v naslednjih mesecih morala:
a) najti ustrezne pragmatične rešitve za nemoteno nadaljevanje gospodarskega sodelovanja (trgovine, prometa, kooperacij, finančnih tokov, pritoka tujih kreditov) s svetom v prehodnem obdobju, dokler Republika Slovenija ne bo sklenila
s tujimi partnerji in jugoslovanskimi državami tozadevnih
mednarodnih aranžmajev,
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b) poskrbeti za mednarodno podporo nedotakljivosti državnih
meja oziroma ozemeljske celovitosti Republike Slovenije in
onemogočiti morebitne mednarodne akcije zoper Republiko
Slovenijo in njeno priznanje,
c) poskrbeti za sukcesijo mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila Jugoslavija oziroma poskrbeti za sklenitev mednarodnih
pogodb in pristopanje h konvencijam, ki so nujne za prvo fazo
vključevanja Republike Slovenije v mednarodno življenje, kot
tudi sodelovati pri dogovorih o delitvi premoženja in obveznosti SFRJ,
č) pristopiti k vzpostavljanju diplomatskih in konzularnih
odnosov z drugimi državami
B. NAČELA IN OPREDELITVE ZUNANJE POLITIKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Mednarodno priznana Republika Slovenija bo aktivna članica
Organizacije združenih narodov. Njena zunanja politika bo
temeljila na spoštovanju načel ustanovne listine OZN, dokumentov KVSE in drugih načel mednarodnega prava, kot so:
suverena enakost, neuporaba sile, spoštovanje ozemeljske
celovitosti in neodvisnosti drugih držav, nevmešavanje
v notranje zadeve drugih, mirno reševanje sporov, izvrševanje
mednarodnopravnih obveznosti v skladu z ustanovno listino
Združenih narodov, vsestransko mednarodno sodelovanje,
dobrososedski odnosi, spoštovanje človekovih pravic, spoštovanje pravic vseh narodov do enakopravnosti in samoodločbe. Slovenija je pripravljena in sposobna sprejeti vse mednarodne kontrolne mehanizme glede spoštovanja človekovih
pravic. Vodila bo miroljubno politiko, politiko odprtih meja in
zaščite narodnih manjšin. Vzpodbujala bo razvijanje vsestranskega sodelovanja na bilateralni, regionalni in multilateralni
ravni, ob spoštovanju vzajemnosti interesov ter tako prispevala svoj delež k stabilnosti in varnosti v Evropi in svetu.
Slovenija želi s spoštovanjem mednarodnega prava (po novi
ustavi bo neposredno uporabljano v notranjem pravnem
redu) in civilizacijskih vrednot mednarodne skupnosti postati
zgledna in enakopravna članica svetovne družine narodov.
Za zavarovanje svojih interesov, samostojnosti in ozemeljske
celovitosti bo Slovenija vodila aktivno zunanjo politiko. Zavzemala se bo za demokratizacijo mednarodnih odnosov in
enakopravno sodelovanje vseh držav pri urejanju mednarodnih zadev; za vzpostavitev kredibilnega in učinkovitega
sistema mednarodne varnosti, ki bo zagotavljal mir in varnost
vsem državam; za mednarodno varstvo človekovih pravic; za
prost pretok blaga, storitev in kapitala; za mednarodno varstvo naravnega okolja; za odpravo revščine in podporo razvoju manj razvitih držav itd.
C. USMERITVE ZUNANJE POLITIKE REPUBLIKE SLOVENIJE
EVROPA
Zunanja politika Republike Slovenije bo prvenstveno usmerjena na Evropo oziroma vključevanje v evropske gospodarske
in politične integracije s ciljem, da postane polnopravna članica Evropske skupnosti. Ta cilj bo dolgoročno mogoče i
doseči z vsestranko prilagoditvijo ekonomskega in političnega sistema Slovenije standardom, ki veljajo v državah te
skupnosti, z uveljavljanjem načela recipročnosti v trgovinskih
in drugih gospodarskih odnosih z Evropsko skupnostjo in
drugimi koraki, ki bodo iz Slovenije naredili zanimivega partnerja Evropske skupnosti. Tega cilja ni mogoče doseči v kratkem času. Njegovo uresničevanje bo odvisno tudi od splošne
dinamike evropskih integracijskih procesov in smeri v katere
bodo šle evropske institucije.
Slovenija vzpostavlja in razvija tudi bilateralno sodelovanje
z državami članicami Evropske skupnosti in EFTA, s katerimi
je imela že dosedaj razvejano sodelovanje.
Slovenija se bo prvenstveno skušala včlaniti v Svet Evrope,
kar ji bo omogočilo hitrejšo vključitev v ostale evropske integracije. Pri tem je treba upoštevati, da Slovenija že danes
izpolnjuje vse pogoje za članstvo v Svetu Evrope (razen mednarodnega priznanja) in da je njena Skupščina že decembra
1990 sprejela Deklaracijo o spoštovanju temeljnih konvencij
Sveta Evrope, vključno z Evropsko konvencijo o človekovih
pravicah.
Pomembno mesto evropskega preurejanja je tudi Konferenca •
o evropski varnosti in sodelovanju (KVSE), posebno na j
področju kolektivne varnosti in spoštovanja človekovih pravic. Slovenija že ima pozitivne izkušnje s KVSE-om (Osimski
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sporazumi).Tudi pri vzpostavljanju slovenske državnosti,
v okviru procesa mirnih sprememb, bo igrala pomembno
vlogo. Slovenija so bo prizadevala, da po osamosvojitvi
postane član te Konference.
Hkrati z intenzivnimi integracijskimi procesi je v Evropi že
nekaj let dejavna tudi ideja regionalizma, ki se jo je Slovenija
doslej oklepala pri svojem uveljavljanju v evropskem prostoru. (Članstvo v Delovni skupnosti Alpe-Jadran, sodelovanje v Skupščini evropskih regij, opazovalka v Delovni skupnosti Južni Jadran itd.).Slovenija ima pozitivne izkušnje v regionalnem sodelovanju in v razvijanju regionalizma vidi legitimni sestavni del evropskih integracijskih procesov, zlasti
v luči izgrajevanja nove evropske arhitekture.
Ne glede na določene pomisleke (ne more biti hkrati regija in
država v pravem pomenu) mora Slovenija v skladu s pragmatično zunanjepolitično dejavnostjo še naprej sodelovati v regionalnih ustanovah, v katerih ima močne partnerje. V teh
okvirih bo Slovenija še naprej bilateralno sodelovala s posameznimi regijami, s katerimi že sedaj uspešno sodeluje kot so
npr. Bavarska, Baden-Wrtemberg, Katalonija, Valonija, Kanton Jura, Furlanija-Julijska krajina, Veneto, Lombardija,
Koroška, Štajerska, itd. Potrebno bi bilo razmišljati tudi
o eventualnih novih oblikah Delovne skupnosti Alpe-Jadran.
SOSEDJE
Za Slovenijo imajo prioriteto odnosi s sosedami. Vsklajeno
politično in gospodarsko razvijanje odnosov z Italijo, Avstrijo,
Madžarsko in Hrvatsko je za Slovenijo življenjskega pomena.
Stabilni in dobri odnosi so pomembni tako zaradi varnosti
Slovenije in njenih meja kot dejstva, da v sosednjih državah
živijo deli slovenskega naroda, pri nas pa italijanska in madžarska manjšina. Sosedje so naši pomembni gospodarski
partnerji. Odziv sosednjih držav je izredno pomemben za
mednarodno priznanje Slovenije. Z vsemi sosedami so
državne meje definitivno urejene in mednarodno pravno priznane, razen s Hrvatsko, s katero bi sedanjo republiško mejo
potrdili z meddržavno pogodbo.
Ker so v Pentagonalo vključene vse naše sosede, se ji bo
Slovenija priključila kot samostojna država.
JUGOSLOVANSKE DRŽAVE
Gospodarski in mnogoteri drugi razlogi narekujejo, da razvijamo kar najboljše odnose z državami, ki bodo nastale na tleh
sedanje Jugoslavije. Slovenija bo s pravnimi naslednicami
Jugoslavije uredila odnose z ustreznimi sporazumi.
Ureditvi teh odnosov bo Slovenija posvetila posebno pozornost že v prehodnem obdobju, po razdružitvi pa bodo ti
odnosi temeljili na principih spoštovanja vzajemnih interesov,
ki bodo osnova za možne oblike novih povezav z jugoslovanskimi državami.
DRŽAVE SREDNJE IN VZHODNE EVROPE
Slovenija bo v svoji zunanjepolitični dejavnosti posebno
pozornost posvetila prostoru Srednje Evrope, ki ima skupne
politične, kulturne in gospodarske korenine ter na tej osnovi
iskala skupne interese za sodelovanje in povezovanje držav
tega prostora (poleg sosed še ČSFR, Poljska itd.). Slovenija
bo proučila konkretne možnosti sodelovanja na vladni in
parlamentarni ravni, pri čemer izhajamo iz predpostavke, da
je povezovanje držav Srednje Evrope v funkciji krepitve identitete tega prostora in izgrajevanja kompatibilnosti s skupnim
evropskim ekonomskim prostorom.
Proces demokratizacije in uveljavljanje tržnega gospodarstva
v vzhodnoevropskih državah odpira nove možnosti za poglobitev obstoječih oblik sodelovanja Slovenije s temi državami.
Ekonomski interesi narekujejo Sloveniji, da ohrani obstoječi
obseg gospodarskega sodelovanja z državami Vzhodne
Evrope ter ga razširi in poglobi zlasti na področjih, kjer ima
Slovenija komparativne prednosti.
VELESILE
Velesilam (ZDA, ZSSR, ZRN, Franciji, V. Britaniji, Japonski in
tudi Kitajski) in razvoju sodelovanja z njimi mora Slovenija
posvetiti veliko pozornost. Pomembne so tako za naše priznanje (razen ZRN in Japonske so stalne članice Varnostnega
sveta!), kot tudi za naše najširše vključevanje v mednarodno
sodelovanje, na političnem in ekonomskem področju. Z mnogimi temi državami oziroma njihovimi deli ima Slovenija že
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dokaj razvito gospodarsko, kulturno, znanstveno, tehnično in
drugo sodelovanje.
PREKOMORSKE DRŽAVE
Slovenija bo selektivno razvijala odnose z neevropskimi državami, predvsem s tistimi, s katerimi že ima določeno gospodarsko sodelovanje (blagovna menjava, investicijska dela,
preskrba z nafto in plinom itd.) oziroma so potencialno zanimive kot gospodarski partnerji, ali pa kjer živijo slovenski
izseljenci. To so n.pr. Kanada, Avstralija, Argentina, Izrael,
Egipt, Alžirija, Savdska Arabija, Iran, Indija, Tajska, Singapur,
Tajvan, Južna Koreja, Južnoafriška republika, Nigerija, Brazilija, Mehiko, Venezuela itd. Upoštevajoč ekonomske interese
in potrebe Slovenije bo posebna pozornost posvečena sodelovanju z državami Bližnjega Vzhoda in pacifiškega področja,
vključno z novoindustrializiranimi državami.
MEDNARODNE ORGANIZACIJE
Načeloma naj bi Slovenija pristopila vsem tistim mednarodnim organizacijam, katerih član je bila Jugoslavija s tem, da se
bo efektivno članstvo v posameznih mednarodnih organizacijah odvijalo v skladu z njenimi interesi in potrebami.
V prvi fazi bo poleg OZN Slovenija pristopila še k naslednjim
mednarodnim organizacijam in specializiranim agencijam
OZN, ki so pomembne za njeno vključitev v svet: IMF (Mednarodni denarni sklad) in skupina Svetovne banke (IBRD, IDA,
IFC), ILO (Mednarodna organizacija dela), WHO (Svetovna
zdravstvena organizacija), ITU (Mednarodna unija za telekomunikacije), UPU (Svetovna poštna unija), FAO (Organizacija
za hrano in poljedelstvo), UNESCO (Mednarodna organizacija
za izobraževanje, znanost in kulturo), WMO (Svetovna meteorološka organizacija), WIPO (Svetovna organizacija za intelektualno lastnino), IAEA (Mednarodna atomska agencija),
GATT (Splošni sporazum o trgovini in carinah), IMO (Mednarodna organizacija za pomorstvo), WTO (Svetovna organizacija za turizem), UNIDO (Organizacija ZN za industrijski razvoj), ICAO (Mednarodna organizacija za civilno letalstvo),
IFAD (Mednarodni fond za razvoj kmetijstva) itd.
Ko bo Slovenija sprejeta v OZN, sprejem v navedene organizacije (razen v GATT, IMF in skupino Svetovne banke, za katere
veljajo posebna pravila), ne bo vprašljiv.
V sistemu Organizacije združenih narodov bo Slovenija posebej aktivna v ECE (Ekonomska komisija za Evropo), UNDP,
(program UN za razvoj), UNHCR (Visoki komisariat za
begunce), UNICEF (Fond ZN za otroke), UNCTAD (Konferenca
ZN za trgovino in razvoj), UNEP (Program ZN za okolje).
Prizadevala si bo za vključitev v evropske finančne institucije,
kot so: BIS, BERD, Evropska investicijska banka itd.
Izven sistema ZN bo Slovenija zaprosila za članstvo v OECD,kakor tudi v druge pomembnejše mednarodne institucije npr.
Interparlamentarna unija, Interpol, CERN (Evropski center za
fiziko delcev), Mednarodni biro za tekstil, Liga društev Rdečega križa in polmeseca, Mednarodni olimpijski komite itd.
Multilateralno aktivnost bo Republika Slovenija razvijala
v skladu s svojimi interesi kot evropska država in na podlagi
selektivnosti ter pragmatičnosti, upoštevajoč svoje materialne
zmoglivosti in kritično maso zunanje politične operative.
★ ★★
Za Slovenijo so pomembne čimširše mednarodne vezi, ki ji
bodo utrjevale mednarodni položaj, kar je za majhno državo
izrednega pomena.
V tem kontekstu si bo Slovenija prizadevala, da bi čimveč
držav odprlo svoja diplomatsko-konzularna predstavništva
v Sloveniji.
4. MEDNARODNI EKONOMSKI ODNOSI REPUBLIKE SLOVENIJE
Dolgoročni strateški cilj Slovenije je članstvo v Evropski skupnosti. Osnovni predpogoj za dosego tega cilja je oblikovanje
v svet odprtega ekonomskega sistema in izgradnja kompatibilnega podsistema ekonomskih odnosov s tujino.
Nesporno je v Sloveniji sprejeto spoznanje o nujnosti vključitve v evropske ekonomske integracije. To narekuje doseženo
stanje, predvsem pa graditev razvojne perspektive, saj morajo
biti že po osnovni ekonomski zakonitosti majhna tržna gospodarstva bistveno bolj vključena v mednarodno menjavo kot pa
velika gospodarstva.
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Slovenija je s skoraj dva milijona prebivalcev in z okoli 42
% zaposlenimi ustvarila okoli 11.000 mio USD družbenega
proizvoda v letu 1989. Izvoz blaga Slovenije je v primerjavi
z njenim družbenim proizvodom znašal okoli 20 %. (Ta delež
je, po podatkih OECD, znašal v Avstriji okoli 34 %). Od celotnih prihodkov gospodarstva je okoli 15 % ustvarjenih s prodajo na tujem trgu.
Glavni ekonomski partnerji Slovenije so partnerji iz Zahodne
Evrope, predvsem iz dežel EGS in EFTA. Podatki nam kažejo
na ekonomsko vpetost Slovenije v Zapadno Evropo. V podkrepitev omenjenega sodijo tudi tesne povezave pri višjih
oblikah gospodarskega sodelovanja. Skoraj 70 % vseh
pogodb o dolgoročni kooperaciji poteka s partnerji iz Evropske skupnosti. Prav tako imamo s partnerji iz Evropske skupnosti 619 pogodb o skupnih vlaganjih, v katere je bilo vloženo
okoli 470 mio DEM. Slovenija je tudi v mednarodnih kreditnih
odnosih precej močno vezana na Evropsko skupnost. Skoraj
45% od celotne razpredene zunanjetrgovinske mreže (lastnih
ali mešanih podjetij) odpade prav na Evropsko skupnost.
Navedeni podatki nam pravzaprav indikativno kažejo, na katerem nivoju evropske integracije smo. Ne kažejo pa v celoti
našega stvarnega položaja. Časovna diskrepanca v razvoju
med Slovenijo in sosednjo Avstrijo ter Italijo nam odslikava
razvojno zaostajanje Slovenije. Kot glavni vzrok lahko navedemo, da je nezadostna udeležba v mednarodni menjavi Slovenijo vodila k slabšanju možnosti izrabe razvojnih impulzov
in zaostajanju ekonomskega razvoja. Perspektiva Slovenije je
tako v povečani letni rasti zunanjeekonomskih tokov, ki temelji na nujnosti ekonomske integracije Slovenije v evropski
ekonomski prostor, zlasti v okviru Evropske skupnosti, ki je
eden od temeljnih nosilcev sodobne globalne ekonomije.
Temeljne usmeritve pri vključevanju v mednarodne ekonomske odnose
A. Naloge ob osamosvojitvi Republike Slovenije:
- Za ohranitev doseženega nivoja Slovenije v mednarodni
menjavi bo potrebno s partnerji doseči ohranitev sedanjih
pogodbenih odnosov, še posebej to velja za partnerje iz regij
Delovne skupnosti Alpe-Jadran.
- Doseči, da se prizna poreklo blaga oziroma storitev iz
Slovenije v mednarodni menjavi.
- Doseči, da Republika Slovenija sodeluje z Evropsko skupnostjo na osnovi obstoječega sporazuma o sodelovanju preferencialne narave iz leta 1980, ki gaje podpisala EGS s SFRJ
ter nato samostojno obnoviti omenjeni sporazum, ki poteče
v nekaterih delih v letošnjem letu
- Prevzeti izvrševanje sporazuma o maloobmejnem sodelovanju (Tržaški, Goriški), ki je sedaj podpisan med Republiko
Italijo in SFRJ.
- Doseči pristop k multilateralnim mednarodnim sporazumom, kot je GATT in sporazumi v okviru GATT, okvirnemu
sporazumu o trgovini s storitvami (GATS), kakor tudi vsem
drugim mednarodnim instrumentom, ki so v obliki priporočil,
konvencij in kodeksov vezani na mednarodno trgovino
(kodeksi OECD, priporočila Evropske ekonomske komisije
(ECE), konvencije in priporočila UNCTAD (United Nations
Conference on Trade and Development), Mednarodnega
carinskega biroja, itd). Republika Slovenija bo nadaljevala
z uporabo vseh naštetih in drugih pravil, ki jih je že dosedaj
upoštevala jugoslovanska ureditev, vendar pa bo to uporabo
in spoštovanje razširila še na tista pravila in instrumente, ki jih
Jugoslavija ni spoštovala v polni meri ali pa sploh ne.
- Doseči pridruženo ali polnopravno članstvo v mednarodnih
finančnih organizacijah.
- Doseči aktivno vključitev kot samostojna država v tiste
mednarodne institucije, kot npr. CERN, katerih delo temelji na
posameznih projektih oziroma v posamezne projekte kot npr.
EDIFACT in drugi po okriljem ECE, ES, UNDP ter projekte
nevladnih institucij, v katerih pa je vendarle mogoče sodelovati le po ključu nacionalnih držav kot npr. Computerized
Reservation System (CRS).
- Doseči povečanje gospodarskega sodelovanja z deželami
Srednje in Vzhodne Evrope, nekaterimi deželami Afrike in
dežel ASEAN ter prekomorskih držav.
B. Naloge za vzpostavitev cone svobodne trgovine:
Slovenska jasna opredelitev do evropskih ekonomskih integracij opredeljuje dva sklopa nalog, ki nas vodita do osnov14

nega strateškega cilja. En sklop se nanaša na institucionalne
alternative, ki jih je treba obravnavati fleksibilno in pragmatično, drugi sklop nalog pa se nanaša na notranjo izgradnjo
z Evropsko skupnostjo kompatibilnega makroekonomskega
sistema, ki bo kompatibilen s sistemom evropske skupnosti.
Cona svobodne trgovine je prva zelo pomembna faza našega
vključevanja v evropske integracijske procese. Institucionalne
variante vključevanja ne predstavljajo same sebi namen, marveč upoštevajo stopnjo evropskega globalnega združevanja
ter možnosti in mednarodno politično oziroma gospodarsko
pozicijo Slovenije. Slovenija bi kot relativno majhna država
morala predvidevati tudi prenos nekaterih funkcij ekonomske
suverenosti na naddržavne strukture.
1. Variantni nalogi za institucionalno povezavo:
- Izkoristiti pogajanja z EFTO za vključitev v Institut Stockholmske konvencije. To je ustanovitveni akt EFTA in s tem
temeljni institut funkcioniranja združenja do morebitnih sprememb statusa članic EFTA. S tem bi postali polnopravni člani
EFTA, s katero vzpostavimo cono svobodne trgovine. S članicami sodelujemo tudi pri koordinaciji vladnih gospodarskih
politik, pri zagotavljanju antimonopolne prakse med podjetji,
sodelujemo v monetarni in fiskalni politiki. S tem bi pridobili
možnost vključitve v projekte med Evropsko skupnostjo in
EFTA ter nadaljnje osnove za pogajanja o našem pristopu
v Evropsko skupnost.
- Podpis sporazuma o asociaciji z Evropsko skupnostjo kot
je predviden za Vzhodno Evropo. To je do sedaj najbolj
konsistenten sporazum za tretje dežele razen za EFTO. V tem
primeru lahko izkoristimo prednosti iz dosedanjega sporazuma Evropske skupnosti in SFRJ ter na podlagi 58. člena
z Evropsko skupnostjo predhodno formirano cono svobodne
trgovine. Ocenjujemo, da je to najučinkovitejša pot v institute
združene Evrope.
2. Naloge za vzpostavitev kompatibilnega makroekonomskega sistema je nemogoče na kratko opisati, ciljno pa se
vežejo na dosežke procesa evropskega integriranja, ki bo
vzpostavil skupni, notranji gospodarski prostor. Na eni strani
gre za cel sklop nalog, ki izhajajo iz direktiv Bele knjige
Evropske skupnosti kot tudi na druge skupne evropske zakonodajno pravne akte. Opredelimo jih lahko kot naloge, ki se
vežejo na vzpostavitev notranjega pretoka blaga, storitev,
kapitala in ljudi. Povečana notranja evropska konkurenca bo
od nas tudi zahtevala, da v tem sklopu prilagodimo tudi naš
nivo standardov, tehnologije in storitev, ki jih postavlja združena Evropa. Glede tega pred Izvršnim svetom stojijo naloge
vezane na operacionalizacijo slovenske Bele knjige in prilagajanja notranjemu trgu Evropske skupnosti.
Kar zadeva pripravo zakonodaje za vzpostavitev podsistema
mednarodnih ekonomskih odnosov so v tem sklopu najpomembnejši: Zakon o deviznem poslovanju, Zakon o kreditnih
odnosih s tujino in poroštvenih razmerij s tujino, Zakon o tujih
vlaganjih, Carinski zakon, Zakon o carinski tarifi, Zakon o prostih conah ter Zakon o carinski službi.
5. VZPOSTAVITEV ZUNANJEPOLITIČNEGA SISTEMA
REPUBLIKE SLOVENIJE
Za uresničitev strateškega cilja zunanje politike Slovenije t.j.
dosego mednarodnega priznanja samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije in njeno vključitev v mednarodno
skupnost potrebuje Slovenija svoj zunanjepolitični sistem.
Bistveni deli tega sistema so:
- Skupščina Republike Slovenije in njena Komisija za mednarodne odnose
- Predsedstvo Republike Slovenije in njegov Svet za mednarodne odnose
- Izvršni svet s Sekretariatom za mednarodno sodelovanje in
predstavništvi v tujini
Slovenija potrebuje zakon o zunanjih zadevah, ki bo vzpostavil službo za zunanje zadeve.
Dokler se Slovenija popolnoma ne osamosvoji, bo uporabljala
tudi jugoslovanski zunanjepolitični sistem, ki ga bo sofinancirala po principu kotizacije. Na ta način bo v prehodnem
obdobju zagotovljeno sofinanciranje minimalnega obsega
delovanja jugoslovanskega zunanjepolitičnega sistema.
V postopku razdružitve bo Slovenija uveljavljala pravico do
pravičnega deleža v premoženju, ki ga ima Jugoslavija v tujini.
poročevalec

Slovenski Kadri, zaposleni v Zveznem sekretariatu za zunanje
zadeve in diplomatsko-konzularnih predstavništvih SFRJ
v tujini ostanejo tam do razdružitve, potem pa bo tiste, ki bodo
za to zainteresirani, prevzela Republika Slovenija.
V preteklem šestmesečnem obdobju (avgust 1990 - januar
1991) so bili tako, upoštevajoč prioritetne zunanjepolitične
potrebe Republike Slovenije in dejanske možnosti, imenovani
pooblaščenci Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije:
na Dunaju, v VVashingtonu, Bruslju, Pragi, Luksemburgu,
Rimu, Vatikanu in Abidjanu.
Glede na to, da predstavništva v tem letu računajo na sredstva
republiškega proračuna za svoje delo, je potrebno določiti
kriterije in zahteve za njihovo delo. Le na ta način bo možno
kontrolirano in odgovorno trositi proračunska sredstva.
Zaradi tega bo potrebno v dosedanje oblike predstavljanja
Slovenije v drugih državah vnesti določene korekcije in
natančneje določiti principe, kriterije in mehanizme njihovega
delovanja. Ustanoviti bo treba tudi nova predstavništva.
Splošni princip pri oblikovanju slovenskih predstavnikov in
predstavništev v tujini bi moral biti enak oblikovanju diplomatskih predstavništev, ne glede na to kakšen mednarodni
status bodo druge države priznavale Sloveniji. Določila o tem
so opredeljena v tezah za zakon o zunanji politiki Slovenije in
kazalo bi jih upoštevati, ne glede na to, da zakon še ni sprejet.
Glede na potrebe in možnosti Slovenije bi bilo potrebno
v naslednjem obdobju oblikovati naslednje vrste predstavništev:
1. Predstavništva, identična diplomatsko—konzularnim predstavništvom in diplomatskim misijam drugih držav: V teh
predstavništvih bi morali biti šefi državljani Slovenije in uslužbenci RSMS imenovani po postopku, ki ga določajo teze za
zakon o zunanjih zadevah. Osebje v teh predstavništvih bi
lahko bilo najeto v deželah, kjer delujejo, vendar bi moralo biti
v celoti podrejeno vodji predstavništva. Pravilo in obseg dela
bi bil identičen splošno veljavnim pravilom delovanja diplomatsko konzularnih predstavništev v svetu. Stroške za delo
teh predstavništev v celoti pokriva republiški proračun.
2. Predstavništva, ki bi imela vlogo in status kot ga imajo
v mednarodni praksi častni konzulati. Za njih bi bilo možno

nameniti tudi proračunska sredstva, vendar le strogo projektno, urejeno z natančnimi pogodbami.
3. Skupna predstavništva z Ljubljansko banko ali drugimi
slovenskimi podjetji v tujini. Pri tem gre za predstavništva
v državah, kjer republika nima dovolj velikega interesa za
neposredno predstavljanje. V tem primeru je treba skleniti
ustrezne pogodbe z gospodarskimi organizacijami, ki Republiki Sloveniji lahko nudijo take usluge.
4. Zastopanje interesov Slovenije preko tretjih držav. V primeru popolne samostojnosti bo potrebno doseči dogovor
s katero od držav (po možnosti s tako, ki bo Slovenijo med
prvimi priznala) o zastopanju naših interesov. To naj bi seveda
veljajo za predstavljanje v vseh tistih državah sveta, kjer Slovenija ne bo oblikovala predstavništev v smislu 1. in 2. točke.
5. V primeru, da bo z ostalimi jugoslovanskim republikami
možen dogovor o skupni zunanjepolitični službi, bi še vedno
lahko ostala aktualna predstavništva, navedena pod točkama
1. in 2. s tem, da bi bil vodja takih predstavništev slovenski
predstavnik, diplomat v skupnem jugoslovanskem predstavništvu. V primeru, da bi bil tak dogovor možen, bo v dogovoru
z ostalimi v Jugoslaviji potrebno zagotoviti njihovo namestitev
v vseh tistih predstavništvih, za katero je Slovenija zainteresirana.
Po vzpostavitvi lastne državnosti in priznanju s strani posameznih držav bo Republika Slovenija obstoječa predstavništva preoblikovala v diplomatsko-konzularna ter v skladu
s svojimi interesi in finančnimi možnostmi odprla diplomatsko-konzularna predstavništva tudi v drugih državah in pri
mednarodnih organizacijah. Predvidevamo, da bi v perspektivi Republika Slovenija v tujini imela okrog 35-40 diplomatsko-konzularnih predstavništev. Interese Republike Slovenije v tujini bodo zastopali tudi častni konzuli. Vsa vprašanja
v zvezi s predstavništvi Republike Slovenije v tujini bo urejal
Zakon o zunanjih zadevah.
Za uspešno uresničevanje zunanjepolitičnih nalog in interesov je nujno vsklajeno delovanje vseh delov zunanjepolitičnega sistema Slovenije, kar predpostavlja medsebojno dogovarjanje, informiranje, koordinacijo in ubrano nastopanje.
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Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 65. seji
dne 18. 3. 1991 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O TURISTIČNI TAKSI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije.
Izvršni svet skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Ingo PAŠ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar
za turizem in gostinstvo,
- Jure ŽEROVEC, svetovalec republiškega sekretarja
za turizem in gostinstvo.

Predlog zakona o turistični taksi bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za proračun in javne finance kot matično delovno telo.

PREDLOG ZAKONA o turistični taksi
1. SPLOŠNE DOLOČBE

3. člen
Krajevna taksa je prihodek občine, prenočitvena taksa pa je
prihodek republike.

1. člen
(1) Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plača gost za vsak
dan začasnega bivanja v kraju zunaj svojega stalnega prebivališča.
(2) Gost je oseba, ki v kraju zunaj svojega stalnega bivališča
prenoči vsaj eno noč v nastanitvenem objektu, ki je registriran
oziroma priglašen za sprejem gostov na prenočevanje.

4. člen
Turistično takso plača gost skupaj s plačilom storitev za
prenočevanje, pri čemer se krajevna in prenočitvena taksa
obračunata v enotnem skupnem znesku za vsak dan bivanja.

2. člen
Turistično takso sestavljata krajevna in prenočitvena taksa.

5. člen
(1) Plačila turistične takse so oproščeni:

poročevalec
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1. otroci do 7. leta starosti,
2. člani invalidskih organizacij in druge invalidne osebe, ki
svojo invalidnost lahko utemeljijo z ustreznim dokumentom,
3. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
4. udeleženci ekskurzij, kolonij in taborjenj, ki jih organizirajo
šole v okviru rednih programov,
5. študentje v mladinskih domovih, ki so včlanjeni v mednarodno organizacijo mladinskih domov IXHA,
6. osebe, ki so na začasnem delu v nekem kraju in bivajo
v nastanitvenem objektu več kot 30 dni,
7. osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih in kočah,
8. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila taks in dajatev,
9. organizatorji in aktivni udeleženci mednarodnih prireditev,
katerih nočitev plača organizator, in ki imajo pomen za turistično promocijo Slovenije. Mnenje o tem ali ima prireditev
pomen za turistično promocijo Slovenije, daje republiški
upravni organ, pristojen za turizem.
(2) Turistično takso v višini 50% plačajo:
- osebe od 7. do 18. leta starosti,
- gostje v kampih.
2. DOLOČANJE VIŠINE TURISTIČNE TAKSE
6. člen
(1) Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke znaša
1,5 din.
(2) Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije usklajuje vrednost točke, določene v prejšnjem odstavku, z gibanjem drobnoprodajnih cen v republiki na podlagi uradnih statističnih
podatkov.
7. člen
(1) Prenočitvena taksa se vrednoti z 2 točkama.
(2)Višino krajevne takse določa občina v razponu od 3 do 11
točk.
(3) Višina turistične takse se izračuna tako, da se točkovna
vrednost pomnoži z vrednostjo točke.
(4) Pri določitvi višine krajevne takse se mora upoštevati
stopnja infrastrukturne opremljenosti kraja za turistično
dejavnost in potrebe turističnega razvoja v kraju. Višina krajevne takse je lahko različna glede na letni čas in posamezno
območje občine.
3. UPORABA SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
8. člen
(1) Sredstva prenočitvene takse se namenijo za organizirano
promotivno dejavnost posameznih krajev in Slovenije kot
celote zlasti na podlagi predloženih ovrednotenih programov:
- za organizirano zbiranje in nuđenje informacije za potrebe
turistične promocije Slovenije in njenih posameznih območij
ter njihovih obiskovalcev,
- za promocijo krajev in Slovenije doma in v tujini s pomočjo
turističnih prireditev, ki imajo pomen za ustvarjanje ustrezne
podobe posameznih krajev in Slovenije,
- za zbiranje, obdelavo in posredovanje informacij ter publicističnega gradiva in za produkcijo in distribucijo filmskega
ter avdiovizualnega gradiva promotivne narave.
(2) Program promotivne dejavnosti iz prejšnjega odstavka
sprejme za vsako leto republiški upravni organ, pristojen za
turizem v sodelovanju s strokovnimi institucijami s področja
turistične dejavnosti.
(3) Sredstva krajevne takse se namenijo za sofinanciranje
storitev in ugodnosti, ki so jih gostje v kraju deležni brezplačno, za komunalne potrebe, ki nastanejo zaradi turističnih
dejavnosti, in za promotivne dejavnosti.
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4. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE
9. člen
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje
(v nadaljnjem besedilu: pravne in fizične osebe), so dolžne
pobirati turistično takso, voditi evidenco o plačani turistični
taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci gostov iz katere
mora biti razvidno število prenočitev gostov in znesek plačane takse. Če je gost oproščen plačila turistične takse, mora
biti naveden razlog, ki izhaja iz 5. člena tega zakona.
Pravne in fizične osebe so dolžne predložiti evidenco o plačani turistični taksi občinskemu davčnemu organu dvakrat
letno in sicer prvič do 30. junija in drugič do 31. decembra za
tekoče leto.
10. člen
Pravne in fizične osebe plačujejo obračunano krajevno in
prenočitveno takso do 20. dne v mesecu za pretekli mesec na
posebna računa pri službi družbenega knjigovodstva v občini.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem določb 9. in 10. člena opravlja za
fizične osebe davčna inšpekcija, za pravne osebe pa služba
družbenega knjigovodstva oziroma drug pristojni organ.
5. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 5000 dinarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. Če za vsak posamezni primer ne pobere turistične takse (9.
člen).
2. Ce pobranih sredstev turistične takse ne nakaže na
posebna računa pri službi družbenega knjigovodstva v občini
do 20. dne v mesecu za pretekli mesec (10. člen).
3. Če ne vodi ali če nepravilno vodi evidenco o plačani
turistični taksi v knjigi oz. drugi ustrezni evidenci gostov (9.
člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 1500 din se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prvega odstavka tega člena.
13. člen
(1) Posameznik, ki stori prekršek iz 12. člena tega zakona, se
kaznuje na kraju samem z denarno kaznijo 2500 dinarjev.
(2) Denarno kazen takoj na kraju samem izterja pooblaščena
oseba organa, pristojnega za nadzor iz 11. člena tega zakona.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(1) Za prenočitve po pogodbah, ki so bile za sezono 1991
sklenjene do uveljavitve tega zakona, se turistična taksa obračunava v višini, kot je določena v teh pogodbah po takrat
veljavnih predpisih in družbenem dogovoru.
(2) Pravne in fizične osebe morajo pogodbe iz prejšnjega
odstavka predložiti pristojnemu občinskemu davčnemu
organu v dveh mesecih od pričetka uporabe tega zakona.
(3) Turistična taksa iz prejšnjega odstavka se plačuje na
poseben račun v občini in se razporeja med občino in republiko v razmerju 90 proti 10.
15. člen
Občine določijo višino krajevne takse v skladu s tem zakonom
v dveh mesecih po njegovi uveljaviti.
16. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1/6-1991.
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OBRAZLOŽITEV
Uvod
Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov dne 30.
oktobra in 8. novembra 1990 obravnavala predlog za izdajo
zakona o turistični taksi z osnutkom zakona. Zbori so sprejeli
predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona. Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije so kot predlagatelja zadolžili,
da pripravi predlog zakona in pri tem prouči in ustrezno
upošteva predloga in pripombe delovnih teles skupščine ter
poslancev na sejah zborov pri pripravi predloga zakona pa naj
sodeluje tudi s predstavniki Turistične zveze Slovenije.
Na podlagi osnutka zakona ter predlogov, pripomb in mnenj
v skupščinski razpravi je za razpravo v Skupščini Republike
Slovenije pripravljen predlog za izdajo zakona o spremembah
zakona o komunalnih taksah z osnutkom zakona.
V nadaljevanju je podrobneje prikazano, kateri predlogi in
pripombe iz skupščinske razprave so upoštevani v tem predlogu ter katerih predlogov in pripomb iz skupščinske razprave
predlagatelj ni sprejel in zakaj jih ni mogel sprejeti.
V skupščinski razpravi je bilo sproženih veliko pobud in
predlogov ter postavljenih precej vprašanj glede posameznih
predlaganih rešitev. Na pretežni del teh pobud, predlogov in
vprašanj je predstavnik predlagatelja podal ustrezna pojasnila
neposredno v razpravi. V obrazložitvi so tako podana stališča
predlagatelja do predlogov in pripomb skupščinskih delovnih
teles ter do tistih pripomb poslancev na sejah zborov, s katerimi so bile predlagane važnejše konkretne spremembe ponujenih rešitev. Pri spremenjenih rešitvah smo se zgledovali po
avstrijski zakonodaji, saj menimo, da ima glede na uspešno
turistično gospodarstvo že dolgoletne izkušnje na tem področju.
Pregled predlogov in pripomb iz skupščinske razprave, ki so
upoštevani v tem predlogu
1. Izboljšana dikcija in preciznost v 3. členu. Tako v 6. točki
velja oprostitev za osebe od 7. do 18. leta starosti, dodana je
še oprostitev za osebe, ki so na začasnem delu v nekem kraju
in bivajo v nastanitvenem objektu več kot 30 dni in za osebe,
ki prenočujejo v planinskih domovih in kočah ter organizatorje in udeležence mednarodnih prireditev, katerih nočitev
plača organizator oziroma nosi njihove prenočitvene stroške.
To se nam zdi smiselno, saj take prireditve prispevajo k turistični promociji Slovenije.
Mnenje o tem, ali ima prireditev pomen za turistično promocijo Slovenije, bo na vlogo organizatorja dal republiški
upravni organ, pristojen za turizem. Upoštevali smo tudi predloge za 50% oprostitev plačila turistične takse v kampih, ker bi
bilo sicer porušeno razmerje med ceno nočitve in višino
takse.
2. Glede na številne pripombe na enotni znesek turistične
takse in predloge, naj bo višina turistične takse diferencirana
po različnih občinah in krajih, smo turistično takso razdelili
na krajevno in prenočitveno takso. Krajevna taksa je prihodek
občine, prenočitvena pa prihodek republike. Predlog zakona
določa razpon krajevne takse v točkah, enako pa določa tudi
višino prenočitvene takse (4. in 5. člen), sedaj 6. in 7.
Višina obeh taks je določena približno enako visoko kot na
avstrijskem Koroškem, vendar se moramo zavedati, da v Slovenji še zdaleč nismo dosegli njihove ravni turističnega standarda in zato ne moremo imeti enako visoke turistične takse.
Višina krajevne takse mora biti neposredno odvisna od
pestrosti in kakovosti storitev in ugodnosti, ki so jih gostje
v kraju deležni brezplačno. Višina krajevne takse je lahko
različna glede na letni čas (nižje v predsezoni in posezoni) in
posamezno področje občine. Občina v skladu s tem zakonom
sama določa višino krajevne takse.
Višina prenočitvene takse je za vse kraje v Sloveniji enotna.
Z zgoraj navedenimi rešitvami smo odstranili jedro in bistvo
pripomb in vprašanj o pripadnosti turistične takse. Upoštevali
smo tudi predloge za uvedbo tarifnega sistema na enak način,
kakor je predpisan v zakonu o sodnih taksah ter zakonu
o upravnih taksah. Vrednost točke, ki sedaj znaša 1,5 din, se
ob valorizaciji spreminja.
Na predlog Republiškega sekretariata za turizem in gostinporočevalec

stvo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določa vrednost točke na osnovi gibanja drobnoprodajnih cen v republiki
na podlagi uradnih statističnih podatkov.
3. V skladu z rešitvami v prejšnjih členih je bilo potrebno
spremeniti tudi 8. člen. Sprejete so številne pripombe in
predlogi glede namembnosti turistične takse. Tako bo prenočitvena taksa namenjena za organizirano promotivno dejavnost posameznih krajev iz Slovenije kot celote, krajevna taksa
pa za sofinanciranje storitev in ugodnosti, ki so jih gostje
v kraju deležni brezplačno, za komunalne potrebe, ki izvirajo
iz turistične dejavnosti in za promotivno dejavnost. V drugem
odstavku 8. člena je določeno, da republiški upravni organ,
pristojen za turizem in gostinstvo, sprejme program promotivne dejavnosti v sodelovanju s strokovnimi institucijami
s področja turistične dejavnosti (Gospodarska zbornica Slovenije, Turistična zveza Slovenije ter druge strokovne institucije s področja turistične in gospodarske promocije).
4. Sprejeta je pripomba odbora za proračun in javne finance
glede dosledne uporabe dikcije »pravne in fizične osebe« ter
pripomba glede vodenja evidence o plačani turistični taksi,
katero so pravne in fizične osebe dolžne predložiti občinskemu upravnemu davčnemu organu dvakrat letno, prvič do
30. junija, drugič pa do 31. decembra za tekoče leto.
V 8. členu sedaj 10.) je sprejeta pripomba glede dikcije »obračunana taksa« in glede roka vplačila, ki je pomaknjen na 20.
dan v mesecu za pretekli mesec. Pravne in fizične osebe
plačujejo krajevno takso in prenočitveno takso do 20. dne
v mesecu za pretekli mesec na posebna računa pri Službi
družbenega knjigovodstva, katera nato usmerja sredstva krajevne takse na proračun občine, sredstva prenočitvene takse
pa na proračun republike.
Po medresorskem usklajevanju smo sprejeli pripombo Republiškega sekretariata za finance glede nadzora nad namensko
porabo sredstev turistične takse (sedaj krajevne in prenočitvene) in izpustili 2. odstavek 9. člena, ker to ureja zakon
o financiranju javne porabe v Vil. poglavju.
5. Sprejete so bile tudi pripombe poslancev glede nizkih
denarnih kazni za prekrške. Višine denarnih kazni, ki so
določene v 12. členu, so usklajene s predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o prekrških.
6. Sprejet je bil tudi predlog delegatov glede turističnih taks,
ki so določene v pogodbah za sezono 1991. Višina turistične
takse ostane enaka, kakor je veljala v času sklenitve pogodbe
po takrat veljavnih predpisih in po družbenem dogovoru.
Pravne in fizične osebe morajo pogodbe predložiti pristojnemu občinskemu davčnemu organu v dveh mesecih od
pričetka uporabe tega zakona. Turistična taksa, ki se obračuna po pogodbah, se nakazuje na posebni račun v občini in
se razporeja med občino in republiko v razmerju 90 proti 10.
7. Upoštevali smo pripombo zakonodajno-pravne komisije
glede končne določbe v 11. členu, da je z vidika preglednosti
pravnega sistema neprimerna. Zato smo skupaj s predlogom
tega zakona po skrajšanem postopku predložili tudi s tem
povezane spremembe zakona o komunalnih taksah.
Predlogi in pripombe, ki v tem predlogu niso upoštevani
1. Predloga, da bi turistično takso plačevali tudi lastniki počitniških hiš, nismo mogli sprejeti. Podlaga za določitev taksne
obveznosti je lahko samo začasno bivanje v nastanitvenem
objektu, registriranem za sprejem gostov. Lastništvo nad
počitniško hišo pa ni podlaga za nastanek taksne obveznosti;
lastniki pa sicer plačujejo vse krajevne dajatve.
Glede uvedbe pavšala za počitniške domove pa menimo, da
le-ti morajo voditi evidenco o plačani turistični taksi v knjigi
gostov in jo plačevati občini kot vse osebe, ki oddajajo sobe.
S tem zakonom je tudi določeno, kdo izvaja kontrolo.
2. Po medresorskem usklajevanju se nismo odločili za
posebne prehodne določbe za reševanje problematike obalnih občin (vračanje mednarodnega posojila za vodovod),
ampak je to rešeno z ustreznim razponom višine krajevne
takse. S tem so se izognili ogrožanju konsistentnosti tega
zakona, pa tudi možnosti, da bi se s podobnimi zahtevami
pojavile tudi druge občine.
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Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o KOMUNALNIH TAKSAH s predlogom zakona - ESA 336
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 65. seji
dne 18. 3. 1991 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH
ZAKONA O KOMUNALNIH TAKSAH S PREDLOGOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266., 267. in druge alinee 312. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi

69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Ingo PAŠ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar
za turizem in gostinstvo,
- Jure ŽEROVEC, svetovalec republiškega sekretarja za
turizem in gostinstvo.

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o komunalnih taksah s predlogom zakona bodo obravnavali
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter
Zakonodajnopravna komisija. Obravnaval ga bo tudi odbor za
proračun in javne finance kot matično delovno telo.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih
taksah
USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za izdajo predlaganega zakona je v 1.
točki XXXII. amandmaja k Ustavi RS. Po navedeni določbi
plačujejo delavci ter delovni ljudje in njihove organizacije ter
občani davke, takse in druge davščine ter prispevke za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb in z zakonom določbenih skupnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih.
RAZLOGI, KI NAREKUJEJO SPREMEMBO ZAKONA
V letu 1965 je bil sprejet zakon o komunalnih taksah (Ur. I.
SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72). Po 2. točki 4. člena ter 4. točki 4.

člena, 5.a členu in v drugem odstavku 6. člena tega zakona so
lahko občine predpisale med ostalimi komunalnimi taksami
tudi takso za začasno prebivanje v turističnih krajih (turistična
taksa).
Z uveljavitvijo zakona o turistični taksi, ki samostojno ureja
področje turistične takse, preneha veljavnost citiranih določil.
Zato predlagamo, da se v zakonu o komunalnih taksah črtajo
2. točka 4. člena ter 4. točka 4. člena, 5.a člen in drugi
odstavek 6. člena.
Zato predlagatelj predlaga, da se na podlagi 312. člena
poslovnika Skupščine SRS (Ur. I. SRS, št. 26/85) hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo zakona s predlogom
zakona o spremembah zakona o komunalnih taksah, ker gre
v tem primeru za manj zahtevne spremembe.

PREDLOG ZAKONA o komunalnih taksah
1. člen
V zakonu o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/
70 in 7/72) se črta 2. točka 4. člena ter 4. točka 4. člena, 5.
a člen in drugi odstavek 6. člena.
2. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati

družbeni dogovor o namenski porabi turistične takse (Uradni
list SRS, št. 1/86).
3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Republika Slovenija je v letu 1965 sprejela zakon o komudoločena namenska poraba turistične takse.
nalnih taksah (Ur. I. SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72), na podlagi
Z uveljavitvijo tega zakona o turistični taksi tako prenehajo
katerega so lahko občine med ostalimi komunalnimi taksami
veljati tiste določbe zakona o komunalnih taksah, ki se nanapredpisovale tudi takso za začasno prebivanje v turističnih
šajo na turistično takso in obenem se preneha uporabljati tudi
krajih. Leta 1986 je bil sprejet družbeni dogovor o namenski
družbeni dogovor.
porabi turistične takse (Ur. I. SRS, št. 1/86), v katerem je bila
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Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o EVIDENCI NASTANITVE OBČANOV IN O REGISTRU PREBIVALSTVA
z osnutkom zakona - ESA 337
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 65. seji
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
dne 18. 3. 1991 določil besedilo:
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
DOPOLNITVAH ZAKONA O EVIDENCI NASTANITVE
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
OBČANOV IN O REGISTRU PREBIVALSTVA Z OSNUTdelu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
KOM ZAKONA,
- Igor BAVČAR, član Izvršnega sveta in republiški sekreki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
tar za notranje zadeve,
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena
- Bogo BRVAR, svetovalec Izvršnega sveta v Republiposlovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z druškem sekretariatu za notranje zadeve,
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
- Slavko DEBELAK, republiški podsekretar v RepubliRepublike Slovenije.
škem sekretariatu za notranje zadeve.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva z osnutkom zakona bodo obravnavali Družbenopolitični
zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter zakonodajnopravna komisija. Obravnavala ga bo tudi Komisija skupščine
za notranjo politiko.
POVZETEK
Zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva (Ur.list RS, št.:6/83 in 26/90) bi vskladili z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.:8/90)
tako, da bi ga dopolnili z naslednjim:
— določili bi vse osebne podatke, ki jih je občan dolžan
dati pristojnemu občinskemu upravnemu organu za
notranje zadeve ob prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališča in tiste, ki jih je občan oziroma stanodajalec
dolžan dati ob prijavi oziroma odjavi začasnega prebivališča;
— določili bi rok hrambe osebnih podatkov v registru
stalnega prebivalstva in razvidu začasnega prebivališča;
— določila o načinu vodenja registra bi dopolnili z določilom, da občinski upravni organi za notranje zadeve, ki
imajo računalniško opremo, vodijo register stalnega prebivalstva in razvid začasnega prebivališča na računalniku Republiškega sekretariata za notranje zadeve, ki
namesto njih pošilja te podatke zavodu Republike Slove-

nije za statistiko;
— določili bi, da lahko osebne podatke iz registra in
razvida uporabljajo delavci organov za notranje zadeve
pri izvrševanju z zakonom določenih nalog, ki imajo
pooblastilo Republiškega sekretarja za notranje zadeve.
— uzakonili bi povezovanje določenih osebnih podatkov
iz registra stalnega prebivalstva z drugimi z zakonom
uspostavljenimi evidencami, ki so v pristojnosti organov
za notranje zadeve;
— uporabnike osebnih podatkov pa bi zavezali, da jih
smejo uporabljati le za namene, za katere so jih dobili;
raziskovalna organizacija pa jih sme objaviti le tako, da
ni mogoča identiteta posameznika;
Ob tej priliki bi zakon tudi spremenili tako, da bi občana,
ki se preseli znotraj območja Republike Slovenije, razbremenili dolžnosti, da odjavi prejšnje stalno prebivališče in to dolžnost naložili občinskemu upravnemu
organu za notranje zadeve kjer občan prijavlja novo
stalno prebivališče.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o evidenci
nastanitve občanov in o registru prebivalstva
USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Jstava Republike Slovenije v 17.točki 321.člena določa, da
Skupščina Republike Slovenije z zakonom ureja tudi razTierja, ki so skupnega pomena, za delovne ljudi in občane na
področju evidence gibanja in nastanitve občanov.
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Področje evidence gibanja in nastanitve občanov ureja zakon
0 evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva
{Uradni list RS, št.6/83 in 26/90).
Skupščina Republike Slovenije je v marcu leta 1990 sprejela
zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS št.8/90). S tem
zakonom je določeno, da lahko upravljalci zbirk podatkov
zbirajo, obdelujejo, hranijo in posredujejo le tiste osebne
1 podatke, za katere so pooblaščeni z zakonom ali pisno privolitvijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Nadalje
je določeno, da je potrebno vse predpise, ki urejajo ta prej
navedena vprašanja, uskladiti z določbami zakona o varstvu
osebnih podatkov, v enem letu od dneva njegove veljavnosti.
Veljavni zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru
prebivalstva ne določa kateri podatki se zbirajo za vodenje
registra stalnega prebivalstva, centralnega registra prebivalstva in razvida začasnega prebivališča. Ta vprašanja so urejena v pravilniku o podatkih za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča in prijavo spremembe naslova stanovanja
ter o ustreznem obrazcu (Uradni list SRS, št.18/84), pravilniku

o obrazcu za prijavo in odjavo začasnega prebivališča,
o načinu prijavljanja in vodenja razvida začasno prijavljenih
oseb ter o obrazcu in načinu vodenja knjige gostov (Uradni
list RS, št. 18/84 in 42/88), pravilniku o vodenju in vzdrževanju
registra stalnega prebivalstva (Uradni list SRS, št.18/84) in
pravilniku o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva SR Slovenije (Uradni list SRS, št.18/84). Na podlagi
navedenih pravilnikov so občani ob prijavi oziroma odjavi
stalnega prebivališča in prijavi spremembe naslova stanovanja pristojnemu občinskemu upravnemu organu za notranje
zadeve dolžni dati podatke o svoji enotni matični številki,
priimku in imenu, priimku ob rojstvu, kraju in datumu rojstva,
spolu, naslovu novega in starega stalnega prebivališča, pripadnosti narodu, narodnosti ali etnični skupini, državljanstvu,
zakonskemu stanu, šolski izobrazbi, poklicu, zaposlitvi, registerski številki osebne izkaznice, organu, ki jo je izdal in
datumu izdaje, vzroku selitve, priimku in imenu očeta, priimku
matere pred sklenitvijo zakonske zveze in njenem imenu,
priimku in imenu osebe, ki vodi gospodinstvo ter sorodstvenem razmerju do te osebe in o datumu izpolnitve obrazca
Ob prijavi ter odjavi začasnega prebivališča pa po navedenih
pravilnikih pristojni organi zbirajo podatke o datumu prijave
in eventuelni obnovi prijave, morebitni mandatni dobi funkcije, priimku in imenu ter naslovu stanodajalca, enotni
matični številki osebe, ki se prijavlja, priimku in imenu osebe,
ki se prijavlja, datumu, republiki, občini in kraju njenega

rojstva, naslovu stalnega prebivališča, registrski številki
osebne izkaznice in organu, ki jo je izdal, zaposlitvi, datumu
in uri prihoda oziroma odhoda in kraju ter datumu prijave.
Vrsta navedenih podatkov, še zlasti tistih, ki se zbirajo in
hranijo v registru stalnega prebivalstva, niso namenjeni samo
organom za notranje zadeve. Ti podatki se zbirajo tudi za
potrebe drugih uporabnikov za statistična in druga raziskovanja.
Določbe veljavnega zakona, s katerimi se ureja uporaba in
posredovanje osebnih podatkov, ki se zbirajo, niso v skladu
z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Z uvedbo računalniškega vodenja evidence stalnega prebivalstva se je tudi pokazalo, da ni potrebe, da bi občani odjavljali
stalno prebivališče, če se selijo znotraj Republike Slovenije,
ker to lahko opravi občinski upravni organ za notranje
zadeve, kjer občan prijavlja novo stalno prebivališče.
V skladu z zgoraj navedenim bi bilo potrebno zakon čimprej
dopolniti oziroma spremeniti. Po sprejetju nove ustave Republike Slovenije in nekaterih sistemskih zakonov s področja
državne uprave in notranjih zadev pa bo verjetno potrebno
pristopiti k izdelavi novega zakona o evidenci nastanitve
občanov in o registru prebivalstva. Takrat bo potrebno proučiti in se opredeliti zlasti do vprašanja ali je še sprejemljivo,
da bi organi za notranje zadeve vodili register stalnega prebivalstva ali pa bi bilo primerneje, da ga na občinskemu nivoju
vodijo upravni organi za občo upravo na republiškem nivoju
pa kot doslej Zavod Republike Slovenije za statistiko.
III. VPRAŠANJA, KI NAJ SE UREDIJO Z ZAKONOM IN
POGLAVITNE REŠITVE
Po podatkih, s katerimi razpolagamo, se letno preseli približno 22.000 občanov iz ene občine v drugo na območju
Republike Slovenije. Po veljavnem zakonu so ti občani dolžni
odjaviti staro in prijaviti novo stalno prebivališče. S prehodom
na računalniško vodenje evidence stalnega prebivalstva je
omogočeno, da občinski upravni organ za notranje zadeve ob
prijavi stalnega prebivališča opravi tudi odjavo stalnega prebivališča v prejšnji občini. Zato bi predlagali spremembo
zakona, po kateri občan, ki se preseli na območje druge
občine v Republiki Sloveniji, ni dolžan odjaviti stalnega prebivališča, odjavo bi opravil občinski upravni organ za notranje
zadeve ob prijavi novega stalnega prebivališča. S tako spremembo bi se zmanjšal obseg dela občinskih upravnih organov za notranje zadeve kot tudi obveznost občana, da odjavi
stalno prebivališče.
V zakonu bi določili katere podatke je občan dolžan dati ob
prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališča in prijavi spremembe naslova stanovanja, s tem, da bi v bodoče zbirali manj
osebnih podatkov kot doslej. Tako bi zbirali in vodili v registru
stalnega prebivalstva podatek o enotni matični številki
občana oziroma datumu rojstva in spolu, če ta ni določena,
priimku in imenu, kraju rojstva, novem in starem stalnem
prebivališču, državljanstvu republike, zakonskem stanu, šolski izobrazbi, poklicu, registrski številki osebne izkaznice in
organu, ki jo je izdal ter o datumu izdaje, priimku in imenu in
enotni matični številki občana, ki vodi gospodinjstvo s sorodstvenim razmerjem do te osebe, vzroku selitve ter datumu
prijave, odjave oziroma spremembe. Za občana, ki namerava
začasno odpotovati v tujino za več kot tri mesece, bi določili,
da mora dati še podatke o prebivališču in zaposlitvi v tujini.
Posebej bi tudi določili, da prej navedene podatke, razen
podatkov o osebni izkazniči, pristojni organ vodi v registru
stalnega prebivalstva. Podatki, ki se zbirajo in hranijo v registru stalnega prebivalstva, niso namenjeni samo organom za
notranje, ampak se zbirajo in uporabljajo za potrebe drugih
uporabnikov, ki so do njih upravičeni na podlagi zakonov ter
za statistična raziskovanja. Tako Zavod Republike Slavenije
za statistiko potrebuje podatke o enotni matični številki
občana, priimku in imenu, kraju in datumu rojstva, novem in
starem stalnem prebivališču, državljanstvu in datumu
dogodka za centralni register prebivalstva, ki ga je dolžan
voditi po tem zakonu. Poleg tega potrebuje zavod, za statistična raziskovanja še podatke o zakonskem stanu, šolski
izobrazbi, poklicu oziroma delu, ki ga opravlja, priimku in
imenu ter enotni matični številki osebe, ki vodi gospodinstvo
in sorodstvenemu razmerju do te osebe in vzrok selitve, za
osebe z začasnim prebivališčem, na območju Republike Slovenije pa podatek o šolski izobrazbi in poklicu oziroma delu,
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ki ga opravlja. Zbiranje teh podatkov je usklajeno tudi z mednarodnimi priporočili za spremljanje migracije prebivalstva.
Tako so podatki o poklicu in šolski izobrazbi osnova za
socioekonomske analize, za statistični način spremljanja prostorske in ekonomske mobilnosti prebivalstva, ki v povezavi
z drugimi podatki omogočajo tudi spremljanje kvalitativnih
atributov dnevnih migracij poleg fizičneg gibanja.
Za demografske analize in demografsko politiko je bistvenega
pomena podatek o zakonskem stanu, ker omogoča spremljanje migracij za posamezne skupine prebivalcev (samske
osebe, poročene itn.) in druge raziskave o prebivataih.
Prek vzroka selitve se omogočajo še druge pomembne analize o migracijski populaciji, in sicer o privlačnosti določenega okolja za preselitev zaradi boljših pogojev življenja in
dela (zaposlitev, reševanje stanovanjskih problemov, šolanje
itn.).
Statistika Slovenija planira med razvojnimi nalogami tudi
izvajanje bodočih popisov prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj iz administrativnih registrov in drugih uradnih evidenc. Zato pa je eden od pogojev za vzpostavitev evidence
o gospodinjstvih podatek o osebi, ki vodi gospodinjstvo ter
sorodstveno razmerje do te osebe.
K predlaganim rešitvam nas poleg zgoraj navedenih razlogov
navajajo tudi izkušnje nekaterih držav Zahodne evrope. V ilustracijo navedenega je v prilogi 1 prikazano katere države
Zahodne evrope imajo register prebivalstva ter na katerem
(lokalnem ali centralnem) nivoju; v prilogi 2 je podana primerjava podatkov, ki se zbirajo za register prebivalstva v Sloveniji,
Avstriji, Italiji, Zvezni Republiki Nemčiji in Danski; v prilogi 3 je
prikazana vsebina centralnega Registra prebivalstva Danske
in Švedske ter v prilogi 4 registri, ki jih vodi statistika Danske.
V skladu z zahtevami zakona o varstu osebnih podatkov, bi
s tem zakonom določili roke hrambe omenjenih podatkov.
Določili bi, da pristojni organ hrani podatke 50 let po izločitvi
iz evidence stalnega prebivalstva nato pa jih arhivira.
Tudi podatki o osebah, ki se vodijo v razvidu začasnega
prebivališča, so sedaj določeni s pravilnikom in bi jih povzeli
v zakonu. Tako bi določili, da mora stanodajalec, ki vodi
knjigo gostov brez kopije ali oseba, ki prijavlja začasno prebivališče ob prijavi ali odjavi začasnega prebivališča, dati pristojnemu občinskemu upravnemu organu za notranje zadeve
podatke o priimku in imenu, naslovu oziroma sedežu stanodajalca ter enotni matični številki občana ali matični številki
organizacije oziroma podjetja; poleg tega pa še podatke o priimku in imenu ter enotni matični številki občana oziroma
datumu rojstva in spolu, če ta ni določena, za katerega se
prijavlja začasno prebivališče, kraju rojstva, registrski številki
osebne izkaznice in organu, ki jo je izdal, šolski izobrazbi,
poklicu, naslovu stalnega in začasnega prebivališča ter
datumu in uri prihoda, odhoda, oziroma obnove začasnega
prebivališča, ter datumu prijave oziroma odjave začasnega
prebivališča.
Določili bi, da te podatke vodi občinski upravni organ za
notranje zadeve v razvidu začasnega prebivališča.
Za stanodajalce, ki vodijo knjigo gostov s kopijo pa bi določili,
da morajo oddelku oziroma postaji milice dati podatke
o zaporedni številki prijave, priimku in imenu ter enotni
matični številki občana, oziroma datumu rojstva in spolu, če
ta ni določena za katerega prijavlja začasno prebivališče,
kraju rojstva, naslovu stalnega prebivališča in podatke
o osebni izkaznici ter datumu prihoda in odhoda.
Določili bi, da se podatki iz Razvida začasnega prebivališča in
knjige gostov hranijo še eno koledarsko leto, po tem ko je
oseba odjavljena in, nato uničijo.
Nadalje bi določili, da občinski upravni organi, ki imajo računalniško opremo, vodijo register stalnega prebivalstva in razvid začasnega prebivališča na računalniku Republiškega
sekretariata za notranje zadeve, ki opravlja tehnične zadeve
v zvezi z vodenjem razvida in registra in namesto pristojnih
organov pošilja podatki iz registra in razvida Zavodu Repu->
blike Slovenije za statistiko.
V skladu z zahtevami iz zakona o varstvu osebnih podatkov bi
s tem zakonom določili, da podatke iz registra in razvide
lahko uporabljajo delavci organov za notranje zadeve, če jih
potrebujejo pri izvrševanju z zakonom določenih nalog in če
imajo zato pooblastilo. Poleg tega bi določili, da se podatki
o enotni matični številki občana, priimku in imenu, rojstnemu
datumu in kraju ter stalnemu prebivališču lahko povezujejo
poročevalec

z drugimi z zakonom vzpostavljenimi upravnimi evidencami,
ki so v pristojnosti organov za notranje zadeve.Določili bi tudi
komu se še lahko dajejo osebni podatki.
Republiškega sekretarja za notranje zadeve in direktorja
zavoda Republike Slovenije za statistiko bi pooblastili, da
izdata ustrezne pravilnike za izvajanje tega zakona. Poleg
tega bi določili, da vse določbe veljavnih podzakonskih predpisov, ki so v nasprotju s tem zakonom, prenehajo veljati
z dnem uveljavitve tega zakona.
IV. OCENA POSLEDIC PREDLAGANEGA ZAKONA
S predlaganim zakonom se organom za notranje zadeve kot
tudi stanodajalcem ne nalagajo nove obveznosti. Zaradi ukinitve obveznosti odjave stalnega prebivališča pa se bo zmanjšal
obseg dela občinskim upravnim organom za notranje zadeve
in obveznost občanov glede odjave stalnega prebivališča.
Izvajanje zakona zato ne bo terjalo dodatnih finančnih sredstev.
S predlaganimi spremembami pa bo zakon usklajen z zakonom o varstu osebnih podatkov in s tem tudi s standardi, ki
veljajo na tem področju v državah članicah evropske skupnosti.
PRILOGA 1
ZNAČILNOSTI REGISTRIRANJA PREBIVALSTVA V 15 DRŽAV
ZAHODNE EVROPE (1)
Skupina

Lokalni registri
prebivalstva

A. S popolnim sistemom
registriranja prebivalstva
Beigija
x
Danska
x
Finska
x
Luksemburg
x
Norveška
x
Švedska
x
B. Vmesna skupina
Francija
Nizozemska
x
Portugalska
Španija
x
C. Samo z lokalnimi
registri prebivalstva
Zvezna Republika
x
Nemčija
x
Grčija
x
Italija
D. Brez registra prebivalstva
Irska
Velika Britanija

Centralni
Osebne
register
številke
prebivalstva
z usklajenimi
administrativnimi
zapisi

x
M

(1) Philip Redfern, Population Registers: Some Administrative
and Statistical Pros and Cons, 17 Fulvvith Close, Harrogate,
North Yorkshire.
HG2 8HP. UK. 1989 Royal statistical Society

PRILOGA 2
PRIMERJAVA VSEBINE OBRAZCEV SELITVENE STATISTIKE
OZIROMA PODATKOV, KI SE HRANIJO V REGISTRU PREBIVALSTVA
2)
1)
Sloveni. Avstrija Italija
Enotna matična številka občana
oz. osebna številka EMSO
x
Priimek
x
Ime
Priimek ob rojstvu
Priimek očeta
Ime očeta
Priimek matere
Ime matere
Rojstni datum
Spol
Rojstni kraj (SR, občina, naselje)
Državljanstvo
Zakonski stan
Šolska izobrazba
Poklic
Zaposlitev
Novo stalno prebivališče (obč., nas., ul.,
h. š.)
Staro stalno prebivališče (obč., nas., ul.,
h. š.)
Vzrok selitve
Priimek in ime ter
EMŠO osebe, ki vodi
gospodinjstvo
Razmerje do osebe,
ki vodi gospodinjstvo
Reg. št. osebne izkaznice
Datum dogodka
Telefon
Akademski nazivi
Cerkveno ali umetniško ime
Zakoniti zastopniki
Pripadnost
verski
skupnosti
Podatki o zakoncu
Podatki o otrocih
Datum poroke
Podatki o stanovanju

3)
ZRN

OS
x
x

x

(do št. stan.)

x

(do št. stan.)

PRILOGA 3
OSNOVNA VSEBINA CENTRALNEGA REGISTRA
PREBIVALSTVA
DANSKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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4)
Danska

SVEDSKA

Osebna številka (OŠ)
Priimek
Ime
Rojstni datum (v OŠ)
Spol (v OŠ)
Rojstni kraj
Popolni naslov
Zakonski stan in datum sprem.
Poklic
Državljanstvo
Osebne št. za družinske člane
Podatki o veri
Koda civilne obrambe
Koda vojaške obrambe
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PRILOGA 4
REGISTRI, KATERE VODI STATISTIKA DANSKE - 1990 (1)
A. STATISTIČNI REGISTRI ZA PODROČJE STATISTIKE
O OSEBAH
1. Register statistike prebivalstva
2. Medicinski register vitalne statistike
3. Register popisa prebivalstva in stanovanj
4. Register popisa prebivalstva in stanovanj za Grenlandijo
5. Register statistike poklicev in smrtnosti
6. Register statistike dohodka
7. Register gospodarskih statistik za Grenlandijo
8. Register statistike o zaposlenosti
9. Register raziskovanja o zaposlenosti
10. Register raziskovanja o zaposlovanju mladih oseb
11. Register raziskovapja o delovni sili
12. Register statistike o dohodkih in kadrih za javno administracijo
13. Klasifikacijski modul za zaposlene
14. Register statistike delovnih mest
15. Register statistike o nezaposlenih
16. Register statistike davkov na dohodek
17. Register statistike izobraževanja
18. Register o zaposlenosti oseb z visoko izobrazbo
19. Klasifikacijski modul o izobraževanju
20. Register statistike o zakonski socialni pomoči
21. Register statistike kriminalitete
22. Register prometnih nesreč
23. Register uprave za najemnino
24. Datoteka vzorca
25. Medicinski register statistike umrljivosti za Grenlandijo
26. Register raznovrstnih raziskovanj

27. Register raziskovanj o družinskem budžetu
28. Register statistike o pokojninah
29. Register statistike o otroškem dodatku
30. Register statistike pomoči pri najemninah
31. Register poklicev/register raka
32. Register statistike migracije delovne sile
33. Register o nadomestilih za bolniško
34. Register statistike institucij za dnevno oskrbo
35. Register statistike o nepremičninah
36. Register za javno zdravstveno zaščito
37. Register raziskovanj o družinskem budžetu za Grenlandijo
38. Register statistike študentov, ki so se udeležili posameznih tečajev
39. Register statistike kriminalitete za Grenlandijo
40. Register o razvojih dohodkov
41. Register o raziskovanjih virov
42. Register o ženskah, ki se ukvarjajo z izrazito moškimi posli
43. Register o dohodkih kompenzacijskih pomoči
44. Register o porabljenem času za različne aktivnosti
*1950-1988
45. Register za raziskovanja o spremembi naslova
46. Register nezaposlenih oseb z kvalificirano izobrazbo
(1) Introduction to Danmarks Statistik s register provisions,
Danmarks Statistik, Copenhagen, 90 (6.str.)
B. REGISTRI ZA PODROČJE SPLOŠNIH
EKONOMSKIH STATISTIK
1. Registrski sistem podjetij in enot
2. Register kmetijske statistike
C. ADMINISTRATIVNI REGISTRI
1. Centralni register podjetij in enot
2. Register kadrov Statistike Danske

OSNUTEK ZAKONA o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva
1.člen
V zakonu o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva (Uradni list SRS, št.6/83 in 26/90) se drugi odstavek
1.člena spremeni tako, da se glasi: »Da bi se zagotovila
evidenca o stanju, gibanju in o nastanitvi občanov, so občani
dolžni prijaviti stalno prebivališče, spremembo naslova stanovanja, če se selijo znotraj območja občine, odjaviti stalno
prebivališče, če se odselijo z območja Republike Slovenije ter
prijaviti in odjaviti začasno prebivališče«.
2.člen
V prvem odstavku 5.člena se črtajo besede »in odjava«, besedilo »oziroma iz naselja za stalno odselijo« in besedilo »v
istem kraju«. Na koncu se doda novi stavek, ki se glasi:
»Odjava stalnega prebivališča pa je obvezna za občane, ki se
odselijo z območja Republike Slovenije«!
Na koncu šestega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo: »ter odjavi stalno prebivališče prijavitelja, če se ta
seli znotraj območja Republike Slovenije.«
3.člen
Za 5.členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Občan je ob prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališča in
prijavi spremembe naslova stanovanja dolžan dati pristojnemu organu naslednje podatke:
1. enotno matično številko občana (EMŠO) oziroma datum
rojstva in spol, če ta ni določena;
2. priimek in ime;
3. kraj rojstva;
4. novo in staro stalno prebivališče;
5. državljanstvo republike;
6. zakonski stan;
7. šolsko izobrazbo;
8. poklic;
9. registrsko številko osebne izkaznice, organ, ki jo je izdal in
datum izdaje;
10. priimek in ime ter EMŠO osebe, ki vodi gospodinjstvo ter
sorodstveno razmerje do te osebe;
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11. vzrok selitve;
12. datum prijave, odjave oziroma spremembe.«
Občan, ki namerava začasno odpotovati v tujino za več kot tri
mesece, mora dati še podatke o prebivališču in zaposlitvi
v tujini.
Pristojni organ vodi podatke iz prvega odstavka tega člena,
razen podatka iz 9.točke, v registru stalnega prebivalstva.
Podatki o osebah, ki so umrle, se odselile z območja registra
stalnega prebivalstva ali bile odpuščene iz državljanstva
Republike Slovenije, ali bile brisane z dokončno odločbo iz
registra stalnega prebivalstva, ali so se odselile, pa se niso
odjavile, se hranijo v registru stalnega prebivalstva še petdeset let, nato pa se arhivirajo.«.
4.člen
Za 10.členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Stanodajalec, ki vodi knjigo gostov brez kopije ali oseba, ki
prijavlja začasno prebivališče ob prijavi oziroma odjavi začasnega prebivališča je pristojnemu organu dolžna dati naslednje podatke:
1. priimek in ime ter naslov oziroma ime (firma) in sedež
stanodajalca in stanodajalčevo enotno matično številko
občana oziroma matično številko organizacije;
2. priimek in ime ter enotno matično številko občana za
katerega se prijavlja začasno prebivališče oziroma datum
rojstva in spol, če ta ni določena;
3. kraj rojstva;
4. registrsko številko osebne izkaznice in organ, ki jo je izdal;
5. šolsko izobrazbo;
6. poklic;
7. naslov stalnega prebivališča;
8. naslov začasnega prebivališča;
9. datum in uro prihoda, odhoda oziroma obnove;
10. naselje in datum prijave.
Pristojni organ vodi podatke iz prvega odstavka tega člena
v Razvidu začasnega prebivališča.
Stanodajalec, ki vodi knjigo gostov s kopijo, je ob prijavi
dolžan dati oddelku oziroma postaji milice naslednje podatke
poročevalec

d občanu, za katerega prijavlja začasno prebivališče:
I. zaporedno številko prijave;
?. priimek in ime ter enotno matično številko občana oziroma
latum rojstva in spol, če ta ni določena;
3. kraj rojstva;
1. naslov stalnega prebivališča;
5, registrsko številko osebne izkaznice in organ, ki jo je izdal;
5.3 datum in uro prihoda in datum odhoda.
odatki iz prvega in četrtega odstavka tega člena se hranijo
še eno koledarsko leto, po tem, ko je oseba odjavljena in se
lato uničijo.«.
5.člen
Za 15.členom se dodata nov 15.a in 15.b člen, ki se glasita:
»15.a člen
3
ristojni organ, ki je vključen v računalniško mrežo Republiškega sekretariata za notranje zadeve, vodi register stalnega
arebivalstva in razvid začasnega prebivališča na računalniku
Republiškega sekretariata za notranje zadeve.
Republiški sekretariat za notranje zadeve opravlja tehnične
zadeve v zvezi z vodenjem registra stalnega prebivalstva in
razvida začasnega prebivališča in namesto pristojnega
Drgana pošilja vse podatke iz prvega odstavka 5.a člena razen
oodatka iz 9.točke, Zavodu Republike Slovenije za statistiko
za vodenje centralnega registra prebivalstva Republike Slovelije, in podatke iz 2,3,5,6,7,8 in 9.točke prvega odstavka 10,a
:lena, ki jih zavod uporablja za statistična raziskovanja ter za
dopolnjevanje z zakonom vzpostavljenih evidenc.
15.b člen
Osebne podatke iz 5.a člena in prvega odstavka 10.a člena
lega zakona lahko uporabljajo delavci organov za notranje
zadeve, če jih potrebujejo pri izvrševanju z zakonom določenih nalog in če imajo za to pooblastilo.
?ooblastilo iz prejšnjega odstavka da predstojnik RepubliIkega sekretariata za notranje zadeve ali oseba, ki jo on
>ooblasti.
Dsebni podatki iz 5.a člena pod zaporedno številko 1,2,3 in
4 se lahko uporabljajo tudi za povezovanje s podatki drugih
z zakonom vzpostavljenih upravnih evidenc, ki so v pristojnosti organov za notranje zadeve.«.
6.člen
17.člen se spremeni tako, da se glasi:
>Centralni register prebivalstva Republike Slovenije, register
stalnega prebivalstva in razvid začasnega prebivališča se
lahko vodi tudi na računalniku ali mikro filmih po metodolo-

giji in šifrantih, ki so določeni s predpisi in se uporabljajo kot
standardi za demografska in druga statistična raziskovanja.«
7.člen
V 19.členu se za besedilom »Register stalnega prebivalstva«
postavi vejica in doda besedilo »Centralni register prebivalstva Republike Slovenije«; besedi »upravičen interes« se
nadomestita z besedilom »da so do njihove uporabe upravičeni na podlagi zakona ali pisne privolitve posameznika, na
katerega se osebni podatki nanašajo«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Uporabniki osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka ne*
smejo posredovati osebnih podatkov drugim uporabnikom in
jih smejo uporabljati samo za namene za katere so jih dobili.
8.člen
Prvi odstavek 20.člena se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše v soglasju
z direktorjem Zavoda Republike Slovenije za statistiko: obrazec za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča; obrazec
osebnega kartona in kartona gospodinjstev ter način vodenja
in vzdrževanja registra stalnega prebivalstva.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor zavoda Republike Slovenije za statistiko predpiše
v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje zadeve način
vodenja in vzdrževanja centralnega registra prebivalstva
Republike Slovenije.«.
9.člen
V celotnem besedilu zakona se izraz »organizacija združenega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti«
nadomesti z izrazom »podjetja, druge organizacije«, kratica
»SR« pa nadomesti z besedo »Republika« v ustreznem
sklonu.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

. Področje evidence gibanja in nastanitve občanov ureja
zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebi'alstva, ki ga je Skupščina Republike Slovenije sprejela leta
1983, v letu 1990 pa spremenila le v toliko, da ga je uskladila
r »L« amandmajem sprejetim k Ustavi Republike Slovenije, in
valorizirala v njem določene denarne kazni.
/ letu 1990 je Skupščina Republike Slovenije sprejela tudi
zakon o varstvu osebnih podatkov, ki določa, da je potrebno
izpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk osebnih podatkov
'er zbiranje, obdelovanje, shranjevanje posredovanje in
jporabo osebnih podatkov vsebovanih v njih, uskladiti z njeTovimi določbami do marca 1991. leta.
/ skladu z navedenim bi bilo potrebno zakon o evidenci
nastanitve občanov in o registru prebivalstva uskladiti z zakonom o varstvu osebnih podatkov tako, da bi zbiranje,
obdelavo, shranjevanje, posredovanje in uporabo osebnih
oodatkov.ki je podrobno urejeno s podzakonskimi predpisi,
iredili z zakonom. Ob tej priliki bi tudi ukinili obveznost
občana, da ob preselitvi znotraj območja Republike Slovenijeodjavi prejšnje stalno prebivališče, saj je z uvedbo računalniškega vodenja evidence stalnega prebivalstva omogočeno, da
občinski upravni organ za notranje zadeve to opravi sam.
V skladu z zgoraj navedenim bi spremenili drugi odstavek 1.
ilena ter prvi odstavek 5. člena tako, da bi iz navedenih
določb črtali obvezo občana, da odjavi prejšnje stalno prebivališče, če se preseli znotraj območja Republike Slovenije.
Šesti odstavek 5. člena pa bi do- polnili tako, da bi občinski
upravni organ za notranje zadeve zavezali, da ob prijavi stalnega prebivališča sam opravi odjavo prejšnjega stalnega prebivališča, če je to tudi na območju Republike Slovenije.
V skladu z določilom zakona o varstvu osebnih podatkov, po

katerem se smejo zbirati le osebni podatki, ki so določeni
z zakonom, bi za 5. členom dodali nov 5.a člen, v katerem bi
taksativno našteli osebne podatke, ki jih je občan dolžan dati
pristojnemu organu ob prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališča.

ooročevalec

10.člen
Določbe izvršilnih predpisov, izdanih na podlagi zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva (Ur.list
RS, št.6/83 in 26/90), ki so v nasprotju s tem zakonom, prenehajo veljati z dnem, ko začne veljati ta zakon.
S tem zakonom določeni izvršilni predpisi morajo biti izdani
v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
11.člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Tako bi v registru stalnega prebivalstva zbirali in vodili
podatke o enotni matični številki občana oziroma datumu
rojstva in spolu, (če EMŠO ni določena), priimku in imenu,
kraju rojstva, novem in starem stalnem prebivališču, republiškem državljanstvu, zakonskem stanu, šolski izobrazbi,
poklicu, registrski številki osebne izkaznice in organu, ki jo je
izdal ter o datumu izdaje, priimku in imenu in enotni matični
številki občana, ki vodi gospodinjstvo s sorodstvenim razmerjem do te osebe, vzroku selitve ter datumu prijave, odjave
oziroma spremembe. Za občana, ki namerava začasno odpotovati v tujino za več kot tri mesece, bi določili, da mora dati
še podatke o prebivališču in zaposlitvi v tujini.
Posebej bi v istem členu tudi določili, da prej navedene
podatke, razen podatkov o osebni izkaznici, pristojni organ
vodi v registru stalnega prebivalstva.
V skladu z zahtevami zakona o varstvu osebnih podatkov, bi
določili, da pristojni organ hrani osebne podatke oseb, ki so
umrle ali so se odselile ali so bile odpuščene iz državljanstva,
še 50 let, nato pa jih arhivira.
Tako kot za prijavo stalnega prebivališča, bi v zakonu v 10.
a členu določili, katere podatke je občan oziroma stanodajalec dolžan dati, ob prijavi začasnega prebivališča. Določili bi,
da mora stanodajalec, ki vodi knjigo gostov brez kopije ali
oseba, ki prijavlja začasno prebivališče, ob prijavi ali odjavi
začasnega prebivališča, dati pristojnemu občinskemu uprav23

nemu organu za notranje zadeve, podatke o priimku in imenu,
naslovu oziroma sedežu stanodajalca ter enotni matični številki občana ali matični številki organizacije oziroma podjetja.
Poleg tega pa še podatke o priimku in imenu ter enotni
matični številki občana oziroma datumu rojstva in spolu, (če
EMŠO ni določena), za katerega prijavlja začasno prebivališče, kraju rojstva, registrski številki osebne izkaznice in
organu, ki jo je izdal, šolski izobrazbi, poklicu, naslovu stalnega in začasnega prebivališča ter datumu in uri prihoda,
odhoda, oziroma datumu obnove začasnega prebivališča, ter
datumu prijave oziroma odjave začasnega prebivališča.
Določili bi, da te podatke vodi občinski upravni organ za
notranje zadeve v razvidu začasnega prebivališča.
Za stanodajalce, ki vodijo knjigo gostov s kopijo pa bi v nadaljevanju tega člena določili, da morajo oddelku oziroma
postaji milice dati podatke o zaporedni številki prijave, priimku in imenu občana, za katerega prijavljajo začasno prebivališče, njegovi enotni matični številki oziroma datumu rojstva in spolu, če ta ni določena, kraju rojstva, naslovu stalnega prebivališča in podatke o osebni izkaznici ter datumu
prihoda in odhoda.
V skladu z zahtevami zakona o varstvu osebnih podatkov bi
tudi določili, da se podatki iz razvida začasnega prebivališča
in knjige gostov hranijo še eno koledarsko leto, potem ko je
oseba odjavljena, in se nato uničijo.
Zato, da v praksi ne bi prišlo do težav, bi v 15. a členu posebej
določili, da občinski upravni organi za notranje zadeve, ki
imajo računalniško opremo, vodijo register stalnega prebivalstva in razvid začasnega prebivališča na računalniku Republiškega sekretariata za notranje zadeve, ki opravlja tehnične
zadeve v zvezi z vodenjem razvida in registra, in namesto
pristojnih organov pošilja podatke iz registra in razvida
Zavodu Republike Slovenije za statistiko.
V skladu z zahtevami iz zakona o varstvu osebnih podatkov pa
bi v 15. b členu določili, da podatke iz registra in razvida lahko
uporabljajo delavci organov za notranje zadeve, pri izvrševanju z zakonom določenih nalog, če imajo za to pooblastilo
Republiškega sekretarja za notranje zadeve ali osebe, ki jo on
določi. Poleg tega bi določili, da se podatki o enotni matični
številki občana, priimku in imenu, rojstnem datumu in kraju
ter stalnem prebivališču lahko povezujejo z drugimi z zakonom vzpostavljenimi upravnimi evidencami, ki so v pristojnosti organov za notranje zadeve.
V zakonu je določeno, da se centralni register prebivalstva,
register stalnega in razvid začasnega prebivališča vodijo po
enotni metodologiji in šifrantih, ki jih določita Republiški
sekretariat za notranje zadeve v soglasju z Zavodom Republike Slovenije za statistiko. Ob pripravi tega akta se je ugotovilo, da poseben akt o tem ni potreben, ker zadostujejo
metodologija in šifranti, ki so določeni s predpisi in se uporabljajo kot standardi za demografska in druga statistična
raziskovanja. V skladu s tem bi spremenili 17. člen zakona.
Po 19. členu so dolžni upravljalci registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča dati zahtevane podatke
tistim, ki izkažejo upravičen interes. To določilo bi dopolnili
z določilom, po katerem bi zavezali tudi upravljalca, to je
Zavod Republike Slovenije za statistiko, da daje določene
podatke iz centralnega registra prebivalstva. Izraz »upravičen
interes« pa bi v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
konkretizirali tako, da bi smel upravljalec dati osebne podatke
le tistim, ki so do njih upravičeni, na podlagi zakona ali pisne
privolitve posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo. Poleg tega bi 19. člen dopolnili z določilom, da uporabniki osebnih podatkov ne smejo posredovati osebnih podatkov drugim uporabnikom, in da jih smejo uporabiti le za
namen, za katerega so jih dobili.
S spremembo prvega odstavka 20. člena bi republiškega
sekretarja za notranje zadeve in direktorja Zavoda Republike
Slovenije za statistkiko pooblastili, da izdata ustrezne pravilnike za izvajanje tega zakona.
Nadalje bi z 9. členom tega zakona določili, da se izrazi
»organizacija združenega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti«, uporabljeni v zakonu nadomestijo z izrazi
»podjetja in druge organizacije«; kratica »SR« pa nadomesti
z besedo » Republika«.
V prehodnih in končnih določbah pa bi določili,. da vse
določbe veljavnih podzakonskih predpisov, ki so v nasprotju
s tem zakonom prenehajo veljati, z dnem uveljavitve tega
zakona.
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DOLOČBE ZAKONA O EVIDENCI
NASTANITVE OBČANOV IN
O REGISTRU PREBIVALSTVA (Ur.list
RS št.:6/83 in 26/90), KI SE
SPREMINJAJO
1. člen
Ta zakon ureja prijavo in odjavo stalnega in začasnega prebivališča ter vodenje evidenc prebivalstva.
Da bi se zagotovila evidenca o stanju, gibanju in o nastanitvi
občanov, so občani dolžni prijaviti oziroma odjaviti stalno
prebivališče, spremembo naslova stanovanja v kraju stalnega
prebivališča in začasno prebivališče.
Zaradi zagotovitve točnih evidenc o stanju in gibanju občanov
imajo organizacije združenega dela, druge samoupravne
organizacije in skupnosti, državni organi, hišni sveti in drugi
organi hišne samouprave, društva in občani pravico in dolžnost skrbeti za dosledno izvajanje določb tega zakona in
drugih predpisov s področja prijave in odjave občanov.
5. člen
Prijava in odjava stalnega prebivališča in prijava sprememb«
naslova stanovanja je obvezna za vse občane, kadar s«
v nekem naselju stalno naselijo oziroma iz naselja za stalne
odselijo ali spremenijo naslov stanovanja v istem kraju.
Občane, stare manj kot 18 let, so dolžni prijaviti oziromž
odjaviti starši ali skrbniki oziroma tisti, pri katerih prebivajo.
Občani, starejši od 15 let, ki so po drugih predpisih pridobili
popolno poslovno sposobnost, so se dolžni prijaviti ozirom:
odjaviti sami.
Stalno prebivališče in spremembo naslova stanovanja je treb;
prijaviti v osmih dneh od naselitve oziroma spremembi
naslova stanovanja.
Stalno prebivališče je treba odjaviti, preden se zapusti. Pi
odjavi je občan dolžan navesti naselje novega stalnega prebi
vališča.
Uradna oseba, ki prejme prijavo oziroma odjavo, izda prijavi
telju potrdilo o prijavi oziroma odjavi.
Hišni sveti, drugi organi hišne samouprave oziroma stanoda
jalci so dolžni napotiti občane, ki se vselijo v stanovanjski
objekte oziroma stanovanja, naj prijavijo oziroma odjavijc
stalno prebivališče, in imajo pravico preveriti, ali so občan
izpolnili to dolžnost.
Občan mora ob prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališči
ali ob prijavi spremembe naslova ali ob prijavi oziroma odjav
začasnega prebivališča dati resnične podatke.
17. člen
Centralni register prebivalstva SR Slovenije, register stalneg;
prebivalstva in razvid začasnega prebivališča se vodijo pc
enotni metodologiji in enotnih šifrantih, ki jih določi Republi
ški sekretariat za notranje zadeve v soglasju z Zavodom SF
Slovenije za statistiko, lahko tudi na račnalniku ali mikro filmi
v skladu z veljavnimi predpisi.
19. člen
Na zahtevo organizacij združenega dela ter drugih samou
pravnih organizacij in skupnosti državnih organov in obča
nov, morajo organi, ki vodijo register stalnega prebivalstva ir
razvid o začasnem prebivališču, dati zahtevane podatke i
registra oziroma razvida, če le-ti izkažejo upravičen interes
20. člen
Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše v soglasji
z direktorjem Zavoda SR Slovenije za statistiko podatke, ki jil
je treba dati ob prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališča ii
ob spremembi naslova stanovanja, ter ustrezen obrazec.
Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše obrazec z
prijavo in odjavo začasnega prebivališča, način prijavljanja i
vodenja razvida začasno prijavljenih oseb, obrazec in načii
vodenja knjige godstov.
Direktor Zavoda SR Slovenije za statistiko predpiše v soglasji
z republiškim sekretarjem za notranje zadeve obrazce oseb
nega kartona in kartona gospodinjstev ter pravilnik za vode
nje in vzdrževanje regisra stalnega prebivalstva in druge teh
nične določbe.
poročevalec

VPRAŠANJA DELEGATOV

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR

O težkem gospodarskem položaju in
nezaposlenosti v lendavski občini?

Cje je ustavna oziroma zakonska osnova za
>risluškovanje približno 80 državljanom?

MARIJA POZSONEC, delegatka Družbenopolitičnega zbora,
je vlado vprašala, kaj ta namerava storiti, ker je v lendavski
občini 25% nezaposlenih, gospodarstvo je v sesulu, kdaj bo
začel veljati zakon o demografsko ogroženih območjih in
kdaj bo pomursko kmetijstvo dobilo izplačane dodatne stimulacije za izvoz agrarnih proizvodov?
Republiški sekretariat za družbeno planiranje ji je odgovoril:
Zakon o spodbujanju demografsko ogroženih območij
v Republiki Sloveniji je bil sprejet koncem decembra 1990.
leta (Uradni list RS, št. 48/90). Na podlagi tega zakona je
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 31. 1. 1991 sprejel
Odlok o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena
območja v Republiki Sloveniji v obdobju 1991-1993 (Uradni
list RS, št. 6/91). Republiški sekretariat za družbeno planiranje
je kot pristojni republiški upravni organ že pripravil natečaj za
zahtevke:
- za sofinanciranje izdelave razvojnih programov posameznih demografsko ogroženih območij, za sofinanciranje izdelave inicialnih razvojnih načrtov in refundiranja stroškov izdelave projektne dokumentacije;
- za sofinanciranje lokalne gospodarske infrastrukture na
demografsko ogroženih območjih;
- za sredstva, za spodbujanje gospodarskih naložb na
demografsko ogroženih območjih.
Natečaj bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije
v naslednjih dneh po sprejetu Zakona o proračunu Republike
Slovenije za leto 1991, ki predstavlja finančno osnovo za
izvajanje Zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območjih v Republiki Sloveniji. Za zahtevke, ki bodo
izpolnjevali pogoje zakona bodo v okviru srestev, ki bodo
predvidena v proračunu za leto 1991, odobrena po preteku tri
mesečnega obdobja od objave natečaja dalje, kot to določa
zakon.
Republiški sekretariat za delo pa odgovarja:
Problemi nezaposlenosti postajajo vse bolj pereči ne le v Lendavski občini temveč v vsej Sloveniji s tem, da so v lendavski
občini še bolj izraziti saj je stopnja nezaposlenosti med najvišjimi v Sloveniji. V zvezi z vprašanjem kaj namerava storiti
vlada za rešitev problema nezaposlenosti kot tudi v zvezi
z reševanjem drugih gospodarskih vprašanj je odvisno od
realnih materialnih možnosti s katerimi bo republika v letošnjem letu razpolagala. Znano je, da je bil pred kratkim v republiški skupščini sprejet zakon o zaposlovanju, dopolnjen
zakon o delovnih razmerjih, v teku pa je tudi sprejemanje
republiškega proračuna. Republika je že dosedaj vodila
v skladu s predpisi in možnostmi aktivno politiko na področju
zaposlovanja in reševanja drugih problemov v zvezi s tem.
Novi zakon odpira še nove možnosti zlasti na področju pospeševanja zaposlovanja. V teh okvirih mora vsako podjetje in
vsaka občina iskati svoje možnosti s tem, da vlada ne bo
pripravljala programa za vsako občino posebej.
Poudariti moramo, da ne bo mogoče računati v vseh primerih
na pomoč republike, zato je nujno, da se gospodarstvo samo
čim hitreje prilagodi novim zahtevam trga in ostrejšim pogojem gospodarjenja ter išče izhod iz dosedanjih razmer tako
s pripravo novih proizvodnih programov, z iskanjem dodatnih
investicijskih in drugih sredstev od skupnih vlaganj s tujimi
partnerji do vključevanja sredstev občanov in drugo. Neposredno je Republiški sekretariat za delo vključen v reševanje
problemov v podjetju Varstroj, kjer proučuje možnosti nadaljnjega razvoja posebna ekspertna skupina in v kolikor bodo
ugotovitve pozitivne je predvideno sodelovanje republike pri
zagotavljanju sredstev kapitalizacje za 220 delavcev.
Strokovne službe Republiškega zavoda za zaposlovanje so ob
sodelovanju Enote v Murski Soboti obiskale vsa podjetja
v občini Lendava in seznanile odgovorne delavce z možnimi
oblikami sodelovanja pri razreševanju presežnih delavcev.
Za 1271 delavcev so bila tudi odobrena sredstva za nadome-

IARJA LAVTIŽAR-BEBLER, delegatka Družbenopolitičnega
bora, je republiškega sekretarja za notranje zadeve zaprolila, da ji pove, na kateri ustavni in zakonski podlagi je
Ivedeno in se izvaja prisluškovanje približno 80 ljudem, kot
Ino izvedeli iz intervjuja z dr. Miho Brejcem, ki vodi Slovenko službo državne varnosti?
lepubliški sekretariat za notranje zadeve ji je odgovoril:
'roučili smo delegatsko pobudo in vprašanje delegatke druženopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije Darje
avtižar-Bebler z dne 5/3-1991 glede zakonske podlage za
risluškovanja telefonom in vam pošiljamo naše stališče,
elegatka v svoji pobudi oziroma vprašanju navaja, da je
vidika ustavnosti in zakonitosti ta čas prisluškovanje s strani
ržavne varnosti »80. telefonom v Sloveniji povsem
nasprotju z ustavo in tudi nezakonito, ker v zakonih zaenkrat
e ni možne določbe o odstopu od načela neprekršljivosti
ajnosti telefonskega sporočanja«. Glede na navedeno prosi
a odgovor, na kateri ustavni in zakonski podlagi so uvedena
i izvajana omenjena prisluškovanja.
!ot delegatka v svoji pobudi že sama ugotavlja, se določbe
stave uresničujejo neposredno na podlagi ustave. Res je
icer, da še nimamo zakona, ki bi predpisoval odločitev
odišča za z ustavo predviden odstop od načela neprekršljivoti tajnosti pisem in drugih občil, vendar pa je Republiški
ekretariat za notranje zadeve po sprejetju ustavnega amandhaja pristopil k izdelavi predloga za izdajo zakona o notranjih
adevah in ga Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slove!ije predložil zaradi zakonodajnega postopka v nobembru
990. Zakon o notranjih zadevah v 11. členu namreč določa,
a sme republiški sekretar za notranje zadeve izjemoma glede
losameznih oseb in organizacij odrediti ukrepe, ki odstopajo
>d načela nedotakljivosti pisemske tajnosti in tajnosti drugih
)bčil, če je to neogibno potrebno za potek kazenskega
)ostopka ali za varnost države, vendar daje pristojnost za
odločitev o tem ukrepu, republiškemu sekretarju za notranja
tadeve.
3lede na to, da torej pozitivna zakonodaja z zamikom sledi
)rocesom v družbi, se je služba državne varnosti pri svojem
Jelu v tem prehodnem obdobju ravnala po veljavnem zakonu
3 notranjih zadevah, ki naj bi bil v skladu z ustavnim zakonom
3 spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandnajev IX do LXXIX k Ustavi republike Slovenije (Ur. list RS št.
1/91), z njim usklajen do 31. 12. 1991, ter po priporočilih
Skupščine republike Slovenije in njenih komisij ter Sveta
Republike Slovenije za varstvo ustavne urediteve. Ocenjujemo pa, da je nesporno, da tako veljavni zakon, kakor tudi Ll
amandma predvidevata odstop od načela neprekršljivosti tajnosti pisem in drugih občil, pri čemer oba izhajata iz ščitenja
anakih interesov, to je interesa kazenskega postopka oziroma
/arnosti države. Ne želimo razvrednotiti pomena določbe
o odločitvi sodišča glede navedenega ukrepa, menimo pa, da
gre vendarle samo za razliko glede organa, ki odloča
d ukrepu, kar predstavlja po naši oceni manjši problem, kot bi
ga predstavljala popolna opustitev odstopanja od načela
neprekršljivosti tajnosti pisem in občil tudi v primerih, ko bi
republiški sekretar ocenil, da je ogrožena varnost države
oziroma je to neogibno potrebno za potek kazenskega
postopka. Ob tem naj dodamo, da ima komisija za nadzor nad
zakonitostjo dela službe državne varnosti stalen vpogled
v delo službe državne varnosti tudi glede metod in sredstev, ki
jih ta služba uporablja pri opravljanju zadev iz svoje pristojnosti.
Nenazadnje naj še spomnimo na to, da bo zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah predvidoma
sprejet v aprilu tega leta.
ooročevalec
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stilo osebnega dohodka v času čakanja na delo za 6 mesecev.
Nekatera podjetja kljub prisotni problematiki svojih zahtevkov
na republiko niso posredovala, ker niso imela na razpolago
perspektivnih programov, čeprav so bila seznanjena z možnostjo pridobitve sredstev - TLO Lendava.
Da bi nezaposlene delavce ponovno aktivirali iščemo razne
oblike izobraževanja oziroma usposabljanja za delo. Tako je
bilo vključenih v 1990. letu v usposabljanje 52 delavcev,
v letošnjem letu pa do sedaj 30 delavcev (Keral, Planika
- Tumišče, TLO - enota Dobrovnik).
S kapitalizacijo denarnih nadomestil poskušamo vključiti
delavce v ponovno zaposlitev bodisi v lastnih podjetjih, v obrti
in kmetijstvu.
V okviru projekta Curos, je odpisana pogodba o sodelovanju
s podjetjem »LEND«, ki skupaj z Republiškim zavodom za
zaposlovanje Enoto Murska Sobota vodi aktivnosti za razvijanje podjetniških idej in samozaposlovanja. Menimo, da tudi
sama podjetja in druge odgovorne strukture v občini niso bile
dovolj aktivne pri prestrukturiranju in uvajanju novih proizvodnih programov.
Kako namerava vlada reševati finančne težave
pomladanske setve in kako bo z regresiranjem
nafte, porabljene v kmetijstvu?
MARJAN PODOBNIK, delegat Družbenopolitičnega zbora,
je vladi postavil dve, za ta čas dokaj aktualni vprašanji in
sicer v zvezi z reševanjem finančnih težav pri spomladanski
sestvi ter ukinjenem regresiranju cen nafte. Na ta vprašanja
dobil naslednje odgovore Republiškega sekretariata za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
Sredstva za spomladansko setev
Za predvideni obseg spomladanske setve v Republiki Sloveniji zagotavljajo proizvajalci reprodukcijskega materiala (rudninska gnojila, sredstva za varstvo rastlin, kakovostno sortno
seme, rezervne dele in drugo) potrebvne količine in v ustreznem izboru.
Za zagotovitev oskrbe so potrebna tako dinarska kot tudi
devizna sredstva.
Devizna sredstva zagotavljamo v letošnjem letu za rudninska gnojila, sredstva za varstvo rastlin in vetrinarska zdravila
v okviru republiškega prednostnega programa v obsegu 25,7
mio USD.
Zadružna zveza Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije - sekcija za ogroživilstvo, sta za izvedbo spomladanske
setve pripravili pregled potrebnih dinarskih sredstev v skupni
višini 2,15 mrld din. Ocenjeno je, da je minimalni obseg
dinarskih sredstev v višini 0,93 mrld din potrebno pokriti
z bančnimi kratkoročnimi posojili.
Na podlagi te ocene smo bankam posredovali predlog
o potrebnem kreditiranju s priporočilom, da se v okviru medbančnega dogovra upoštevajo različne regionalne potrebe po
kreditnih sredstev.
Banke dajejo za prednostne namene v kmetijstvu kratkoročna posojila z najnižjo možno obrestno mero, ki je bila 45%.
Dosedanji način vzpodbujanja kmetijske proizvodnje je na
zvezni ravni v preteklem letu zakonsko omogočal regresiranje
cene vhodnih repromaterialov (gnojila, sredstva za varstvo
rastlin, seme), s čimer so se delno znižale cene.
S prevzemom zvezne obveznosti regresiranja osnovnega
kmetijskega reprodukcijskega materiala smo predlagali, da
zadržimo namene in potrebni obseg sredstev.
V osnutku proračuna Republike Slovenije za leto 1991 je za
te namene predvideno 375 mio din, od tega za poravnavo
neplačanih obveznosti federacije iz leta 1990:
- za regres reprodukcijskega materiala 15 mio din
- za regresiranje dela obresti za kredite v kmetijstvo 150 mio
din.
Preostalih 210 mio din pa je predvidenih v ietu 1991 za oba
namena, kar je bistveno manj, kot je v lanskem letu prejelo
slovensko kmetijstvo za ta namen.
Ukinjen regres pri nakupu dieselskega goriva D-2
Zakon o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov
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in storitev (Uradni list SFRJ, št./91),ki je začel veljati s 1, 2.
1991, je odpravil davčne olajšave pri nakupu dieselskega
goriva D-2 za kmetijske organizacije in kmete, ki so proizvodno sodelovali s kmetijskimi organizacijami. Z novim zakonom so se cene pogonskega goriva D-2 za kmetijsko mehanizacijo izenačile s cenami tega goriva za vse druge uporabnike, zaradi tega problematika ni bila vključena v osnutek
proračuna za leto 1991.
Pred tem so se davčne olajšave za nakup pogonskega
goriva za kmetijstvo večkrat menjale oziroma za določeno
obdobje celo ukinjale. Z namenom, da po dokočni odpravi
davčnih olajšav pri nakupu pogonskega goriva D-2 vzpostavimo podoben sistem regresiranja maloprodajne cene tega
goriva, kot je v uporabi v sosednih državah (Avstrija, Italija), je
RS za kimetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravil predlog za
regresiranje pogonskega goriva D-2, ki se uporablja v kmetijstvu in gozdarstvu. Predlog sistema regresiranja temelji na
obsegu kmetijskih in gozdnih zemljišč in normativov porabe
pogonskega goriva za obdelavo posameznih zemljišč skupir
(njive, travniki, gozd idr.). Ob upoštevanju teh kriterijev ir
omejitvi upravičencev na tiste, ki imajo v lasti oziroma najemu
več kot 1 ha kmetijskih in gozdnih zemljišč, sedanje cene
pogonskega goriva D-2 v višini 9,80 din/1 in 30% regresu, bi
bilo kmetijstvo in gozdarstvo upravičeno do 292,5 in din
letnega regresa.
O predlogu za regresiranje pogonskega goriva D-2 je 19
marca 1991 razpravljal Odbor a gospodarstvo Izvršnega sveta
Skupščine Republike Slovenije. Odbor je sprejel sklep, da se
ob prenosu nekaterih obveznosti iz federacije v Republiko
[Slovenijo in spremembi intervencij ponovno prouči tudi predlog za regresiranje pogonskega goriva D-2, ki ga uporablja
kmetijstvo in gozdarstvo.
O nezaželjenem odlagališču v Pesniškem dvoru
MIRKO VAUPOTIČ, delegat Družbenopolitičnega zbora, je
Izvršnemu svetu oziroma Republiškemu sekretariatu za var
stvo okolja in urejanje prostora postavil nekaj vprašan
v zvezi z odlagališčem v Pesniškem dvoru, na katere je dobil
naslednje odgovore:
{
1. Kaj je bilo do sedaj storjenega za sanacijo odlagališči
kislega gudrona v Pesniškem dvoru?
S strani podjetja »PETROL«, katerega odpadek se je depo
niral na tem odlagališču, je bil v preteklosti izvršen obrambn
zaščitni nasip okoli odlagališča, ter zgrajena čistilna naprava
za izcedne vode.
S strani Republišega sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora je bil v letu 1990 podjetju PETROL za nadaljevnje
sanacije tega odlagališča odobren »ekološki dinar« v višini 2C
mio din. S temi sredstvi naj bi se popravil plato in potrebna
infrastruktura za solidifikacijo gudrona.
Kolikor je sekretariatu znano, PETROL do danes še ni zače
s porabo nakazanih sredstev za nadijevanje sanacije odlagališča.
2. Kako in kdaj se bo odlagališče dokončno saniralo?
V kolikor bodo zagotovljena sredstva za nadaljevanje sanacije bo odlagališče dokončno sanirano v letu 1992.
3. Kdo je odgovoren za vzdrževanje in sanacijo odlagališča?
Glede na to, da gre izključno za odpadek proizvodnje
podjetja »PETROL«, je ta odgovoren za njegovo vzdrževanje
in sanacijo.
4. Kako rešujejo podobne probleme v tujini?
Osnovni način odstarnjevanja tega odpadka je sežig z even
tuelno uporabo proizvedene toplotne energije, delno pa jr
v uporabi tudi soldifikacija, vendar v omejenem obsegu.
ZBOR OBČIN
Kakšne novosti pri vzdrževanju gozdnih cest
prinaša nov zakon o gozdovih
ERVIN KOKOŠINEK, delegat v Zboru občin, je Izvršnemu
poročevalec

svetu postavil nekaj vprašanj, ki se nanašajo na vzdrževanje cest po novem zakonu o gozdovih
S spremembami in dopolnitvami zakona o gozdovih naj bi
gozdarstvo na organizacijskem področju doživelo bistvene
spremembe. Spremembe enakega pomena pa naj bi nastale
tudi pri financiranju dejavnosti posebnega pomena v gozdovih. Razumljivo je, da se ob tem zastavljajo vprašanja, ki se
zde lastnikom gozdov najpomembnejša. V ospredje stopa
tudi skrb za vzdrževanje gozdnih cest.
Sedanji sistem gradenj in vzdrževanja gozdnih cest je omogočal redno vzdrževanje in tudi zimsko pluženje, čeprav je
finančno breme skoraj v celoti padlo na lastnike gozdov in
gozdna gospodarstva. Pomembno je bilo organizirano in
usklajeno vzdrževanje. Brez dvoma je upravičena zaskrbljenost lastnikov gozdov, ker le kratka prekinitev vzdrževanja
v pomladanskem ali jesenskem času povzroči na cestah
nepopravljivo škodo. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije si prizadeva, da do take prekinitve ne bi prišlo.
V bodoče naj bi bilo financiranje vzdrževanja gozdnih cest
zagotovljeno v republiškem proračunu, skrb za pravočasno in
kakovostno vzdrževanje pa naj bi prevzela javna gozdarska
služba. Njena naloga bo poiskati kakovostne in čim cenejše
izvajalce, med katerimi bodo vsekakor tudi lastniki gozdov, ki
se bodo lahko, če bo v njihovem interesu, za tako delo
primerno organizirali.
Seveda pa j? v tem trenutku, ko gozdna gospodarstva zaradi
predčasne razgradnje dosedanjega sistema gospodarjenja
z gozdovi ne morejo več v celoti izpolnjevati svojih obveznosti
po zakonu o gozdovih, pomembno, kako preiti v nov sistem
gospodarjenja z gozdovi s čim manjšimi posledicami za gozdove. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije skuša to
doseči s predčasnim sofinanciranjem nekaterih dejavnosti
v zasebnih gozdovih iz republiškega proračuna. To mu omogoča dejstvo, da bo dohodnina (dohodki iz kmetijstva), ki bo
delno nadomestila sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo,
odmerjena od 1. januarja 1991. Na ta način bo možno omiliti
tudi problem fpomladanskega vzdrževanja gozdnih cest.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor na delegatsko vprašanje pripravil Republiški
sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
Nekaj vprašanj o posledicah nesprejetja zakona
o zasebnem delu
ROMAN JAKIČ, delegat v Zboru združenega dela in JANEZ
KOPAČ, delegat v Družbenopolitičnem zboru, sta Izvršnemu
svetu postavila nekaj vprašanj o posledicah nastalih
z nesprejetjem zakona o zasebnem delu.
V zvezi z delegatskim vprašanjem, ki sta ga posredovala
delegata Liberalno-demokratske stranke v Zboru združenega
dela in Družbenopolitičnem zboru g. Roman Jakič in g. Janez
Kopač v zvezi z nesprejetjem zakona o zasebnem delu, je
Izvršni svet poslal naslednji odgovor:
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na svoji seji dne
13. 3.1991 sprejel sklep, da bo predlagal Skupščini Republike
Slovenije v sprejem splošni registracijski zakon za fizične
osebe, ki opravljajo dejavnost. S tem bo podana zakonska
podlaga za registracijo in pridobitev statusa vsem fizičnim
osebam, ki opravljajo dejavnost na gospodarskem in negospodarskem področju ob upoštevanju vseh posebnih pogojev, ki jih predpisuje oziroma bodo predpisovali zakoni
s posameznih področij dejavnosti. Registracijski zakon bo
tako po svoji naravi lex generalis, zakoni s posameznih področij pa lex specialis, ki bodo predpisovali pogoje za odpravljanje teh dejavnosti.
Na gospodarskem področju je sprejetje novele obrtnega
zakona v letu 1988 pomenilo liberalizacijo opravljanja dejavnosti s samostojnim osebnim delom, saj so bile odpravljene
vse omejitve vsebovane v t. i. m. 7. členu obrtnega zakona. Na
gospodarskem področju je že sedaj omogočeno samostojno
opravljanje dejavnosti z osebnim delom. Izjemo tega splošnega načela pa pomenijo tiste dejavnosti, ki pomenijo nevarporočevalec

nost za življenje in zdravje ljudi ter varnost in obrambno
sposobnost države (npr. zakon o proizvodnji in prometu
z mamili, zakon o prometu s strupi, zakon o orožju).
Na področju t. i. m. družbenih dejavnosti pa je samostojno
osebno delo že omogočeno na nekaterih področjih kot npr.
šolstvo, na ostalih področjih pa bodo možnosti za opravljanje
dejavnosti s samostojnim osebnim delom sproščene ob spremembi področne zakonodaje, ki je v skupščinski proceduri
v skladu s programom dela Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za leto 1991.

O nošenju in odvzemu orožja
FRANC PERKO, delegat Zbora združenega dela je postavil
naslednje delegatsko vprašanje: »V prečiščenem besedilu
Zakona o orožju (Ur. I. SRS, št. 17/81) so v II. poglavju:
ODZVEM OROŽJA IN LISTIN ZA POSEST OZIROMA NOŠENJE OROŽJA našteti razlogi za odvzem.
Ker zakon (30. člen) predvideva tudi odvzem legalno kupljenega, nikoli zlorabljenega in tudi ne v nasprotju z namenom
nabave in zakonom uporabljenega orožja, me zanima,
koliko takega orožja je bilo v Sloveniji odvzeto občanom
v zadnjih desetih letih in še posebej v letu 1990.
Prosim tudi pojasnilo, katere družbenopolitične ali druge
organizacije in zbori delovnih ljudi lahko dajejo pobudo
pristojnemu organu, da lahko uvede postopek za odvzem
orožnega lista, dovoljenje za posest orožja ali streliva 631.
člen zakona o orožju).«
Na postavljeno vprašanje odgovarjamo naslednje:
Po določbah 30. člena zakona o orožju odvzame občinski
upravni organi za notranje zadeve osebi, ki ji je prenehalo
članstvo v lovski družini ali strelski organizaciji, orožni list,
razen če se ni vključila v drugo lovsko družino ali strelsko
organizacijo, prizadeta oseba pa je dolžna najpozneje v osmih
dneh oddati tudi orožje. V praksi so takšni primeri redki, saj
občinski upravni organi za notranje zadeve opozorijo stranke,
da zaradi prenehanja članstva v lovski držuini oziroma strelski
organizaciji niso več upravičeni do orožnega lista za lovsko
oziroma športno orožje, lahko pa orožje obdržijo in zaprosijo
za izdajo dovoljenja za posest tega orožja. Glede na navedeno
občinski upravni organi za notranje zadeve občanom le zamenjajo listino za posest oziroma nošenje orožja. Če občani
orožja ne želijo več imeti, se orožje z odločbo odvzame.
V skladu s 33. členom zakona lahko po pravnomočnosti
odločbe o odvzemu orožja lastnik sam najde kupca za odvzeto orožje, sicer pa se orožje izroči podjetju, pooblaščenemu
za promet z orožjem, da ga proda v korist lastnika.
Republiški sekretariat za notranje zadeve Republike Slovenije
sicer zbira podatke o odvzetem orožju, vendar pa se ti podatki
nanašajo na vse orožje, odvzeto zaradi prenehanja članstva
v lovski družini ali strelski organizaciji. Iz naslednje tabele je
za obdobje zadnjih desetih let razvidno, koliko kosov orožja je
bilo odvzeto v posameznih letih:
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
39 20 34 29 28 48 37 58 34 20 3
Če pa bi želeli zbrati podatke o odvzetem orožju po določbah
30. člena zakona, bi morali občinski upravni organi za notranje zadeve pregledati vse spise o odvzemu orožja v preteklih
letih, za to pa bi potrebovali bistveno več časa, kot smo ga
imeli za pripravo odgovora na vaše delegatsko vprašanje.
V zvezi z določbo petega odstavka 31. člena zakona o orožju,
na podlagi katere lahko pristojni organ uvede postopek za
odvzem orožja tudi na pobudo družbenopolitične ali druge
organizacije in zbora delovnih ljudi, je treba opozoriti, da je
bil zakon o orožju sprejet v letu 1981, zato so pobudo za
odvzem orožja lahko dale družbenopolitične organizacije, ki
so v tistem času obstajale. Ker so z amandmaji k ustavi
Republike Slovenije črtana določila ustave o družbenopolitičnih organizacijah, se ta določba zakona ne uporablja več.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor na delegatsko vprašanje pripravil Republiški
sekretariat za notranje zadeve.
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DELEGATSKE POBUDE
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobude Franca Golije, delegata Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije in
Vitomira Grosa, delegata Zbora občin Skupščine
Republike Slovenije v zvezi z zadnjimi vojaškoobveščevainimi dogodki v Jugoslaviji
Delegata Skupščine Republike Slovenije Franc Golija in
Vitomir Gros sla v zvezi z zadnjimi vojaškoobveščevalnimi
dogodki v Jugoslaviji, ki so nas privedli na rob državljanske
vojne, dala pobude, da Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije takoj pripravi zakonske osnutke s katerimi:
- se na področju Republike Slovenije kakor tudi zoper
državljane Republike Slovenije izključi pristojnost vojaških
sodišč v mirnem času (ne glede na to ali je osumljenec
oziroma obdolženec vojaška oseba ali ne in ne glede na to, za
kakšno kaznivo dejanje gre);
- pravno natančneje opredelijo in strožje sankcionirajo
tista kazniva dejanja, s katerimi se posega v človekovo svobodo in osebno integriteto (zlasti kazniva dejanja »neupravičene osebne preiskave«, »neupravičenega prisluškovanja in
zvočnega snemanja« »neupravičenega slikovnega snemanja«
in »kršitve tajnosti občil« ter »nedovoljene objave pisanj
osebnega značaja« in »kršitve nedotakljivosti stanovanja« iz
66. do 71 člena kazenskega zakona Republike Slovenije), in
sicer predvsem glede pogojev takšnih posegov in s tem
pomena njihove »neupravičenosti«, obenem pa tudi glede
samega obsega in vrste takšnih posegov (zlasti tudi pri uporabi sodobnih metod elektronske obdelave podatkov);
- se izključi kakršnakoli uporaba gradiva, pridobljenega
s takšnimi posegi v človekovo svobodo in osebno integriteto,
ki so bili izvršeni brez privolitve prizadetega, zlasti pa
v dokazne namene v kateremkoli sodnem ali upravnem
postopku (morebitne izjeme morajo biti skrajno restriktivno in
natančno formalnopravno opredeljene, t.j. predvsem le v primerih utemeljenega suma najhujših, taksativno naštetih kaznivih dejanj, le na podlagi odobritve pristojnega organa ter ob
izpolnitvi strogih formalno-procesnih pogojev).
O teh pobudah Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
meni:
1. Pobuda, da se v Republiki Sloveniji v celoti izključi
pristojnost vojaških sodišč v mirnem času, je deloma uresničena že z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije (Ur. I. SR, št. 37/90), ki
v 3. členu določa, da se v mirnem času v Republiki Sloveniji
ne uporabljajo določbe prvega, drugega in tretjega odstavka
13. člena zakona o vojaških sodiščih (Ur. I. SFRJ, št. 4/77 in 13/
82), ki raztezajo jurisdikcijo vojaškega sodstva tudi na civilne
osebe, če storijo določena kazniva dejanja. Da bi uresničili
pobudo v celoti, bi morali suspendirati tudi druge določbe
zakona o vojaških sodiščih, ki opredeljujejo njegovo pristojnost v miru, s čimer se Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije načelno strinja. Tudi osnutek nove ustave Republike Slovenije reč predvideva, da vojaških sodišč ni dovoljeno ustanavljati v miru. S tem bi se pridružili nekaterim
sodobnim kazenskopravnim sistemom, kjer vojaška sodišča
lahko sodijo samo v vojni. Seveda pa s tem ne bi izključili
uporabe določb zakona o vojaških sodiščih zoper državljane
naše republike, ki so začasno na območjih drugih republik. Te
primere bi bilo mogoče reševati tako, da ne bi priznali izrečenih sankcij in jih tudi ne bi izvajali.
2. Kazniva dejanja, s katerimi so možni posegi v človekovo
svobodo, so določena v poglavju Kazniva dejanja zoper svoboščine in pravice človeka in občana kazenskega zakona
Republike Slovenije, deloma pa tudi v poglavju Kazniva dejanja uradnih oseb v zveznih organih zoper uradno dolžnost.
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Menimo, da so elementi posameznih kaznivih dejanj v teh
primerih dovolj natančno določeni in njihova uporaba
v praksi ne povzroča težav. Kazenska zakona prepovedujeta
vsakršen neupravičen poseg v varovane svoboščine in pravice, pri čemer se ima za neupravičen poseg vsako dejanje
razen tistega, ki je storjeno na podlagi zakonskega pooblastila.
Prav tako menimo, da so predpisane kazenske sankcije
primerno visoke, saj se za tovrstna kazniva dejanja predvideva
od denarnih kazni do kazni zapora do enega leta, kadar jih
stori uradna oseba, pa celo kazen zapora od treh mesecev do
treh let. Sodišča imajo tako široko izbiro sankcij, še zlasti
kadar stori dejanje uradna oseba z zlorabo uradnega položaja.
V zvezi s pobudo, da bi bilo ta kazniva dejanja treba strože
sankcionirati, bi opozorili še na to, da je eno od temeljnih
izhodišč pri pripravi novega kazenskega zakona Republike
Slovenije načelo zmanjševanja represivnosti kazenskega
prava. Ocena namreč je, da sodišča večinoma izrekajo kazenske sankcije blizu predpisanega minimuma, kar je med drugim posledica tudi previsokih zagroženih kazni. Tako naj bi se
zagrožene kazni v novem kazenskem zakonu praviloma znižale.
Uveljavitev pobude bi tako bistveno posegla v strukturo
predpisanih kazni, splošno znižanje na eni strani in zvišanje
na drugi strani pa bi povzročili veliko neskladje med predpisanimi sankcijami.
3. Pobuda, da se izključi kakršna koli uporaba gradiva,
pridobljenega s posegi v človekovo svobodo in osebno integriteto, ki bi bili opravljeni brez privolitve prizadetega, zlasti
pa v dokazne namene v katerem koli sodnem postopku,
opozarja na problem prepovedi uporabe dok&ov, ki so bili
nezakonito pridobljeni. Naša kazenskoprocesna zakonodaja
ga ne rešuje ustrezno, saj problem rešuje le v njegovi posledici, ko je bil nezakonito pridobljen dokaz že uporabljen.
Takšno sodbo je mogoče izpodbijati v okviru pritožbenega
razloga bistvene kršitve določb kazenskega postopka.
Menimo, da bi najučinkoviteje zaščitili posameznika v teh
primerih z ustavno določbo, ki bi prepovedovala, da sodišča
ali drug državni organ opre svojo odločitev na dokaze, ki so
pridobljeni s kršitvijo pravic in svoboščin državljana. Podoben
rezultat bi dobili tudi z dopolnitvami posameznih zakonov, na
primer zakona o kazenskem postopku, zakona o upravnem
postopku itd.
Vendar pa je treba ob tem opozoriti na dejstvo, da ni
mogoče povsem izključiti pridobivanja dokazov s posegi
v človekovo oziroma storilčevo svobodo in osebno integriteto. Posegi so nujni, tudi brez privolitve prizadetega, za
učinkovito policijsko delo in kazenski postopek. Strinjamo pa
se, da morajo biti restriktivno in natančno formalno pravno
opredeljeni. Le taki, na zakonit način pridobljeni dokazi, so
lahko uporabljeni v kazenskem postopku.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije so odgovor pripravili Republiški sekretariat za pravosodje in upravo, Republiški sekretariat za ljudsko obrambo
in Republiški sekretariat za notranje zadeve.

STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Gregorja Golobica, delegata
Družbenopolitičnega zbora, za namensko
uporabo bencinskega dinarja za ceste, vključno
z razliko, ki je nastala po znižanju prozvodnih
stroškov naftnih derivatov
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je obravnaval
delegatsko pobudo v zvezi z namensko uporabo bencinskega
poročevalec

'linarja za ceste, vključno z dodatno razliko, ki je nastala po
(nižanju proizvodnih stroškov naftnih derivatov in v zvezi
tem sprejel naslednje stališče:
ikupščine Republike Slovenije je junija 1989 sprejela zakon
i povračilu za ceste ob ceni naftnih derivatov, ki se uporabjajo za graditev, rekonstrukcijo, obnavljanje, redno vzdrževaije in varstvo cest. To povračilo se je preko posebnega
ačuna pri SDK tekoče nakazovalo Skupnosti za ceste Slovelije. Z ukinitvijo Skupnosti za ceste Slovenije so se naloge
ega organa prenesle v Republiško upravo za ceste, ki se
inancira iz republiškega proračuna. Z uvedbo integralnega
»roračuna, katerega značilnost je, da so vsi prispevki in
>ovračila vir proračuna, so vsi republiški programi sestavni
iel proračuna, ki zagotavlja njihovo financiranje, zato drug
lačin financiranja mimo proračuna ni mogoč,
zvršni svet Skupščine Republike Slovenije je sprejel odlok
> določitvi najviših cen nafte in naftnih derivatov, s katerimi je
ioločil, da cene naftnih derivatov ostanejo nespremenjene in
la se v Republiki Sloveniji ne uporablja odlok Zveznega
:vršnega sveta, na podlagi katerega se rafinerijske cene
aftnih derivatov znižajo v poprečju za okoli 16%. Pri določitvi
en je Zvezni izvršni svet izhajal iz cene surove nafte v višini
!2 $ za sodček, medtem ko je bil v dosedanjih cenah sodček
lafte obračunan po 29 $ za sodček. Ostale elemente {stroški
afinerij, stroški prometa - marža, stopnje prometnega
lavka) je zadržal na obstoječi ravni, povračilo za ceste pa je
pošteval v višini, določeni v Dogovoru o enotnem nadometilu za ceste t. j. v enaki višini, kot je določena tudi v našem
epubliškem zakonu o nadomestilu za ceste. Ker pa bi se
znižanjem refinerijskih cen znižala tudi osnova, od katere se
ibračunava nadomestilo za ceste, se bi vsota zbranih sredtev zmanjšala sorazmerno z zmanjšanjem osnove,
'ri določitvi cen nafte in naftnih derivatov je Zvezni izvršni
vet upošteval uradni tečaj dolarja. Podjetja, ki kupujejo
afto, po tem tečaju deviz ne morejo kupiti, temveč po
0-40% višji ceni. Petrol trenutno nabavlja nafto po okoli
0-22 $ za sodček.
etrol ob 12% povprečni marži ne more pokriti stroškov
akupa deviz na deviznem trgu, zato je treba, kolikor želimo
reprečiti motnje v preskrbi z naftnimi derivati, zagotoviti
odatna sredstva za pokrivanje teh stroškov. To se lahko
agotovi le z ohranitvijo cen naftnih derivatov na obstoječi
jvni. Sredstva, ki nastajajo zaradi ohranitve cen, bo Petrol
porabil za nakup deviz na deviznem trgu po tržnem tečaju.
Aorebitno razliko med sredstvi, potrebnimi za nakup deviz in
iriznano ceno, bo Petrol izločil na poseben račun in jih
ireusmeril v republiški proračun.
:a obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovelije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za tržišče in
iplošne gospodarske zadeve.
MNENJE
Republiške volilne komisije k pobudi Andreja
/erliča, delegata Družbenopolitičnega zbora,
\i zvezi s povrnitvijo stroškov izvoljenim
Jelegatom (114. člen zakona o volitvah
/skupščine)
Delegat je dal pobudo, da se ugotovi, kdo je odgovoren za
zvajanje določb 14. člena Zakona o volitvah v skupščine, ki
Joloča, da imajo delegati pravico do povrnitve dela stroškov,
povezanih s predvolilnimi aktivnostmi.
£akon o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in 5/90
:er Uradni list RS št. 10/90 ter 45/90) določa v 114. členu, da so
delegati upravičeni do povrnitve dela stroškov, povezanih
s predvolilnimi aktivnostmi, pri čemer je osnova za izračun
povrnitve stroškov število glasov, ki jih je delegat prejel na
volitvah.
Zakon eksplicitno navaja, da o višini sredstev odloči ustrezno
jelovno telo skupščine, v primeru g. Andreja Verliča torej
ustrezno delovno telo Skupščine Repubike Slovenije.
Republiška volilna komisija je v Informaciji o potrebnih sredstvih za izvedbo volitev (št. RVK 17-1/90 z dne 20. 3. 1990)
obvestila Skupščino Republike Slovenije, da ni izvajalec
določbe 114. člena ZVS ter 2. odstavka 28. člena Zakona
poročevalec

o volitvah in odpoklicu predsednika in članov Predsedstva
Republike Slovenije, in predlagala, da se to vprašanje čimprej
reši prav tako pa tudi vprašanje, kateremu delovnemu telesu
Skupščine RS je potrebno po volitvah podati poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih (115. člen Zakona o volitvah
v skupščine). Skupščina je tedaj Informacijo RVK sprejela in
zagotovila sredstva za tisti del izvajanja volilne zakonodaje, za
katerega je pristojna Republiška volilna komisija, ostala navedena vprašanja pa je očitno prepustila v obravnavo novoizvoljeni Skupščini RS.
Na podlagi navedenega ponavljamo, da mora Skupščina
Republike Slovenije, kot tudi skupščine drugih družbenopolitičnih skupnosti, določiti, katero delovno telo bo pristojno za
izvajanje določb 114. in 115. člena Zakona o volitvah v skupščine ter 28. člena Zakona o volitvah in odpoklicu predsednika
in članov predsedstva Republike Slovenije.
Ker ni bilo opredeljeno delovno telo Skupščine Republike
Slovenije ki je pristojno za izvajanje 115. člena Zakona o volitvah v skupščine, je Slovenska demokratična zveza dne 16. 7.
1991 posredovala Republiški volilni komisiji stroškovnik
volilne kampanje za Slovensko demokratično zvezo.
MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
o pobudi Franceta Tomšiča, delegata Družbenopolitičnega zbora, Ivana Vivoda, delegata Zbora
občin in Andreja Murna, delegata Zbora združenega dela, v zvezi z zmanjševanjem republiške
in občinske administracije do konca leta 1991
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje o pobudi
naslednje mnenje:
— Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se v načelu
strinja s stališčem, da je na vseh ravneh potrebno zmanjšati
administrativno delo in s tem stroške javne porabe. Pri tem pa
opozarja, da je treba upoštevati, da je število zaposlenih
v upravnih organih v prvi vrsti odvisno od obsega nalog,
deloma pa tudi od organizacije na posameznem področju.
Obseg in vrsto nalog določajo zakoni in drugi predpisi, ki
urejajo posamezna področja. V teh predpisih je določeno,
katere naloge morajo opravljati upravni organi, o katerih
zadevah odločajo, na kakšen način in s kakšnimi akti morajo
urejati določene zadeve oziroma odločati o posamičnih pravicah, obveznostih in pravnih interesih strank
- pravnih in fizičnih oseb. Upravni organi si torej ne določajo
sami vrste nalog, pooblastil, postopkov in svoje organizacije,
le v določeni meri pa lahko sami določajo metode dela.
- Obseg in vrsta nalog upravnih organov na posameznih
področjih sta zelo različna. V sedanji ustavni ureditvi so
pristojnosti državne uprave na večini področij deljene med
upravnimi organi občin in republike, vrsto nalog pa še vedno
opravljajo zvezni organi. Zato je treba državno upravo na vseh
ravneh obravnavati kot celovit sistem, čeprav se naloge
uprave na različnih ravneh razlikujejo po vsebini in zahtevnosti.
Pri republiških upravnih organih prevladujejo priprava zakonskih in drugih sistemskih rešitev, analize stanja, nadzorstvo
nad uresničevanjem predpisov in odločanje v upravnem
postopku na drugi stopnji. V Republiških sekretariatih (brez
RS za ljudsko obrambo in RS za notranje zadeve) dela skupno
873 delavcev (od tega 467 z visoko izobrazbo in akademskimi
naslovi). V upravnih organizacijah, kjer ga pretežno za strokovne naloge, je 706 zaposlenih, pri tem pa je treba upoštevati, da večji del teh upravnih organizacij deluje le na republiški ravni (npr. Hidrometeorološki zavod 181 delavcev, Zavod
za statistiko 340 delavcev, Seizmološki zavod 20 delavcev).
V upravi za družbene prihodke, upravi za jedrsko varnost in
geodetski upravi je skupno 62 zaposlenih. V organih v sestavi
republiških sekretariatov, kamor sodijo inšpektorati, strokovnih zavodi in vsi organi, nastali iz strokovnih služb bivših
samoupravnih interesnih skupnosti, je skupno 1567 delavcev,
v strokovnih službah Izvršnega sveta pa je 331 delavcev. Qd
vseh zaposlenih je 1,2% magistrov in doktorjev znanosti,
35,8% delavcev z visoko in 12,5% z višjo izobrazbo pred
prevzemom delavcev SIS je bil 1% magistrov in doktorjev
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znanosti, 44% delavcev z visoko in 10% delavcev z višjo
izobrazbo).
Pri nalogah upravnih organov na občinski ravni prevladuje
odločanje o upravnih stvareh na prvi stopnji in druge izvedbene naloge, povezane z uresničevanjem zakonov in drugih
predpisv, ki jih opravlja okrog 5500 delavcev, medtem ko
drugi opravljajo naloge, ki sodijo v sklop lokalnih oziroma
občinskih zadev.
- V Republiki Sloveniji si že deset let prizadevamo, da bi se
zmanjšal obseg administrativno strokovnega dela in s tem
zmanjšalo število zaposlenih v republiških in občinskih upravnih organih. Tako se je npr. v republiških upravnih organih
(brez RSNZ, RSLO in kazensko poboljševalnih zavodov) do
leta 1986 število zaposlenih znižalo za približno 11%. V občinskih upravnih organih pa je bilo v tem obdobju ustavljeno
naraščanje števila zaposlenih. Od leta 1986 se število zaposlenih v republiških upravnih organih še nadalje rahlo znižuje,
prav tako tudi v občinskih upravnih organih. Število zaposlenih se je v republiških in občinskih upravnih organih v letu
1989 oziroma s 1. 1. 1990 povečalo s prevzemom nalog in
delavcev samoupravnih interesnih skupnosti neposredno na
podlagi ustavnega zakona. Pri tem so republiški organi prevzeli večji del nalog služb bivših samoupravnih interesnih
skupnosti na republiški in regionalni ravni, ki jih, ker zakonodaja na teh področjih še ni spremenjena, še vedno opravljajo.
Zato se število še ni moglo bistveno zmanjšati.
V letu 1990 se je število zaposlenih v občinskih upravnih
organih znižalo za približno 7% (z 9.119 na 8.475), v republiških upravnih organih pa za 4% (s 3.827 na 3.677), v kazenskopoboljševalnih zavodih se število zaposlenih (870) med letom
ni spreminjalo.
- V ljudski obrambi so bile v zadnjem obdobju pomembnejše
sistemske spremembe. Republiški in pokrajinski štabi za teritorialno obrambo so na podlagi amandmajev k ustavi Republike Slovenije postali organi v sestavi Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo. Občinski štabi za teritorialno
obrambo pa bodo prešli v sestavo Republiškega sekretariata
za ljudsko obrambo po sprejetju zakona o obrambi in zaščiti,
ki je ta čas v skupščinski obravnavi. Omenjene sistemske
spremembe bodo omogočile tudi zmanjšanje skupnega števila zaposlenih v ljudski obrambi. Prav tako je treba omeniti,
da so bili konec leta 1990 že ukinjeni pokrajinski odbori in
njihove strokovne službe, kot posebna oblika organiziranja
v ljudski obrambi, ter da je namesto prejšnjih 13 pokrajinskih
štabov za teritorialno obrambo ustanovljenih sedem, pri
čemer se je skupno število zaposlenih zmanjšalo za približno
45 delavcev. Naslednja racionalizacija za približno 80 delavcev bo po ukinitvi občinskih štabov, saj ne bodo ustanovljeni
v vsaki občini, tako kot je bilo doslej. Ob v sem navedenem pa
je treba upoštevati še to, da tudi Republiški sekretariat za
ljudsko obrambo prevzema posamezne nove naloge v skladu
s spremembami, ki nastajajo v družbenopolitičnem sistemu.
- V organih za notranje zadeve je po pravilniku o sistemizaciji delovnih mest določenih s soglasjem Izvršnega sveta
Skupščine Republike Slovenije 7.469 delovnih mest, na dan
31.12. 1990 pa je bilo zaposlenih 7.061 delavcev, kar pomeni
93,4% zasedbo oziroma 408 nezasedenih delovnih mest.
Med zaposlenimi delavci so 4 doktorji znanosti, 19 magistrov,
447 delavcev z visoko in 999 z višjo izobrazbo ter 4.322
s končano srednjo šolo V. stopnje zahtevnosti; 89,5% delavcev organov za notranje zadeve, ki delajo na delovnih mestih
z zahtevano visoko, višjo ali srednjo izobrazbo, tako stopnjo
izobrazbe tudi ima.
S predvidenimi spremembami v sistemu državne uprave in
širitvijo delovnega področja in obsega dela organov za notranje zadeve ne moremo pričakovati, da se bo števila zaposlenih zmanjševalo. V letu 1991 bo odprt mednarodni mejni
prehod Karavanke in s tem je povezana ustanovitev Postaje
mejne milice Karavanke in zaposlitev ustreznega števila
delavcev (za normalno opravljanje vseh potrebnih nalog za
nadzor prestopanja državne meje bo potrebnih približno 100
delavcev). Poleg tega bo treba okrepiti kriminalistično službo
in postaje milice, kar zahtevajo razmere v družbi (nove vrste
kriminalitete, več preventivnega dela v prometu itd.).
Letos bo odprt tudi prenovljen mejni prehod Šentilj, kjer bo
prav tako za normalno opravljanje dela treba zaposliti
dodatno število delavcev.
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Zaradi predvidenih novih predpisov o služenju vojaškega roka
v milici, bo treba za ta namen usposobiti del že zaposlenih
delavcev in v skladu s potrebami zaposliti tudi nove. Ko bo
v pristojnosti organov za notranje zadeve tudi varovanje
državne meje, se bo moralo število zaposlenih v policiji
ustrezno povečati.
Že v tem trenutku bi v organih za notranje zadeve potrebovali
500 dodatnih delavcev. To pomanjkanje organi za notranje
zadeve rešujejo z notranjimi prerazporeditvami in reorganizacijo služb. Zaradi nekaterih omenjenih novih nalog v delovnem področju organov za notranje zadeve zmanjšanje števila
zaposlenih za 15%, kar je predlagano v delegatski pobudi, ni
možno.
V novem organizacijsko-kadrovskem razvoju organov za
notranje zadeve, ki naj bi ga realizirali že letos, je predvidena
celovita proučitev potreb po delovnih mestih servisnih dejavnosti (avtomehaniki, kurirji, strojepiske, snažilke itd.) z vidika
racionalizacije finančnih in materialnih sredstev ter prerazporeditve teh delovnih mest za temeljne policijske službe.
Vse nove naloge, ki jih bodo organi za notranje zadeve opravljali, bodo pokrite z obstoječim kadrovskim sestavom, novi
delavci pa bodo zaposleni na tistih delih, ki jih s prerazporeditvijo ali s prekvalifikacijo in dodatnim usposabljanjem obstoječega kadra ne bo mogoče opravljati.
- V zadnjem letu se je znatno povečal zlasti obseg nalog
republiške uprave zaradi nujnih sprememb in prilagajanja
novim potrebam, ob hkratnem snovanju nove sistemske zakonodaje, kar vse narekuje obsežno, intenzivno in strokovno
delo. Kljub temu pa se število zaposlenih pri teh nalogah ne
povečuje in se potrebe pokrivajo s premiki znotraj republiške
uprave. Tudi v drugih državnih organih na republiški ravni se
število zaposlenih ne povečuje - razen v Skupščini Republike
Slovenije (za 19 strokovnih delavcev in 47 funkcionarjev, ki
poklicno opravljajo funkcijo).
- Na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture, kjer so prej delovali SlS-i, se že razmejujejo naloge državne uprave in bodoče javne službe, ki jih
v prejšnji ureditvi nismo poznali. Na nekaterih področjih so
take rešitve že sprejete, npr. v zaposlovanju, kjer bo Republiški zavod za zaposlovanje (približno 500 zaposlenih v vseh
enotah) imel status republiškega upravnega organa le še do
konca tega leta. Že v preteklem letu pa se je Zavod Republike
Slovenije za rezerve preoblikoval v javno podjetje. Nadaljnje
spremembe v tej smeri se predvidevajo v zdravstvenem varstvu, kar bo vplivalo tudi na status sedanje Republiške uprave
za zdravstveno varstvo (približno 640 zaposlenih v vseh enotah). S temi spremembami bi se število zaposlenih v republiški
upravi zmanjšalo za okrog 30%.
- Po drugi strani pa se z novo zakonodajo za kmetijstvo in
gozdarstvo predvideva, da bi v republiško upravo prešlo približno 900 delavcev iz gozdnogospodarskih podjetij, ki so
doslej opravljala naloge na podlagi javnih pooblastil, 15 gozdarskih inšpektorjev iz občinskih upravnih organov in 30C
delavcev kmetijsko pospeševalnih služb. Nova služba za javne
prihodke (odmera in nadzor nad davki in drugimi javnimi
prihodki) naj bi nastala iz dosedanjih uprav za družbene
prihodke (približno 1300 delavcev) in SDK (približno 450 delavcev).
- Po predvidevanjih bi ob prevzemu nalog iz zvezne pristojnosti potrebovali okoli 1800 delavcev (carinska služba,
devizna inšpekcija, standardizacija, mere, kontrola letenja,
radijske zveze, inšpekcije). Od tega bi jih bilo treba okrog
1400 samo v carinski službi, glede na to, da zdaj v tej službi na
območju Slovenije dela toliko delavcev. Poleg tega bo nujno
treba vzpostaviti še službe za zavarovanje meje, službe za
zunanje zadeve itd.
- Zaradi predvidenih globalnih sprememb pri razmejitvi
državnih pristojnosti, od nalog lokalne samouprave, vzpostavitve služb, ki jih potrebuje samostojna država Slovenija
s prevzemom zveznih pristojnosti in novo sistemsko zakonodajo, Izvršni svet sodi, da ni niti primerno, niti strokovno
utemeljeno sprejemati odločitve o administrativni omejitvi
števila zaposlenih v upravnih organih. Izvršni svet pri svojih
ukrepih (odobritev vseh novih zaposlitev v republiški upravi,
soglasja k aktom o organizaciji in sistemizaciji itd.) deluje
v smeri zmanjševanja števila zaposlenih, vendar selektivno,,
ob upoštevanju ureditev in potreb na posameznih področjih.
Tudi pri predlaganih zakonskih rešitvah vselej opozori na
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učinke z vidika obsega dela državne uprave in potrebnih
sredstev, posebej pa z vidika učinkovitosti opravljanja nalog,
ker meni, da je to najpomembnejši kriterij pri odločanju
o možnih rešitvah.
Izvršni svet zato meni, da je treba tudi v bodoče v republiški
skupščini in občinskih skupščinah ocenjevati predlagane
rešitve z vidika obsega nalog državne uprave, ki neposredno
vpliva na število zaposlenih, ter nadaljevati s sprotnimi ukrepi
za racionalnejše delo.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije so mnenje o pobudi pripravili Republiški sekretariat za
pravosodje in upravo, republiški sekretariat za ljudsko
obrambo in Republiški sekretariat za notranje zadeve.

STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Viktorja Zaklja, delegata
Družbenopolitičnega zbora, za oprostitev plačila
davka od dohodka dobljenega s klekljanjem
Delegat Viktor Žakelj je dal pobudo, da se dohodki, doseženi
s klekljanjem, ne bi obdavčevali po zakonu o dohodnini.
Svojo pobudo utemeljuje z nujnostjo ohranitve te vrste ljudske tvornosti in dosedanjim izvzemanjem tovrstnih skromnih
dohodkov iz obdavčitve.
Pobude izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ne sprejema.
Klekljanje je domača obrt, ki jo po določbah 106. člena obrtnega zakona (Ur. I. SRS, št. 35/88 in 24/89) opravlja samostojni
obrtnik oziroma delovni človek, ki opravlja dejavnost kot
postranski poklic, ali jo opravlja občan na domu sam ali
s člani skupnega gospodinjstva na podlagi priglasitve pristojnemu občinskemu upravnemu organu, ki o tem izda potrdilo
in jo vpiše v register obratovalnic. Iz navedene zakonske
opredelitve izhaja, da gre pri domači obrti, kamor sodi tudi
klekljanje, za doseganje dohodkov z opravljanjem dejavnosti
in bi sprejetje dane pobude pomenilo različno obravnavanje
dohodkov ene od vrst domače obrti, kakro tudi različno
obravnavanje te dejavnosti v primerjavi z drugimi dejavnostmi. V dosedanjem sistemu posameznih vrst davkov je bilo
izvzemanje določenih dohodkov v okviru ene vrste davka, to
je davka iz dejavnosti, možno, v sistemu obdavčenja dohodkov iz vseh virov z enim davkom - dohodnino - pa različno
obdavčenje posameznih vrst dohodkov s tem sistemom
obdavčenja ni združljivo. Dohodnina temelji na obdavčitvi
vsakega dohodka fizične osebe in na horizontalni enakosti
dohodkov, kar pomeni, da se od enake višine dohodkov, ki so
v pobudi primeroma navedeni kot dohodki, ki se dosegajo
s klekljanjem, plačuje davek, kot ga plačujejo ob upoštevanju
načela splošnosti vse fizične osebe, katerih dohodki iz vseh
virov ne presegajo zneska, do katerega se ti obdavčujejo po
najnižji stopnji, določeni z zakonom.
Sprejetje pobude bi pomenilo odstop o temeljnih izhodišč
novega davčnega sistema, ki je bil vzpostavljen s sprejetjem
zakona o dohodnini konec lanskega leta in s tem ponovno
vzpostavljanje prej veljavnih sistemskih rešitev.

STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Ervina Kokošnika, delegata v Zboru
občin, v zvezi s problematiko HE Golica
— Koralpe
Delegat Zbora občin Skupščine Republike Slovenije je v zvezi
s problematiko gradnje HE Golica - Koralpe dai naslednjo
delegatsko pobudo:
»Naša vlada naj si pri nadaljnjih razgovorih z avstrijsko stranjo še naprej prizadeva za plačilo vseh odškodnin zaradi
zmanjšanega pretoka reke Bistrice.
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Po drugi strani pa naj vlada prepreči polnjenje jezu, saj so
zadnje raziskave pokazale, da gre vendarle za seizmično
aktivno področje - tako pride v poštev kvečjemu pretočna
HE«.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije si v skladu s sklepi
zborov Skupščine Republike Slovenije, sprejetimi 30. in 31. 7.
1990, prizadeva za rešitev vseh odprtih vprašanj, med njimi
tudi odškodninskih zahtevkov zaradi zmanjšanja pretoka reke
Bistrice.
V skladu s sprejetimi sklepi na XXXVII. zasedanju Jugoslovansko-avstrijske mešane komisije za Dravo, po katerih si bosta
obe strani še nadalje prizadevali za sporazumno rešitev vseh
odprtih vprašanj v zvezi z gradnjo, obstojem in obratovanjem
HE Golica, je bil tudi na razgovorih delegacije Izvršnega sveta
skupščine Republike Slovenije in delegacije Deželnega sveta
avstrijske Zvezne dežele Koroške 8. novembra 1990 sprejet
dogovor, da morajo biti do konca februarja 1991 končani vsi
pogovori o varnosti obratovanja objekta in višini odškodnine
ter sprejete odločitve o usodi HE Golica.
Republiški sekretar za varstvo okolja in urejanje prostora je
ustanovil komisijo za pripravo strokovnih podlag za oceno
škod in pripravo odškodninskih zahtevkov v zvezi s posledicami gradnje HE Golica. V tej komisiji in ob sodelovanju
strokovnjakov s področja potresne varnosti in tektonike pa je
bilo razreševano tudi vprašanje varnosti jezu in brežin zajezitvenega prostora na podlagi neposrednih pogovorov med
strokovnjaki obeh strani. Avstrijska stran je zagotovila, da bo
do 15. 2.1991 predložila še manjkajočo tehnično dokumentacijo v zvezi s presojo varnosti brežin zajezitvenega prostora.
Komisija za oceno škode je na dveh zasedanji na podlagi
izdelanih študij o presoji vplivov na okolje zaradi zgraditve HE
Golica in študije o ugotovitvi nultega stanja potoka Bistrica
prišla do določenih ugotovitev, ki bodo podlaga za dogovor
o odškodnini tudi zaradi zmanjšanja pretoka reke Bistrice.
Na podlagi razgovorov, ki bodo predvidoma konec februarja
oziroma v začetku marca 1991, bo Izvršni svet skupščine
Republike Slovenije zavzel v skladu s sklepi Skupščine Republike Slovenije tudi dokončno stališče do polnjenja jezu HE
Golica.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče do delegatske pobude pripravil Republiški
sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora.
ODGOVOR
Republiškega sekretariata za delo na pobudo
neodvisnosti-konfederacije novih sindikatov
za takojšnjo pripravo Zakona
o reprezentativnosti in Zakona o registraciji
sindikatov
Republiški sekretariat za delo je sporočil, da posredovano
pobudo v celoti sprejema.
Zakon o reprezentativnosti in registraciji sindikatov je že
v pripravi v Republiškem sekretariatu za delo. V skladu s sprejetim programom dela bomo predlog za izdajo zakona
z osnutkom zakona predložili v obravnavo Izvršnemu svetu
Skupščine Republike Slovenije v 2. trimesečju 1991.

ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Branka Novaka, delegata Zbora
občin, za pospešitev zavarovanja naravne
dediščine v Slovenji
Delegat Zbora občin Branko Novak je 18. 1. 1991 postavil
svojo delegatsko pobudo:
»Zaradi neustreznih rezultatov zaščite naravne dediščine
v Sloveniji sem v septembru lani v zboru občin dal pobudo,
naj izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sprejme nujne
ukrepe in čim prej razglasi regijske parke, za katere so že
pripravljeni predlogi oziroma idejni predlogi. To so:
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- regijski park Pohorje
- kamniško-savinjski regijski park
- regijski park Kras
- notranjsko-kraški regijski park
- regijski park Kočevskega in Kolpe.
Ker tudi po štirih mesecih na pobudo ni nobenega odgovora,
sprašujem, kaj je Izvršni svet Republike Slovenije v zvezi s to
pobudo že ukrenil oziroma kaj ter kdaj namerava storiti?«
Odgovor:
Glede na nujnost, da je treba na novo pripraviti zakon
o naravni in kulturni dediščini, zakon o triglavskemi narodnem parku in Spominskem parku Trebče in da je priprava teh
zakonov povezana s sprejemom vrste zakonov, ki urejajo
vprašanja lastninjenja, organizacijo uprave, zavodov, vlogo
občin in druga sistemska vprašanja, trenutno Republiški
sekretariat za kulturno skupaj s strokovnimi organizacijami za
varstvo naravne in kulturne dediščine pripravlja nov zakon
o naravni in kulturni dediščini.
Šele na njegovi podlagi oziroma na podlagi omenjenih
zakonov bo mogoče nadaljevati z razglaševanjem tako zahtevnih objektov, kot so regijski parki, ki jih našteva delegat, če
ne želimo, da so te razglasitve samo deklarativne.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščinue Republike Slovenije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za kulturo.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Daniela Starmana, delegata Zbora
občin, za razglasitev Trubarjeve domačije na
Rašici za protokolarni objekt Republike
Slovenije
Delegat Zbora občin Skupščine Republike Slovenije gospod
Danijel Starman je dal delegatsko pobudo za razglasitev Trubarjeve domačije na Rašici za protokolarni objekt Republike
Slovenije kot alternativni predlog za raglasitev geometričnega
središče Slovenije GEOSS, ki so ga tudi predlagali za protokolarni objekt Republike Slovenije.
Trubarjeva domačija je bila leta 1984 razglašena za kulturni
spomenik po zakonu o naravni in kulturni dediščini. Menimo,
da je taka razglasitev najvišje priznanje, ki ga lahko družba da
nekemu objektu ali območju zaradi njegove zgodovinske in
kulturne pomembnosti. Kulturni spomenik je po svoji
namembnosti lahko tudi protokolarni objekt, medtem ko za
protokolarni objekt seveda še zdaleč ni nujno, da ima kvalitete kulturnega spomenika. Gre torej za povsem drugo raven
vrednotenja. Protokolarni objekt po našem mnenju ne
pomeni višje kakovosti, pomeni pa med drugim tudi določene
spremembe v načinu uporabe, v dostopnosti objekta in še
druge omejitve. Skratka, gre za režim, ki pač velja za protokolarne objekte v Republiki Sloveniji.

Prepričani smo, da ni smiselno širiti števila protokolarnih
objektov v Republiki Sloveniji, ampak nasprotno, velja jih
zmanjševati, še najmanj pa je primerno kulturne objekte spreminjati v »protokolarne«, da bi jim na ta način dajali večjo
pomembnost.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče pripravil Republiški sekretariat za kulturo.

STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Vladimira Slejka, delegata Zbora
občin, za sistemsko ureditev financiranja
krajevnih skupnosti
O delegatski pobudi Vladimira Slejka, da moramo sistemsko
urediti financiranje krajevnih skupnosti, je republiški izvršni
svet poslal naslednje stališče:
. Financiranje krajevnih skupnosti je pereč problem že od njihovega nastanka. S tega vidika bi ga bilo treba tudi sistemsko
urediti. Vendar pa to v tem trenutku ne bi bilo smotrno, saj še
ni jasno, kakšen bo položaj krajevnih skupnosti po novi republiški ustavi, zlasti pa še njihov odnos do občin.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče pripravil Republiški sekretariat za zakonodajo.
MNENJE
Republiškega sekretariata za delo o pobudi
Jožefa Školča, delegata Družbenopolitičnega
zbora, ki se nanaša na prisotnost ministrov na
sejah zborov
JOŽEF ŠKOLČ, delegat Družbenopolitičnega zbora, je na 11.
seji tega zbora predlagal, da so ministri prisotni na sejah
zborov, kadar ti obravnavajo točko »pobude, predlogi in vprašanja delegatov.
Republiški sekretariat za delo v zvezi s to pobudo meni, da
prisotnost ministrov na sejah pri navedeni točki dnevnega
reda ni učinkovita, saj so kljub pojasnilom, ki so dana
v Skupščini oziroma na njenih zborih, delegatske pobude in
vprašanja dodatno posredovana Izvršnemu svetu Skupščine
Republike Slovenije oziroma pristojnim resorjem tudi v pisni
obliki.
Sicer pa dano delegatsko pobudo sprejmemo in bomo v prihodnje še bolje skrbeli za prisotnost pri točki »Pobude, predlogi in vprašanja delegatov« na sejah zborov Skupščine Republike Slovenijie.
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