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SKLEP
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije na predlog skupne komisije za pripravo
sporazumnega predloga
k predlogu zakona o proračunu Republike Slovenije za
leto 1991
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in
Zbor združenega dela Skupščine Republike Slovenije so na 5. skupni delovni
seji dne 29. 3. 1991 na predlog skupne
komisije za pripravo sporazumnega
predloga k predlogu zakona o proračunu republike Slovenije za leto 1991 na

podlagi 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije sprejeli naslednji
SKLEP
Zbori Skupščine Republike Slovenije po-

oblaščajo strokovno službo v Republiškem sekretariatu za finance, da izvede
ustrezne spremembe v Bilanci prihodkov
in odhodkov ter v Posebnem delu proračuna Republike Slovenije za leto 1991 na
podlagi sprejetega usklajenega predloga
zborov.

SKLEP
Družbenopolitičnega zbora in Zbora občin Skupščine Republike Slovenije ob
obravnavi predloga zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1991
Zbor občin Skupščine Republike Slovenije je na 16. seji, dne 28. 3. 1991, ob
obravnavi predloga zakona o proračunu
Republike Slovenije za leto 1991, Družbenopolitični zbor pa na nadaljevanju
16. seje, dne 29. 3. 1991, na predlog
usklajevalne komisije vseh zborov
Skupščine Republike Slovenije, sprejel
naslednji
SKLEP
V kolikor odvijanje proračuna na podlagi
ustavnega zakona na strani prihodkov na

osnovi efektov novega fiskalnega sistema rezultira v nadaljnjem upadanju fizičnega obsega industrijske proizvodnje,
družbenega proizvoda, stopnje zaposlenosti in stopnje pokritja uvoza z izvozom
oziroma poslabšanja tekočega salda trgovinske bilance s področja konvertibile,
naj vlada adekvatno in dinamično reagira
na dohodkovni strani proračuna s tekočim prilagajanjem in obveznim zmanjševanjem naslednjih postavk, po vrstnem
redu glede na njihovo pomembnost in
prioriteto, kot sledi:

1. subvencije in intervencije v gospodarstvu, postavka 11/6 odhodkov,
2. financiranje minimalnih funkcij federacije, postavka VII odhodkov.
Vlada naj zagotovi takšno raven financiranja odhodkov proračuna na strani najemanja domačih in tujih kreditov, postavki 8 in 9 prihodkov proračuna, da leta ne bo imela prevelikega in neobvladljivega negativnega efekta na stabilnost
gospodarskega in finančnega sistema
suverene države Republike Slovenije.

SKLEPI
Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin in Zbora združenega dela ob obravnavi
predloga zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1991
Ob obravnavi predloga zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1991
so zbori sprejeli še naslednje sklepe:
Družbenopolitični zbor je na nadaljevanju 16. seje, dne 28. 3. 1991, sprejel naslednji
SKLEP
V postavki 4.4.3.1. »cestna infrastruktura« naj se prioritetno ta sredstva uporabijo za rekonstrukcijo magistralne ceste
Maribor-Lendava in za regionalne ceste
na dvojezičnem območju in Goričkem.
Zbor občin je na 16. seji, dne 29. 3. 1991,
sprejel naslednje
SKLEPE
Zbor se je seznanil
- s programom investicij v družbenih
dejavnostih v letu 1991,
- z ukrepi za uskladitev izvajanja programa zdravstvenega varstva s proračunskimi sredstvi za zdravstvo v letu 1991,
- s programom celostnega urejanja podeželja in obnove vasi, programom obnavljanja in razvoja kmetijstva ter proiz2

vodnje hrane, programom zagotavljanja
primerne ponudbe osnovnih živil na trgu,
ki jih je Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije predložil k predlogu zakona
o proračunu Republike Slovenije za leto
1991, in soglaša s predlaganimi ukrepi.
Zbor hkrati nalaga Izvršnemu svetu
Skupščine Republike Slovenije, da čimprej pripravi celovito analizo stanja in
program racionalizacij vseh bolnišničnih
in drugih zdravstvenih zmogljivosti za celotno območje Slovenije, brez vnaprejšnjega izdvajanja posameznih zdravstvenih organizacij.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naj predloži Skupščini popolnejši
pregled investicij v družbenih dejavnostih v letu 1991, iz katerega bo razvidna
tudi udeležba občin, oziroma razmerja
med deležem občine in republike pri posamezni investiciji v tem in v preteklih
letih.
Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupščine
Republike Slovenije, da čimprej predloži
Skupščini Republike Slovenije celovito
zasnovo sistema financiranja cestne infrastrukture.

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naj čimprej prouči celotno zakonodajo, ki ureja financiranje Zveze združenj
borcev NOB Slovenije in pripravi ustrezne spremembe te zakonodaje ter pri tem
ustrezno upošteva pripombe, predloge in
mnenja iz razprave delegatov na seji
zbora.
Zbor združenega dela pa je na 18. seji,
dne 28. 3. 1991, ob obravnavi in sprejemu predloga proračuna Republike Slovenije za leto 1991, sprejel naslednje
SKLEPE
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naj ob prvem rebalansu republiškega
proračuna predloži specifikacijo vseh
stroškov z informacijo, iz katere bodo
razvidni podatki, na podlagi katerih kriterijev je prišlo do predvidene delitve sredstev in bilanco prihodkov in odhodkov
upravičencev do proračunskih sredstev.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naj Skupščini Republike Slovenije
vsake tri mesece predloži bilanco prihodporočevalec

kov in odhodkov republiškega proračuna.
Sestavni del proračuna so predlogi ukrepov (program investicij v družbenih dejavnostih v letu 1991; ukrepi za uskladitev izvajanja programa zdravstvenega
varstva s proračunskimi sredstvi za
zdravstvo v letu 1991; program celostnega urejanja podeželja in obnove vasi,
program ohranjanja in razvoja kmetijstva
ter proizvodnje hrane, program zagotavljanja primerne ponudbe osnovnih živil
na trgu), ki jih je pripravil Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije.

Zbor združenega dela Skupščine Republike Slovenije zahteva, da Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije čimprej,
a najkasneje do 1. junija 1991 pripravi
zakon o osebnih dohodkih za delavce
v vzgoji in izobraževanju.
Zbor združenega dela Skupščine Republike Slovenije nalaga Izvršnemu svetu
Skupščine Republike Slovenije in Republiškemu sekretariatu za informiranje, da
do 30. junija 1991 pripravi poročilo o stanju na področju časopisnega tiska v Sloveniji s predlogi ukrepov.
Zbor združenega dela Skupščine Repu-

blike Slovenije predlaga Izvršnemu svetu
Skupščine Republike Slovenije, da izgube ZG Ljubljana iz let 1989 in 1990 prenese v javni dolg do konca aprila 1991.
Z rebalansom proračuna naj se predloži
Skupščini Republike Slovenije celovit
program financiranja tekočega poslovanja in investicij slovenskih železnic, ki bo
upošteval določila odloka o ustanovitvi
javnega podjetja, pogodbene obveznosti
s tujimi bankami ter program racionalizacij in reševanja viškov zaposlenih ŽG
Ljubljana. Do sprejema rebalanca proračuna naj se zagotovijo vsaj najnujnejše
premostitvene rešitve.

SKLEPI
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o mladinskih svetih
Ob obravnavi predloga za izdajo zakona
o mladinskih svetih sta Družbenopolitični zbor na 15. seji, dne 19. 3. 1991 in po
opravljenem usklajevanju med zbori na
16. seji, dne 27. 3. 1991 ter Zbor združenega dela na 16. seji, dne 14. 3. 1991
sprejela sklep, da sprejemata predlog
za izdajo zakona o mladinskih svetih.

naj prouči in upošteva stališča in pripombe delovnih teles, Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije ter delegatov
na seji zbora.
Družbenopolitični zbor je sprejei še dodatni sklep, ki je identičen sklepu Zbora
občin in sicer:

Družbenopolitični zbor je sprejel sklep,
da naj osnutek zakona o mladinskih svetih pripravi Odbor za mladinska vprašanja kot predlagatelj. Ob pripravi osnutka

Zbor združenega dela pa je sprejel
sklep, da naj osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
in pri pripravi osnutka prouči in ustrezno
upošteva pripombe in stališča delovnih

teles skupščine ter stališča in pripombe
delegatov.
Zbor občin je na seji 14. 3. 1991 in 19. 3.
1991 ob obravnavi predloga za izdajo zakona o mladinskih svetih sprejel sklep,
da naj Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije v okviru Republiškega sekretariata za zdravstveno in socialno varstvo
ali Republiškega sekretariata za vzgojo
in izobraževanje ter telesno kulturo ustanovi Urad za mladino in ob sodelovanju
vseh mladinskih organizacij pripravi teze
za zakon o mladinskih organizacijah.

POPRAVEK
Zavod Republike Slovenije za statistiko nas je
opozoril, da je v Poročevalcu št. 11, ki je izšel 26. 3.
1991, v besedilu »Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva z osnutkom zakona«, v tabeli št. 2, na strani 21, napaka in
sicer: podatek o registrski številki osebne izkaznice ima samo Slovenija, ne pa tudi ZRN (kolona
štev. 3), kot je bilo zapisano.

/
poročevalec
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Informacija o realizaciji proračuna Republike Slovenije v obdobju
januar - marec 1991

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je
predložil Odboru za proračun in javne finance
Informacijo o realizaciji proračuna Republike Slovenije v obdobju januar-marec 1991. Odbor bo to
Informacijo obravnaval na seji v mesecu aprilu in
s svojimi ugotovitvami seznanil delegate zborov
republiške skupščine.

I. ODHODKI
Predvideni odhodki proračuna Republike Slovenije v obdobju
januar-marec 1991, so bili določeni z zakonom o začasnem
financiranju potreb iz republiškega proračuna v prvem trimesečju leta 1991, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije v mesecu decembru, v skupni višini 9.968,4 mio din. Na
podlagi tega zakona je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sprejel finančni načrt, s katerim je selektivno razporedil
sredstva za prvo trimesečje leta 1991 in sicer tako, da je pri
obveznostih iz naslova socialnih transferjev pri socialnem
skrbstvu, otroškem varstvu in zaposlovanju, upošteval
decembrski nivo potrebnih sredstev. Realizacija finančnega
načrta začasnega financiranja republiškega proračuna je bila
dosežena v skupni višini 10.104,7 mio din in razporejena za:
1. sredstva za delo državnih organov v višini 1.096,8 mio din
ali 10,9% v strukturi skupnih realiziranih odhodkov;
2. družbene dejavnosti v višini 5.763,9 mio din ali 57,0%
v strukturi skupnih realiziranih odhodkov;
3. gospodarska infrastruktura v višini 1.928,1 mio din ali
19,1% v strukturi skupnih realiziranih odhodkov;
4. finančna izravnava občin v višini 214,8 mio din ali 2,1%
v strukturi;
5. ostale potrebe v višini 136,3 mio din ali 1,3% v strukturi;
6. zvezne obveznosti prenesene na Republiko Slovenijo, ki
v finančnem načrtu niso bile predvidene, v višini 964,8 mio din
ali 9,5% v strukturi.
Težka likvidnostna situacija republiškega proračuna v prvih
treh mesecih letošnjega leta je še dodatno onemogočala
tekoče izpolnjevanje vseh obveznosti republiškega proračuna, ki jih je omejeval že sam zakon o začasnem financiranju. Zato so morali vsi uporabniki republiškega proračuna
prilagoditi programe za prvo trimesečje leta 1991 dodeljenim
sredstvom, ki so pri nekaterih namenih bistveno nižja kot so
predvidena sredstva po finančnem načrtu. Sredstva so se
uporabnikom republiškega proračuna dodeljevala na podlagi
pismenih zahtevkov, ki so nam jih posredovali ustrezni
resorni upravni organi, ob dnevnem spremljanju stanj na
njihovih žiro računih in v okviru doseženih dnevnih prilivov.
Prioriteta nakazil je bila dogovorjena za obveznosti iz naslova
socialnih transferjev, zato je pri programih iz naslova družbenih dejavnosti, ki vsebujejo socialne transferje, prišlo do višje
realizacije, kot je bila predvidena s finančnim načrtom.
Sredstva za delo državnih organov so bila v obdobju januar-marec 1991 porabljena v višini 1.096,8 mio din, kar predstavlja 81,2% realizacijo finančnega načrta začasnega financiranja potreb republiškega proračuna za prvo trimesečje leta
1991. Navedena sredstva so bila porabljena za naslednje
namene:
- za bruto osebne dohodke zaposlenih
v državnih organih
777,2 mio din
- za druge osebne prejemke
39,5 mio din
- za prispevke delodajalca
114,6 mio din
- za materialne stroške
121,4 mio din
- za amortizacijo
5,7 mio din
- za druge odhodke
38,4 mio din
Sredstva za bruto osebne dohodke zaposlenih v državnih
organih so se zagotavljala v skladu s sklepom Skupščine in
Izvršnega sveta Republike Slovenije o določitvi koeficientov
za delovna mesta funkcionarjev in delavcev, osnove za obračun osebnih dohodkov in sredstev za delovno uspešnost.
4

Zaostrena likvidnostna situacija je zahtevala tudi skrajno
selektivno dodeljevanje sredstev za druge odhodke, kar se
odraža na nizki porabi teh sredstev v primerjavi s finančnim
načrtom.
Predvidena sredstva po finančnem načrtu za družbene dejavnosti so bila presežena pri programih, ki obsegajo obveznosti
iz naslova socialnih transferjev, to je pri otroškem varstvu,
socialnem skrbstvu, zaposlovanju ter štipendijah in sicer iz
naslednjih razlogov:
- za pokrivanje republiških programov varstva je bilo
potebno še v mesecu januarju in februarju poravnati obveznosti iz decembra leta 1990 v višini 116,8 mio din, predvsem iz
naslova nadomestil OD za porodniški dopust in uresničevanje
programov.
- najnujnejša potrebna sredstva za financiranje nalog socialnega skrbstva (pomoč, rejnine in pravice po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb) so znašala
po podatkih Republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo 131,0 mio din, v obdobju začasnega financiranja
pa smo jih zagotovili v višini 123,1 mio din in presegli predvidena sredstva za 13,6 mio din;
- pri realizaciji finančnega načrta programa zaposlovanja je
prišlo v prvih treh mesecih do izjemno velike porabe, ki je
presegla obseg možnega začasnega financiranja za 253,5 mio
din zaradi neporavnanih obveznosti oziroma zahtevkov brezposelnih. Povečano porabo je povzročilo poleg izrazito slabega stanja gospodarstva in večjega števila stečajev tudi
učinkovanje zakona o kriterijih za sofinanciranje uresničevanja pravic presežnih delavcev, ki je veljal do uveljavitve
novega zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in po katerem so številne organizacije opredelile in
pripravile programe za svoje presežne delavce še v času
veljavnosti tega zakona.
Realizacija finančnega načrta začasnega financiranja programa gospodarske infrastrukture je bila presežena pri realizaciji programa za železnico in ceste. Dodeljena sredstva za
železniško gospodarstvo v prvih treh mesecih letošnjega leta
v višini 666,5 mio din so omogočala samo pokrivanje osebnih
dohodkov zaradi težke likvidnostne situacije ŽG in pokrivanja
izgub za preteklo leto. Realizacija programa za ceste v višini
791,2 mio din pa je presegla predvideni finančni načrt zaradi
fiksnih in garantiranih obveznosti zapadlih kreditov.
Realizacija finančnega načrta začasnega financiranja potreb
republiškega proračuna za prvo trimesečje je po namenih in
mesecih razvidna iz priložene tabele.
II. PRIHODKI
V obdobju januar - marec 1991 so bili prihodki proračuna
Republike Slovenije realizirani v višini 10.364,5 mio din. Razlika med realiziranimi prihodki v višini 10.364,5 mio in realiziranimi odhodki v višini 10.104,7 mio din znaša 259,8 mio din in
se nanaša na vplačila prihodkov v prvih dnevnih meseca
aprila za mesec marec in jih do 31. marca ni bilo mogoče
uporabiti. Dosežena realizacija vključuje tudi 1.621,0 mio din
prenešenih sredstev dela vplačanih sredstev 75% temeljnega
davka od prometa proizvodov in od plačil za storitve in sredstva posebnega zveznega davka od prometa proizvodov in od
plačil za storitve za financiranje JLA, ki jih Služba družbenega
knjigovodstva v skladu s sklepom Izvršnega sveta Skupščine
Republike Slovenije razporeja na poseben račun.
Prenešena sredstva 75% temeljnega prometnega davka
v višini 1.621,0 mio din so bila uporabljena za:
- pokrivanje zveznih obveznosti prenešenih na Republiko
Slovenijo, ki jih finančnih načrt ni zajemal (izvozne stimulacije
za oktober, november in december ter izvajanje določil 7.
člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amadmajev XCVI
in XCVII k ustavi Republike Slovenije na področju ljudske
obrambe) v višini 964,8 mio din,
- za tekoče izpolnjevanje najnujnejših obveznosti republiškega proračuna zaradi težke likvidnostne situacije v višini
656,2 mio din.
Težka gospodarska in likvidnostna situacija v republiki se
poročevalec

Znižanje davčne osnove na podlagi navedenega zakona |e
pomenilo za republiški proračun refundacijo vseh davkov in
prispevkov, ki je bila izvršena v mesecu marcu v višini 1.584.3
mio din.
Podroben pregled realizacije prihodkov proračuna Republike
Slovenije po posameznih vrstah in po mesecih je razviden iz
priložene tabele.

negativno odraža tudi na likvidnosti republiškega proračuna.
V prvih treh mesecih, predvsem pa v mesecu marcu, jo je
otežil še sprejem zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zagotavljanju sredstev za skupne družbene potrebe
v letu 1990 in o proračunu določenih obveznosti iz dohodka
za skupne in splošne družbene potrebe za leto 1989, ki ga je
sprejela Skupščina Republike Slovenije v mesecu februarju.
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172.800,0
1.900.000,0
342.500,0

5,13
0,15
0,79
6,69
0,25
2,73
0,49

219.528,1
573,3
0,0
281.085,5
12.339,3
0,0
0,0

307. 432,1
5.39S,2
0,0
268.091,9
14.212,9
0,0
0,0

329.614,6
7.876,7
0,0
235.9SS,5
19.0i3,7
0,0
0,0

856.574 ,8
.4.348 ,1
0,0
635.165,9
45.6,5,9
0,0
0,0

23,99
13,66
0,00
17,93
<.6,i0
0,00
0,00

8,24
0,.4
0,00
8,06
0,"
A

3.SKUPAJ PSIH. OD PR0S.PR0IZV. IN 5T0R. 11.297.400,0

14,22

513.526,1

595.635,0

642.553,5 1.751.714,7

15,51

16,90

Prispevek za zaposlovanje
Prispevek :s zdravstvo

3.273.857,5
11.686.367,8

4,70
17,07

53.502,2 246.258,4 225.525,9 525.286,4
839.547,9 1.100.730,7 1.173.125,4 3.!13.«04,1

16,04
26,19

5,07
30,04

4.SKUPAJ PRIHODKI 12 NASLOVA PRISPEVKOV
ZA SOCIALNO VARNOST
15.160.725,3

21,77

E93.050, 1 1.3-46.939,1 1.39S.65!,3 3.433.690,5

2',00

35,.i

33.573,9
16.939,3
19.501,7
0,0
20.482,9
C
'°
2.845,2
518.938,2
0,0

51.041 ,6 122.656,5
21.482,5
57.42«,8
17.601,9
54.7-3,9
41,9
41 ,9
24.561,1
68.777,2
J 5
'
c
7.659,9
«.499,2
15.00«,3
1(3.381 ,3
'1.650,9 668.970,4
0,0 -1.143.020,7 -1.14,.0,0,,

19,63
12,29
13,i3
0,07
35,27
. e.
3,51

1 ,18
0,55
0,„j
0,.,'
0,=6

"~770~~~Povra;no":a uporabo cest
624.900,0 0,90
Cestnina
'67.300,0 0,67
m
772 Povračila od VaiičinsVih csnov
413.500,0 0,59
773 SdMcdnina zaradi sprereibe nacerbr.osti
59.000,0 0,08
.77, Sodre takse
195.000,0 0,28
777 Turistične takse
0,0 °.0(!
775 Drugi primki
427.000,0 0,61
7760 ?r:hc:ki po zakonih i: leta 1990
0,0, 0,00
7761 Refundacije prihodkov iz ieta 1990
-1.«36.800,0 -2,06
5.'!'UPfJ 0RU0I PRIHODKI

33.041 ,1
18.953,1
lc.650,3
0,0
23.733,2

749.900,0

1,03

612.331 ,1

214.«1?,9

6.TErELJNI PROMETNI DAVEK

16.500.000,0

23,69

598.569,1

731.302,9

7.C-:'NE IN UVOZNE ZAJATVE

12.000.000,0

17,23

0,0

0,0

0,0

p.-m.. :0 CJ'LA

1.050.300,0

1,51

3.«27,4

0,0

9.ZS32::EVV;u't

«.289.612,6

i, 16

0,0

0,0

c

S y J P A J PRIHODKI
poročevalec

5«3.«?6,2 38,22
E92.114,6 111,51

-982.133,2

0,00

0,1«
6,«

.9,-j

-153.388,. -,0,^-

798.037,4 2.127.9Cc,i

S,24
6,6i

-1,-J

12,90

20,5:

0,0

0,v0

0, .

117.230,3

l-O.iO,,,

11,50

1,.6

0,0

0,0

.;,0

69.63".637,9 ICC,00 2.817.251,7 «. 152.8:6,8 3.39«.3-0,:' 10.364.50£,5

14,šs

C0
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REALIZACIJ« FINANČNEGA NACRTA ZAČASNEGA FINANCIRANJA POTREB REP. PRORAČUNA ZA PRVO TRIMESEČJE LETA 1991
v ailj. din
N A N E N

FINANČNI
NACRT
JAN.-NAR.

1

JANUAR

REALIZACIJA
FEBRUAR

MAREC

SKUPAJ
(3+4+5)

t
1 struk,
realiz. realiz.

3

1. Sredstva za delo državnih organov

1.351,5

322,3

435,1

339,4

1.096,8

81,2

2. Družbene dejavnosti

5.769,4

1.476,3

1.921,5

2.366,1

5.763,9

99,9

2.543,7
429.6
980.7
290.4
11,1
585,0
109.5
600.0
160.8

455,0
130,0
305,3
75.0
3,3
284,8
36,6
185,3
0,0

847,9
156,4
241,9
87,0
1,0
195,0
36.4
225,2
107,2

963,0
118,0
261,0
68.0
2,6
340,0
50.1
443,0
95.0

2.265,9
404.4
808,2
230.0
6,9
819,8
123.1
853.5
202.2

89,1
94.1
82,4
79.2
62,2
140,1
112,4
142,3
125,7

58,6

1,0

23.5

25,4

49,9

85,2

0,5

2.255,5

479.5

805,8

642,8

1.928,1

85,5

19,1

595,8
704.1
96,1
55,6
17,4
83,4
11,6
5,8
3,1
5,1
146.2
56,3
475,0

198.6
135,5
28.1
M
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48,0
15,0
32,9

198,6
388,0
35,9
10.0
11.6
35,6
8,0
3,0
2,0
4,0
49,5
22,5
37.1

269,3
267,7
32.1
0,0
0,0
19,0
0,5
0,0
0,0
0,0
48,7
0,0
5,5

666,5
791,2
96,1
11.4
11,6
74,6
8,5
3,0
2,0
4,0
146.2
37.5
75,5

111,9
112,4
100,0
20,5
66,7
89.4
73.3
51.7
64.5
78.4
100,0
66.6
15,9

4. Finančna izravnava obfin

490,0

1,0

150.4

63,4

214,8

43.8

2,1

5. Ostale potrebe (brez kotizacije)

102,0

50,4

40.2

45,7

136.3

133,6

1,3

0,0

404,0

437.5

123,3

964,8

9.968,4

2.733,5

3.790,5

3.580,7

10.104,7

-

zdravstvo
raziskovalna dejavnost
izobraževanje
kultura
telesna kultura
otroško varstvo
socialno skrbstvo
zaposlovanje
Stipendije
uveljavljanje pravic borcev, voj.
invalidov in družin padlih borcev

3. Gospodarska infrastruktura
-

železnica
ceste
vzdrž. in urejanje vodnega režiaa
ekologija
sof.prenove doaov za iladostnike
blagovne rezerve
intervencije v preskrbi
raziskave nafte in plina
rudarske raziskave
požarna varnost
pospeSevanje proizvodnje hrane
usposabljanje kietijskih zeiljiSČ
izvenprorafunske obveznosti

6. Zvezne obveznosti, prenesene na RS
SKUPAJ (i.- 6.)

6

9,5
101,4

100,0
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PREOBLIKOVANJE OBSTOJEČIH ORGANIZACIJ DRUŽBENIH
DEJAVNOSTI V ZAVODE - pojasnila Republiškega sekretariata za
zakonodajo k prehodnim določbam zakona o zavodih
Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov dne 19. 3.
1991 sprejela zakon o zavodih. Zakon je objavljen v 12. številki
Uradnega lista Republike Slovenije, dne 22. 3.1991 in je začel
veljati osmi dan po objavi, to je 30. 3. 1991.
Zakon o zavodih ureja pravni položaj organizacij, ki opravljajo
družbene in druge negospodarske dejavnosti. Ureditev v tem
zakonu nadomešča ureditev, ki jo je določal zakon o združenem delu. Ne posega pa v tista vprašanja, ki jih urejajo
posamezni področni zakoni. Glede teh vprašanj še nadalje
velja ureditev v obstoječih zakonih. Izjema velja le glede dveh
vprašanj: glede imenovanja delegatov družbene skupnosti
v organe upravljanja in glede imenovanja direktorjev. Ti dve
vprašanji zakon o zavodih posebej ureja v 69. in 70. členu,
vendar le začasno do uveljavitve nove področne zakonodaje.
- Zakon o prehodnih določbah ureja preoblikovanje obstoječih organizacij združenega dela na področjih družbenih
dejavnosti v zavode. V zvezi s tem je potrebno pojasniti
naslednje:
Obstoječe organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnosti, naštete v 62. členu zakona (vzgoja in izobraževanje,
znanost, kultura, šport, zdravstvo, otroško varstvo, socialno
varstvo in RTV Slovenija), preidejo s 1/4-1991 po samem
zakonu v nove statusne oziroma organizacijske oblike:
delovne organizacije postanejo zavodi, temeljne organizacije
združenega dela v njihovi sestavi postanejo organizacijske
enote zavodov, sestavljene organizacije združenega dela in
skupnosti delovnih organizacij pa postanejo skupnosti zavodov. Delovne organizacije, ki postanejo zavodi, ter sestavljene
organizacije združenega dela in skupnosti delovnih organizacij, ki postanejo skupnosti zavodov, nadaljujejo delo v novi
statusni obliki pod pogoji, pod katerimi so vpisane v sodni
register. Temeljne organizacije združenega dela, ki postanejo
organizacijske enote zavodov, s tem izgubijo status pravne
osebe, obdržijo pa pooblastila v pravnem prometu, ki so
vpisana v sodni register, in kot organizacijske enote izvršujejo
ta pooblastila v imenu in za račun zavoda.
Te spremembe torej nastanejo in učinkujejo po samem
zakonu od 1. 4. 1991 dalje in ne šele na podlagi statutarnih
sklepov, s katerimi se po 71. členu zakona določijo spremembe statutov, ki so potrebne zaradi preoblikovanja
v zavode oziroma skupnosti zavodov. S temi statutarnimi
sklepi se samo uskladijo obstoječi statuti s spremembami, ki
nastanejo po samem zakonu. V zavodih, ki nastanejo iz enovitih delovnih organizacij, in v skupnostih zavodov gre dejansko samo za spremembo statusa in samo zaradi te spremembe ni potrebna sprememba statuta. Drugačen pa je položaj v zavodih, ki nastanejo iz delovnih organizacij, ki so imele
v svoji sestavi temeljne organizacije združenega dela. V teh
primerih gre za spremembe v notranji organizaciji in v pristojnostih organov. Dosedanje temeljne organizacije združenega
dela postanejo organizacijske enote zavoda, njihovi organi
upravljanja in poslovodni organi izgubijo to funkcijo, njihove
dosedanje pristojnosti pa preidejo na organ upravljanja
zavoda oziroma na direktorja zavoda. Organi upravljanja
dosedanjih temeljnih organizacij s tem bodisi prenehajo ali pa
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nadaljujejo delo kot izvršilni organi, poslovodni organi temeljnih organizacij pa nadaljujejo delo kot vodje organizacijskih
enot z vsemi pooblastili v pravnem prometu, ki so vpisana
v sodni register. Zaradi teh sprememb je potrebno v teh
zavodih ustrezno spremeniti statute s statutarnimi sklepi
v smislu 71. člena zakona. Ni pa potrebno zaradi sprememb,
ki nastanejo po samem zakonu, spremeniti vpisov v sodni
register, ker te spremembe računajo z obstoječimi vpisi
v sodni register.
V zavodih, ki nastanejo iz delovnih organizacij, ki so imele
v svoji sestavi temeljne organizacije združenega dela, gre za
statusne spremembe, ki imajo razen sprememb v notranji
organizaciji in pristojnostih organov še naslednje posledice:
- Dosedanje temeljne organizacije združenega dela, ki
postanejo organizacijske enote zavoda in s tem izgubijo status pravne osebe, ne morejo več imeti lastnega žiro računa.
Njihovi žiro računi (računi 603) se zato zapro. Lahko pa se jim
odpro računi organizacijskih enot (računi 609), ki so sestavni
del žiro računa zavoda. Zahteve za zaprtje dosedanjih žiro
računov temeljnih organizacij in za odprtje računov organizacijskih enot vložijo zavodi pri pristojnih organizacijskih enotah SDK.
- Zaradi statusne spremembe je potrebno sestaviti letni
obračun na dan 31. 3. 1991, ki je podlaga za ugotovitev
začetne bilance stanja zavoda. Letni obračun je potrebno
predložiti SDK v zakonitem roku 60 dni, to je do 31. 5. 1991.
Letni obračun na dan 31. 3. 1991 ni potreben, če organ
upravljanja zavoda sklene, da se začne poslovanje zavoda s 1
1. 1991 V tem primeru se začetna bilanca stanja zavoda
ugotovi na dan 1.1. 1991 na podlagi letnega obračuna za leto
1990. O tem mora zavod obvestiti pristojno organizacijsko
enoto SDK.
Nadaljnje notranje organizacijske spremembe zavodov je
mogoče opraviti z ustreznimi spremembami obstoječih statutov. Nadaljnje statusne spremembe zavodov pa so možne po
odločitvi ustanovitelja v skladu s 63. in 51. členom zakona in
se opravijo s spremembo obstoječih ali s sprejetjem novih
ustanovitvenih aktov.
V zvezi z določbami 68. do 70. člena zakona pojasnjujemo
naslednje:
Z uveljavitvijo zakona organom upravljanja in direktorjem
zavodov in skupnosti zavodov ne preneha mandat. Na novo je
potrebno imenovati delegate družbene skupnosti v organe
upravljanja v primerih, določenih v 69. členu zakona.
O potrebi, da se na novo imenujejo delegati družbene skupnosti v organ upravljanja, obvesti zavod pristojni izvršni svet
skupščine družbenopolitične skupnosti. Direktorje zavodov in
skupnosti zavodov je potrebno na novo imenovati v primerih,
ko je dosedanjemu direktorju potekel mandat. Če je postopek
za imenovanje direktorja tekel že pred 1. 4. 1991, se nadaljuje
v skladu s tem zakonom. Predlagamo, da se v takšnih primerih, če to ni nujno, razpisni postopki ne ponavljajo. Zbrano
gradivo se odstopi organu, ki je pristojen za imenovanje po
70. členu zakona.
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Informacija o položaju Romov v Republiki Sloveniji

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je
na osnovi sklepa Družbenopolitičnega zbora,
sprejetega 11.12.1990, predložil Informacijo o položaju Romov v Republiki Sloveniji. Informacijo bo
obravnavala Komisija za notranjo politiko in ocenila ali je v zvezi s položajem Romov v Republiki
Sloveniji potrebno sprejeti določene ukrepe oziroma razpravljati tudi na sejah zborov republiške
skupščine.
Družbenopolitični zbor Skupščine Republike Slovenije je ob
obravnavi Informacije o položaju italijanske in madžarske
narodnosti v Republiki Sloveniji v decembru 1990 sklenil, naj
Izvršni svet pripravi podobno informacijo o položaju Romov.
Ob dosedanjih razpravah o položaju pripadnikov narodnosti
so bili problemi Romov vedno odrinjeni na obrobje, saj so bili
zaradi nizkega socialnega in družbenega statusa Romi vedno
obravnavani predvsem kot izrazito socialna kategorija in
s tem bolj ali manj prepuščeni odgovornosti občin, v katerih
živijo, in skrbi pristojnih strokovnih služb. Po letu 1970 so se
začele organizirane skupne aktivnosti zlasti na področju socialnega skrbstva in vzgoje in izobraževanja, tako da je postalo
prizadevanje za pomoč Romom bolj usklajeno. V občinah so
se oblikovali koordinacijski odbori in v okviru svojih materialnih možnosti zagotovili nekatere premike. Hkrati s tem se je
začelo tudi bolj organizirano strokovno in raziskovalno delo,
ki je s svojimi spoznanji prispevalo k oblikovanju strokovno
utemeljenih rešitev.
Ob razpravah o amandmajih k ustavi Republike Slovenije
v letu 1989 je bila znova dana pobuda, da je treba v ustavi
urediti tudi položaj Romov kot posebne etnične skupine in jim
zagotoviti posebno varstvo. Renault teh razprav je določba
LXVIII amandmaja k Ustavi Republike Slovenije, ki določa, da
se status Romov uredi z zakonom. Ob razpravah o novi
slovenski ustavi je delo na izvedbenih zakonih zastalo, zato se
to vprašanje znova odpira ob oblikovanju predloga nove slovenske ustave. V zvezi s tem je tudi pobuda skupine delegatov
Skupščine Republike Slovenije naj se sprejme zakon o zaščiti
etnične skupine Romov in naj se pred tem opravijo potrebne
strokovne analize.
Ne glede na to, da ni ustrezne pravne podlage, pa so se zlasti
na območjih Slovenije z večjo koncentracijo romskega prebivalstva, spričo akutnosti položaja romske skupnosti, v zadnjih
20 letih vendarle zagotavljala vsaj minimalna sredstva, ki
omogočajo družbeno pomoč najbolj ogroženim kategorijam
in omogočajo posebne oblike vzgojno izobraževalnega dela
z romskimi otroki. Poleg sredstev, ki jih zagotavljajo prizadete
občine, so najpomembnejša sredstva, ki se zbirajo v skupnem
programu socialnega varstva in vzgoje in izobraževanja.
Dosedanje prizadevanje za pomoč Romom je bilo zaradi
izredno težkih razmer, v katerih Romi živijo, usmerjeno predvsem v zagotavljanje elementarnih življenjskih možnosti, prizadevanje za socializacijo v okolju, kjer živijo, in še zlasti
v organizirano vključevanje romskih otrok v proces vzgoje in
izobraževanja. Spričo tega je prizadevanje, ki naj romski
etnični skupnosti zagotovi možnosti za razvijanje lastne identitete in kulturnega razvoja, šele na začetku in ga bo mogoče
uresničevati šele postopoma, ko bomo uspeli vsaj za silo
pokriti njihove elementarne življenjske potrebe.
Informacija ima namen, da v strnjeni obliki prikaže položaj
Romov v naši republiki in dosedanje prizadevanje na tem
področju ter predlaga smeri reševanja romskega vprašanja
v prihodnosti. Pripravljena je bila na podlagi gradiv, ki so jih
pripravile občine z večjo koncentracijo romskega prebivalstva,* pri pripravi pa so sodelovali pristojni republiški upravni
organi in Inštitut za narodnostna vprašanja.
Gradivo so prispevale naslednje občine: Črnomelj, Grosuplje,
Kočevje, Lendava, Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, Ribnica in
Trebnje.
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IZVOR ROMOV IN NJIHOVA NASELITEV V EVROPI
Romi so nomadsko ljudstvo, ki je prodrlo v Evropo že pred 14.
stoletjem. O njihovem izvoru so nastale različne teorije, danes
pa je dokazano, da izvirajo iz Indije, od koder so prinesli tudi
nekatere značilnosti lastne kulture in identitete. V Evropi so
bili deležni v različnih obdobjih različne obravnave. Danes so
razširjeni praktično v vseh evropskih državah. Na ozemlju
današnje Jugoslavije jih omenjajo zgodovinski viri že v 14. in
15. stoletju in tudi na slovenskih tleh so prvi zapisali o njih
v arhivskih dokumentih iz tega časa. Od 17. stoletja dalje pa
so podatki o njih pogostejši, zasledimo jih zlasti tudi v matičnih knjigah.
Naselitev Romov na današnjem slovenskem ozemlju je potekala po treh poteh: predniki Romov, ki živijo v Prekmurju, so
prišli k nam prek madžarskega ozemlja, dolenjska skupina
Romov je prišla prek Hrvatske, na Gorenjskem pa so se
naselile manjše skupine Sintov, ki so prišli k nam prek Nemčije in današnje Avstrije.
Čeprav gre za prebivalstvo, ki je živelo predvsem nomadsko in
je svoja prebivališča pogosto menjavalo, vendarle lahko govorimo o zaokroženih območjih poselitve v Prekmurju, na
Dolenjskem in deloma na Gorenjskem. Glede na to lahko
štejemo Rome na teh območjih za avtohtono prebivalstvo. Na
teh območjih so se v bolj ali manj stalni poselitvi ohranili do
danes.
Poleg avtohtonega romskega prebivalstva na omenjenih
območjih je zlasti v zadnjem času čutiti močan val imigrantov,
ki se usmerjajo v večja mestna središča. Eno takih najmočnejših središč je Maribor, kjer je čedalje več Romov, ki prihajajo
od drugod, zlasti iz Makedonije in Kosova. Te skupine so
seveda poseben socialni in družbeni problem.
PRAVNI POLOŽAJ ROMOV
Posebnost položaja romske skupnosti se kaže tudi v urejanju
njenega pravnega položaja, tako na mednarodni kot tudi na
notranji ravni.
V zasnovi mednarodnopravnega varstva manjšin med vojnama so se kot subjekt kolektivnih pravic uveljavile »tipične«
narodne manjšine. V taki zasnovi varstva Romi kot skupina
niso bili zajeti, države pa niso določale njihovih pravic z notranjo zakonodajo. Nasprotno, s pravnimi akti so omejevale
pravice Romov tako kot posameznikov kot tudi cele skupine,
zlasti z omejevanjem pravice do gibanja in naselitve.
Po drugi svetovni vojni se je sistem varstva manjšin izoblikoval v sklopu človekovih pravic. Mednarodnopravno varstvo
človekovih pravic, nediskriminacija in možnosti nadzora mednarodne skupnosti nad uresničevanjem ravni človekovih pravic so postala načela, ki so postopoma spreminjala razmerje
med posameznikom in državo v prid uresničevanja človekovih
pravic in izboljšanje položaja človeka kot posameznika.
V tem kontekstu sta za položaj Romov pomembni dve iztočnici, ki obvezujeta tudi države, v katerih Romi živijo.
- Prva je v doslednem spoštovanju načel o prepovedi diskriminacije, ki temelji na rasni, narodnostni ali etnični pripadnosti (zlasti Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina
genocida in Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik
rasne diskriminacije). Ti dokumenti zagotavljajo varstvo tudi
romski skupnosti kot skupnosti s posebnimi etničnimi (rasnimi) značilnostmi.
- Druga izhaja iz celovitega spoštovanja človekovih pravic
vsakega posameznika, ne glede na raso, spol, jezik, vero,
narodnostno ali etnično pripadnost. To določilo o pravicah
posameznika vsebujejo vsi dokumenti s področja mednarodnopravnega varstva človekovih pravic.
Iz mednarodnopravnih dokumentov OZN ter dokumentov
specializiranih agencij (zlasti UNESCA) izhaja tudi zahteva,
želja in priporočilo po odpravi predsodkov in ustvarjanju
pogojev sožitja med pripadniki različnih rasnih, narodnih,
etničnih in jezikovnih skupnosti.
Na posebnost oblikovanja zavesti Romov kot posebne etnične
skupnosti pa kaže tudi dejstvo, da so se Romi organizirali kot
etnična skupnost na univerzalni ravni, kar se je izkazalo
v sklicu svetovnega romskega kongresa. Prvo zasedanje je
poročevalec

bilo v Londonu 1971. leta, drugo v Ženevi 1978 in tretje
v Gottingenu 1981. leta. Svetovni romski kongres kot organizacija ima tudi status posvetovalne organizacije ECOSOC-a in
UNESC-a. Torej ima tudi v mednarodnem merilu priznavanje
etničnih posebnosti Romov svojo specifiko, saj je mednarodna skupnost bolj pripravljena sprejeti Rome kot etnično
skupnost na univerzalni ravni in jim priznati etnične značilnosti, kot pa so to pripravljenost do sedaj, v svoji notranji
zakonodaji in obravnavi Romov, izkazale države, v katerih
Romi živijo.
Tudi v Sloveniji doslej pravni položaj Romov ni bil urejen,
temveč so zanje veljale samo tiste pravne norme, ki veljajo za
večinsko prebivalstvo. Šele z ustavnimi amandmaji je bila leta
1989 v LXVIII. amandmaju sprejeta določba, da se položaj
Romov uredi z zakonom, s čimer je dana pravna podlaga za
zakonsko ureditev posebnih oblik varstva romskega prebivalstva, ki bodo omogočale socialno integracijo in možnost
razvijanja lastne etnične identitete. Podobno določbo bi
morala prevzeti tudi nova slovenska ustava, da bi na njej
lahko utemeljili tudi izvedbeno zakonodajo. Ne glede na
pravne norme pa so že doslej tako v občinah kot v samouprav-

nih interesnih skupnostih s področja družbenih dejavnosti
zagotovili romski etnični skupini posebno obravnavanje in
pomoč, ki je omogočila, da so bili izpeljani tisti programi, ki
pomenijo začetek organizirane družbene skrbi za to kategorijo prebivalstva.
DEMOGRAFSKA IN SOCIALNA PODOBA ROMOV
V SLOVENIJI
Kot smo že omenili, sta v Sloveniji zlasti dve območji z bolj ali
manj strnjeno naseljenim romskim prebivalstvom: Prekmurje
(občini Murska Sobota in Lendava) ter Dolenjska in Bela
krajina (območja občin Grosuplje, Trebnje, Kočevje, Novo
mesto, Krško, Črnomelj in Metlika). Manjše skupine Romov
oz. posamezne družine živijo tudi v drugih občinah Slovenije
npr. Ribnica, Brežice, gorenjske občine itd. Večje skupine
romskih migrantov živijo zlasti na območjih velikih mestnih
središč. Čeprav podrobnih podatkov o številu Romov za vso
Slovenijo nimamo, pa v 10 slovenskih občinah z avtohtonim
romskim prebivalstvom vodijo dokaj natančne evidence, tako
da lahko podatke iz teh občin, kjer živi velika večina romskega
prebivalstva, posplošimo na vso Slovenijo."

DEMOGRAFSKI PODATKI O ROMIH PO POSAMEZNIH OBČINAH IN LETIH
OBČINA
1. Črnomelj
2. Grosuplje
3. Krško
4. Lendava
5. Metlika
6. Murska Sobota
7. Novo mesto
8. Trebnje
9. Kočevje
10. Brežice
Skupaj

1990
1989
1982
1979
skupaj moških žensk družin skupaj moških žensk družin skupaj moških žensk družin skupaj moških žensk družin
610
419
191
138
294
138
319
613
103
237
238
114
475
134
126
469
24
127
68
59
26
57
124
67
19
48
111
63
20
49
59
108
41
175
86
89
39
85
90
175
23
70
75
27
145
64
75
139
309
163
146
57
51
129
302
173
45
123
146
269
50
138
114
252
141
77
64
36
39
60
79
139
31
52
58
17
110
44
94
50
647
636 2677 1325 1352
423 2609 1290 1319
482 2330 1123 1207
2365 1170 1195
766
381
385
180
175
351
370
721
125
270
293
563
254
106
263
517
189
105
84
57
55
102
85
187
35
75
164
89
42
82
91
173
289
158
140
58
81
259
161
62
420
152
169
321
56
141
138
279
37
18
19
7
6
16
15
31
10
25
22
47
10
25
20
45
5321
2764
2557
1246
5320
2800
2529
1245
876
924 4535 2269 2266
4441 2098 2134

Vir: Republiški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo
* Podatki iz popisov prebivalstva za ugotavljanje števila Romov niso uporabni, saj iz različnih razlogov kažejo popolnoma deformirano sliko: leta 1961
naj bi bilo v Sloveniji 282 Romov, 1971 1284 in 1981 1435.
Kot je razvidno iz tabele, živi v 10 slovenskih občinah 5320
Romov. Če prištejemo k temu še Rome po drugih občinah
Slovenije, lahko sklepamo, da živi na celotnem ozemlju Slovenije 6-7000 Romov (približno 0,4% prebivalstva). Podatki
kažejo, da število romskega prebivalstva narašča, podrobnejše analize iz posameznih občin pa ugotavljajo, da se
z zaposlenostjo in višjim standardom število družinskih članov zmanjšuje. Podatki o starostni strukturi kažejo, da so
Romi mlado prebivalstvo, saj je nad 40% vseh Romov starih
do 18 let, hkrati pa to kaže tudi na bistveno krajšo življenjsko
dobo v primerjavi z ostalim prebivalstvom Slovenije.

STAROSTNA SESTAVA ROMSKE POPULACIJE (LETO 1990)
OBČINA
Črnomelj
Grosuplje
Krško
Lendava
Metlika
M. Sobota
N. mesto
Trebnje
SKUPAJ

pred- od 6,5- od 15- od 19- od 46- nad 65
šolskih 14 let 18 let 45 let 65 let
let
15
64
252
63
114
102
2
11
48
18
28
20
2
13
58
23
53
32
3
16
24
136
72
59
1
8
56
6
26
42
105
375
1148
269
461
319
10
59
309
73
166
149
2
23
72
14
37
41
140
569
2079
490
957
764

Vir: RS za zdravstveno in socialno varstvo
poročevalec

Bivalne razmere, urejanje naselij
Večina romskega prebivalstva živi na obrobju mestnih območij v naseljih, ki so izolirana od ostalega prebivalstva in so
praviloma pod minimalnimi bivalnimi standardi. Izjema je le
nekaj naselij, ki so urbanistično urejena in komunalno opremljena, tako da so v njih zagotovljene normalne življenjske
razmere (npr. nekaj naselij v občini M. Sobota in Novo mesto).
Skrb za urejanje romskih naselij je bila doslej v celoti prepuščena občinam, v katerih živijo ROMI. Reševanje teh problemov je bilo močno odvisno od tradicije poselitve romskega
prebivalstva in njegove socializacije, od števila Romov, ekonomske moči občine pa tudi od zavzetosti in razumevanja za
to problematiko. Pri urejanju statusa romskih naselij se
občine srečujejo z izjemnimi težavami, saj gre pogosto za
naselitve na prilaščenih zasebnih ali družbenih zemljiščih ali
pa na območjih, kjer naselij zaradi nasprotovanja okoliškega
prebivalstva preprosto ni mogoče legalizirati in urediti. Obenem pa praksa kaže, da se je večina dosedanjih poskusov
prisilnega preseljevanja Romov ponesrečila, tako da morajo
te probleme v občinah reševati izjemno odgovorno, strpno in
počasi in si pri tem pogosto pomagajo tudi s prehodnimi
rešitvami. V zadnjem desetletju so občine vložile precej truda
in denarja za ureditev romskih naselij, tako da imajo danes
večja naselja zagotovljeno pitno vodo in elektriko, ponekod
pa so s skupnim prizadevanjem občin, zlasti pa tudi Romov
samih, začeli organizirano graditi in komunalno opremljati
naselja. Kljub temu pa še vedno velik del romskega prebivalstva živi v zasilnih bivališčih (barakah, kontejnerjih, prikolicah, nekaj 10 družin pa tudi v šotorih). Le manjši del Romov,
predvsem tisti, ki so zaposleni, živi v stanovanjih in hišah
zunaj romskih naselij. Prilagoditev na nov način življenja je
težaven proces, ki ga je mogoče reševati le postopoma.
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ŠTEVILO DRUŽIN PO TIPIH BIVALIŠČ LETO 1990
Občina
Družbeno stanovanje
Zidana hiša
enosob. dvosob.
večje
lastna družbena
Črnomelj
23
14
67
3
Grosuplje
1
2
0
1
Krško
0
0
14
0
Lendava
2
2
0
27
Metlika
1
0
14
0
M. Sobota
11
20
247
0
Novo mesto
10
2
25
13
Trebnje
1
0
8
0
SKUPAJ
49
40
384
44
Vir: RS za zdravstveno in socialno varstvo.
Zavedati se moramo, da je zagotavljanje elementarnih bivalnih razmer podlaga za vse druge oblike socializacije (zaposlitev, izobraževanje, elementarne zdravstvene in higienske razmere), zato brez ureditev stanovanjskih razmer, legalizacije
ter urbanistične in komunalne ureditve romskih naselij ne
moremo pričakovati premikov na drugih področjih. Na tistih
območjih, kjer jim je k temu prizadevanju uspelo pritegniti
tudi Rome same, so se že doslej pokazali vidni rezultati, zato
bo treba te aktivnosti nadaljevati. Občine so v svojih aktivnostih in pobudah vse preveč osamljene, zato bo treba nujno
njihova prizadevanja povezati, menjati izkušnje in na ravni
republike zagotoviti strokovno in materialno pomoč.
Način preživljanja, zaposlovanje
Ekonomski položaj Romov je izredno žgoč družbeni in socialni problem v vseh območjih, kjer so Romi naseljeni, kljub
temu da so skrbi za zaposlovanje in zagotavljanje elementarnih življenjskih pogojev pristojni organi v občinah posvečali
precejšnjo pozornost. Vendar vloženi trud ni dal pomembnejših rezultatov, na kar je gotovo vplivala romska izoliranost,
neprilagojenost in neangažiranost na vseh področjih družbenega življenja, pa tudi pomanjkanje pravne zaščite, neustrezen odnos večinskega prebivalstva in pomanjkanje denarja za
te namene. Na take razmere v veliki meri vpliva tudi drugačen
sistem življenjskih in moralnih vrednot, kar je pogosto povzročalo konfliktne situacije z domačini. Posledica takih razmer
je, da večina Romov ni zaposlena, tisti, ki pa so, so razporejeni na dela, ki pač ustrezajo njihovi skromni izobrazbi. Redno

Drugi tipi bivališč
barake
šotori vagoni
29
2
16
1
21
9
12
0
10
0
251
0
99
8
31
14
469
34

kontej.
0
5
2
2
1
1
14
2
27

prikol.

je zaposlenih le manjši del za delo zmožnih Romov, tako da se
preživljajo z raznimi priložnostnimi deli, nabiranjem odpadkov, zdravilnih zelišč itd. Pri zaposlenih Romih je opaziti visok
% prenehanja delovnega razmerja, visok bolniški stalež, kar
vse opozarja na težavnost adaptacije Romov na delovno okolje (prim. raziskavo Problematika zaposlovanja Romov
v občini Novo mesto, avtorja J. Žugel in F. Smerdu).
Sedanje zaostrene gospodarske razmere so seveda zaposlovanju Romov še manj naklonjene, tako da bomo imeli v prihodnosti še veliko več težav. Analize kažejo, da imajo redno in
stalno zaposleni Romi drugačen odnos do bivalnega in delovnega okolja, do nadaljnjega izobraževanja in do integracije
v okolju, v katerem živijo, zato je skrb za zaposlovanje oz. za
samostojno pridobivanje sredstev za preživljanje temelljni
pogoj za vključitev Romov v družbo in njihov umik iz razmer,
v katerih živijo. Gre za dolgoročno naložbo, za katero si bodo
morali poleg strokovnih služb v občinah in republiki prizadevati tudi vsi drugi družbeni in strokovni dejavniki. Hkrati pa bo
treba spodbuditi Rome same, da se bo v njih izoblikovala
zavest o lastnem angažiranju za preseganje sedanjih razmer.
Med nalogami služb za zaposlovanje pa je treba poudariti
zlasti naslednje:
- evidentiranje za delo zmožnih Romov,
- usposabljanje Romov zlasti za manj zahtevna dela,
- pomoč pri zaposlovanju,
- organizirano vključevanje v sezonska dela (nabiranje
zelišč, odpadkov, gozdnih sadežev, kmetijskih pridelkov kot
javna dela),
- vključevanje v delo družbenih in kulturnih organizacij.

NAČIN ZAGOTAVLJANJA SREDSTEV ZA PREŽIVLJANJE (LETO 1990)
OBČINA
Črnomelj
Grosuplje
Krško
Lendava
Metlika
Murska Sobota
Novo mesto
Trebnje
SKUPAJ

Redno zaposleni Pril. oz. sezonsko Neorgnaizirane zaposlitve
družb, zasebni družb, zasebni nab. odp.
nabir. pomoč v
sektor
sektor
sektor sektor surovin
zelišč kmetij.
2
4
138
8
20
47
4
1
8
0
2
7
7
0
2
1
5
0
20
20
8
1
23
5
7
19
10
5
0
0
0
10
1
13
73
270
59
150
160
301
250
190
4
46
5
12
210
210
0
4
0
3
5
13
11
6
491
164
~76~
204
603
628
214

Prijavlj.
drugo na Skup.
za zapos.
42
0
0
12
0
12
28
8
12
0
0
453
0
78
4
21
~12~
658

Nezaposlji- SKUPAJ
vi
4
265
1
38
73
5
122
15
7
116
2025
178
17
585
105
20
247
3329

Vir: Vprašalnik o Romih - RS za zdravstveno in socialno varstvo
Socialna pomoč Romom
Zelo razširjeno je mnenje, da Romi večinoma živijo od socialnih podpor in jim zato ni potrebno delati. Podatki o socialnih
pomočeh pa kažejo drugačno podobo.
Na področju socialnega skrbstva se Romom pomoč dodeljuje
pod enakimi pogoji kot drugim občanom. Pri tem postopajo
skrajno selektivno in jo dodeljujejo predvsem tistim Romom,
ki si tudi sami prizadevajo izboljšati svoje življenjske pogoje.
Da bi bili nameni, za katere se pomoč daje, doseženi, se
večina enkratnih družbenih denarnih pomoči nakazuje v funkcionalni obliki (v obliki naročilnic, v hrani, obleki itd.) Od 1.
decembra 1990 znaša višina edinega vira 2.644 dinarjev,
10

dopolnilnega vira pa 1.300 dinarjev. Enkratna družbena
denarna pomoč in začasna pomoč, ki se določi občanom za
določen čas, to je za dobo 6 mesecev, izjemno pa se lahko
podaljša še za 6 mesecev, naj ne bi bili večji kot edini vir.
Večino socialno skrbstvenih in ostalih storitev opravljajo centri za socialno delo. Programi in način reševanja romske
problematike so bili v občinah zastavljeni interdisciplinarno,
določeni so bili nosilci in izvajalci posameznih nalog. V praksi
pa je bila večina teh nalog največkrat prepuščena centrom za
socialno delo. Osnovne naloge, ki jih opravljajo centri za
socialno delo pri reševanju romske problematike, so: ugotavljanje življenjskih pogojev in strukture romskega prebivalstva
v občini, denarna pomoč otrokom in družinam, delo z odraporočevalec

slimi Romi - osebna in materialna pomoč, svetovanje, sodelovanje pri vključevanju otrok v predšolsko vzgojo in šolo,
pomoč pri kritju stroškov šolanja, prevzgojno delo z mladoletniki, pomoč pri iskanju zaposlitve, delo s starostniki in sodelovanje z zdravstveno službo, sodišči, službo za zaposlovanje.
Sredstva iz skupnega programa socialnega skrbstva za reševanje problematike Romov so bila v zadnjih letih razdeljena
na skupnih sestankih s predstavniki občin, ki so prejemniki
teh sredstev. V letu 1989 je bilo za ta namen porabljenih
71.412 dinarjev, v letu 1990 pa 287.316 dinarjev.
DRUŽBENA DENARNA POMOČ ROMOM V LETU 1990
OBČINA
Črnomelj
Grosuplje
Krško
Lendava
Metlika
Murska Sobota
Novo mesto
Trebnje
SKUPAJ

DDP
DDP edini DDP dop.
DDP
vir
vir enkratna začasna
5
5
9
6
1
15
3
2
0
16
2
3
2
32
12
3
0
1
5
3
22
170
78
63
24
16
3
14
7
48
19
0
53
311
131
94

Ti na videz suhoparni podatki kažejo, da je bilo v preteklem
obdobju socialno skrbstvo nosilec ali pobudnik večine aktivnosti za pomoč Romom. Delavci centrov za socialno delo, ki
so se pri svojem delu srečevali s težavnimi razmerami, v katerih živijo Romi, so bili pogosto pobudniki aktivnosti, ki so
včasih presegale njihove delovne obveznosti (npr. urejanje
romskih naselij), zato je treba še posebej poudariti njihov
prispevek pri urejanju življenjskih razmer Romov.
Otroško varstvo
Tudi na področju otroškega varstva so programe prilagodili
potrebam Romov. Denarne pomoči otrokom izplačujejo
v obliki bonov za nakup živil, hkrati pa izplačilo pogojujejo
z rednim obiskovanjem šole ali predšolske vzgoje. Tudi programe predšolske vzgoje so v posameznih občinah prilagodili
svojim romskim prebivalcem. Tako v nekaterih okoljih otroci
obiskujejo redne oddelke dnevnega varstva, drugje posebne
oddelke za romske otroke v dnevnem varstvu, ponekod pa
skrajšane programe bodisi v vrtcih ali organizirane v romskih
naseljih.
Zaradi neenakomerne poseljenosti romskega prebivalstva in
večjih stroškov v oddelkih za romske otroke se občinam iz
republiških sredstev krije razlika med ceno za otroka v rednem oddelku in ceno za otroka v oddelku romskih otrok ter
solidarnostno krijejo stroški za prevoz otrok. Cena za romskega otroka je višja tudi zaradi manjšega števila otrok
v oddelku. Dejansko se ta denar ne zagotavlja v realni višini,
saj ob pomanjkanju sredstev dejavnost, ki nima neposredne
zakonske podlage, ne dosega vseh potrebnih uskladitev.
Poseben problem pomeni priprava na šolo, saj bi morala biti
za Rome predpisana dvoletna prirpava, da bi se otroci vsaj
malo bolj seznanili z jezikom, v katerem se bodo kasneje
šolali. Ne glede na to, da romski otroci zelo neredno obiskujejo katerokoli obliko predšolske vzgoje, pa v tistih okoljih,
kjer jih vključujejo v večjem številu, ugotavljajo, da je odstotek
šolske uspešnosti romskih otrok bistveno boljši, kot je bil,
preden so jih pričeli načrtno vključevati v predšolsko vzgojo.
Pozitivni učinki se nato stopnjujejo, saj otroci staršev, ki so
sami obiskovali vrtec, redneje prihajajo k programu.
Zaradi pozitivnih rezultatov, ki so vidni ob takšni organizaciji
in financiranju dejavnosti za Rome, menimo, da je potrebno
v zaostrenih rezmerah ta sistem ohraniti, saj bodo Romi v tej
gospodarski situaciji še mnogo bolj izpostavljeni vsem negativnim učinkom od drugih prebivalcev Slovenije.
Pri vzgojnih programih, ki objektivno pomenijo asimilacijski
pritisk na Rome, bi bilo treba skrbeti tudi za ohranjanje
njihove kulturne in jezikovne identitete. Za to pa za zdaj ni
ustreznega kadra, ker se tisti Romi, ki se bolj izobrazijo,
navadno ne želijo vrniti v okolje, iz katerega so izšli, znanje
romskega jezika med neromskim prebivalstvom pa je nekaj
izjemnega. To bo tudi v bodoče težko rešljiv problem.
poročevalec

PODATKI O ROMSKIH PREDŠOLSKIH OTROCIH - PROGRAM OTROŠKEGA VARSTVA
OBČINA
Metlika
Kočevje
Murska Sobota
Lendava
Novo mesto
Ribnica
Trebnje
Črnomelj
Grosuplje
SKUPAJ

Št. vseh St. otrok Obiskuje
otrok
v VVO
MŠ
18
1
58
50
63
305
20
26
53
9
18
161
7
27
102
21
115
752
79

10
16
8
40
74

DENARNA POMOČ OTROKOM
OBČINA
Metlika
Kočevje
Murska Sobota
Lendava
Novo mesto
Ribnica
Trebnje
Črnomelj
Grosuplje
SKUPAJ

39
132
462
111
224
15
73
216
46
1318

Vir: RS za zdravstveno in socialno varstvo
op. Denarno pomoč prejemajo predšolski in šolski otroci.
Zdravstveno stanje
Nizka življenjska reven Romov se razumljivo odraža tudi v njihovem slabem zdravstvenem stanju. Romski otroci se pogosteje zdravijo v bolnišnicah kot drugi otroci. Zdravstvena
služba ugotavlja, da je povprečna umrljivost romskih dojenčkov 7x večja od neromskih. Romi ne izkoriščajo preventivnih
oblik zdravstvenega varstva (sistematski pregledi, posvetovalnice, cepljenja ipd.). Zaradi slabih higienskih razmer so pri
njih najpogostejše bolezni prebavil in dihal, pogoste pa so
tudi poškodbe in zastrupitve. Slabo zdravstveno stanje se
v poznejših letih še stopnjuje, kar povzroča še dodatne težave
pri zaposlovanju, pa tudi življenjska starost Romov je bistveno
nižja kot pri drugih prebivalcih (primerjaj Zdravstvena kultura
Romov v Prekmurju, J. Zadravec, Pomurska založba 1989).
Očitno bo treba v prihodnje storiti več za zdravstveno prosvetIjevanje Romov in poskrbeti, da bodo deležni tistih storitev
preventivne zdravstvene službe, ki je namenjena vsem občanom.
Odklonska dejanja romskega prebivalstva
Tradicija, način življenja, razmere, v katerih živijo, drugačen
sistem moralnih vrednot in neprilagojenost okolju povzročajo
pogosto konflikte z okoliškim prebivalstvom in med Romi
samimi, pa tudi kršitev zakonov in drugih predpisov.
Tako so bili Romi v I. 1990 storilci 2,9% vseh odkritih kaznivih
dejanj v naši republiki (v primerjavi z letom 1989 20% manj).
Med njimi so na prvem mestu premoženjski delikti. Tudi pri
prekrških zoper javni red in mir, cestnoprometnih prekrških in
pri kršitvah drugih predpisov je delež Romov večji od njihovega deleža v številu prebivalstva na obravnavanih območjih.
Vse to povzroča dodatno nerazpoloženje in netolerantnost
večinskega prebivalstva do Romov. Organi javne varnosti si
prizadevajo, da bi ublažili te pojave, vendar bo večje premike
mogoče doseči šele s spremenjenim načinom življenja, boljšimi življenjskimi razmerami in integracijo v okolju, kar bo
vplivalo tudi na spremembo sistema moralnih vrednot.
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ROMSKIH OTROK
Kot na drugih področjih sta tudi v vzgoji in izobraževanju
romskih otrok v preteklosti in sedanjosti izstopala dva
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posebna problema, socializacijski in jezikovni. Dolgo niso
rešili ne prvega ne drugega, zato so le redki Romi, kljub temu,
da je tudi zanje veljala šolska obveznost, obiskovali osnovno
šolo, pa tudi tisti navadno niso dokončali več kot dva do tri
razrede. Celo na območjih kjer so Romi stalno naseljeni že od
18. stoletja (v Prekmurju) in jim je bila osnovna šola dostopna,
je v začetku 20. stoletja le malo moških Romov obiskovalo
šolo, med Romkami pa je zelo veliko ostalo povsem nepismenih. Prvi romski učenec je končal osnovno šolo šele v šolskem
letu 1970/71. Kljub temu je bilo v šolskem letu 1984/85 okoli
30% romskih otrok v Murski Soboti še vedno v šoli neuspešnih. Kljub relativno uspeli socialni vključitvi Romov v Prekmurju v tamkajšnje življenje so razlike v primarni socializaciji
v družini ter v zanimanju staršev za prihodnost otrok med
Romi in ostalimi prebivalci v Prekmurju tako velike, da povzročajo tudi bistvene razlike v šolski uspešnosti. Druga ovira
za uspešno šolanje je jezik. Narečje, ki ga govorijo v romskih
naseljih v Prekmurju, ni enotno, po svojem besednem zakladu
zelo revno in toliko različno od razvitega knjižnega jezika
Romov v drugih delih Jugoslavije in v svetu, da knjig in
mladinskih časopisov, ki so sicer v Jugoslaviji dostopni
(Makedonija), ne razumejo. Slovenskega jezika do vstopa
v šolo otroci ne poznajo, zato se težko sporazumevajo, težko
sledijo pouku in so zato še manj motivirani za redno obiskovanje pouka.
Na ostalih območjih Slovenije, kjer živijo Romi, so začeli šele
ob koncu 60-tih let bolj sistematično skrbeti za vključevanje
romskih otrok v šolo. Podlaga za to delo je le v zakonu
o osnovni šoli, zlasti v tistih določbah, ki šoli nalagajo skrb za
napredek vseh učencev, za organiziranje dopolnilnega pouka
in individualnega vzgojno-izobraževalnega dela z učenci, ki
teže dojemajo, ter v programu življenja in dela osnovne šole,
kjer so dana tudi podrobnejša navodila za prilagajanje učnih
načrtov za romske otroke. Manjkajo pa v šolskih zakonih
posebna določila, na podlagi katerih bi se Romom kot etnični
skupini zagotavljale posebne oblike izobraževanja, da bi se
ohranjala njihova jezikovna in etnična identiteta. Status
Romov v dosedanji ustavi namreč ni bil tako jasno določen,
da bi konkretno obvezoval k zagotavljanju kolektivnih pravic.
Odločilen dokument za urejanje vzgoje in izobraževanja
Romov so bila stališča Republiške izobraževalne skupnosti
po razpravi o celoviti problematiki vzgoje in izobraževanja
Romov v Sloveniji (1972). Na podlagi teh stališč je bil sprejet
sklep, da bo ta skupnost zagotavljala dodatna sredstva za
vzgojne in socialne programe, v katere se vključujejo romski
otroci, in za pospeševanje šolanja teh otrok. Podoben sklep je
sprejela leta 1980 tudi Skupnost otroškega varstva, da bo iz
svojih skupnih nalog dodatno financirala predšolsko vzgojo
romskih otrok. Relativno urejeni materialni pogoji so omogočili ustrezno skrb za vzgojo in izobraževanje romskih otrok
tudi na drugih območjih Slovenije. Kmalu pa se je pokazalo,
da so razmere od območja do območja in celo od enega
romskega naselja do drugega zelo različne. Romi v Sloveniji
niso homogena skupina, razlikujejo se med seboj po narečju,
po življenjskih navadah, po stopnji zrelosti in pripravljenosti
na sodelovanje z okoljem. V vsakem okolju in v vsaki šoli je
treba najti nove, čim bolj ustrezne oblike vzgojnoizobraževalnega dela. Učitelji so na probleme, s katerimi se srečujejo pri
vzgoji romskih otrok, premalo pripravljeni, želijo si navodil in
možnosti za konzultacije, posebno težko odpravljajo jezikovne pregrade, saj skoraj nobeden od njih ne pozna romskega jezika. Zato je na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo skupina pedagoških svetovalcev zadolžena, da na terenu
spremlja vzgojno in izobraževalno delo z romskimi otroki ter
organizira strokovne posvete, na katerih svetovalci in učitelji
menjujejo izkušnje.
Po zadnjih podatkih je vključenih v osnovno šolo 1181 otrok.
Število vpisanih v osnovno šolo, je iz leta v leto večje - ne
toliko zaradi večjega priseljevanja (to je v zadnjih letih
občutno le v Mariboru), temveč predvsem zato, ker je v šolo
zajet večji delež otrok (tudi tistih, ki nimajo stalnega bivališča
in so v prejšnjih desetletjih ostajali zunaj obvezne šole) in ker
ne zapuščajo več šole, preden ne zaključijo šolske obveznosti.
Šolajo se na 53 osnovnih šolah v 15 občinah. Večina otrok se
šola na razredni stopnji (okoli 74%); 8. razred obiskuje le okoli
30 otrok (3,3% oziroma le 1/3 generacije). Največ Romov
obiskuje osnovne šole v Prekmurju ter jih tudi največ uspešno
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konča osnovno šolo in nekateri nadaljujejo šolanje tudi
v poklicnih srednjih šolah. Romi na Dolenjskem se teže prilagajajo šolskemu redu, pogosto izostajajo, velikokrat ponavljajo razred, ostajajo na razredni stopnji in le redki končajo
osmi razred. Tretje območje je Maribor (v šolskem letu 1986/
87 je bilo v OŠ vključenih 127 Romov, v letu 1990/91 pa 270!).
Na ostalih območjih je romskih učencev malo, nekaj večja
skupina je le v občini Kočevje.
Socialni status Romov bistveno vpliva tudi na šolsko uspešnost romskih otrok. V Prekmurju so Romi že dvesto let stalno
naseljeni, vključeni v okolje, mnogi so redno zaposleni, spoznali so, da jim je za nadaljnje življenje potrebno znanje; otroci
so vključeni že v predšolsko vzgojo, njihova motivacija za
šolanje je večja kot na drugih območjih; ne izostajajo toliko
od pouka, zato so tudi uspešnejši. Rezultati skoraj 40-letnega
dela šolskih in socialnih služb so torej vidni, čeprav še ne
zadovoljivi. Težje pa je delo z romskimi otroki na Dolenjskem,
ker izhajajo iz veliko manj prilagojenih razmer. Vendar so
v zadnjih desetih letih tudi na tem območju z vztrajnim in
doslednim delom že dosegli nekatere pozitivne premike. Učitelji v Mariboru pa so se z romsko problematiko srečali šele
v zadnjem desetletju, ko je bližina meje pritegnila večje skupine Romov z juga Jugoslavije (s Kosova in Makedonije). Po
jeziku se razlikujejo od obeh ostalih skupin Romov v Sloveniji,
tudi njihove življenjske izkušnje so drugačne. Ker učitelji in
vodstva šol na novo nastale probleme niso bili pripravljeni, so
romske otroke, ki v šoli niso bili uspešni, predlagali za razvrščanje, mnogi od njih so bili tudi razvrščeni v osnovno šolo
s prilagojenim programom. V šolskem letu 1986/87 je od 127
romskih otrok v Mariboru kar 59 (46,45%) otrok obiskovalo
osnovno šolo s prilagojenim programom. Kmalu se je pokazalo, da so bili otroci razvrščeni predvsem zaradi nesporazumevanja (jezik, drugačne vrednote, odnosi...) in onemogočene komunikacije, ne pa toliko zaradi nizke otrokove zmožnosti. Zato so v Mariboru v naslednjih letih romske otroke
zadržali na rednih osnovnih šolah ter jim tam z raznimi oblikami dopolnilnega dela pomagali odpravljati primanjkljaje
v znanju slovenskega jezika, da bi se laže vključili v šolsko
delo. Prav tu se je še posebej pokazala tudi potreba po
spoznavanju in učenju romskega jezika.
Vključevanje romskih otrok v osnovne šole s prilagojenim
programom je tudi na ostalih območjih večje od normalno
pričakovanega, saj te šole obiskuje okoli 18% romskih otrok,
čeprav programi teh šol ne ustrezajo tisti drugačnosti, ki je
značilna za romske otroke. Kaže se potreba po drugačnih
prilagoditvah vzgojnoizobraževalnih programov, po bolj fleksibilni organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela, ki bi upoštevala življenjske navade romskih družin, njihovo potrebo po
gibanju in bivanju v naravi ter vključevala tudi njihov izkustveni svet.
jz vsega tega je razvidno, da se je na področju vzgoje in
izobraževanja romskim otrokom sicer namenjala posebna
skrb, vendar so prišle do izraza predvsem socialne in socializacijske komponente, s pomočjo katerih bi tem otrokom
omogočili uspešnost v okviru obstoječega »večinskega« šolskega sistema. Premalo pa je bilo narejenega za odpravljanje
jezikovnih pregrad, nič v sistemskem uvajanju romskega
jezika v pouk in v negovanju prvobitne romske kulture, čeprav
je že več let v teoriji in praksi jasno, da je za uspešno
vključevanje katerekoli manjšinske skupine v večinsko skupnost potrebno poznavanje jezikovnih in kulturnih korenin, da
bi se lahko enakopravno vključila v večinsko skupnost, katere
življenjski utrip, jezik in civilizacijske vrednote mora poznati
in sprejemati.
Za uspešno nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo bo treba
najprej razrešiti nekatere načelne dileme:
- ali oblikovati za romske otroke segregirane, čiste romske
oddelke, ali jih integrirati med ostale učence; sedanja praksa
je različna, zdi se, da so čisti romski oddelki v predšolski
vzgoji in pripravi na šolo bolj uspešni, posebno če se institucija približa romskim naseljem; v osnovni šoli, še zlasti pa na
predmetni stopnji, pa se zdi bolj uspešno organizirati ločene
skupine le pri nekaterih predmetih;
- ali pripraviti za romske otroke glede na njihovo drugačnost
prilagojene vzgojno-izobraževalne programe;
- kako vzpostaviti komunikacijo, sporazumevanje med vzgojiteljem oziroma učiteljem in učencem, kadar je med njima
jezikovna in izkustvena pregrada.
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Ob upoštevanju dejstva, da Romi v Sloveniji niso homogena
skupina, temveč so med njimi velike razlike, tako v jeziku kot
tudi v širših pogojih življenja (bivanjski pogoji, zaposlovanje,
zdravje, socialna prilagodljivost, kultura), ni mogoče postavljati za vzgojno-izobraževalno delo na vseh območjih enakih
programov in enakih kriterijev, temveč je treba upoštevati
heterogenost in omogočati fleksibilne oblike dela. Skupna
izhodišča pa naj bi bila:
1. V programih je treba v večji meri upoštevati pravico Romov
do drugačnosti, do sporazumevanja v njihovem jeziku, do
ohranjanja romske identitete in omogočiti učencem, da do
največje možne mere razvijajo svoje potenciale na tistih
področjih, za katera imajo afiniteto in upoštevati tudi njihove
drugačne psihofizične potrebe.
2. V šole, ki jih obiskujejo romski otroci, je čimprej treba
uvesti tudi poučevanje romskega jezika. Ocenjujemo pa, da
za uvajanje romskega jezika kot učnega jezika ni zaenkrat niti
strokovnih niti kadrovskih pogojev (prehitevanje v tej smeri bi
bolj škodilo kot koristilo).
3. Čimprej moramo zagotoviti dodatno funkcionalno izobraževanje učiteljev, ki poučujejo romske otroke ter z vsemi
i sredstvi pospeševati izobraževanje Romov tudi za pedagoške
poklice. Jasno je, da bo mogoče razrešiti vprašanja jezikovne
komunikacije Romov le ob aktivnem strokovnem sodelovanju
Romov samih. Prvi poskusi takšnega dela potekajo ob vključevanju Romov iz Slovenije v mednarodno romsko šolo (Beograd 1989, Dunaj 1990).
4. Vzgojno in izobraževanje je treba s pripravo drugačnih
pogramov in fleksibilnimi oblikami vzgojno-izobraževalnega
dela približati Romom in njihovem načinu življenja, postopno
graditi njihovo zavest o potrebnosti šolanja in znanja ter
njihove poklicne aspiracije.
5. Pri načrtovanju rešitev morajo aktivno sodelovati tudi Romi
sami.
Samoorganiziranost Romov
Vse aktivnosti za pomoč Romom in njihovo integracijo v družbeno okolje in ohranjanje njihove etnične identitete pa bodo
seveda neuspešne, če ne bodo pri tem pomembne vloge igrali
Romi sami in se organizirano vključili v razreševanje teh
vprašanj. Zato so odločilnega pomena poskusi, da so Romi
organizirajo za izvajanje različnih aktivnosti. To dokazujejo
pozitivni rezultati pri urejanju romskih naselij in v nekaterih
drugih akcijah. V zadnjih letih so bili Romi organizirani na
Dolenjskem v društvo, ki pa je žal zastalo. Bolj aktivni so Romi
v Prekmurju, kjer so letos ustanovili Zveze Romov, in že ves
čas tudi aktivno sodelujejo v javnem življenju. Sprejeli so
zahteven delovni program in si prizadevajo, da bi skupaj
s Centrom za socialno delo in drugimi občinskimi organi
sodelovali pri razreševanju vseh vprašanj, ki zadevajo Rome.
Imajo svoje kulturno-umetniško društvo in druge organizacije, kar predstavlja začetek organiziranosti Romov na tem
območju. Zato bo tudi v bodoče ena izmed osnovnih nalog
podpreti različne oblike organiziranja Romov, še posebej
tiste, ki bodo prispevale k utrditvi njihove identitete, razvijanju
kulturnega življenja in gojitvi njihovega kulturnega izročila.
Zunanji izraz prizadevanj za ohranitev identitete je tudi vsakoletno praznovanje dneva Romov, ki povezuje Rome iz vse
Slovenije.
PREDLOGI ZA UČINKOVITEJŠE REŠEVANJE
PROBLEMATIKE ROMOV
1. Romi v Sloveniji kot avtohtona in specifična etnična skupnost živijo kot razpršene in heterogene skupine in družine
v več slovenskih občinah. Podobno kot v večini drugih držav
so tudi pri nas diskriminirana socialna in etnična manjšina,
živijo v revščini in pomanjkanju, neintegrirani v družbeno
okolje, pa tudi brez zadovoljive ustavne in pravne zaščite
glede uresničevanja svojih posebnih kolektivnih pravic do
lastnega jezika, kulture in drugih etničnih posebnosti. Kljub
nespornim prizadevanjem in vlaganjem Republike Slovenije,
posameznih republiških organov in občin v izboljšanje položaja Romov, še vedno v celoti ne uresničujemo »Evropske
listine o Romih« - kot priporočilo št. 563 državam, kako
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izboljšati položaj Romov, ki ga je sprejela skupščina Sveta
Evrope. Tako kot je skrb za uresničevanje pravic narodnih
manjšin potrditev kulture, civilizacije in demokratičnosti
vsake države, ki hoče postati del Evrope, velja za skrb in
odnos Slovenije do Romov.
2. Dosedanje raziskave o položaju in življenju Romov, informacije o stanju v občinah, kjer Romi živijo, ter upravičene
kritike in zahteve Romov po izboljšanju svojega položaja in
statusa potrjujejo, da se Romi brez ustrezne širše in izdatnejše družbene pomoči ne bodo uspeli dvigniti iz splošne
zaostalosti, revščine in diskriminiranosti. V prihodnje se kot
narod in skupnost moramo zavedati, da problematika Romov
presega lokalno raven in da reševanje romskega vprašanja ni
mogoče prepustiti le finančnim možnostim in pripravljenosti
posameznih občin in krajevnih skupnosti, v kateri živijo Romi.
3. Ustava Slovenije naj določi, da se morajo status in pravice
Romov urediti z zakonom. S tem bodo postavljeni temelji za
zaščito in zagotovitev pravic pripadnikov romske skupnosti
do maternega jezika, lastne kulture in drugih etničnih značilnosti ter skrb Republike Slovenije za izboljšanje njihovega
materialnega položaja.
4. Ne glede na težke ekonomske in socialne razmere, povečevanje brezposelnosti je eden osnovnih pogojev za izboljšanje
ekonomskega položaja Romov in njihove vključitve v družbo,
ustvarjanje pogojev, da si z lastnim delom in zaposlitvijo
izboljšajo pogoje življenja. Pri tem je potrebno predvsem
v sodelovanju s podjetji, skupnostmi za zaposlovanje in
občinskimi organi usposabljati in pripravljati Rome za delo,
razvijati delovne navade, razvijati in spodbujati nove organizacijske oblike dela in lastne gospodarske dejavnosti, omogočati delo doma, v manjših skupinah in na področju ročnih
spretnosti.
5. Ureditev romskih naselij je eden pogojev za normalizacijo
življenjskih in bivalnih razmer Romov. Povečati je treba
skupne organizirane napore za ureditev bivališč Romov.
Družbena skupnost naj spodbuja urejanje romskih naselij,
ureditev cest in vodovodov, odvoz smeti in odpadkov ter
predvsem podpira Rome, ki sami želijo s svojim delom in
sredstvi graditi lastne domove.
6. Ključnega pomena je skrb za vzgojo in izobraževanje in
otroško varstvo romskih otrok. Na tem občutljivem področju
je potrebno poglobljeno proučiti vzgoje in izobraževalne programe, jih prilagoditi potrebam in posebnostim Romov, uvajati posebne standarde in normative, da bi dosegli večje
učinke.
Predšolsko varstvo romskih otrok je potrebno bolj približati
romskim naseljem, uvajati potujoče vrtce in se bolj povezati
s starši. Nadaljevati je treba usposabljanje učiteljev in vzgojiteljev za delo z romskimi otroki. Financiranje vzgoje in izobraževanja predšolskih in šoloobveznih romskih otrok je treba
vključiti v nacionalni program Slovenije.
7. Za razvoj lastne kulture in jezika, vzpodbujanje kulturnih
organizacij in njihove ustvarjalnosti je potrebno pomagati
s sredstvi republike in občin. Več skrbi bo treba posvetiti
raziskovalnemu delu na vseh področjih, ki zadevajo življenje
romske skupnosti.
8. Na področju socialne politike in zdravstva je potrebno
nadaljevati z dosedanjimi oblikami pomoči. Pri tem je
potrebno povečati zdravstveno prosvetljenost in preventivne
zdravstvene ukrepe.
9. Pri vseh ukrepih je bistveno, da bodo Romi sami subjekt in
pomemben aktivni dejavnik za izboljšanje lastnih razmer.
Romsko prebivalstvo se mora vključevati v aktivnost in delo
za reševanje različnih nalog in socialnih stisk ter za ohranitev
romske kulture in identitete. Pri tem so dobrodošla prizadevanja za organizacijo Romov, njihovih zvez in društev, ki bodo
okrepili njihovo organiziranost in vpliv na politične odločitve
v organih oblasti in v lokalnih skupnostih.
10. Več bo treba storiti tudi za obveščanje Romov pa tudi
večinskega prebivalstva, zlasti prek lokalnih radijskih postaj
in tiska.
11. V okviru Izvršnega sveta Republike Slovenije je treba
oblikovati poseben koordinacijski organ za reševanje romskih
problemov in usmerjati aktivnosti različnih dejavnikov.
Podobne organe bi kazalo oživiti v občinah, kjer prebivajo
Romi.
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Predlog rešitve problema obdavčevanja dohodkov samostojnih kulturnih
delavcev

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je za
sejo Družbenopolitičnega zbora 17. 4. 1991, ob
obravnavi obvezne razlage zakona o dohodnini,
predložil Predlog rešitve problema obdavčenja
dohodkov samostojnih kulturnih delavcev, ki ga
tudi objavljamo.
Družbenopolitični zbor Skupščine Republike Slovenije je na
16. seji dne 28/3-1991 ob obravnavi obvezne razlage zakona
o dohodnini sprejel sklep, s katerim je zadolžil Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije, da do naslednje seje zbora
pripravi predlog ustreznega obdavčevanja dohodkov samostojnih kulturnih delavcev.
Pri pripravi predloga je Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije izhajal iz ugotovitve, da samostojni kulturni delavci
opravljajo po zakonu o samostojnih kulturni delavci kot
poklic književno, likovno, gledališko, glasbeno, plesno dejavnost/dejavnost ustvarjanja filma ali drugo umetniško ali kulturno dejavnost, ki po svoji naravi pomeni ustvarjanje kulturnih vrednot. Poleg ustvarjanja kulturnih vrednot lahko po tem
zakonu samostojni kulturni delavci opravljajo tudi dejavnost,
s katero posredujejo umetniška oziroma druga kulturna dela
in storitve.
Iz opredelitve dejavnosti, ki jo opravljajo samostojni kulturni
delavci in iz opredelitve doseganja dohodka samostojnih kulturnih delavcev po zakonu o samostojnih kulturnih delavcih
izhaja, da samostojni kulturni delavci dosegajo dohodke
s prodajo svojih del in storitev, kakor tudi z uveljavljanjem
materialnih avtorskih pravic.
Razmejevanje dohodkov samostojnih kulturnih delavcev na
del dohodkov, ki je dosežen z uveljavitvijo materialnih avtorskih pravic in na ostale dohodke, dosežene z opravljanjem
kulturne dejavnosti, kot so prodaja proizvodov in storitev,
posredovanje kulturnih vrednot itd., je pri samostojnih kulturnih delavcih težko izvedljivo, poleg tega pa zahteva tudi
izvedbo kompliciranih odmernih postopkov. Razmejevanje
dohodka bi imelo za posledico tudi razmejevanje stroškov, ki
bi odpadli na dohodke, za katere se stroški dokazujejo
z dokumentacijo in na del dohodka, pri obdavčitvi katerega se
priznavajo normirani stroški.
Razmejevanje dohodka in stroškov v okviru kulturne dejavnosti ne bi rešilo osnovnega problema obdavčitve dohodkov
doseženih z opravljanjem te dejavnosti. Samostojni kulturni
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delavci bi namreč morali še vedno plačevati od dela svojih
dohodkov, ki ne izvirajo iz materialnih pravic davek iz dejavnosti, kar pomeni, da bi se jim med letom določila akontacija
tako kot za zavezance, ki opravljajo druge dejavnosti, prav
tako pa bi morali voditi tudi ustrezne evidence.
Ob upoštevanju navedenega Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga naslednjo ureditev obdavčevanja
dohodkov samostojnih kulturnih delavcev v zakonu o dohodnini:
Pri davku iz dejavnosti bi se za dohodke iz kulturne dejavnosti
določil poseben način obdavčitve, in sicer obdavčitev
v odstotku od vsakega posameznega dohodka. Na navaden
način bi med letom plačevali davek tisti zavezanci — samostojni kulturni delavci, ki bi se za takšen način obdavčitve
odločili sami in pod pogojem, da ne bi zaposlovali delavcev. Iz
navedenega načina obdavčitve bi bile izvzete dejavnosti
posredovanja kulturnih vrednot opredeljene v zakonu o kulturno-umetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih
vrednot (Uradni list SRS, št. 10/84), založniške dejavnosti,
ure n z zakonom 0
j? ®
založništvu (Uradni list SRS, št. 25/78) in
knjižničarske dejavnosti po zakonu o knjižničarstvu (Uradni
list SRS, št. 27/82). Pri navedenem načinu bi se priznavali
normirani stroški v višini 40% od posameznega doseženega
dohodka, to je v enaki višini kot se po veljavnem zakonu
priznavajo pri obdavčitvi dohodkov iz avtorskih pravic. Zaradi
priznavanja normiranih stroškov tem zavezancem ne bi bilo
treba voditi poslovne evidence, predvidene v pravilniku
o vodenju poslovnih knjig. Stopnja davka bi bila določena
v višini 15%, to je v isti višini kot je sedaj določena za
medletno, akontativno, obdavčevanje dohodkov iz naslova
avtorskih pravic. Pri tem moramo poudariti, da z navedenim
načinom obdavčitve niso združljive davčne olajšave, ki se po
zakonu priznavajo zavezancem davka iz dejavnosti, katerim
se davek odmerja od ugotovljenega dobička.
V poglavju »Odmerni postopek« bi se za te zavezance vgradile določbe o obračunavanju in plačevanju davka iz dejavnosti med letom. Davek bi obračunal in plačal izplačevalec
posameznega dohodka, v kolikor bi bil izplačevalec pravna
oseba oziroma zasebnik.
Ce bi bila izplačevalec dohodka fizična oseba, bi moral obračunati in plačati davek zavezanec sam.
Naveden način obdavčitve dohodkov, doseženih z opravljanjem kulturne dejavnosti, zahteva tudi dopolnitev določbe
zakona, ki opredeljuje osnovo dohodnine. V osnovo dohodnine bi se všteval tisti del dohodka, od katerega se med letom
obračuna davek od posameznega dohodka, zmanjšan za prispevke, ki jih je zavezanec plačal za socialno varnost.

poročevalec

Poročilo o izvajanju zakona o dajatvah pri nakupu živine, mesa, mesnih
izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je
na osnovi sklepa Družbenopolitičnega zbora
predložil Poročilo o izvajanju zakona o dajatvah
pri nakupu živine, mesa, mesnih izdelkov, mleka
in mlečnih izdelkov. Omenjeno poročilo bo obravnaval Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo in ocenil
ali je potrebno obravnavati to poročilo v zborih
Skupščine Republike Slovenije.
Družbenopolitični zbor Skupščine Republike Slovenije je ob
sprejemanju zakona o dajatvah pri nakupu živine, mesa, mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov sprejel sklep, s katerim zadolžuje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, da
vsake tri mesece poroča o realizaciji tega zakona delegatom
Skupščine Republike Slovenije.
Zakon o dajatvah pri nakupu živine, mesa, mesnih izdelkov,
mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list Republike Slovenije, št.
40/91) je bil sprejet z namenom zaščititi domačo kmetijsko
proizvodnjo na tistih področjih, kjer ta ni ustrezno zagotovljena z zveznimi predpisi. Z obveznostjo plačevanja dajatev se
je želelo doseči višje uvozne cene določenih proizvodov in
s tem zmanjšanje njihove konkurenčnosti nasproti proizvodom iz domačih virov. S tem bi zagotovili povečanje odkupa
domačih kmetijskih pridelkov in ohranjanje kmetijske proizvodnje ter dolgoročno zagotavljanje preskrbe iz domačih
virov proizvodnje, ki je bila zaradi obsežnega cenenega uvoza
mesa in mlečnih izdelkov že močno ogrožena.
Zakon v 2. členu pooblašča Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije, da lahko, če oceni za potrebno, določi vrsto živine,
mesa, mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, za katere
se pri nakupu plačuje dajatve in višino dajatve, pri čemer naj
Izvršni svet upošteva ponudbo in povpraševanje po teh proizvodih na domačem trgu ter vpliv cen v tujini na proizvodnjo,
cene in preskrbo na domačem trgu.

poročevalec

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se dosedaj še ni
poslužit zakonskega pooblastila v zakonu, po katerem bi
lahko določil proizvode in dajatve pri nakupu teh proizvodov,
predvsem iz naslednjih razlogov:
1. Zakon o dajatvah pri nakupu živine, mesa, mesnih izdelkov,
mleka in mlečnih izdelkov je stopal v veljavo sredi novembra
meseca 1990, to je ravno v obdobju, ko je Republika Srbija
pričela intenzivno izvajati protekcionistične ukrepe za omejevanje prometa blaga in zaščito svojega gospodarstva.
Takratna ocena Izvršnega sveta je bila, da v tistem trenutku ne
bi bilo smotrno uvajati plačevanje dajatev pri nakupu mesa saj
bi se lahko ta ukrep razumel kot povračilni ukrep omejevanja
nakupa blaga iz drugih republik, čeprav je bil namen zakona
izključno zaščititi slovensko živinorejsko proizvodnjo pred
uvozom mesa iz drugih držav, brez plačil ustreznih prelevmanov. Izvršni svet je sklenil, da bo problematiko odkupa mesa
in mleka začasno reševal z drugimi ukrepi in sicer tako, da je
uvedel kompenzacije za pokrivanje razlike v odkupni ceni
MPG v višini 3 din na kg žive teže. Za odpravo motenj v pridelavi mleka se izplačujejo rejcem nadomestila za pokrivanje
razlik med odkupno ceno mleka in proizvodno ceno mleka, ki
jo mesečno ugotavlja odbor za mleko. Problematika prodaje
mlečnih izdelkov pa se rešuje deloma z dodatnimi vzpodbudami za prodajo na tujih trgih in deloma s financiranjem zalog
pri proizvajalcih.
2. Devalvacija dinarja v mesecu decembru lansko leto je
bistveno zmanjšala zanimanje uvoznikov za uvoz živine in
mesa iz drugih držav, kar je imelo za posledico povečan
odkup domače proizvodnje mesa in njeno večjo cenovno
konkurenčnost na trgu. K zmanjšanju uvoza je prispeval tudi
zlom deviznega trga in vse večje težave pri plačevanju v tujino.
Glede na navedeno Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dodatno zaščito domače živinoreje in proizvodnje mleka meni, da v tem trenutku sprejetje zaščitnih ukrepov
na podlagi tega zakona ni potrebno.
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VPRAŠANJA DELEGATOV

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
O poračunu pokojnin in o ostalih upravičenih
poračunih
SONJA LOKAR, delegatka Družbenopolitičnega zbora, je
v imenu Kluba delegatov Stranke demokratične prenove
podala delegatsko vprašanje, ali bodo poleg poračuna
uskladitev pokojnin za november in december 1990, ki bo
upokojencem izplačan ob koncu marca 1991, izplačani tudi
vsi ostali poračuni, do katerih bi bili upokojenci v vsaki
pravni državi nedvomno upravičeni in kdaj lahko upokojenci
pričakujejo tak poračun?
Na delegatsko vprašanje dajemo naslednji odgovor:
Po določbi 2. člena zakona o spremembah In dopolnitvah
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 10/91) se lahko pokojnine uskladijo največ za toliko
odstotkov, da povprečna starostna pokojnina, preračunana
na znesek za polno pokojninsko dobo, ne presega 85% povprečnega osebnega dohodka na zaposlenega v republiki. Ta
zakon )e pričel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, to je 22. marca 1991.
Od 22. marca dalje mora Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je po 26. c členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83,
21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in
10/91) pristojna za usklajevanje pokojnine, pred vsako uskladitvijo pokojnin glede na rast osebnih dohodkov ugotoviti, ali
poprečna starostna pokojnina, preračunana na znesek za
polno pokojninsko dobo, ne presega 85% poprečnega osebnega dohodka na zaposlenega delavca v republiki. Glede na
to bodo pokojnine usklajene, ko bo navedeno razmerje padlo
pod 85%.
Skupnost je v decembru 1990 sprejela sklep o povečanju
pokojnine, za 7% z veljavnostjo od 1. novembra 1990 dalje.
Zaradi pomanjkanja likvidnostnih sredstev tega povečanja
pokojnine ni bilo možno realizirati ob koncu decembra 1990,
niti 18. januarja, kot je bilo naknadno sklenjeno. Z izplačilom
ob koncu januarja 1991 so bile pokojnine sicer povečane za
navedenih 7%, vendar le za naprej. Skupnost pa zaradi
pomanjkanja sredstev tudi ob koncu januarja ni mogla izplačati poračuna uskladitve za november in december. Omenjeni
razliki bodo upokojenci prejeli predvidoma ob koncu marca.
Izplačilo navedene razlike je neodvisno od spremembe
zakona, -ki je začela veljati 22. marca 1991, saj gre le za
realizacijo sklepa, ki |e bil sprejet pred uveljavitvijo te spremembe in že delno realiziran.
Trenutno še ni sprejet noben sklep pristojnega organa, na
podlagi katerega bi bilo potrebno poleg že omenjenega poračuna za 7% za november in december 1990, izplačati še kaj.
Gibanje osebnih dohodkov, ki še ni bilo upoštevano pri dosedanjih uskladitvah pokojnin, bo upoštevano pri nadaljnjih
uskladitvah ob pogojih, ki so določeni v spremembi zakona
uveljavljeni 22. marca 1991.
Kolikšen je dolg Jugoslavije in Slovenije v tujini?
ALEKSANDRA PRETNAR, delegatka v Družbenopolitičnem
zboru, je Izvršni svet povprašala:
»Pred letom dni smo govorili o 17. oziroma 18. mlrd dolarjev
dolga, ki ga je imela Jugoslavija v tujini. Izhajam iz predpostavke, da se obresti, še manj pa glavnica, ne odplačujejo
redno. Bojim se, da bo ob končni razdružitvi Slovenija
morala prevzeti veliko večji dolg, kot bi ga, če bi nekoliko
bolj pohiteli z razdružitvijo.«
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Dobila pa naslednji odgovor:
Po podatkih iz mednarodnega vira World debet tables, IBRD
1990-1991) so dolgovi Jugoslavije konec leta 1989 taki:
Celoten dolg
- v mio USD 19,651
kratkoročni dola
1,181
IMF
686
refinancirane banke
7,491
reprogram države
4,018
Svetovna banka
2,395
drug dolg z garancijo SFRJ
941
komercialni dolg
3,481
Uradnih podatkov za leto 1990, ki bi bili primerljivi s to
metodologijo, nimamo, vendar se stanje ni bistveno spremenilo.
Vsi dolgovi, razen zadnje postavke, komercialnega dolga, in
razen kratkoročnega dolga, ki ga za potrebe devizne likvidnosti najemajo poslovne banke, so od leta 1984 oz. 1985 dalje
zavarovani z jamstvom SFRJ, s t. i. cross default klavzulami,
kar pomeni, da se naplačilo enemu upniku šteje tudi kot
naplačilo drugim in da le-ti lahko izterjajo sredstva z računov
tistih subjektov, ki jih (še) imajo. Po eni strani to pomeni, da za
vračilo odgovarja Narodna banka Jugoslavije s svojimi rezervami, ki so deponirane v tujini, in da zamud, ki bi lahko
sprožile uporabo cross default klavzule, ni.
Po informacijah, ki jih neuradno dobivamo, znašajo zaostanki
plačil iz teh naslovov konstantno med 50 in 100 mio USD,
razen dogovorjenih odlogov med npr. enim in naslednjim
sporazumom o preložitvi vračil, kadar se letno dospevajoči
dolgovi konkretno reprogramirajo. Tako načelo je uporabljeno kot standardno v naših odnosih z državami članicami
Pariškega kluba.
Eden od elementov, ki jih bo treba nujno upoštevati pri
dogovoru v Jugoslaviji o postopku razdružitve, so tako tudi
obstoječi dolgovi in način ter odgovornosti za vračanje. Poleg
neposrednih obveznosti pravnih oseb s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki so registrirane v NBS v znesku 1,813 mio USD, in
kratkoročnih kreditnih linij ter izdanih bančnih garancij, ki
niso zanemarljive, se bo najprej treba dogovoriti o ključu in
konkretni razdelitvi skupnih obveznosti. Brez urejenega stanja dolžnikov za vse zneske dolgov noben del sedanje Jugoslavije ne bo imel omogočenega normalnega pristopa na
mednarodne trge kapitala, čeprav bi tekoče poravnal svoje
nedvoumne lastne obveznosti.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor na pobudo pripravil Republiški sekretariat za
finance.
S kakšnimi nameni je bila določena vzorčna
občina za denacionalizacijo in kakšni ukrepi so
dovoljeni?
FRANCI PIVEC, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je na
Izvršni svet naslovil naslednje vprašanje:
Z utemeljitvijo, da je občina Lenart določena za vzorčni
primer denacionalizacije je vodstvo občine sklicalo vrsto
zborov občanov, na katerih je bilo govora o povsem konkretnih vidikih odvzema obdelovalnih površin Agrokombinata
Lenart. Omenjane so bile vse površine, ne glede na način
njihove pridobitve, poleg tega pa tudi objekti in oprema.
Postopek bi naj stekel tako naglo, da nosilec spomladanskih kmetijskih del naj ne bi bil več Agrokombinat, ampak že
zasebniki.
Vse to je vzbudilo upravičeno jezo in sum v nezakonitost na
strani zaposlenih v Agrokombinatu Lenart. Prišlo je do njihovega protestnega zbora, katerega sklepe prilagam
k delegatskemu vprašanju.
Na tej podlagi sprašujem Izvršni svet:
poročevalec

S kakšnim namenon so bile določene vzorčne občine za
postopek denacionalizacije in kakšne konkretne ukrepe je
dovoljeno v tem imenu podvzemati?
Glede na vznemirjenje javnosti predlagam, da Izvršni svet
o tem izda tudi uradno sporočilo.
Izvršni svet mu je posredoval odgovor in uradno sporočilo
o namenu, s katerim so bile določene vzorčne občine za
izvedbo poskusnih postopkov denacionalizacije in kakšne
ukrepe je v zvezi s tem mogoče izvajati
Po sklepu treh komisij Skupščine Republike Slovenije
— Komisije za preobrazbo družbene in zadružne lastnine,
Komisije za denacionalizacijo in Komisije za celovito proučitev okoliščin, posledic in pojavov oškodovanja družbenega
premoženja, da pristojni organi v nekaj slovenskih občinah
organizirajo poskusno vodenje postopkov v smislu osnutka
zakona o denacionalizaciji, so bile določene tri občine:
Lenart, Kranj in Novo mesto.
Izključni namen, s katerim so predstavniki treh resornih republiških upravnih organov (Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo, Republiškega sekretariata za industrijo in
gradbeništvo in Republiškega sekretariata za varstvo okolja in
urejanje prostora) obiskali navedene tri občine, je bil preizkus
določb osnutka zakona o denacionalizaciji v praksi na določenem številu primerov, tipičnih za posamično od izbranih
občin. Priporočeno je bilo, da se opravijo poskusni postopki
za denacionalizacijo: v občini Lenart kmetijskih zemljišč
v okviru upravnega organa za kmetijske zadeve; v občini
Kranj postopki za denacionalizacijo podjetij v okviru upravnega organa, pristojnega za gospodarstvo, in postopki za
denacionalizacijo stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih
prostorov in stavbnih zemljišč v okviru upravnega organa,
pristojnega za varstvo okolja in urejanje prostora; v občini
Novo mesto pa nekaj poskusnih postopkov za denacionalizacijo stanovanj, stanovanjskih in poslovnih stavb.
V vsaki od navedenih občin je bilo odbranih 10 do 15 zadev
denacionalizacije različne zahtevnosti. V poskusno uvedenih
postopkih se bodo uporabile nekatere določbe osnutka
zakona o denacionalizaciji, kot lex specialis, za tista vprašanja o postopku, ki jih osnutek zakona ne ureja, pa določbe
zakona o splošnem upravnem postopku.
Postopki, ki jih bodo vodili upravni organi, nimajo nobenih
pravnih učinkov.
Za poskusno obravnavanje odbranih zadev denacionalizacije
so bili dani delavcem občinskih upravnih organov napotki
glede pisarniškega poslovanja, evidentiranja in označbe
zadev, vodenja postopkov, kot je zbiranje potrebne dokumentacije in podatkov o podržavljenem premoženju ter ugotavljanju njegove vrednosti s pomočjo izvedencev, o upravičencih
do vlaganja zahtevkov in drugo, glede evidentiranja časa za
posamezna opravila postopka in o sestavi poročila o ugotovljenem stanju zadeve. Upravni organ bo po končanem
poskusnem postopku moral pripraviti poročilo o ugotovljenem dejanskem in pravnem stanju zadeve, kot to izhaja iz 58.
člena osnutka zakona o denacionalizaciji. To poročilo bo
v primeru, če bo v njem zadostna podlaga za odločitev, hkrati
tudi že ustrezna obrazložitev odločbe. Tudi v poskusnem
postopku oziroma po njegovem dokončanju bo treba pripraviti osnutek odločbe o denacionalizaciji. Za vsa našteta dejanja bo upravni organ ugotavljal porabljen čas.
Po priporočilu resornih republiških upravnih organov bodo
upravni organi izbranih treh občin dokončali poskusne
postopke predvidoma v enem mesecu. Po končanih aktivnostih bodo pripravili poročilo za izvršni svet občine in seznanili
z njim tudi republiške upravne organe - RS za industrijo in
gradbeništvo, RS za varstvo okolja in urejanje prostora in RS
za pravosodje in upravo. V poročilu bo dana ocena o porabi
časa za posamezno zadevo v povprečju, o predvidenih stroških, ki bodo nastali s pritegnitvijo izvedencev, o poteku
postopka in o zapletenosti zadev pri ugotavljanju dejanskega
in pravnega stanja ter druga pravno pomembna opažanja, na
katera delavci republiških upravnih organov niso mogli opozoriti zaradi pomanjkanja izkušenj na tem področju.
Kot je bilo že poudarjeno, vsa dejanja v poskusnih postopkih
in vsi akti pripravljeni v teh postopkih, nimajo nobene pravne
veljave do sprejema oziroma uveljavitve zakona o denacionalizaciji. Namen teh aktivnosti je praktičen preizkus določb
osnutka zakona o denacionalizaciji na nekaterih konkretnih
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primerih, da bi se ugotovila ustreznost rešitev, predlaganih
v osnutku zakona.
Glede vračanja s prisilnimi ukrepi podržavljenih zemljišč
v občini Lenart, kot je bilo večkrat predstavljeno v sredstvih
javnega obveščanja in je izzvalo proteste zaposlenih v Agrokombinatu Lenart, pa Izvršni svet Republike Slovenije še
pojasnjuje:
Tudi v občini Lenart so delavci resornih republiških upravnih
organov funkcionarjem občine in delavcem upravnih organov
dali zgolj napotke in priporočila za izvedbo poskusnih
postopkov denacionalizacije, kot so bili že opisani.
Vendar pa so v tej pretežno kmetijski občini že pred tem
pripravili svoj »idejni projekt vračanja z različnimi prisilnimi
ukrepi podržavljenih zemljišč«. Ta projekt bo po navedbah
predstavnikov občine in Javnega pravobranilstva v Mariboru
zajel le tista zemljišča, ki jih upravlja in s katerimi razpolaga
občina Lenart. Del teh zemljišč imajo že sedaj v zakupu
prejšnji lastniki in jih obdelujejo, preostali del pa je neobdelan
in zapuščen. Zato so predstavniki občine menili, da ni ovire za
vrnitev takih zemljišč prejšnjim lastnikom. Vendar pa dejanja
nimajo nobene zveze z opisanimi poskusnimi postopki po
osnutku zakona o denacionalizaciji.
Pri opisanem dejanskem stanju je po mnenju Izvršnega sveta
Republike Slovenije še pred sprejemom in uveljavitvijo
zakona o denacionalizaciji mogoče reševati posamične primere, kjer se prejšnji lastnik podržavljene nepremičnine in
občina, ki z nepremičnino razpolaga in če je zavezana za
plačilo odškodnine, sporazumeta in skleneta poravnavo
o vrnitvi nepremičnine namesto plačila odškodnine.
Pred uveljavitvijo zakona o denacionalizaciji pa državni
organi nimajo nobene pravne podlage za odločanje, da družbeni pravni osebi, ki ima nepremičnino med svojimi sredstvi,
proti njeni volji to nepremičnino odvzamejo in jo vrnejo v last
in posest prejšnjemu lastniku.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je gradivo pripravil Republiški sekretariat za pravosodje
in upravo.

Ali je Uprava za družbene prihodke ravnala
v skladu z zakonom?
FRANC POTOČNIK, delegat v Družbenopolitičnem zboru je
pristojne vprašal ali je ravnanje Uprave za družbene prihodke, ki je izdala navodilo, da morajo banke dati občinskim
upravam za družbene prihodke poročilo o stanju na žiro
računih občanov, skladno z zakonom o varovanju podatkov?
Republiški sekretariat za informiranje mu je pripravil naslednji odgovor:
Zakon o varstvu osebnih podatkov v čl. 10 določa, da sme
upravljalec zbirke podatkov posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve
posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
V Zakonu o dohodnini Ur. list Republike Slovenije št. 48/90 je
v 89. členu v drugem odstavku opredeljeno, da so banke in
kreditno hranilne službe dolžne pristojnim davčnim organom
pošiljati podatke o imetnikih žiro računov in o poslovanju
prek žiro računov.
V tretjem odstavku istega člena pa je določeno, da Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije določi pogoje pod katerimi so
zavezanci dolžni odpreti žiro račune in način sporočanja
podatkov davčnim organom.
Kaj je s pripravo predloga zakona o privatizaciji?
MILE ŠETINC, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je na 16.
seji tega zbora Skupščine Republike Slovenije dne 27/31991 postavil naslednje vprašanje:
Po informacijah iz krogov blizu vlade naj bi bilo nenadoma
popolnoma prekinjeno nadaljnje delo pri pripravi predloga
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zakona o privatizaciji podjetij. Bojda naj bi šlo za to, da se je
vlada dogovorila s skupino »čudežnega dečka iz Harvarda«
Jeffreyja Sachsa, da bo ta za ceno 600.000 dolarjev pripravila popolnoma nov, celovit model lastninjenja družbenoiastninske ekonomije.
Glede na to da smo v tej Skupščini že obravnavali in sprejeli
osnutek zakona o privatizaciji podjetij, s tem pa tudi vsaj
grobo zasnovo predlaganega modela, sprašujem naslednje:
1. Ali je ta informacija točna?
2. Če je informacija točna, kdo in na podlagi kakšnih oziroma katerih strokovnih analiz je ocenil, da je doslej predlagani model, ki je v razpravi že nekaj mesecev, neuporaben
in da ga je treba nadomestiti z modelom »uvoženih« genijev?
3. Če je informacija točna, kateri ministri v vladi - ali
nemara kar vlada v celoti — mislijo odstopiti, saj gre v bistvu
za izrekanje nezaupnice samemu sebi?
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja naslednje:
Informacija, po kateri naj bi bilo prekinjeno delo pri pripravi
predloga zakona o privatizaciji, je napačna. Delo pri pripravi
predloga zakona se nadaljuje. Pri tem delu bo vlada upoštevala vse predloge sprememb osnutka zakona, ki bodo zakon
izboljšale, ne da bi spreminjale njegova temeljna načela.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor na delegatsko vprašanje pripravil Republiški
sekretariat za industrijoin gradbeništvo.
Kdaj bodo ustrezna ministrstva rešila problem
uvoza tujih knjig in periodike?
GREGOR GOLUBIĆ, delegat v Družbenopolitičnem zboru,
MATJAŽ PESKAR, delegat v Zboru občin in JAŠA ZLOBEC,
delegat v Zboru združenega dela, so dne 20. 3. 1991 postavili delegatsko vprašanje, v katerem ugotavljajo, da slovenski uvozniki tujih knjig in periodike že od decembra 1990
nimajo dobaviteljev. Ugotavljajo, da Ljubljanska banka zahteva »evidenčne devizne pravice« od 1. 1. 1991, skupna
evidenčna devizna pozicija za skupne >- splošne potrebe
v Republiki Sloveniji pa še po dveh mesecih in pol ni razdeljena. Nadalje tudi navajajo, da se je po njihovih informacijah zadeva ustavila na Republiškem sekretariatu za mednarodno sodelovanje. Med tem prihajajo opomini in odpovedi
iz tujine, s čemer je storjena huda, nepopravljiva škoda.
Prav tako v nadaljevanju navajajo sklep odbora za kulturo in
varstvo kulturne dediščine pri Skupščini Republike Slovenije v zvezi s plačevanjem uvoza knjig, publikacij in drugih
kulturnih dobrin ter plačevanjem avtorskih pravic, ki ga je
odbor sprejel ob obravnavi dopisa sekcije za tisk pri Gospodarski zbornici Slovenije.
V zvezi z delegatskim vprašanjem daje Republiški sekretariat
za mednarodno sodelovanje skupno z Republiškim sekretariatom za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, Republiškim
sekretariatom za kulturo, Republiškim sekretariatom za
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, Republiškim
sekretariatom za informiranje in Republiškim sekretariatom
za finance naslednji odgovor in pojasnila:
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je dne 12. 3. 1991
že dal odgovor na omenjen dopis sekcije za tisk pri Gospodarski zbornici Slovenije v zvezi s plačevanjem uvoza knjig in
plačevanjem avtorskih pravic in sicer skupno z odgovorom na
podobna delegatska vprašanja.
Glede na neutemeljeno navedbo v delegatskem vprašanju, da
se je reševanje problema plačevanja v tujino za uvoz knjig in
publikacij ustavilo na Republiškem sekretariatu za mednarodno sodelovanje, v nadaljevanju pojasnjujemo vse bistvene
aktivnosti za razrešitev nastalih problemov pri plačevanju
v tujino.
Pogoji devizne likvidnosti pooblaščenih bank za poslovanje
s tujino oziroma izvrševanje plačil s tujino se je bistveno
porušilo, s tem ko Narodna banka Jugoslavije od srede
decembra ne intervenira več na deviznem trgu s svojimi
deviznimi rezervami in praktično devizni trg ne deluje. V takšnih razmerah se morajo banke s sedežem v Republiki Sloveniji uokviriti v lastne možnosti oziroma lahko banke in njeni
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komitenti izvršujejo plačila v tujino in v državi (dvigi z deviznih
računov občanov) le v okviru prilivov, ki prihajajo na račune
pooblaščenih bank. Večina bank v Sloveniji v tem obdobju ni
mogla tekoče izvrševati vseh nalogov za plačila v tujino ter so
v tej zvezi sprejele vrsto ukrepov za ohranjanje svojega ugleda
in ugleda svojih komitentov v tujini (zadrževanje nalogov za
plačila v tujino, zahteve po deponiranju dinarske protivrednosti). Pri tem pa so prednostno poravnavale fiksne in garantirane obveznosti do tujine.
Ob izostanku vsakršnih ukrepov v okviru enotnega deviznega
sistema Jugoslavije, so banke v začetku februarja pričele
vzpostavljati ustrezno evidenco konvertibilnih deviznih prilivov in odlivov na ravni banke in posameznih komitentov kot
podlago za plačevanje v tujino. Pri tem so banke namenile del
deviznega priliva za plačila skupnega pomena v Republiki
Sloveniji (nafta, zdravstvo, šolstvo, kultura).
V pogojih, ko Republika Slovenija nima pristojnosti na
področju devizne ureditve, je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na svoji seji dne 21. 2. 1991 načeloma podprl
v bankah vzpostavljen mehanizem plačevanja v odvisnosti od
ustvarjenega deviznega priliva oziroma v okviru evidenčnih
deviznih pozicij, kakor tudi predlog Ljubljanske banke, da se
v višini 30% vseh prilivov v vseh bankah oblikuje skupna
evidenčna devizna pozicija za plačila uvoza skupnega in
splošnega pomena v Republiki Sloveniji. Ob tem pa je sprejel
tudi opredelitev, da morajo tudi koristniki 30% skupne evidenčne devizne pozicije plačati maržo, ki se dosega pri prenosih oziroma trgovanju z evidenčnimi deviznimi pravicami.
Ta opredelitev je operacionalizirana z Odlokom o prioritetnem vrstnem redu plačil v tujino, za skupne in splošne
potrebe v Republiki Sloveniji, v pogojih oteženega plačevanja
v tujino (Ur. list RS, št. 12/91). Odlok v 12. in 13. členu določa,
da se oblikovanje in koriščenje evidenčnih deviznih pozicij
prične od 1. 3. 1991, glede na to, da pred tem rokom banke
praktično niso plačevale za skupne potrebe v Republiki Sloveniji na podlagi potrdil pristojnih republiških upravnih organov. Bistvo teh dveh členov je v povezavi med pričetkom
oblikovanja skupne evidenčne devizne pozicije v vseh bankah
in pričetkom plačevanja v breme te pozicije ter pričetkom
nastajanja obveznosti (izplačevanja ponderirane povprečne
provizije na del preliva, ki oblikuje skupno evidenčno devizno
pozicijo).
Iz skupne evidenčne devizne pozicije se plačujejo potrebe
energetike in potrebe skupnega pomena, kamor spadajo
potrebe za zdravstvo, izobraževanje, otroško varstvo, telesno
kulturo, raziskovalno dejavnost, kulturo, informativno dejavnost, varstvo okolja in komunalno dejavnost, promet, republiške blagovne rezerve, družbene organizacije, republiške
upravne organe in občine, plačila v tujino pokojnin, invalidnin
in republiških priznavalnin.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na omenjeni seji
21. 2. 1991 naložil Republiškemu sekretariatu za mednarodno
sodelovanje, da usklajuje vse aktivnosti vezane s tekočim
plačevanjem za potrebe skupnega pomena v Republiki Sloveniji, pristojne republiške sekretariate pa, da vzpostavijo
službe, ki bodo za področje dejavnosti usklajevale potrebe
z možnosti plačevanja glede na razpoložljiv devizni priliv in
izdajajo ustrezna potrdila.
Ta mehanizem je opredeljen tudi v navedenem odloku izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. Na podlagi sklepa
Izvršnega sveta z dne 21. 2. 1991 je Republiški sekretariat za
raziskovalno dejavnost in tehnologijo v dogovoru z Republiškim sekretariatom za kulturo in Republiškim sekretariatom
za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo od 22. 2. 1991
izdajal dogovorjen obrazec o odpisu pravic do plačila v tujino
za plačila tuje literature, ki ga je potrjeval Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje kot koordinator vseh potreb
po plačilih v tujino iz okvira skupne evidenčne pozicije. Pri
samem izdajanju in potrjevanju teh potrdil ni prihajalo do
nobenih zastojev, omejitve pa so nastajale zaradi premajhnega obsega skupne evidenčne devizne pozicije.
Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje je zaradi
tega od Republiškega sekretariata za raziskovalno dejavnost
in tehnologijo zahteval, da od založb, ki (so) uvažajo tujo
literaturo, zahteva razdelitev vseh potreb po plačilih v tujino
na tisti del uvoza knjig in publikacij, ki je (bil) namenjem
knjižnicam (javnim, šolskim, nacionalnim in znanstvenim) oziroma za vzgojnoizobraževalne ter znanstveno raziskovalne
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institucije, ter na del uvoza oziroma plačil za uvoz knjig, revij
in periodike ter tujega politično-informativnega tiska, ki jih
knjigarne uvažajo za ponudbo na trgu. Za potrebe iz prvega
dela sta in bosta navedena organa izdajala potrdila za plačila
iz skupnih evidenčnih deviznih pravic, medtem ko bodo
morali uvozniki za drugi del uvoza zagotavljati pravice do
plačevanja v okviru lastnih prilivov ali z nakupom na borzi. Pri
tem ni nikakršne razlike glede na dinarske stroške uvoza
- v obeh primerih je potrebno poleg uradnega tečaja vplačati
tudi maržo (oziroma pribitek) na tečaj za nakup evidenčnih
deviznih pravic.
Ta delitev je izvedena na osnovi in v skladu z IV. členom.
Protokola k sporazumu o uvozu predmetov prosvetnega,
znanstvenega in kulturnega značaja (»Florentinski protokol«), ki v tem členu obvezuje države pogodbenice, da dodelijo devize za uvoz knjig in publikacij namenjenih javnim
knjižnicam (nacionalnim, znanstvenim, univerzitetnim, javnim, šolskim, specializiranim) ter knjig, ki jih uvažajo visokošolske ustanove. Drugi vidik te delitve pa je v tem, da se te
institucije financirajo iz proračuna Republike Slovenije.
Vse navedeno navajamo, da bi pojasnili, da po navedeni
ureditvi republiški upravni organi ne razpolagajo z devizami,
v okviru katerih bi lahko odobrili plačilo v tujino, ampak le
izdajajo posebna potrdila o dovoljevanju plačil iz okvira skupnih evidenčnih deviznih pravic za zgoraj navedene namene
oz. dejavnosti. S tem potrdilom oziroma evidenčno devizno
pravico koristniki banki dajejo nalog za plačilo v tujino: kdaj
pa banka ta plačila izvrši pa je za sedaj odvisno od bančne
devizne likvidnosti. V marcu mesecu so banke na tej podlagi
izvršile zelo malo plačil (dvig dnevnic) oziroma so predvsem
odpirale akreditive; kljub temu pa so za uvoznike tuje literature v letošnjem letu do 1. 4. 1991 plačale v tujino skupaj za
2,8 mio USD.
Dodaten problem se je pojavil v tem, da banke zahtevajo od
založnikov oz. podjetij uvoznikov tuje literature, da poravnajo
nastale negativne evidenčne devizne pozicije (razlike med
prilivi in odlivi deviz) od 1.1.1991 do 1. 3.1991. Ta problem je
bil v okviru danih možnosti razrešen s skupnim dogovorom
med založniškimi hišami, Republiškim sekretariatom za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, Republiškim sekretariatom
za mednarodno sodelovanje ter LB d.d.
Ocenjujemo, da je celotna problematika plačevanja uvoza
tuje literature na ta način ustrezno razrešena na tržen način
ob istočasnem upoštevanju posebnega družbenega interesa
oziroma pomena uvoza tuje literature pri tem. V celoti pa bo
normalizirano plačevanje (brez zamud) ko bo normalizirano
tekoče plačevanje vseh potreb splošnega in skupnega
pomena v Republiki Sloveniji oziroma za celotno gospodarstvo.
O slovenski pomoči protiiraški koaliciji
JANKO HALB, delegat v Družbenopolitičnem zboru je postavil vprašanje o slovenski pomoči protiiraški koaliciji.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na seji 13.
januarja 1991 ob obravnavi položaja v Zalivu sprejel sklep, da
protiiraški koaliciji, ki je uresničevala resolucijo OZN o umiku
okupacijskih sil iz Kuvajta, ponudi pomoč, če bi prišlo do
oboroženega spopada. Pomoč bi obsegala reševalne in
zdravniške ekipe ter oskrbo določenega števila ranjencev.
Takšno ponudbo je kot izraz načelne in konkretne podpore
Republike Slovenije uresničevanju resolucije Varnostnega
sveta OZN Republiški sekretariat za mendarodno sodelovanje
14. januarja 1991 poslal veleposlaništvom držav, članic zavezniške koalicije, ki so svoje sile angažirale v Zalivu.
Republika Slovenija je bila v tej ponudbi, po podatkih Republiškega sekretariata za zdravstveno in socialno varstvo pripravljena ponuditi zdravljenje ranjencev zavezniške vojske.
Ranjence bi sprejeli na letališčih Brnik in Maribor, sanitetni
transport do naših letališč pa bi organizirale zavezniške sile.
Republika Slovenija je imela na razpolago 400 postelj za
sprejem težkih ranjencev (300 postelj v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani in 100 postelj v Splošni bolnišnici
Maribor). Ranjence bi lahko sprejeli na kirurško, interno in
psihiatrično kliniko, na oddelke kirurgije, travmatologije, opeklin, plastike, nevrokirurgije. Cena zdravljenja na kirurgiji bi
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znašala 450 USD, na interni kliniki 340 USD in na psihiatriji po
100 USD na dan. Univerzitetni zavod za rehabilitacijo invalidov je imel na razpolago 100 postelj za rehabilitacijo travmatoloških ranjencev, cena zdravljenja pa bi bila 150 USD na
dan.
Po podatkih Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bi Republika Slovenija kot pomoč v hrani
lahko ponudila mleko v prahu proizvajalca ABC Pomurka (900
ton posnetega mleka v prahu po 36,8 din za kg in 350 tn mleka
s tolščo po 47,3 din za kg) ter piščančje meso proizvajalcev
Pivka, Hmezad, Jata in Perutnina Ptuj (ponudili bi lahko 550 s
ton tega mesa, cena tone tega mesa bi znašala okrog 1350 .
USD).
Nobena od držav, ki jim je bila ponudba poslana, se na
Republiko Slovenijo ni obrnila s prošnjo za konkretno pomoč.
Razen omenjene načelne podpore in izražene pripravljenosti za humanitarno pomoč Republika Slovenija v zalivskem ,
spopadu ni bila na noben način angažirana.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor na delegatsko
vprašanje pripravil Republiški sekretariat za mednarodno
sodelovanje.
O rekonstrukciji magistralne ceste med Počehovo in Lendavo
JANKO HALB, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je
o rekonstrukciji magistralne ceste, št. 10-1 postavil naslednje delegatsko vprašanje: V Pomurju in v celotni severovzhodni Sloveniji se je, v predračunskih razpravah o osnutku
proračuna Republike Slovenije za leto 1991, močno spolitiziralo vprašanje namenskega trošenja cestnega in bencinskega dinarja za izgradnjo cestne infrastrukture. Od vlade je
zahteval konkreten odgovor na naslednja vprašanja:
- kdaj se bo pričelo s kompletno rekonstrukcijo magistralne
ceste M-10 in to z lendavske oz. soboške strani,
- so za to zagotovljena denarna sredstva,
- kdaj bo cesta dokončana.
Neprestanih in nerealnih obljub je Pomurcem zadosti, zato
naj ministrstvo za promet in zveze ne zameri, če smo enkrat
zelo direktni. Strinjamo se z integralnim proračunom, vendar takim, ki vsebuje to cesto v celoti.
Odgovor:
Obnova in rekonstrukcija magistralne ceste M 10-1 na odseku
med Mursko Soboto in Lendavo je predvidena v okviru ureditve celotne magistralne ceste med Počehovo in Lendavo.
Ureditev te ceste vključuje obnovo obstoječega vozišča in
rekonstrukcijo odsekov, kjer elementi ceste ne odgovarjajo
predpisom za varno vožnjo. Po predlogih Republiške uprave
za ceste je bila predvidena postopna ureditev te ceste po
odsekih v letih 1991 in 1992.
Na cesti M-10-1 med Mursko Soboto in Lendavo so bila
predvidena dela na naslednjih odsekih:
- Murska Sobota-Bratonci v dolžini 3,2 km v letu 1991,
- Bratonci-Beltinci v dolžini 2,5 km v letu 1991,
- Črenšovci v dolžini 0,4 km v letu 1991 in
- Črenšovci-Lendava v dolžini 10,65 km v letih 1991 in 1992.
Za vse zgoraj navedene odseke je že izdelana (ali je v zaključni fazi in bo izdelana do 15. aprila 1991) projektna dokumentacija. Za vse odseke (razen za pododsek Kapca-Lendava) je pričetek postopka za pridobitev lokacijske odločbe
Takoj po izdaji lokacijske odločbe bomo pričeli pridobivati
zemljišča. Tako ocenjujemo, da bi v letošnjem letu zaključili
vsa predhodna ter pripravljalna dela in lahko pričeli z gradbenimi deli na vseh odsekih.
Po osnutku republiškega proračuan za leto 1991 bo, kot kaže,
za ceste namenjeno znatno manj denarja kot je bilo ocenjeno
v programih Republiške uprave za ceste. Zato bo potrebno
obseg predvidenih del ustrezno zmanjšati. Po sprejemu republiškega proračuna v skupščini bomo program ukrepov na
vseh republiških cestah ponovno proučili in pripravili dokončen predlog programa za leto 1991.
Na cesti M 10-1 med Počehovo in Mursko Soboto je bilo že
v lanskem letu oddano delo na odseku med Porčičem in
Ihovo. Dela na tem odseku se bodo začela spomladi letos.
19

Za katere naloge občinskih programov kmetijstva
bodo sredstva iz republiškega proračuna?
JOŽE KRAMER, delegat v Družbenopolitičen! zboru, sprašuje katere od nalog iz občinskega programa kmetijstva
bodo vključene v republiški proračun ter ugotavlja, da je
v občini Dravograd vrsta nalog v kmetijstvu, za katere ni
zakonsko določenega vira.
V republiškem proračunu so za kmetijstvo zajeta finančna
sredstva, ki bodo namenjena za financiranje programov
v kmetijstvu, pomembnih za vso republiko, za pridobitev teh
sredstev pa bodo veljali enaki pogoji za vse. Pogoji bodo
javno objavljeni. Posamezne postavke republiškega proračuna so naslednje (po naslovih): republiška svetovalna
služba, pospeševanje kmetijske proizvodnje, intervencije

v kmetijstvu, gozdarstvu, veterini in lovstvu, pospeševanje
konjereje in ribištva, zdravstveno varstvo živali, sofinanciranje
kmetijskega šolstva, celostno urejanje podeželja, javna gozdarska in lovska služba ter splošne naloge v gozdarstvu.
Iz republiškega proračuna pa se ne financirajo posamezni
specifični občinski programi. Žal ne vemo, kaj so naloge iz
občinskega programa občine Dravograd, saj nam ta ni znan.
Vendar pa je možno v skladu s 4. členom zakona o finančnih
intervencijah v krhetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.
I. RS, št. 5/91) zagotoviti v te namene sredstva iz občinskega
proračuna posamezne občine v okviru prostih sredstev
danega obsega javne porabe. Če prostih sredstev ni, je treba
pri oblikovanju proračuna ustrezno prerazporediti sredstva
med posameznimi nameni.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

ZBOR OBČIN
O delitvi sredstev za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva

Kdaj bo Izvršni svet pripravil zakon o zaščiti močvirskih predelov?

Dr. PETER GLAVIČ, delegat v Zboru občin, je Izvršni svet
vprašal kaj je z delitvijo sredstev za pospeševanje razvoja
drobnega gospodarstva.
Dobil je naslednji odgovor:
7. 3.1991 je bil v časopisih DELO in VEČER objavljen odgovor
republiškega sekretarja za drobno gospodarstvo, ki se je
navezoval na razpravo v Rušah 1. 3. 1991, z naslednjo vsebino:
1) V preteklem letu v proračunu Republike Slovenije niso bila
zagotovljena sredstva za spodbujanje razvoja drobnega
gospodarstva in obrti, zato tudi iz tega naslova niso mogla biti
razdeljena nobena sredstva ali dodeljena posojila.
2) Pri pripravi proračuna Republike Slovenije je Republiški
sekretariat za drobno gospodarstvo utemeljeval potrebnost
uvedbe razvojnih sredstev za drobno gospodarstvo in v tem
smislu pripravil:
- zakon o pospeševanju razvoja malih in srednjih podjetij ter
zasebnikov, ki ga je sprejel Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije in ga predložil Skupščini Republike Slovenije
v nadaljnji postopek sprejemanja,
- informacijo o projektih, ki so kandidirali v letu 1990 za
sredstva za razvoj iz naslova plačanih obresti plasiranih sredstev družbenopolitičnih skupnosti (razvojni dinar), ki pa jih
niso dobili, ker je bil ukinjen vir za oblikovanje teh sredstev.
Na podlagi dokumentov je Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije, za leto 1991 predlagal med subvencijami in intervencijami v gospodarstvu 495.000.000 din za pospeševanje
razvoja podjetništva.
3) Sredstva za razvoj malega gospodarstva se bodo usmerjala
na podlagi zakona o pospeševanju razvoja malih in srednjih
podjetij ter zasebnikov in v skladu z merili in postopki za
pridobivanje teh sredstev. Ta zakon je še vedno v skupščinskem postopku, torej še ni sprejet, in zato še ni mogla biti
opravljena nobena delitev sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva.
Obveščanie na sestanku predstavnikov obrtnih združenj štajerske regije v Rušah 1. 3. 1991 je bilo, kot je razvidno iz
članka v časopisih DELO in VEČER, tendenciozno in skrajno
diskvalifikacijsko, saj se je kot dokument o »razdelitvi« uporabila informacija, ki je bila za Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije le dodatno gradivo pri odločitvi, da v proračunu za
leto 1991 predvidi sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva in da se seznani s problematiko malega gospodarstva.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za drobno
gospodarstvo.

MATJAŽ JEŽ, delegat v Zboru občin, je 24. 1. 1991 opozoril,
da še ni dobil odgovora na vprašanje, ki ga je postavil že 20.
12. 1990. Vprašanje se glasi:
»Zakaj ni Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predložil v določenem roku Skupščini Republike Slovenije zakona
o zaščiti močvirskih predelov in do kdaj namerava to storiti?
Glede na to, da do 24.1.1991 ni prejel, v skladu s 43. členom
poslovnika Skupščine Republike Slovenije, odgovora na
vprašanje, prosi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, da pojasni razloge za zamudo oziroma za zakasnitev
odgovora.«
Izvršni svet mu odgovarja:
Dosedanje aktivnosti za varovanje močvirskih predelov so bile
usmerjene predvsem v:
- zavarovanje močvirskih predelov posebne kulturne, znanstvene in ekološke vrednosti, ki so predmet normativnega
zavarovanja v skladu z določili Zakona o varstvu naravne in
kulturne dediščine ter v
- varovanje močvirskih predelov kot dela naravne in kulturne dediščine z opredelitvijo pogojev in možnih načinov
izvajanja investicijskih del na teh območjih.
Delno so območja s posebno kutluro, znanstveno in ekološko
vrednostjo vključena v planske dokumente Republike Slovenije. Ta območja je treba čim prej normativno razglasiti.
Inventarizacija in valorizacija močvirskih predelov sta strokovno nepopolni in ne moreta biti podlaga za celovito varovaje močvirskih območij.
Zato je Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje
prostora med raziskovalne naloge, ki naj bi se začele pripravljati v letu 1991, uvrstil raziskovalno nalogo z naslovom Kartiranje biotopov kot osnova za razreševanje navzkrižnih interesov med naravno dediščino in primarnimi dejavnostmi v prostoru.
Rezultati te naloge bodo strokovna podlaga za ustrezno
dopolnitev planskih dokumentov Republike Slovenije
z dodatnimi predlogi za normativno zavarovanje, ravno tako
pa tudi za ustrezno vključitev varovanja močvirskih območij
v izvedbene akte Republike Slovenije in občin.
Na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih bodo dopolnjena
navodila za izvajanje melioracij kmetijskih zemljišč, ki bodo
vsebovala metodološko navodilo o obveznih elementih vsebine in pogojev, ki zagotavljajo ohranitev lastnosti dediščine
močvirskih predelov.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za varstvo
okolja in urejanje prostora.
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Kaj je storila vlada za zaščito varčevalcev LES
banke?
RAZ EV EK
? f > delegat v Zboru občin, je na 5. seji
tega zbora, dne 27. 9. 1990 postavil vprašanje, kai je vlada
a evalcev LES ba
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zakonsko zaščito
pred podobnimi

£=:rPraV,ia;,PrVOtno 50 bila vprašanja posredoval
KJ
11 sekretariatu za tržišče in splošne gospodar5 marca 1991
sekretariatu za finance pa šele
Na zastavljena vprašanja Republiški sekretariat za finance
odgovarja naslednje:
V zvezi s problematiko firme LES, d.d. je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije že večkrat odgovarjal na vprašanja,
zastavljena na različnih ravneh. Ob tem želimo najprej poudariti, da je Izvršni svet ves čas pojasnjeval, da je bila firma Les,
d.d. registrirana na podlagi zakona o podjetjih in ne na podlagi zakona o bankah in drugih finančih organizacijah oziroma zakona o hranilno kreditnih službah. Zato v tem primeru
m slo za »banko« Les temveč za podjetje Les, d.d. Ljubljana
Nadalje je potrebno poudariti, da se vprašanje g. Razdevška
glede zaščite varčevalcev Les, d.d. oziroma načina reševanja
tega problema vsebinsko nanaša na proračunska sredstva in
s tem na subsidiarno jamstvo Republike Slovenije ki ga
v Primeru LES, d.d. ni možno realizirati. Subsidiarno jamstvo
republike za dinarske hranilne vloge občanov pri hranilno
kreditnih službah, ki so ustanovljene pri kmetijskih, obrtnih in
, -9u Jadru9
.ah'RS.
'e opredeljeno
zakonu11.o hranilno
kreditnih
službah
(Ur. list
št. 14/90 inv30/90)
člen navedenega
zakona ki je veljal v času ustanavljanja firme LES, d.d. je
določal, da republika subsidiarno jamči za dinarske hranilne
vloge ter tekoče račune pri hranilno kreditnih službah le, če
za ta sredstva jamčijo ustanoviteljice solidarno in neomejeno.
Naknadno je bil zakonsko uveljavljen še pogoj da za dinarske
t hranilne vloge pri hranilno kreditnih službah jamči subsidiarno republika, če je ta služba pridobila jamstvo banke. Subsij " i arno jamstvo republike je tako dano le za hranilne vloae
občanov pri hranilno kreditnih službah, ki so ustanovljene na
| osnovi zakona o hranilno kreditnih službah in ki izpolnjujejo
| pogoje za to jamstvo.
Kot je bilo že pojasnjeno, podjetje LES, d.d. - Podjetje za
j ekonomsko finančni inženiring in hranilno kreditno službo
v Ljubljani, Grubarjevo nabrežje 6, teh pogojev ne izpolnjuje,
ker je bilo ustanovljeno po zakonu o podjetjih in ne na podlagi
zakona o bankah in drugih finančnih organizacijah, kot tudi
ne zakona o hranilno kreditnih službah. To je mogoče ugotoviti iz registrskega vložka v Kranju, št. 1-356-00 z dne 1. 3.
i 1990. To podjetje je bilo namreč ustanovljeno kot družba
I z omejeno odgovornostjo pri čemer so se ustanoviteljice
P s pogodbo izrecno dogovorile, da za obveznosti družbe odgovarjajo le z ustanoviteljsko vlogo. Takšna omejitev odgovornosti za obveznosti pa pri hranilno kreditnih službah ni
možna, saj zakon izrecno zahteva neomejeno solidarno odgovornost ustanoviteljic. Iz navedenega izhaja, da ni pravne
podlage za uveljavljanje zahtevkov od Republike Slovenije iz
naslova subsidiarnega jamstva.
Na osnovi navedenega menimo, da je treba vprašanja varčevalcev podjetja Les, d.d., Ljubljana reševati v okviru postop| kov za razrešitev problematike firme Les, d.d. (znotraj stečajl nega postopka, sanacijskega postopka ipd.).
Glede vprašanja bodoče zaščite varčevalcev pred podobnimi
i primeri želimo povedati, da je v pripravi celovita normativna
[ureditev na področju denarnega in bančnega sistema Republike Slovenije.
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Ali so sredstva v republiškem proračunu tudi za
stanovanjsko skupino v Kopru?
DANIEL STARMAN, delegat v Zboru občin, sprašuje, zakaj
se nova stanovanjska skupina za otroke in mladostnike
s težavami v odraščanju v Kopru ne financira iz republiškega proračuna in zahteva, da se poenoti usposabljanje
mladostnikov z vidika financiranja v slovenskem prostoru
Po njegovem mnenju bi morali usposabljanje otrok z motnjami v razvoju pokrivati v celoti iz nacionalnega programa.
Na delegatsko vprašanje odgovarjamo naslednje:
Stanovanjske skupine kot manjše enote za vzgojo otrok in
mladostnikov z motnjami v razvoju so uveljavljene v svetu kot
uspešne oblike za odpravljanje vzgojnih težav pri mladostnikih in so se v zadnjih petih letih vzporedno s prenovo stavb,
v katerih delujejo zavodi za usposabljanje, uveljavile tudi
v Sloveniji. Strokovno podlago za njihovo delo je pripravila
Strokovna komisija za prenovo zavodov za usposabljanje, ko
je pripravila vsebinsko koncepcijo prepove. Ta koncepcija
temelji na petih načelih:
- načelo majhnosti,
- načelo integracije,
- načelo regionalnosti,
- načelo bližine mestnih središč,
- načelo fleksibilnosti zavodov in tretmajev v njih.
V koncepciji se ne govori o tem, kako naj bi potekalo
financiranje dejavnosti v zavodih in drugih ustanovah, ki bodo
zajeti v vsebinsko in gradbeno prenovo.
Sredstva za prenovo so se v srednjeročnem obdobju
1986—1990 zbirala na podlagi 136. člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu (Url. I. SRS, št. 3/81, 34/83, 24/85 in 1/86)
in družbenega dogovora o prenovi zmogljivosti določenih
organizacij za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. I.
SRS
'
št37/86).
V tem družbenem dogovoru je imensko naštetih 21 zavodov
za usposabljanje, za katere je bilo med pripravo tega programa gradenj ugotovljeno, da so potrebni novogradnje ali
obnove. Odbor podpisnikov družbenega dogovora je sprejel
koncepcijo, ki jo je ob začetku predlagala strokovna komisija,
in v skladu z možnostmi upošteval predlagana načela, tudi
načelo majhnosti in načelo regionalnosti, zato je tudi podprl
adaptacijo prostorov za stanovanjsko skupino v Kopru ob
hkratnem zmanjšanju zmogljivosti v vzgojnem zavodu
v Preddvoru.
V gradbeno prenovo so bili vključeni zavodi republiškega
ali regionalnega pomena, ne glede na to ali so njihovo dejavnost financirali iz republiškega ali občinskih virov in ne glede
na to, katera od samoupravnih interesnih skupnosti (izobraževanje, socialno skrbstvo, otroško varstvo, zdravstvo) je dejavnost financirala oziroma v kakšnem medsebojnem razmerju
so dejavnost določenega zavoda skupno financirale.
Strokovna izhodišča, na podlagi katerih so bile ob gradbeni
prenovi ustanovljene tudi stanovanjske skupine, postavljajo
dve možni obliki stanovanjskih skupin:
- alternativne, ki naj bi se z novimi vzgojnimi tretmaji
izognile slabostim tradicionalnih vzgojnih zavodov; mladostniki naj bi bili v njih krajše časovno obdobje brez odločbe
o razvrščanju in stigmatizacije, ki jo to prinaša. Vključeni naj
bi bili v zunanje oblike izobraževanja oziroma bi živeli v stanovanjski skupini, dokler se njihovi eksistenčni problemi ne bi
uredili;
- dopolnilne, ki delujejo ob vzgojnih zavodih kot prehodne,
bolj samostojne oblike življenja gojencev vzgojnega zavoda
pred sklenitvijo vzgojnega tretmaja in odpustu iz zavoda,
gojenci lahko obiskujejo zunanje oblike izobraževanja ali se
še zaposlijo.
Alternativne stanovanjske skupine so doslej ustanavljali
centri za socialno delo, vzgojne tretmaje, ki so praviloma
krajši od enega leta, pa opravljajo delavci teh centrov. Nobena
od teh skupin se ni financirala iz sredstev Izobraževalne
skupnosti Slovenije oziroma v letu 1990 iz sredstev republiškega proračuna za izobraževanje vključene tudi stanovanjske skupine, ki so nastale ob prenovi v okviru tistih zavodov
za usposabljanje (ne le vzgojnih), ki so zaradi vsebinske
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prenove in sprejetega načela majhnosti poleg tradicionalnih
domskih vzgojnih tremajev uvedli tudi (dopolnilne / stanovanjske skupine oziroma so začeli s prenovo prav na tem
segmentu (Vzgojni zavod Višnja gora). Tudi v teh primerih se
zaradi gradbene prenove viri financiranja dejavnosti niso
spremenili. Tako tudi dejavnost gradbeno prenovljenih mladinskih domov (Malči Beličeve v Ljubljani in Milana Koželja
v Mariboru) in njunih stanovanjskih skupin še zmeraj financirajo iz mestnih proračunov Ljubljane in Maribora. Nova zakonodaja za družbene dejavnosti še nastaja (zakon o zavodih,
zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja),
zato tudi še ni bilo podlag za kakršno koli sistemsko spremembo financiranja.
Opozoriti je treba, da delovanje vzgojnih zavodov oziroma
stanovanjskih skupin za vzgojne tretmaje mladostnikov z motnjami v razvoju ureja zakon o izobraževanju in usposabljanju
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju (Ur. I. SRS, št. 19/76). Na podlagi 27. in 28. členastega
zakona se organizacija za usposabljanja lahko ustanovi, če so
zagotovljeni strokovni delavci, ustrezni prostori in oprema, če
je sprejet program usposabljanje otrok, za katere se ustanavlja organizacija, ter zagotovljeno financiranje njene dejavnosti. Taka organizacija sme začeti z delom, ko ugotovi komisija, ki jo imenuje predsednik republiškega komiteja (zdaj
sekretariata) za vzgojo in izobraževanje (ter telesno kulturo)
v soglasju s predsednikom republiškega komiteja (zdaj sekretariata) za zdravstveno in socialno varstvo, da so izpolnjeni
prej našteti pogoji. Taka verifikacija za delo stanovanjske
skupine Centra za socialno delo v Kopru še ni bila opravljena.
Kolikor nam je znano, ustanovitelj za to tudi ni zaprosil. Za
dopolnilno stanovanjsko skupino v sestavu vzgojnega zavoda
v Višnji Gori (ki v celoti še ni bil prenovljen) je bila taka
verifikacija opravljena v letu 1987.
Obnovitev prostorov za stanovanjsko skupino v Kopru je
bila opravljena v letu 1990 iz sredstev, ki so se zbirala po
družbenem dogovoru za gradnjo zavodov. Ker pa se zaradi
zapletov v zvezi z lokacijo gradnja vzgojnega zavoda v Preddvoru še ni pričela, se na tej lokaciji tudi ni zmanjšalo število
vzgojnih skupin, kar bi v prihodnosti omogočilo enakomernejše razporejanje gojencev v vzgojne zavoda po regijah
v Sloveniji.
Poudarjamo, da gradbena prenova zavodov za usposabljanje ne pogojuje avtomatičnega financiranja njihove dejavnosti. Podlago za pokrivanje stroškov teh dejavnosti na republiški oziroma občinski ravni bodo daii šele novi zakoni za
družbene dejavnosti.
Odgovor na delegatsko vprašanje je za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije pripravil Republiški sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo
v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za zdravstveno
in socialno varstvo ter z Republiškim sekretariatom za finance.
O ukinjanju osnovnih in srednjih šol v demografsko ogroženih območjih
Dr. IVAN VIVOD, delegat v Zboru občin, je Sekretariatu za
vzgojo in izobraževanje postavil vprašanje o ukinjanju
osnovnih šol in dislociranih oddelkov srednjih šol v demografsko ogroženih območjih ter prosil za pregled, koliko šol
bo ukinjenih — z navedbo kraja, velikosti šolskega okoliša,
ki bo ostal brez šole, oziroma koliko učencev se bo moralo
prešolati v druge kraje, še posebej za kraje ob avstrijski,
italijanski in hrvaški meji. Sprašuje tudi ali sekretariat meni,
da so veliki šolski kombinati nad 1000 učencev ustreznejši
in kvalitetnejši za izvajanje učno-vzgojnega procesa.
Na to vprašanje dajemo naslednji odgovor:
1. Osnovne šole
V skladu z 8. in 117. členom zakona o osnovni šoli (Ur. I. SRS,
št. 5/80, 29/86, 31/86) ustanavlja osnovno šolo skupščina
občine v skladu s programom razvoja osnovega šolstva
v občini. Šolski okoliš je določen z aktom o ustanovitvi
osnovne šole. Vsaka sprememba šolske mreže, pa naj gre za
spremembo okoliša ali za ukinjanje osnovnih šol, mora biti
torej sprejeta prav tako v skupščini občine. Poleg tega 123.
člen istega zakona določa, da skupščina občine ne more
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sprejeti sklepa o začasnem prenehanju ali odpravi osnovne
šole brez mnenja sveta šole in soglasja prizadete krajevne
skupnosti. V veljavnem zakonu je torej zavarovan interes
občanov za obstoj podružnične šole brez mnenja sveta šole in
soglasja prizadete krajevne skupnosti. Tudi v bodočih sistemskih rešitvah za področje šolstva je predvideno, da bo ustanovitelj osnovnih šol občina, ki bo tudi v prihodnje odgovorna za
materialno vzdrževanje šol in torej tudi za zagotavljanje
dostopnosti do šole za vse šoloobvezne učence, medtem ko
naj bi bili za izvajanje obveznega vzgojno-izobraževalnega
programa, določeni enaki kriteriji in zagotovljeni enaki pogoji
za osebne dohodke učiteljev na vseh osnovnih šolah v Sloveniji.
„.
...
Za obmejna in demografsko ogrožena območja pa je ohranjanje osnovnih šol zagotovljeno z zakonom o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območjih v Republiki Slvoeniji
(Ur. I. RS, št. 48/90), ki v 6. in 8. členu določa, da mora
Republika Slovenija s posebnimi ukrepi omogočiti razvoj
osnovnih šol na teh območjih.
Čeprav so delegati Zbora občin (v prejšnjem sestavku) Skupščine Republike Slovenije v zadnjih letih že nekajkrat dali
pobude, naj se zaradi lažjega spreminjanja šolske mreže in
ukinjanja podružničnih šol črta določba 123; člena zakona
o osnovni šoli, da osnovne šole ni mogoče ukiniti brez
soglasja krajevne skupnosti, smo doslej s strokovnih vidikov
zagovarjali obstoječo določbo kot varovalni mehanizem, da
ne bi občinah iskali »rezerv« v ukinjanju šol.
Tudi če bo ob drugačni komunalni ureditvi v novi slovenski
ustavi potrebno določbe o ustanavljanju in ukinjanju osnovnih šol ponovno oblikovati, menimo, da bi tudi v bodoče
morali ohraniti varovalne mehanizme, da odločanje o obstoju
šole ne bo le v pristojnosti izvršnih organov občine, temveč
bo zagotovljen širši nacioanalni interes, pa tudi interes občanov.
Iz vsega navedenega je razvidno, da v politiki RepubMke
Slovenije za področje izobraževanja ni predvideno splošno
ukinjanje majhnih in podružničnih šol. Verjetno pa bo ob
sprejemu nove sistemske zakonodaje prišlo ponekod do statusnih sprememb v smislu izobraževalni zavod - enota
zavoda, kar pa ne pomeni ukinjanja šole, temveč le reorganizacijo upravljanja. Pri tem naj bi v občinah izhajali iz pedagoškega načela, da je pedagoško najbolj učinkovita šola, ki ima
16 do 24 oddelkov (oziroma 500 do 750 učencev). To pa
pomeni, da tudi ne podpiramo nastajanja velikih šolskih kombinatov in si kot cilj tudi postavljamo postopno zmanjševanje
tistih osnovnih šol, ki temu pedagoškemu načelu ne ustrezajo.
2. Srednje šolstvo
V obdobju samoupravnega interesnega organiziranja šolstva,
še zlasti v obdobju, ko je postalo jasno, da bodo uporabniki in
izvajalci zgubili odločanje, se je tako razdobljena mreža srednjih šol ekstenzivno širila. To se je dogajalo, čeprav se je
s prenovami programov že začelo uresničevati prizadevanje,
da se z združevanjem programov odpravi prekomerna njihova
razdobljenost.
Vse dosedanje spremembe v vsebinski zgradbi srednjega
izobraževanja temeljijo na strokovnih ugotovitvah oziroma
evalvaciji izvajanja in rezultatov izobraževanja po teh progamih. Najpomembnejši vsebinski premiki oziroma prenova teh
programov je, - da se je za generacijo učencev, vpisanih
v šolskem letu 1987/88 uvedel zaključni izpit; - z generacijo
učencev vpisanih v šolskem letu 1989/90 se je ponovno začela
uvajati gimnazija predvsem kot pripravljalnica za visokošolski
študij; s spremembami in dopolnitvami Zakona o usmerjenem
izobraževanju 1989. leta se za generacijo, ki se vpisuje v 1.
letnik srednjih šol v šolskem letu 1991/92 uvaja matura, kot
splošen pogoj za vpis na visokošolske študije; na podlagi
strokovnih ugotovitev, ki so bile izoblikovane in sprejete na
posvetu decembra 1990 v dvo in triletno poklicno in štiriletno
strokovno srednje šolstvo. V štiriletnem strokovnem šolanju
bo izobraževanje v 3. in 4. letniku diferenciarno na poglobljeno pripravo za maturo in za visokošolske študije ter pripravo na zaključni izpit torej za delo.
Vse te vsebinske in sistemske spremembe se morajo začeti
održati tudi v organiziranosti srednjega šolstva, zlasti še
v mreži teh šol. Dvo in triletne poklicne šole, štiriletne strokovne šole in gimnazije, od katerih vsake imajo svoje posebnosti, se morajo začeti oblikovati praviloma v samostojne
šole, da bi se lahko razvijala njim lastna strokovnost, ki je
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predpogoj za kvaliteto izobraževanja.
Iz teh sprememb in ciljev izhajajo tudi načela, ki jih začenjamo
uresničevati z vpisom v 1. letnik srednjega izobraževanja za
šolsko leto 1991/92:
1. Priprava na maturo oziroma na zaključni izpit v 3. in 4.
letniku štiriletnih strokovnih šol zahteva, da se v posamezne
programe tega izobraževanja vpisuje vsaj za dva oddelka
prvega letnika.
2. V poklicnih šolah je potrebno za posamezen poklic vpisati
vsaj za en oddelek 1. letnika.
3. Izobraževanja v dislociranih enotah za mladino (za odrasle
to ne velja) ni mogoče več tolerirati, ker ni racionalno in ne
zadošča strokovnim zahtevam.
Dislokacije, kjer se vpisujeta vsaj po dva oddelka pa naj dobijo
matičnost.
Z navedenimi usmeritvami je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ob usklajevanju razpisa za vpis v 1. letnik
srednjega izobraževanja za šolsko leto 1991/92 v glavnem
soglaša! in o tem sprejel sklep št. 610-01/90-2/7-8 dne 8. marca
Zaradi tega sklepa ne bo prenehala nobena srednja šola
v naši republiki, vendar bodo srednje šole, zlasti manjše,
morale do konca letošnjega leta izdelati program svojega
razvoja. Sole v demografsko ogroženih območjih, zlasti še ob
meji so že doslej uživale posebno obravnavo, kar bo moralo
ostati tudi v prihodnje. Hkrati pa je najbrž razumljivo, da ni
mogoče zagotoviti srednjega izobraževanja vsem pred domačim pragom, saj imamo končno tudi zgrajene dijaške domove,
ki so sedaj na pol prazni.
Iz vsega torej izhaja, da osnovna šola učencem mora biti
dostopna, ker je obvezna, mreža teh šol pa mora biti taka, da
večini učencev omogoča življenje v družini. V srednjih šolah
pa je treba dati prednost kakovosti izobraževanja.

regres za kmetijske kredite in dodatne izvozne spodbude za
kmetijske proizvode za leto 1990, Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije odgovarja:
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predvideno, da bo Republika Slovenija, poleg ostalega, izplačala tudi regres za umetna gnojila, semena in zaščitna sredstva ter regres za del obresti za kredite v kmetijstvu. Svoio
obveznost bo Republika Slovenija poravnala v obliki kratkoročnih, brezobrestnih obveznic z rokom zapadlosti tri mesece.
S tem, ko bo Republika z vročitvijo obveznic priznala svojo
obveznost, bodo upravičenci hkrati pridobili možnost predčasne prodaje obveznic bankam oziroma njihovega prenaša"'a.za'zP°ln)evanje dru9|h obveznosti. Z odkupom obveznic
bodo banke pridobile tudi možnost večjega kreditnega anqaziranja, s čimer se bo lahko v skladu s sprejetimi ukrepi
kreditno monetarne politike izboljšala tudi globalna likvidnost.
Za takšen način poravnave prevzetih obveznosti se je Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije odločil zaradi visokeoa
zneska dospelih neplačanih obveznosti za leto 1990 in splošnih likvidnostnih težav republiškega proračuna
Glede vprašanja izplačila dodatnih spodbud za kmetijske proizvode za leto 1990 Izvršni svet Skupščine Republike Slove"'jezeli pojasniti, da je Republika Slovenija poravnala vse
zahtevke, ki so ji bili predloženi do 21. marca 1991 Na ta
način je bilo upravičencem izplačanih 72,2 milijona din dodatnih izvoznih spodbud za kmetijske proizvode. Naknadno so
bi" vloženi se zahtevki v višini 34 milijonov din, ki bodo
promptno izplačani. S tem bo Republika posebne izvozne
spodbude kmetijstvu poravnala v celoti.

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
Koliko tehnoloških viškov je v javni upravi?
Kako se bo letos financirala modernizacija celjske bolnišnice?
JOŽE ARZENŠEK, delegat v Zboru združenega dela.je pristojne vprašal, kako se bo financirala modernizacija bolnišnice v Celju v letu 1991, zlasti še, ker investicija še ni
zaključena, poleg tega pa je bolnišnica v Celju utrpela 1.11.
1990 veliko škodo zaradi vodne ujme?
Republiški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo mu
je odgovoril:
V izhodiščih za financiranje zdravstvene dejavnosti za leto
1991 ni predvideno, da bi bile investicije oziroma modernizacije zajete v ceni zdravstvenih storitev.
V predlogu proračuna za leto 1991 za zdravstveno dejavnost
niso predvidena sredstva za investicije. Zaradi premajhnega
obsega sredstev, ki ga republiški proračun določa za zdravstveno dejavnost, bodo v letu 1991 ustavljene vse investicijemodernizacije ali investicijska vzdrževanja, za katera naj bi se
sredstva zagotavljala iz republiškega proračuna. Investicije,
modernizacije ali investicijska vzdrževanja lahko na področju
zdravstva potekajo le iz sredstev občinskih proračunov, redne
amortizacije ali sredstev, ki so pridobljena na kak drugačen
lačin izven republiškega proračuna. To velja tudi za bolnišnico v Celju.
Skoda, ki jo je bolnišnica v Celju utrpela zaradi poplav, bo
/ celoti nadomeščena iz posebnega sklada republike za
jdpravo posledic poplav 90, v znesku, kot je bila škoda
uradno ocenjena. Ni pa še moč napovedati, kdaj bo ta škoda
tudi dejansko nadomeščena v celoti.
<daj bo republika poravnala regres za kmetijske
<redite in dodatne izvozne spodbude za kmetijske proizvode?
\NTON HORVAT, delegat v Zboru združenega dela, je vprašal, kdaj bo Republika Slovenija poravnala upravičencem
ooročevalec

FRANC LOVRENČIČ, delegat Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije, je postavil naslednje delegatsko
vprašanje: »Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naj
pove, koliko tehnoloških presežkov je v javni upravi?«
Na delegatsko vprašanje Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije odgovarja naslednje:
- V državni upravi je število zaposlenih odvisno predvsem 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, 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. Spremembe
števila delavcev v državni upravi so torej odvisne predvsem od
spremembe predpisov, ki urejajo posamezna področja.
Način ugotavljanja nepotrebnih delavcev in zagotovljanja njihove socialne varnosti je v državnih organih enak kot v drugih
dejavnostih, saj se zanje neposredno uporabljajo določbe
zakona o delovnih razmerjih, vključno s spremembami iz
februarja 1991, ki se nanašajo na reševanje presežkov. Ta
problematika se v državnih organih rešuje sproti, kadar pač
nastopijo že omenjene okoliščine. Če se zmanjša delo v enem
upravnem organu, v drugem pa se hkrati poveča obseg nalog,
se delavci, ki imajo potrebno strokovno znanje, najprej prerazporedijo. Sprejemanje novih delavcev za nove naloge, ob
tem ko bi zaradi zmanjšanja obsega dela v drugih organih
nastajali presežki, ne bi bilo racionalno. Delavcem, katerih
delo je postalo trajno nepotrebno, namreč po zakonu pripada
do prenehanja delovnega razmerja - to je šest mesecev
- nadomestilo osebnega dohodka, nato pa še odpravnina (za
vsako leto delovne dobe najmanj polovica povprečnega OD
v zadnjih treh mesecih). Torej je tudi v državni upravi tako kot
v podjetjih reševanje trajnih presežkov delavcev povezano
z znatnimi finančnimi sredstvi. Zato se je le malo primerov
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reševalo na tak način oziroma z drugimi oblikami, ki zahtevajo
finančna sredstva (dokup delovne dobe itd.).
V zadnjem letu se je zlasti obseg nalog republiške uprave
znatno povečal, saj so na vseh področjih nujne spremembe in
prilagajanje novim potrebam ob hkratnem snovanju nove
sistemske zakonodaje, ki jo narekuje vzpostavljanje samostoine države Slovenije. Kljub temu se število zaposlenih pri
teh nalogah ne povečuje in se potrebe pokrivajo s prerazporeditvami v republiški upravi. Del delavcev, ki so bili presežek
v posameznih organih, je bil torej razporejen k novim nalogam. Tako je bilo npr. samo iz Zavoda Republike Slovenije za
družbeno planiranje 25 delavcev razporejenih v druge
upravne organe. Prav tako se s prerazporeditvijo delavcev
v večini primerov rešujejo tudi problemi, ki nastajajo zaradi
odhoda delavcev iz državne uprave (upokojitve ipd.), in le
v posameznih primerih z nadomestnimi zaposlitvami zlasti pri
strokovnih delih. Zaradi takih ukrepov se je število zaposlenih
v republiški upravi v letu 1990 zmanjšalo za 150 delavcev, to je
za približno 4%. Pri tem pa niso upoštevani delavci ljudske
obrambe, notranjih zadev in kazensko poboljševalnih zavodov. Zmanjšanje števila zaposlenih je bilo po organih različno. največje je bilo v Republiški upravi za zdravstveno
varstvo, in sicer za 61 delavcev oziroma za 9,5%.
V ljudski obrambi so bile v zadnjem obdobju pomembne
sistemske spremembe. Republiški in pokrajinski štabi za teritorialno obrambo so na podlagi amandmajev k ustavi Republike Sloveni|e postali organi v sestavi Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo. Občinski štabi za teritorialno
obrambo pa preidejo v sestavo Republiškega sekretariata za
ljudsko obrambo v skladu s sprejetim zakonom o obrambi in
zaščiti. 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 za teritorialno obrambo in ustanovitvi območnih
štabov, saj ti ne bodo ustanovljeni v vsaki občini tako kot
doslej. Ob vsem 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.
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Na podlagi predvidenih sprememb v sistemu državne uprave
in širitve delovnega področja in obsega dela organov za
notranje zadeve ni realno pričakovati zmanjšanja števila zaposlenih v teh organih, še zlasti ker je v organih za notranje
zadeve zasedenih le 93,4% delovnih mest. Trenutno manjka
408 delavcev. V letu 1991 bo odprt mednarodni mejni prehod
Karavanke, kjer bo na novo ustanovljeni postaji mejne milice
zaposlenih približno 100 delavcev. Prav tako bo v tem letu
razširjen mednarodni mejni prehod Šentilj, kjer bo dodatno
treba zaposliti 60 delavcev. Kljub nepopolni zasedbi ter objektivnemu povečanju navedenih nalog oziroma delovnih mest
pa bo Republiški sekretariat za notranje zadeve za rešitev
problema delno prerazporedil na prazna delovna mesta nekatere tehnološke presežke, deloma pa bo možno prerazporediti delavce zaradi reorganizacije dela na posameznih
področjih v organih za notranje zadeve. Na druga nezasedena
operativna delovna mesta bodo prerazporejeni delavci Republiškega sekretariata za notranje zadeve. Zaradi tega Repubjiški sekretariat za notranje zadeve ne bo zaposloval novih
delavcev.
Ko bo slovenska policija prevzela varovanje državne meje, bo
potrebno celotno organizacijsko in kadrovsko prestrukturiranje policije, saj varovanje meje zahteva približno 500 operativnih delavcev. To pomanjkanje bodo organi za notranje zadeve
le delno rešilj z notranjimi prerazporeditvami.
Obseg nalog upravnih organov na občinski ravni se v zadnjem
letu ni bistveno spremenil oziroma se je na nekaterih področjih celo zmanjšal. Zato je bilo v občinskih upravnih organih
možno relativno večje zmanjšanje števila zaposlenih kot
v republiških. V občinski upravi se je po dokončnih podatkih
za leto 1990 število zaposlenih znižalo za 797 delavcev, to je
za približno 9%.
Po spremembi sistemske zakonodaje na posameznih področjih ter po prevzemu nalog iz zvezne., pristojnosti bo treba
z vidika obsega nalog državne uprave ponovno oceniti število
zaposlenih v državni upravi.
Kar zadeva druga področja javnih služb oziroma javne uprave,
je stanje različno. Zaradi zmanjšanega obsega javne porabe
se tudi na teh področjih pripravljajo ukrepi, ki bodo vplivali na
zmanjšanje števila zaposlenih, zlasti v pomožnih dejavnostih
(zdravstvo, šolstvo, itd.).
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče do pobude pripravil Republiški sekretariat za
pravosodje in upravo.
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DELEGATSKE POBUDE

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
ODGOVOR
Republiškega
sekretariata
za
kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano na pobudo Janka Halba,
delegata v Družbenopolitičem zboru, za
ustanovitev kmečke borze na kmetijskem
območju
Borza kmetijskih pridelkov je pomemben instrument pri razvijanju tržnih načel gospodarjenja. Na njej se srečujejo proizvajalci in kupci, zato je pomemben usmerjevalec ponudbe in
povpraševanja. Zlasti je to pomembno pri naši osamosvojitvi
in usmeritvi na svetovni trg kmetijsko-živilskih prozvodov.
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
se zaveda pomena borz za usmerjanje kmetijske proizvodnje
in promocije izdelkov na domačem in tujih trgih. Zato pripravljamo nekatera razmišljanja o tej temi. Strokovno bomo proučili problematiko borz in se tudi povezali z obstoječimi
poslovnimi sistemi na področju kmetijstva, živilske industrije
in trgovine, ki o oblikovanju določenih oblik borze že razmišljajo, trenutno v povezavi z izgradnjo tržno-prodajnih infrastrukturnih objektov (izgradnja (vele)tržnice).
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Janka Halba, delegata v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi z deviznimi prihranki občanov
Delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike
Slovenije Janko Halb, je dne 5. 3. 1991 dal pobudo, naj
Republika Slovenija neposredno ali posredno preko svoje
banke razpiše brezobrestne devizne depozite za dobo enega
leta, po preteku tega obdobja pa originalnim lastnikom deviz
odobri brezcarinski uvoz strojev in osebnih avtomobilov ob
zmernih prometnih davkih.
Do navedene pobude ima Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije naslednje stališče: Problematika pobude Janka
Halba je zelo široka in v celoti zajema tako finančni sistem kot
fiskalno politiko. Po svoji vsebini pa pobuda združuje dve
narodnogospodarski funkciji, ki ju je zaradi različnosti subjektov, ki ti funkciji opravljajo treba že na začetku ločiti. Prva
je zbiranje prihrankov, ki spada med temeljna opravila banke,
druga pa je zadolževanje države in z njim povezana fiskalna
politika kot eno izmed temeljnih opravil države.
Normativne okvire zadolževanja Republike Slovenije določa
zakon o financiranju javne porabe (Ur. I. RS, št. 48/90), in sicer
je v 36. členu navedenega zakona med drugim določeno, da
se republika lahko zadolžuje kratkoročno za dobo enega leta
ali dolgoročno za financiranje nalog s področja javne porabe,
in sicer v okviru skupnega obsega sredstev proračuna. Na ta
način je zadolževanje republike omejeno z določenimi
nameni in z obsegom proračunskih sredstev. Zakon opredeljuje tudi vire za financiranje funkcij, ki jih opravlja Republika
Slovenija. Ti viri so poleg zadolževanja še: davki, takse in
druge dajatve. S tem so državi postavljeni tudi okviri, v katerih
lahko opravlja funkcijo zbiranja sredstev.
Tudi če bi država sama zbirala in posredovala prihranke
prebivalstva, bi bilo treba upoštevati stroške takšnega neposrednega zbiranja. V normalnih tržnih sistemih z urejenimi
financami finančni sistem največ prispeva k racionalni razdelitvi in porabi tako dohodka kot akumulacije, naloga države pa
je, da poskrbi za racionalnost ekonomskega sistema kot
celote, kamor spada tudi racionalna delitev dela na posamezne gospodarske subjekte.
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Prav tako pomembno je tudi, da v teh razmerah država in
gospodarstvo potrebujeta predvsem dolgoročna sredstva,
česar pa predlagani ukrep ne zagotavlja. Tudi v tem primeru,
to je pri spreminjanju kratkoročnih sredstev v dolgoročna, se
pokaže potreba po racionalnosti ekonomskega sistema.
Menimo, da spremembo ročnosti sredstev zagotovijo le
banke ali finančni posredniki.
Poleg sroškov je pri zbiranju oziroma aktiviranju začasno
mirujočega denarja treba upoštevati še naslednji zelo
pomemben dejavnik, in sicer pripravljenost upnikov, v tem
primeru prebivalstva, da kratkoročno aktivira ta denar. Poleg
tega da posojilodajalci s posojanjem svoje akumulacije ogrožajo lastno likvidnost, tudi ne zaupajo posojilojemalcu, da bo
sposoben v dogovorjenem času vrniti kredite. Zaradi tega
prihaja do množičnega bega kapitala v neprodukcijske sfere,
to je blago, nepremičnine, tujo valuto ali preprosto ostaja kot
skrita akumulacija. Le-tega ne more na kratek rok odpraviti še
tako visoka realna pozitivna obrestna mera. Menimo, da je
v naših razmerah ta dejavnik eden izmed odločujočih in eden
temeljnih, ko se odločamo o vrsti načinov zbiranja prihrankov
prebivalstva.
Predlagani ukrep je sporen še iz dveh vidikov, in sicer zaradi
svojega diskriminatorskega učinka na dinarske hranilne vloge
in namenske porabe zbranih prihrankov. V okviru celovite
normativne ureditve, ki je v pripravi, se bodo skušale odpraviti
in preprečevati prav tovrstne nepravilnosti v našem finančnem sistemu, in sicer povečati oziroma izenačiti zanimanje za
varčevanje v domači valuti in odpraviti namensko zbiranje
prihrankov. Zbiranje in posredovanje bosta dovoljeni samo
pravnim osebam, ki bodo za te posle registrirane, in sicer
samo v obliki obrestovanih hranilnih vlog ter za stanovanjsko
gradnjo, država pa ima možnost zadolževanja na klasičen
način, to je z izdajanjem državnih papirjev. Tovrstne naložbe
so navadno tudi najmanj tvegane naložbe in s tega vidika
zanimive za varčevalce. Na ta način bo zagotovljena vsebinska razlika med banko, katere funkcija posredovanja denarja
temelji na prostovoljnem zbiranju akumulacije, in državo kot
nosilcu tako imenovanega prisilnega zbiranja denarja preko
fiskalne politike. Torej bo Republika Slovenija pri gradnji
lastnega ekonomskega sistema izhajala iz načel in vsebinskih
opredelitev, ki jih poznajo razvita tržna gospodarstva.
Poleg normativnega urejanja problematike finančnega
sistema bo treba tudi dejansko usposobiti banke za normalno
opravljanje tistih funkcij, za katere so ustanovljene. V tem
smislu se pripravlja sanacija bančnega sistema.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče do pobude pripravil Republiški sekretariat za
finance.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Janeza Juga, delegata v Zboru občin,
za revizijo konvencije o socialnem zavarovanju
z Republiko Italijo
Delegat Janez Jug je podal pobudo za spremembo Konvencije o socialnem zavarovanju z Republiko Italijo, tako da se
delavcem prizna tudi delovna doba, opravljena v nekdanji
CONI B. Pobudo utemeljuje s tem, da ima pravico do italijanske pokojnine vsak, ki je v obeh državah skupaj dosegel
najmanj 15 let delovne dobe, v kar pa italijanska stran ne
všteva dobe, opravljene v nekdanji CONI B.
Stališče Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije do
navedene pobude je naslednje:
Ob podpisu Konvencije o socialnem zavarovanju z Republiko
Italijo leta 1957 je bilo v 1. točki Splošnega protokola dogovorjeno, da se določbe Konvencije ne uporabljajo za pravice,
ki izhajajo iz obdobja socialnega zavarovanja na ozemlju
nekdanje CONE B, ter da te pravice vladi posebej uredita.
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(Vzrok za to je bil nedokončna urejenost državne meje).
Pravice zavarovanja iz teh obdobij sta uredili za svoje državljane vsaka država posebej:
- Jugoslavija je s svojimi predpisi prevzela v breme obdobja
dela in zavarovanja, prebita v Italiji ali na zasedenem ozemlju
nekdanje STO, za zavarovance, ki so postali jugoslovanski
državljani po Mirovni pogodbi z Italijo ali so bili v pravicah in
dolžnostih izenačeni z jugoslovanskimi državljani na podlagi
Memoranduma z dne 5. oktobra 1954. Priznana jim je bila tudi
posebna doba, vključno za čas, ko so ga prebili kot nekdanji
italijanski državljani v vojnah na vojaški dolžnosti, v internaciji, ujetništvu idr.
- Italija pa je leta 1965 sprejela predpis, s katerim je bil
omogočen dokup let po nižji prispevni stopnji (ta možnost je
bila dana tudi osebam, ki so bile v pravicah in dolžnostih
izenačene z jugoslovanskimi državljani).
Interes za meddržavno ureditev teh vprašanj je bil izkazan ob
sklenitvi Osimskega sporazuma v letu 1975. Določeno je bilo,
da se za ureditev še nerešenih vprašanj s področja socialnega
zavarovanja čim prej sklene sporazum. Sporazum za ureditev
vprašanja socialnega zavarovanja po 1. točki Splošnega protokola h Konvenciji o socialnem zavarovanju je bil parafiran
leta 1977, zaradi spremembe nazivov še v letu 1986 in podpisan istega leta. Navedeni sporazum, ki ni bil ratificiran, ureja
prevzem obveznosti za dajatve, ki izhajajo iz zavarovalnih
obdobij na ozemlju nekdanje CONE B (do vključno 5. 10.
1956), prenehanje izplačevanja dajatev ter vključitev zavarovalnih obdobij v že sklenjeno Konvencijo o socialnem zavarovanju.
Tako bi italijanske ustanove prenehale izplačevati dajatve za
zavarovalne dobe, dopolnjene pred 1. majem 1945, za osebe,
ki so jugoslovanski državljani; jugoslovanske ustanove pa
dajatve za zavarovalne dobe od 1. maja 1945 do 4. oktobra
1956 osebam, ki so italijanski državljani.
Italijanska stran je na meddržavnih razgovorih leta 1985
neuradno obvestila, da bo v prenehanje dajatev z njihove
strani zajetih približno dva do dva in pol tisoč jugoslovanskih
oseb. Da je to število tako visoko, so pogojevali italijanski
predpisi in praksa (jugoslovanskim državljanom so priznavali
obdobja zavarovanja, dopolnjena v italijanskem zavarovanju
na ozemlju bivše CONE B do 1. maja 1945; če niso imeli 15 let
pokojninske dobe, se jim je omogočil dokup let po nižjih
prispevnih stopnjah idr.).
Ni za prezreti višine teh dajatev, kajti italijanska stran zagotavlja tudi izplačilo razlike do višine svoje minimalne pokojnine,
ki je sedaj več kot 550.000 lir.
V postopku za rafitikacijo sporazuma je bilo ugotovljeno, da
bi zaradi nesorazmerja med višino naših in italijanskih pokojnin, nastalega v zadnjem obdobju, ter priznanja pokojnin
s strani Italije tudi osebam z zavarovalno dobo, ki po naših
predpisih ne bi zadoščala za priznanje pokojnin, imela uveljavitev sporazuma brez predhodnih ustreznih ukrepov za upravičence, ki zdaj prejemajo pokojnine iz Italije na podlagi
zavarovanj na ozemlju bivše CONE B, negativne posledice.
Prav tako ni bil predložen zahtevan seznam oseb, ki bi jim
italijanske institucije ustavile izplačevanje pokojnin obenem
s specifikacijo njihove zavarovalne dobe.
Vse to je vplivalo na sprejetje stališča, da se ratifikacija sporazuma odloži za nedoločen čas, predlagatelj zakona pa naj
zagotovi rešitev odprtih vprašanj (marec 1990).
Pojasnimo naj, da je italijanska stran vse do pred nekaj
meseci pri uveljavljanju zahtevkov za obdobje, prebita v italijanski vojski, vštevala vsa jugoslovanska obdobja, vključno
z obdobji, prebitimi na ozemlju nekdanje CONE B.
Ponovno naj poudarimo, da so vsem zavarovancem, ki so
postali jugoslovanski državljani po Mirovni pogodbi z Italijo,
oziroma ki so bili po Memorandumu o soglasju o STO v pravicah in dolžnostih izenačeni z jugoslovanskimi državljani, priznana po naših predpisih v obdobja zavarovanja vsa obdobja,
prebita v zavarovanju na ozemlju nekdanje CONE B, kot tudi
druga posebna doba (npr. internacija, čas, prebit kot nekdanji
italijanski državljan v vojnah na vojaški dolžnosti, ujetništvu,
idr.).
Dokončna ureditev vprašanja socialnega zavarovanja po 1.
točki Splošnega protokola h Konvenciji o socialnem zavarovanju - zavarovalna obdobja na ozemlju nekdanje CONE B, je
povezana tudi z ovrednotenjem finančnih posledic uveljavitve
podpisanega Sporazuma, za katero je potrebno sodelovanje
26

italijanske strani.
Ko bo Republika Slovenija priznana kot mednarodni subjekt
in bo lahko neposredno sklepala mednarodne pogodbe, bo
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pripravil predlog
za dokončno ureditev tega vprašanja.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče pripravil Republiški sekretariat za delo.
MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
o pobudi Janeza Lampreta, delegata v Družbenopolitičnem zboru in podpredsednika Komisije
Republike Slovenije za odlikovanja, glede podeljevanja odlikovanj v Republiki Sloveniji
Janez Lampret je dal pobudo, naj Izvršni svet takoj začne
postopek za pripravo zakonskih predpisov o odlikovanjih
Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje o pobudi
naslednje mnenje; Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
je določil Republiški sekretariat za pravosodje in upravo kot
organ, pristojen za pripravo zakona o odlikovanjih, ker ne
sodijo v delovno področje nobenega republiškega upravnega
organa. Republiški sekretariat za pravosodje in upravo je
skupaj s Sekretariatom Izvršnega sveta za kadrovska vprašanja, ki opravlja strokovne naloge, povezane z odlikovanji, že
začel s pripravami. Pri tem je ugotovljeno, da so temeljna
vprašanja, za katera bo treba doseči predhodno soglasje,
vrsta, imena in stopnje odlikovanj ter njihova oblika. Za obliko
odlikovanj bo treba nedvomno pridobiti strokovne ocene oblikovalcev, upoštevati pa tudi simbole Republike Slovenije, saj
se državni simboli običajno v stilizirani obliki pojavljajo na
odlikovanjih.
Priprava tega zakona je torej povezana z nekaterimi odločitvami politične in strokovne narave, o katerih se bo treba
predhodno odločiti. Zato zakona ne bo mogoče pripraviti
v zelo kratkem času. Priprava in zlasti izvedba zakona pa
bosta zahtevali tudi določena finančna sredstva (natečaj za
idejne rešitve, oblikovanje in izdelava odlikovanj itd.). Ob
pripravah se bodo sproti posvetovali tudi s komisijo Republike Slovenije za odlikovanja, ki bo tako aktivno sodelovala
pri oblikovanju rešitev.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za pravosodje in upravo.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Metke Mencin, delegatke v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi z varstvom osebnih
podatkov
Na 14. seji Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike
Slovenije je delegatka tega zbora Metka Mencin dala delegatsko pobudo v zvezi z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(Ur. I. RS, št. 8/90). Pobuda se nanaša na pripravo poročila
o izvajanju navedenega zakona, ki naj ga pripravi pristojni
republiški upravni organ. Poleg tega pa je v pobudi vsebovan
tudi predlog, da se na prvi skupni seji zborov za naloge iz 33.
člena zakona pooblasti Komisija za človekove pravice.
Stališče Izvršnega sveta do navedene pobude je naslednje:
1) Republiški sekretariat za informiranje pripravlja in bo do
konca meseca marca 1991 Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije, skladno s programom njegovega dela za leto
1991, predložil v obravnavo Informacijo o zahtevah za prilagajanje Evropi 92 na področju informacijskega prava. Informacija bo obsegala:
- poročilo o izvajanju Zakona o varstvu osebnih podatkov,
— poročilo o vzpostavitvi in delovanju INFOSES-a (informacijskega sistema za prenos podatkov in informacij iz
evropskih skupnosti),
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- poročilo o problematiki uresničevanja projekta računalniškega izmenjavanja podatkov (EDIFACT),
— predloge nalog in aktivnosti, katerih namen je prilagajanje zahtevam in pogojem za sodelovanje na Evropskem trgu
informacijskih storitev, ki bo predstavljal del Skupneaa evropskega trga po letu 1992.
Po programu dela Izvršnega sveta je navedeno gradivo
sicer uvrščeno v okvir tistih nalog, ki jih obravnava le Izvršni
svet. Zaradi pomembnosti materije in to ne le tiste, ki se
nanaša na varstvo osebnih podatkov, bo Republiški sekretariat za informiranje predlagal Izvršnemu svetu, da po obravnavi gradiva le-to posreduje tudi Skupščini Republike Slovenije.
2) Glede drugega dela pobude, to je, da se na prvi skupni
seji zborov Skupščine Republike Slovenije za naloge iz 33.
člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (spremljanje stanja
na področju varstva osebnih podatkov in izvrševanja določb
zakona) pooblasti Komisija za človekove pravice, menimo, da
naj bi bila takšna rešitev začasna. Mnenja smo, da bi kazalo
ob konstituiranju Skupščine Republike Slovenije po sprejetju
nove Ustave, razmisliti o tem, da se vzpostavi posebno skupščinsko telo, ki se bo ukvarjalo z vprašanjem varstva osebnih
podatkov. To telo naj bi sestavljali v pretežni meri strokovnjaki
s tega področja, ki bi bili vsaj v določenem številu tudi profesionalci. To velja posebej zaradi tega, ker se vprašanja osebnih
podatkov ne zastavljajo samo v zvezi z delom na področju
notranjih zadev ter obrambe in zaščite, temveč tudi na takšnih, kot so: zdravstvo, šolstvo, socialno skrbstvo, delovna
razmerja, znanstveno-raziskovalno delo, statistika, marketing,
bančništvo, davki, zavarovalništvo, telekomunikacije, idr.
Zaradi tega, je bil predlog o posebnem skupščinskem
telesu za področje varstva osebnih podatkov vsebovan že
v Predlogu za izdajo Zakona o varstvu osebnih podatkov
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Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče pripravil Republiški sekretariat za informiranje.
STALIŠČE
Republiškega sekretariata za promet in zveze in
MNENJE
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine Republike Slovenije do pobude Mojmira Ocvirka, delegata v Družbenopolitičnem zboru, naj se proučijo posledice ukinitve zakona o »cestnem dinarju«
Do pobude delegata Mojmira OCVIRKA glede zakonske ureditve oziroma ukinitve zakona o »cestnem dinarju« daje sekretariat naslednje stališče:
Sredstva za ceste, vsebovana v drobnoprodajni ceni bencinam plinskega olja, so kot namenska za graditev, rekonstrukcijo, obnavljanje, redno vzdrževanje in varstvo cest določena v 3. točki prvega odstavka 38. člena zakona o cestah
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zakona oblikovana pri določanju cen naftnih derivatov v juliju
in oktobru 1989, decembra istega leta pa se je Zvezni izvršni
svet v okviru reformnih in stabilizacijskih ukrepov odločil za
»zamrznitev« oziroma določitev najvišje ravni cen teh proizvodov, vključno s povračilom za ceste. Sledila so opozorila
tega sekretariata in slovenskega izvršnega sveta, da je Zvezni
izvršni svet prekoračil svoje pristojnosti. Ta opozorila so
temeljila poleg na nespoštovanju normativne ureditve še na
posledicah financiranja cestnega gospodarstva, ki bi bilo
v naši republiki po pokritju fiksnih obveznosti (tekoče vzdrževanje cest, odplačilo anuitet izkoriščenih kreditov za gradnjo
cest) prisiljeno upočasniti ali celo zaustaviti dela na investicijah, za katere so se črpali operativni tuji krediti in katerih
zaključitev je bila časovno_ meddržavno usklajena (predor
Karavanke, II. faza MMP Šentilj). Odziva na ta opozorila
s strani Zveznega izvršnega sveta ni bilo, zato je ta sekretariat
z enako utemeljitvijo predlagal Izvršnemu svetu Skupščine
Republike Slovenije, da s sprejetjem ustreznega sklepa zagotovi dokončno uveljavitev republiškega zakona o povračilu za
ceste ob ceni naftnih derivatov. Tak sklep je slovenski izvršni
svet sprejel na seji 29. junija 1990 (št. 420-10/90-2/1-8), s 1.
julijem pa so se v skladu z njim povečale cene naftnih derivatov v naši republiki zaradi povečanja povračila za ceste Tako
povečano povračilo za ceste se je v tem letu v celoti namenjalo financiranju cestnega gospodarstva.
Z uveljavitvijo t. im. »davčnega paketa« v začetku leta 1991 in
prehodom na integralni sistem republiškega proračuna so se
pojavila tudi različna tolmačenja o (ne)namenski opredelitvi
virov republiškega proračuna. V zvezi s temi razhajanj ugotavljamo, da zakon o financiranju javne porabe (Uradni list
RS, št. 48/90)
- v 6. točki 5. člena določa med prihodki republike za financiranje javne porabe tudi poročila in odškodnine na podlagi
določenih količinskih in drugih osnov v zvezi z uporabo
nekaterih proizvodov, storitev oziroma javnih dobrin do
posebnih predpisih
in
- v 12. členu, da se sredstva proračuna republike oziroma
občine uporabljajo za namene, ki so določeni s posebnimi
zakoni oziroma odloki občinske skupščine.
Ob dejstvu, da zakon o financiranju javne porabe ni razveljavil
zakona o povračilu za ceste ob ceni naftnih derivatov ostaja
le-ta še naprej v veljavi. Po svoji vsebini si oba zakona tudi
msta v nasprotju, kar še posebej izhaja iz zgoraj citiranih
določb zakona o financiranju javne porabe. Sledi, da normativna ureditev namenske uporabe »cestnega dinarja« ni in ne
more biti sporna.
Skladno z navedenim je ta sekretariat ravnal tudi pri oblikovanju programa razvoja cest v letu 1991, v katerem je obseq
nalog na cestni mreži uskladil z razpoložljivimi sredstvi ki so
normativno določeni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnavljanje
redno vzdrževanje in varstvo cest.
Mnenje zakonodajno-pravne komisije Skupščine Republike
Slovenije k pobudi delegata Mojmira Ocvirka glede zakonske
ureditve »cestnega dinarja« je: Komisija je na seji dne 10. 4.
1991 obravnavala to pobudo, o kateri je prejela tudi mnenje
Republiškega sekretariata za promet in zveze. Komisija je
ugotovila, da je o problematiki uporabe sredstev, zbranih iz
povračila za ceste razpravljala že ob obravnavi osnutka
zakona o proračunu Republike Slovenije Republike Slovenije
zajeto 1991. Tedaj je v komisiji prevladalo mnenje, da med
rešitvami v zakonu o cestah oziroma zakonu o povračilu za
ceste ob ceni naftnih derivatov in med rešitvijo v zakonu
o proračunu obstaja formalno neskladje, kar pa je značilno za
sedanje prehodno obdobje, v katerem se izgrajuje nov pravni
sistem, kar ima za posledico določeno stopnjo formalne neusklajenosti med posameznimi zakoni. Ob tem je komisija opozorila tudi na določbo 12. člena zakona o finaciranju javne
porabe, po kateri se sredstva proračuna Republike Slovenije
uporabljajo za namene, ki so določeni s posebnimi zakoni
V zvezi s tem je takrat zavzela stališče, da bi bila uporabljena
beseda »samo za namene« kolikor bi bil namen zakona določiti strogo namenskost uporabe proračunskih sredstev.
Takrat je predstavnik predlagatelja zakona o proračunu opozoril, da je temeljna funkcija proračuna globalno razdeljevanje zbranih sredstev, vendar pa do tedaj takšen koncept
proračuna še ni bil v celoti uveljavljen.
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Komisija je bila s strani predstavnika Republiškega sekretariata za finance na seji obveščena, da se v okviru vzpostavljanja
celovitega davčnega sistema Republike Slovenije predvideva
vgraditev sedanjega povračila za ceste ob ceni naftnih derivatov. Komisija je podprla takšno usmeritev.
Ob tem pa je opozorila, da bi kazalo v okviru preverjanja
uresničevanja v začetku tega leta uveljavljenih davčnih zakonov, podrobneje proučiti tudi problem namenskega zbiranja
in uporabe sredstev v okviru delovanja sistema financiranja
javne porabe. Komisija je namreč menila, da sistemsko take
možnosti ne bi kazalo povsem zapreti, na kar kažejo do neke
mere tudi nove predvidene ureditve (npr. komunalna taksa,
rešitve v zakonu o privatizaciji itd.).

republiški zakoni o strokovnih naslovih upoštevali rešitve
dogovora.
..
Dogovor je pripravljala posebna medrepubliško - pokrajinska komisija, ki je zadnjikrat poslala predlog dogovora 12. 1.
1989 in k njemu je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
7. 2. 1989 dal pripombe. Od tedaj dalje je delo komisije
zamrlo.
.
. ,
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sprejema pobudo
za prenovitev Zakona o strokovnih naslovih. Pri tem bo proučil predlog Zveze društev veterinarjev in veterinarskih tehnikov kakor tudi druge predloge, da bo celovito rešena problematika strokovnih naslovov.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče pripravil Republiški sekretariat za vzgojo in
izobraževanje ter telesno kulturo.

STALISCE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Emila Milana Pintarja, delegata
v Družbenopolitičnem zboru, za ustanovitev
posebne gospodarske komisije za reševanje
gospodarskih in tehnoloških vprašanj

STALISCE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude dr. Draga Plešivčnika, delegata
v Družbenopolitičnem zboru, za bolj nedvoumno
oblikovanje zakonov

Delegat Emil Milan Pintar je na seji zbora 20. marca 1991
predlagal Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije
ustanovitev posebne gospodarske komisije, v kateri bi bili
poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije tudi predstavniki opozicije, GZS in sindikatov.
Komisija bi delovala podobno kot Gospodarska komisija EGS,
ki je prav z delitvijo gospodarskih in tehnoloških vprašanj
ustvarila možnost za uspešno reševanje enih in drugih.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja na
pobudo gospoda Emila Milana Pintarja naslednje:
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 62. seji 21. 2.
1991 s sklepom 021-06/91-33/2 z dne 21. februarja 1991 ustanovil Ekonomski svet kot strokovno posvetovalni organ Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za vprašanja
s področja ekonomske politike.
Svet obravnava in daje Izvršnemu svetu Skupščine Republike
Slovenije mnenja in predloge v zvezi z oblikovanjem makro in
mikroekonomske politike, graditvijo denarnega, bančnega,
finančnega sistema in finančnim poslovanjem s tujino. Svet
sestavljajo priznani domači in tuji strokovnjaki za ekonomsko
politiko.
Glede na navedeno Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da ni razlogov za ustanovitev posebne gospodarske
komisije, ki jo v svoji pobudi predlaga gospod Emil Milan
Pintar.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče pripravil Republiški sekretariat za industrijo
in gradbeništvo.
STALISCA
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Francija Pivca, delegata v Družbenoplitičnem zboru, za pripravo novega zakona
o strokovnih naslovih
Franci Pivec je predlagal, naj Skupščina Republike Slovenije
naloži Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije, da
pripravi nov ali pa dopolnjen in spremenjen zakon o strokovnih naslovih ter pri tem upošteva, da se za končni študij
veterinarstva uvede strokovni naslov »doktor veterinarske
medicine«.
Strokovne naslove za diplomante višjih in visokih šol ter
fakultet in akademij določata Zakon o strokovnih naslovih in
akademskih stopnjah (Ur. I. SFRJ, št. 13/63), ki se uporablja
kot republiški zakon, in Zakon o strokovnih naslovih (Ur. I.
SRS, št. 21/71) kot dopolnilni zakon k zveznemu zakonu.
Republiški sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kulturo je sodeloval pri pripravi dogovora republik in pokrajin
o skupnih temeljih za določanje strokovnih nazivov za izobraževalne profile VI. in VII. stopnje strokovne izobrazbe. Predvideno je bilo, da bodo po sprejemu dogovora prenovljeni
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Delegat dr. Drago Plešivčnik v svoji pobudi za bolj nedvoumno oblikovanje zakonov navaja, da so besedila številnih
zakonov preveč nejasna oziroma komplicirana. Zato marsikateremu sprejetemu zakonskemu predpisu sledijo trikrat daljša
navodila ali pravilniki za izvajanje. Potem je potreben še pouk
na raznih seminarjih, na katerih različni razlagalci posamezna
določila različno razlagajo. Zato se tudi isti zakon na različnih
področjih ali v istovrstnih podjetjih oziroma zavodih različno
izvaja. Delegat predlaga, naj bodo zakoni kratki in jasni,
razumljivi za čim več ljudi oziroma za vse državljane in rezidente.
. .
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je do pobude
zavzel naslednje stališče:
Nekateri zakoni so res v posamičnih določbah premalo
jasni oziroma težje razumljivi. Vzrokov za to je več. Iz narave
zakona izhaja, da mora biti splošen in abstrakten, ker gre za
temeljno urejanje družbenih razmerij, ki se ne more spuščati
v podrobnosti. Zaradi tega je razumljivo in nujno, da je na
posamičnih področjih, ki jih ureja zakon, treba njegove
določbe še podrobneje razčleniti in prilagoditi posebnostim
vsakega področja. To je naloga izvršilnih predpisov, kot so
zlasti pravilniki in navodila, s katerimi upravni organi podrobneje urejajo vprašanja, ki jih sicer na splošno mora urediti
zakon. Za takšno ureditev je potrebno tudi strokovno znanje,
ki ga skupščina glede na svojo sestavo ne more imeti.
Da so zakoni v tem trenutku morda premalo jasni, pa je
gotovo tudi posledica velikih sprememb v položaju Republike
Slovenije in njenih razmerij s federacijo, kar povzroča v pravnem sistemu nasploh veliko nejasnosti in odprtih vprašanj.
Poleg tega je še veljavna ustavna ureditev Republike Slovenije v marsičem zaostala za družbenim razvojem in ne daje
več dovolj trdne podlage za republiško zakonodajo. Glede na
to je mogoče pričakovati, da bo sprejem nove slovenske
ustave, ki naj bi bila kratka in jedrnata, omogočil tudi jasnejše,
enostavnejše in učinkovitejše zakonsko urejanje družbenih
razmerij v republiki. To bo gotovo bistveno olajšalo odločanje
v republiški skupščini in tudi da bodo državljani laže razumeli
zakone.
.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče do pobude pripravil Republiški sekretariat
za zakonodajo.
ODGOVOR
Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na pobudo Marije Pozsonec,
delegatko v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi
z izplačilom regresov za kmetijstvo in dodatnih
stimulacij za izvoz agrarnih proizvodov
Delegatka Marija Pozsonec sprašuje, kdaj bodo pomurskemu
kmetijstvu izplačani regresi za kmetijstvo in dodatne stimulaporočevalec

cije za izvoz agrarnih proizvodov.
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ii
odgovarja:
Na podlagi odločitve Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije, da Republika Slovenija poravna neplačane obveznosti federacije za leto 1990, je Republiški sekretariat za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pozval vse organizacije,
da neizplačane zahtevke posredujejo Poslovnemu združenju
prehrane Slovenije. Po dosedaj zbranih podatkih so organizacije vložile skupaj za 137,7 mio din zahtevkov za plačilo
regresov za reprodukcijski material (mineralna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme) in dela
obresti za prednostne kredite v kmetijstvu, ki jih federacija
v letu 1990 ni poravnala.
Zahtevke za neizplačane dodatne izvozne stimulacije v višini
81,5 mio din, ki so jih izvozne organizacije naslavljale na
zvezne izvozne fonde (npr. STOFO, za žito, za vino), je Republiški sekretariat za finance organizacijam že izplačal.
V naslednjih dneh pa bodo posredovani v izplačilo še dodatni
zahtevki v vrednosti okoli 21,0 mio din.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je sprejel odlok
o poravnavanju dela obveznosti republiškega proračuna za
leto 1991 z obveznicami (Uradni list SRS, št. 12/91). Po tem
odloku bodo obveznosti, nastale s prenosom dospelih neplačanih obveznosti federacije iz leta 1991 iz naslova regresov za
reprodukcijski material in dela obresti za kredite v kmetijstvu,
poravnane organizacijam iz republiškega proračuna za leto
1991 v obveznicah. Obveznosti bodo organizacijam poravnane najpozneje v treh mesecih po vročitvi obveznic.
ODGOVOR
Republiškega sekretariata za delo na pobudo
Franca Potočnika, delegata v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi s pripravo zakona o praznikih
V zvezi z delegatsko pobudo Franca Potočnika, ki jo je podal
na 16. seji, dne 27. 3. 1991, o takojšnji ureditvi praznikov
v Sloveniji, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje
naslednje mnenje:
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je že zavzel stališče o upravičenosti zahtev in pobud za celovito ureditev
praznikov v Sloveniji, pri čemer je sledil ugotovitvam Komisije
za notranjo politiko Skupščine Republike Slovenije, da je
ureditev tega področja predvsem stvar politične odločitve, ki
jo je pričakovati po sprejemu nove ustave oziroma ustavnega
zakona. Ne glede na to Izvršni svet meni, da je potrebno
k pripravi novega zakona o praznikih in dela prostih dnevih
v Sloveniji pristopiti še pred sprejemom nove slovenske
ustave.
Republiški sekretariat za delo je že pripravil strokovno gradivo v zvezi z bodočimi prazniki in dela prostimi dnevi v Sloveniji, ki bo podlaga za konkretno pripravo zakona in ki bo
v kratkem dan v obravnavo Skupščini Republike Slovenije.
ODGOVOR
Republiškega sekretariata za finance na pobudo
Viktorja Žakija, delegata v Družbenopolitičnem
zboru, za oprostitev plačila prometnega davka
za nabavo materiala, ki je potreben za gradnjo
na opuščenih kmetijah
Delegat Viktor Žakelj je dal pobudo za oprostitev plačila
prometnega davka pri nabavi gradbenega materiala za gradnjo objektov na opuščenih kmetijah.
Odgovor:
Skupščina Republike Slovenije je na zasedanju vseh zborov
dne 7. 3. 1991 zadolžila Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije, da najkasneje do konca aprila letošnjega leta predloži v obravnavo teze novega republiškega zakona o prometnem davku.
Pobuda g. Viktorja Žakija, kot tudi druge pobude za spremembo zakonodaje na področju prometnih davkov bodo tako
proučene ob pripravi tez novega zakona o prometnem davku.
ooročevalec

ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Alojza Grabnerja, delegata v Družbenopolitičnem zboru, Ludvika Kotnika, delegata
v Zboru občin in Ivana Dretnika, delegata
v Zboru združenega dela, za preprečitev gospodarskega in družbenega zloma Republike Slovenije
Na pobudo, ki so jo delegati Skupšine Republike Slovenije
Alojz Grabner, Ludvik Kotnik in Ivan Dretnik naslovili na
Predsedstvo Republike Slovenije, Skupščino Republike Slovenije in Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, daje
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naslednji odgovor:
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je Skupščini
Republike Slovenije predložil svoja programska izhodišča
v letu 1990, ki jih je Skupščina sprejela, v marcu 1991 pa
ekonomsko in razvojno politiko za leto 1991. Ob obravnavi teh
dveh dokumentov je Skupščina Republike Slovenije sprejela
sklepe, s katerimi je naložila Izvršnemu svetu Skupščine
Republike Slovenije, da izpolni naloge iz teh dokumentov.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je Skupščini
Republike Slovenije v obliki odgovorov na vprašanja in
pobude poslancev že večkrat poročal o stanju v Sloveniji in
tudi ukrepih za preprečevanje gospodarskega in družbenega
zloma.
Vlada je najavila, da bo temeljna značilnost gospodarske
politike prilagodljivost, saj je očitno, da bo slovenska gospodarska politika delovala v povsem negotovih okoliščinah, da
bo imela le majhen vpliv na pretežen del dogajanj in da se bo
morala nenehno prilagajati političnim odločitvam.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da se bo
gospodarska kriza v letu 1991 nadaljevala in poglobila in da
bo temeljna naloga Izvršnega sveta ostala iskanje sprotnih
rešitev za odgovore na zunanja dogajanja. Gospodarsko delovanje vlade bo torej sestavljala vrsta pragmatičnih ukrepov ob
vnaprej neznanih dogajanjih, s kakršnimi smo imeli opraviti
v preteklih mesecih, kot npr.: propad Elana, stečaj KHB,
neustrezna zvezna tečajna politika, izguba 68 milijonov dolarjev zapadlih terjatev od Iraka, srbska uvedba trgovinske vojne,
neustavljivo dvigovanje hranilnih in deviznih vlog občanov
itd.
Z gospodarsko politiko bo vlada poskušala ublažiti:
1) neizbežne neposredne in posredne gospodarske in socialne učinke razpadanja socialističnega gospodarstva, katerega del je tudi slovensko gospodarstvo in
2) zmanjšati negativne in povečati pozitivne gospodarske
učinke osamosvajanja.
Zaradi razmer v gospodarstvu pa je dolžnost vlade, da vzpostavi razmere gospodarjenja za gospodarske subjekte, ne pa
da namesto njih vodi podjetniško politiko. Vendar skuša
s svojimi ukrepi preprečevati posledice zloma nekaterih zunanjih in jugoslovanskih trgov, preprečevati verižne stečaje in
gospodarski zlom.
Kot je razvidno iz obeh dokumentov, vodi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije politiko zmanjševanja javne porabe,
socialni program in proces osamosvajanja Slovenije. V tem
procesu skuša vlada ustvariti pogoje za priliv tujega kapitala,
sanacijo bank in spodbujanje podjetništva. Prav tako je že
predvidela kot nujne ukrepe obvezen pobot terjatev in obveznosti, uvedla devizni trg, ki naj spodbuja izvoznike, ter ustanovila sklada za intervencije v gospodarstvu.
O višini sredstev za vojsko in policijo ter njunih razmerjih do
drugih postavk proračuna je ob proračunski razpravi odločila
Skupščina Republike Slovenije na zasedanju 27. - 29. marca
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor na pobudo pripravil Republiški sekretariat za
družbeno planiranje.
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ODGOVOR
Republiškega sekretariata za delo na pobudo
Franceta Tomšiča, delegata v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi z zakonom o zajamčenem
osebnem dohodku /Ur. I. RS, št. 48/90/
V zvezi s pobudo Franca Tomšiča, da naj republiška sekretarka za delo tekoče spremlja rast cen življenjskih potrebščin
in pravočasno predlaga postopek za spremembo zajamčenega osebnega dohodka, vam posredujemo naslednje pojasnilo.
..
Na Republiškem sekretariatu za delo vsak mesec spremljamo
podatke, ki so podlaga za določitev zaiamčenega osebnega
dohodka, kot zneska, ki zagotavlja materialno in socialno
varnost, to so podatki o vrednosti košarice življenjskih
potrebščin in rasti in ravni osebnih dohodkov ter produktivnosti v gospodarstvu Republike Slovenije.
Na podlagi podatkov o vrednosti košarice življenjskih
potrebščin za mesec februar in zadnjih znanih podatkov
o izplačanih osebnih dohodkih je bil oblikovan predlog za
določitev novega zajamčenega osebnega dohodka v višini
5.500,00 din, ki je bil v skladu z zakonskimi določili posredovan v mnenje Gospodarski zbornici in pomembnejšim sindikatom (Neodvisnost, Neodvisni sindikati Slovenije in Svobodni sindikati Slovenije). Svoje pozitivno mnenje k predlogu
odloka sta posredovala Gospodarska zbornica Slovenije in
Svobodni sindikati Slovenije. Izvršni svet je na svoji seji dne
26. 3. 1991 določil zajamčeni osebni dohodek v predlagani
višini.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Zvonka Ivanušiča, Ljuba Jaklja,
Borisa Ježa, Fedje Klavore, Tomaža Pavsica,
Ivana Vodopivca in Janeza Režuna, delegatov
v Zboru občin, za ohranitev in razvoj srednjih šol
v Ajdovščini, Črnomlju, Idriji, Ljutomeru, Sežani,
Tolminu in Zagorju in na pobudo delegatov
s Koroškega, da se na dnevni red skupščinskih
sej uvrsti informacija Izvršnega sveta o razpisu
za vpis na srednje šole v šolskem leta 1991/92.
Pobuda oziroma predlog sklepov, ki naj jih sprejme Republiški sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo:
1. Obstoj srednjih šol v manjših krajih v Sloveniji je nacionalnega pomena, zato jih je treba z zakoni ustrezno zaščititi.
2. V šolskem letu 1991/1992 naj se vsem šestim manjšim
šolam izjemoma dovoli odstopanje glede oblikovanja oddelkov oziroma dopusti obstoj dislociranih oddelkov. Sole se
obvežejo, da bodo v enem letu pripravile predlog programov,
ki bi jih v bodoče izvajale samostojno.
3. Na račun srednjih šol v manjših krajih naj ob enakovredni
kvaliteti ne bi razpisovali oddelkov v večjih krajih, ki imajo že
zapolnjene izboraževalne kapacitete z drugimi programi
4. Ob oblikovanju novih standardov in normativov ter sistemizaciji za srednje šole je treba upoštevati specifiko dela na
manjših šolah.
Ogovor Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije:
1. V okviru nacionalnega programa srednjega šolstva v Republiki Sloveniji bodo morale srednje šole ob zagotovljenih
razmerah dati učencem možnosti, da si na podlagi lastnih
interesov in sposobnosti pridobijo javno in mednarodno
veljavno listino o končanem izobraževanju na drugi stopnji
šolanja
Za doseganje tega cilja oz. standarda izobraževanja bo treba
sprejeti sistemske podlage, določene z zakonskimi akti, ki
bodo urejali vsa vprašanja šolanja srednješolske populacije,
strukturo srednje šole pa oblikovali tako, da bo sposobna
uresničevati cilje, naloge in kakovost evropske srednje šole.
Programske in sistemske spremembe - zlasti vsebinska in
fizična ločitev izvajanja dvo-, tri- in štiriletnih programov izobraževanja - terjajo spremembe pri razmestitvi izvajanja
vzgojnoizobraževalnih programov. Ob upoštevanju seda-

njega stanja, ki ga ni mogoče čez noč spremeniti, bo treba
cilje za boljšo srednjo šolo uresničevati postopoma tn jih
doseči v 3 - 4 letih, pri čemer bo treba upoštevati in spoštovati načela, hkrati pa jih čim bolj uskladiti s potrebami in
možnostmi REGIJ. Se naprej pa se bodo določeni programi
oz izobraževanje za določene poklice izvajali le na enem
mestu v Republiki Sloveniji, ker to narekujejo kadrovske
potrebe, opremljenost šol s specifično učno tehnologijo in
ustrezna kadrovska zasedba na teh šolah.
Kakovostnejšo srednjo šolo omogočajo zlasti:
- optimalna in racionalna izkoriščenost potrebne učne tehnologije in opreme;
- zagotavljanje kadrov, ki izpolnjujejo z zakonom in programi
predpisane pogoje za delo v šoli;
- programska struktura srednje šole, da bo čim bolj enovita
ali da bo izvajala le kompatibilne programe iste stopnje zahtevnosti, kar pomeni kadrovsko, strokovno in stroškovno
- zlasti z vidika potreb in poenotenja učne tehnologije optimalno zaokrožen učno-vzgojni proces in zato lahko od takega
procesa pričakujemo optimalne rezultate;
- razmestitev izvajanja 4-letnih tehničnih programov na šole,
ki imajo tradicijo izobraževanja tehnikov in kjer lahko racionalno izrabijo obstoječo učno tehnologijo in opremo in
imajo ustrezne in zadostno število kadrov;
- razmestitev programa gimnazije na lokacije, ki imajo tradicijo v gimnazijskem izobraževanju, kar pomeni, da bodo
učencem lahko omogočile opravljati tudi maturo v novih
razmerah (eksterno preverjanje znanja);
- pri poklicnem izobraževanju upoštevati tehnološki razvoj
oanoa razvoj obrti in drobnega gospodarstva v REGIJAH in
temu prilagoditi razmestitev izvajanja programov, ki izobrazu!f' Će ^ zhaj i a rrfo iz navedenih načel in ciljev, bo treba postopoma začeti spreminjati obstoječo razmestitev izvajanja programov in doseči v skladu z možnostmi in obmupoštevanju
strokovnih in racionalnih vidikov relativno s?P|' ®lrt
"°/am*mje
stitev izvajanja programov oz. mrežo . °af
® | >®
pomembno, da ne okrnemo mreže gimnazij, zlast t stih ki so
ustanovljene v manjših krajih in so z narodnostnih vidikov
utemeljene, ne glede na kriterije in merila za oblikovanje t r
optimalne srednje šole. Status in obstoj teh srednjih sol bo
treba urediti s standardi in normativi za izvajanje
braževalnih programov, ker enako velja za srednje
sole,
v katerih se izobražujejo pripadniki narodnost! in ®°'e' k|
edine izvajajo programe za določene poklice v Repub
3.'°lzfemno obravnavo v zvezi s priznavan,em oddelkov .n
s tem cene storitve na oddelek so navedene srednje šole bile
deležne že do zdaj, saj je že odbor za usmerjeno izobraževanje pri skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije dne 1i2/11989 sprejel sklep, s katerim je - to velja še danes za dva
oddelka vpisanih učencev v 1. letnik v program'9'™^®
dovolil odstopanje od veljavnih normativov in s tem do polne
cene oddelka Izjemnost pri spoštovanju normativov za obMkovanje oddelkov pa ne velja za morebitni Uetji vpisani oddelek gimnazije in za vse preostale oddelke drugih vzgojnoizo
braževalnih programov, ki jih izvajajo te šole.
4 Programsko strukturo obsega izvajanja posameznih p
gramov (vpis v šolsko leto 1990/91) ter ustreznost kadrov za
izvedbo navedenih programov prikazujejo nasleanji podatki
za posamezno šolo (Priloga I. in II.).
5 Ob upoštevanju v točki 1 navedene usmeritve ^ izhodišča
pri prestrukturiranju srednjega izobraževanja le Repub Ški
sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo
z okrožnico štev. 603-37/90-MS z dne 6/2-1991 dal srednjim
šolam izhodišča za oblikovanje sklepov svetov šol za razpis za
vpis za šolsko leto 1991/1992.
Izhodišča so naslednja.
, ,
.
1 Vpis najmanj 2 oddelkov za poklice 4-letnega izobraževanja
(ne velja za programe - poklice, ki se izvajajo samo na enem
2Vpis najmanj 2 oddelkov za en poklic, 3 oddelkov za dva
poklica itd. Na utemeljen predlog šole je možno vpisati tudi en
3 V 1. letniku ni dovoljeno oblikovati kombiniranih oddelkov
- razen če so take možnosti opredeljene s programom.
4. Oddelki morajo biti oblikovani skladno s standardi in normativi.
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Kriteriji v točkah 1 - 4 so bili sprejeti že za šolsko leto 1989/
90, ko jih je sprejemala še skupščina Izobraževalne skupnosti
Slovenije.
5. Sveti šol sami po prostorskih in kadrovskih možnostih
določajo gornjo mejo možnega vpisa v posamezen poklic oz.
program.
6. Za mladino se ne razpisujejo izobraževanja v dislociranih
oddelkih (ta možnost je dana le za izobraževanje odraslih),
prav tako se do oblikovanja nove fiziognomije srednjih šol ne
razmešča izvajanje izobraževanja za poklice na nove lokacije;
izjema je možna le za novo sprejete programe oziroma poklice.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za vzgojo in
izobraževanje ter telesno kulturo.
ODGOVOR
Republiškega sekretariata za varstvo okolja in
urejanje prostora na delegatsko pobudo dr. Božidarja Volča, delegata v Družbenopolitičnem
zboru in Izvršnega sveta Skupščine občine Jesenice, za razglasitev Zelencev za naravni rezervat oziroma za spremembo prostorskih sestavin
dolgoročnega plana — črtanje vodnega zadrževalnika Zelenci
Na osnovi pobud Izvršnega sveta Skupščine občine Jesenice
in dr. Božidarja Voljča, delegata Družbeno-političnega zbora
v Skupščini Republike Slovenije ter dogovora na sestanku
o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat dne 21. 1. 1991 na
Jesenicah je bilo ugotovljeno, da ima naravovarstvena vsebina obravnavanega področja nedvomno veliko večjo vrednost, kot pa njegov pomen z vidika vodnega gospodarstva, saj
področje Zelencev iz vodnogospodarskega vidika kot zadrževalnik vode nima strateško pomembne vloge (že prvotno je bil
definiran le kot prostorska možnost); tako da je predlagana
sprememba - črtanje vodnega zadrževalnika na območju
Zelencev - povsem umestna in sprejemljiva.
Na osnovi takšnega strokovnega mnenja bo naš sekretariat
do prve seje Izvršnega sveta Republike Slovenije le-temu
pripavil osnutek sklepa za spremembo prostorskih sestavin
Dolgoročnega plana R Slovenije za obdobje 1986-2000 na
področju zasnove vodnogospodarskih objektov in naprav
- črtanje vodnega zbiralnika na območju Zelencev - z obrazložitvijo. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije bo sklep
predložil Skupščini v sprejem na njeni naslednji seji. Na
osnovi sprememb republiškega dolgoročnega plana bo
občina Jesenice spremenila tudi svoj dolgoročni plan - prostorske sestavine in glede na razrešen navzkrižni interes
lahko sprejela Odlok o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat.
ODGOVOR
Izvršnega sveta skupščine Republike Slovenije
na pobudo Franca Jurija, delegata v Družbenopolitičnem zboru, Jožeta Kramerja, delegata
v Zboru občin in Jaše Zlobca, delegata v Zboru
združenega dela, v zvezi z moratorijem na vpoklic nabornikov
V pobudi, ki so jo dali Franco Juri, Jaša Zlobec in Jože Kramer
so na sejah zborov Skupščine Republike Slovenije dne 27. 3.
1991, delegati ugotavljajo, da je Skupščina Republike Slovenije sprejela ustavni zakon, s katerim ureja moratorij za služenje vojaškega roka v Jugoslovanski ljudski armadi, priznava
ugovor vesti vojaški dolžnosti in civilno služenje vojaškega
roka. Zaradi kasnitve izvedbenega predpisa prihaja do nejasnosti pri uveljavljanju pravice do ugovora vesti vojaške dolžnosti, kar naj bi dokazovalo opozorilo Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo Gibanju za kulturo miru in nenasilja.
Delegati zahtevajo, naj se ustavna pravica do ugovora vesti
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vojaški dolžnosti začne takoj uresničevati z moratorijem za
vpoklic nabornikov, ki bi takšen ugovor uveljavljali iz kakršnega koli razloga, v vse oblike vojaške obveznosti v Republiki
Sloveniji.
Z ustavnim zakonom za izvedbo amandmajev XCVI in XCVII
k ustavi Republike Slovenije (Ur. I. RS, št., 35/90 in 10/91) je
v drugem odstavku 7. člena določena pravica do ugovora
vesti vojaški dolžnosti ter da se na podlagi te pravice lahko
služenje vojaškega roka nadomesti s služeniem v civilnih
službah. Način izvajanja te pravice določa zakon.
Ugovor vesti vojaški dolžnosti bo urejen z zakonom o vojaški
dolžnosti, ki je v postopku obravnave predloga v Skupščini
Republike Slovenije. Po predlogu zakona se lahko ugovor
vesti uveljavlja ob pozivu nabornikov na nabor s predložitvijo
ustrezne prošnje. V skladu s predpisi se bo nabor v Republiki
Sloveniji v letu 1991 začel izvajati po 1. 5. 1991 (odredba
Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo št 824,18
z dne 14/3-1991).
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo v obdobju od uveljavitve moratorija za napotitve nabornikov v Jugoslovansko
ljudsko armado (ustavni zakon o spremembah in dopolnitvah
ustavnega zakona za izvedbo amandmajev XCVI in XCVII
k ustavi Republike Slovenije na področju ljudske obrambe, ki
ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije 7. 3. 1991) ni
izvajal nikakršnih napotitev na služenje vojaškega roka.
V marcu so odšli na služenje vojaškega roka v Jugoslovansko
ljudsko armado le tisti naborniki, ki so to posebej zahtevali.
To pa omogoča tudi ustavni zakon. Republiški sekretariat za
ljudsko obrambo ni izvajal niti drugih aktivnosti, ki bi lahko
omejile pravice, ki jih bodo imeli državljani v zvezi s pravico
do ugovora vesti vojaški dolžnosti po novem zakonu o vojaški
dolžnosti. Dejstvo pa je, da je Republiški sekretariat za ljudsko obrambo z dopisom 821/18 z dne 14/3-1991 poslal obvestilo Gibanju za kulturo miru in nenasilja, ko se naborniki
sklicujejo na gibanje in izjavljajo, da se odpovedujejo vojaškim obveznostim Republiški sekretariat za l|udsko obrambo
je Gibanje za kulturo miru in nenasilja seznanil, da tako
ravnanje državljanov nima pravne osnove v obstoječih predpisih. Pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti bodo državljani lahko uveljavljali skladno s predpisi, ki bodo to pravico
urejali.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sodi, da ni nobenih razlogov, da bi se uveljavljal nek poseben moratorij na
vpoklic državljanov, ki bodo ob letošnjem naboru uveljavljali
pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skuščine Republike Slovenije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za ljudsko
obrambo.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije na
pobudo delegatov Janka Halba in Francija
Pivca, delegatov v Družbenopolitičnem zboru,
Lea Freliha, Miloša Urbančiča, Jožeta Protnerja,
Franca Ogrisa, Antona Kuzmana, Karla Franka
in Vitomirja Grosa, delegatov v Zboru občin ter
Jožeta Furlana, delegata v Zboru združenega
dela, v zvezi s prometnim davkom
Delegati so dali več pobud, vprašanj in predlogov, ki se
nanašajo na obdavčevanje proizvodov s prometnim davkom.
Gre predvsem za pobude za znižanje obremenitev s prometnim davkom, kot tudi za pobude, da se od določenih proizvodov oziroma reprodukcijskega materiala za določene kupce
prometni davek ne bi plačeval.
Izvršni svet jim odgovarja:
V skladu z dodatnim sklepom vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku dne 7/
3-1991 bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predložil teze za nov zakon o prometnem davku do konca aprila
1991.
Ob pripravi tez za nov zakon bo ponovno proučena oziroma
se že proučuje tudi ustreznost višine obdavčitve za posa31

mezne proizvode kot tudi upravičenost pobud za posamezne
oprostitve plačil prometnega davka.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za finance.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo dr. Ivana Vivoda, delegata v Zboru
občin, Matjaža Šinkovca, delegata v Družbenopolitičnem zboru in Marjana Vilfana in Viljema
Maka, delegatov v Zboru združenega dela, za
spremembo zakona o finančnem poslovanju
Pobudo za izdajo republiškega zakona o finančnem poslovanju so dali dr. Ivan Vivod, delegat Zbora občin, Marjan Vilfan
in Viljem Mak, delegata Zbora združenega dela in Matjaž
Šinkovec, delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine
Republike Slovenije. Hkrati dajejo pobudo, da se do sprejetja
republiškega zakona ne uporablja določba 22. člena zveznega zakona o finančnem poslovanju.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni o pobudi:
V skladu z aktivnostmi za uresničitev plebiscitnih ciljev je
pripravljen okvirni program za pripravo samostojne republiške zakonodaje o financah. V tem okviru je predviden tudi
republiški zakon o finančnem poslovanju. Pri Republiškem
sekretariatu za finance je oblikovana posebna delovna skupina, ki pripravlja izhodišča za navedeni zakon. Pobuda za
izdajo republiškega zakona o finančnem poslovanju je torej
že vključena v program dela Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za pripravo nove republiške zakonodaje.
Pobuda, da se do sprejetja republiškega zakona ne uporablja
določba 22. člena zveznega zakona o finančnem poslovanju,
je uresničena z ustavnim zakonom o spremembah in dopolnitvah ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije
(Ur. I. RS, št. 4/91). V 8. č členu navedenega ustavnega zakona
je določeno, da se v Republiki Sloveniji ne uporablja dojočba
22 člena zakona o finančnem poslovanju (Ur. I. SFRJ, št. 10/
89, 26/89, 35/89, 58/89, 79/89 in 61/90) za pravne osebe, ki so
insolventne nepretrgoma 60 dni ali 60 s prekinitvami v preteklih 75 dneh, če imajo v zadnji bilanci stanja izkazane večje
dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti) od stalnih
sredstev (nematerialne in materialne naložbe, dolgoročne
finančne naložbe in obvezne dolgoročne naložbe,
če so te pravne osebe insolventne nepretrgoma 90 dni ali 90
dni s prekinitvami v preteklih 120 dneh, pristojna organizacija
za plačilni promet vloži prijavo za uvedbo stečajnega postopka.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za finance.
ZBOR OBČIN
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Ivana Atelška, delegata v Zboru
občin, za uskladitev višine upravne takse za
potno listino
Delegat Ivan Atelšek je dal pobudo, da se v zakonu o upravnih
taksah poveča upravna taksa za potne listine na 24,00 dinarjev. Pobudo utemeljuje z ugotovitvijo, da je veljavna taksa za
izdajo potne istine 2,40 dinarja nesmiselna, ker že predpisani
obrazec za vlogo za izdajo potne listine stane 2,00 dinarja.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pobudo načelno
sprejema.
Upravna taksa za izdajo, podaljšanje ali izdajo dvojnika potne
listine je določena v taksni tarifi zakona o upravnih taksah (Ur.
I. SRS, št. 7/72, 23/77, 11/79, 23/82, 18/85, 1/90 in 18/90,
prečiščeno besedilo). Ob zadnjih spremembah in dopolnitvah
zakona o upravnih taksah v letu 1990 se je bistveno povečala
višina upravnih taks in uvedel točkovni sistem pri obračuna32

vanju taks. Povečanje višine taks in nov sistem določanja taks
pa nista bila uvedena za takse, za katere se je višina določala
po medrepubliškem dogovoru o usklajevanju višine taks za
izdajo in podaljšanje potnih listin, za izdajo vizumov v potno
listino ter za sprejem in odpust iz državljanstva SFRJ. Te takse
so bile v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona
o upravnih taksah upoštevane v valorizirani višini, določeni
z zadnjim medrepubliškim dogovorom iz leta 1987. Nov dogovor o usklajevanju višine taks za izdajo in podaljšanje potnih
listin, za izdajo vizumov v potno listino ter za sprejem in
odpust iz državljanstva SFRJ je predstavnik Republike Slovenije podpisal konec leta 1990. Ker navedeni dogovor zaradi
dolgega, več kot enoletnega usklajevanja med republikami in
avtonomnima pokrajinama ni bil več ustrezen glede višine
taks, določene v dinarjih, prav tako pa tudi ni temeljil na
točkovnem sistemu, Repubiika Slovenija na njegovi podlagi
ni spreminjala ustreznih določb taksne tarife zakona o upravnih taksah.
Zaradi navedenega obstaja v zakonu o opravnih taksah ne
samo nesorazmerje v višini takse za potne listine, temveč tudi
za izdajo vizuma ter sprejem in odpust iz državljanstva SFRJ
v primerjavi z višino taks za upravna dejanja na drugih upravnih področjih. Sprememba oziroma uskladitev višine teh taks
z drugimi taksami je zato potrebna, vendar je Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije mnenja, da takojšnja sprememba samo takse za potno listino v smislu predlagane
pobude ni sprejemljiva. V pripravi sta namreč zakon o potnih
listinah državljanov Republike Slovenije in zakon o državljanstvu državljanov Republike Slovenije, ki bosta prinesla drugačne rešitve na teh področjih, kot so v sedanjih zveznih
predpisih. Nove rešitve bodo terjale tudi drugačno ureditev
predpisovanja upravnih taks na teh področjih.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zato predlaga, da
se navedene upravne takse spremenijo, ko bo možna celovita
ureditev plačevanja taks na področju potnih listin in sprejema
ter odpusta iz državljanstva Republike Slovenije, to je
sočasno z obravnavo osnutkov zakona o potnih listinah
državljanov Republike Slovenije ter zakona o državljanstvu
državljanov Republike Slovenije.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče do pobude pripravila Republiška uprava za
družbene prihodke.
ODGOVOR
Republiškega sekretariata za zdravstveno in socialno varstvo na pobudo Janeza Črneja, delegata
v Zboru občin, v zvezi z obratnimi ambulantami
V zvezi s pobudo za ukrepanje delegata Janeza Črneja Republiški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo sporoča:
Evidence o poklicnih boleznih so urejene z odločbo o načinu
izvajanja statističnega raziskovanja o poklicnih boleznih in
o osebah, zbolelih za poklicnimi boleznimi ali z okvarami od
poklicnih bolezni, (Ur. I. SFRJ, št. 45/89), ki jo je izdal direktor
Zveznega zavoda za zdravstveno varstvo na podlagi drugega
odstavka 6. a člena zakona o statističnih raziskovanjih, ki
imajo pomen za vso državo.
.
Zakon o zdravstvenem varstvu ureja zdravstvene postaje
v organizacijah združenega dela oziroma delovni skupnosti,
ki opravljajo najmanj zdravstvene in zobozdravstvene storitve
osnovne zdravstvene dejavnosti, zlasti na ožjem strokovnem
področju zdravstvenega varstva pri delu za potrebe uporabnikov v organizaciji združenega dela oziroma za potrebe uporabnikov v organizaciji združenega dela oziroma delovne
skupnosti. Prav tako dovoljuje organiziranje zdravstvene
temeljne organizacije v delovni organizaciji na področju
materialne proizvodnje ali družbene dejavnosti.
Po zakonu o zdravstvenem varstvu morajo organizacije združenega dela zagotoviti delavcem pravico do zdravstvenih storitev v zvezi:
- s preventivnimi zdravstvenimi pregledi;
- z zdravstvenim varstvom pri delu;
— z ukrepi za utrjevanje zdravja in sposobnosti za delo,_
— s posebnim zdravstvenim varstvom delavcev z zmanjšano
delovno zmožnostjo;
Pravilnik o načinu in postopku za opravljanje preventivnih
poročevalec

zdravstvenih pregledov delavcev določa v drugem odstavku 2.
člena, da zaradi preprečevanja invalidnosti z vsemi posledicami za delavca in družbo, je treba pri vseh obveznih preventivnih zdravstvenih pregledih po tem pravilniku oceniti možnost nevarnosti in delovni organizaciji predlagati ustrezne
ukrepe.
Univerzitetni inštitut za medicino dela, prometa in športa
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je opredelil tudi
najbolj pomembne naloge s področja aktivnega (preventivnega) zdravstvenega varstva delavcev pri delu, in sicer:
1. Sodelovanje pri humanizaciji dela, oblikovanju dela (ergonomija v širšem smislu: tehnološki, fiziološki, psihološki,
organizacijski, ekonomski, družbeni vidik).
2. Analiza in zdravstvena ocena delovnega mesta (del, nalog
in opravil).
3. Preventivni zdravstveni pregledi delavcev.
4. Spremljanje in proučevanje zdravstvenega stanja skupin
delavcev na osnovi preventivnih zdravstvenih pregledov
(pozitivno in negativno zdravje) in na osnovi analize strukture,
ravni in dinamike kazalcev negativnega zdravja delavcev in
predlog ukrepov za izboljšanje zdravstvenega stanja.
5. Ocenjevanje delovne zmožnosti.
6. Zdravstvena prosveta in vzgoja kot sestavni del varstvene
vzgoje.
7. Organizacija in kontrola izvajanja prve pomoči in reševalne
službe.
8. Sodelovanje pri organizaciji odmorov, programirane
aktivne rekreacije.
9. Skrb (sodelovanje) za družbeno prehrano, zaščitno prehrano in režim pri pitju tekočin.
10. Posebna skrb za skupine z zmanjšano delovno zmogljivostjo (nosečnice in matere, mladina, starejši, invalidi, kronični bolniki).
11. Druga zdravstvena preventiva (osebna in komunalna higiena, patronaža, cepljenje, fluorografiranje itd.).
V zvezi s konkretnim primerom Dušana Gorkiča pa vam sporočamo mnenje Univerzitetnega inštituta za medicino dela,
prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani ter Zavoda Republike Slovenije za varstvo pri delu,
poglobljeno ekspertizno obdelavo interdisciplinarnega konzilija imenovanega inštituta po predhodni analizi in zdravstveni
oceni del in nalog, ki jih delavec opravlja.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Marjana Dvornika, delegata v Zboru
občin, za proučitev razmer glede materialnega
položaja srednjih šol v Novem mestu
Delegat Marjan Dvornik je Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije dal pobudo, da prouči razmere glede materialnega položaja srednjih šol v Novem mestu ter ustrezno
ukrepa. Na pobudo odgovarjamo z naslednjimi ugotovitvami
in stališči:
V Novem mestu deluje 5 srednjih šol: Sredanja kmetijska šola
Grm, Srednja družboslovna in ekonomska šola, Srednja šola
pedagoške in tehnično naravoslovne usmeritve, Srednja šola
za gostinstvo in turizem in Srednja šola tehnične in zdravstvene usmeritve.
Za omenjene šole smo proučili: stanje in spremembe glede
vpisa v šolsko leto 1990/91, vpliv programskih sprememb na
povračila za opravljene vzgojno izobraževalne storitve,
kadrovsko strukturo zaposlenih v šolah, spremembe prihodkov in deleža drugih virov prihodkov ter možnosti pokrivanja
stroškov v lastnih obratih (oz. delavnicah, posestvih) in višino
povprečnih osebnih dohodkov zaposlenih.
Po analizi omenjenih podatkov ugotavljamo naslednje:
Osebni dohodki zaposlenih v srednjih šolah v Novem mestu,
izplačani v povprečju za leto 1990, odstopajo od povprečja
vseh srednjih šol za 2,5%. V preteklem letu so bili namreč
v slovenskih šolah v povprečju izplačani osebni dohodki, ki so
za 37,5% presegali povprečje gospodarstva, za šole v Novem
mestu je bila ta raven gospodarstva presežena za 35%. Tako
v srednjih šolah v Sloveniji kot v Novem mestu je bila v letu
1990 v primerjavi z gospodarstvom dosežena višja raven
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usklajenosti osebnih dohodkov kot v letu prej.
Seveda je bila taka raven izplačanih osebnih dohodkov dosežena na podlagi opravljenih nadur (v srednjem šolstvu in
v novomeških šolah okrog 15%) in dodatno pridobljenih
(neproračunskih) virov prihodkov.
Pri tem je treba opozoriti na podatek, da je bila Srednja
kmetijska šola Grm v preteklem letu v sanacijskem postopku
in je imela zato (in zaradi nižje kvalifikacijske strukture) tudi
odstopajoče nizke osebne dohodke. Močno podpovprečne
osebne dohodke so imeli tudi v Srednji šoli za gostinstvo in
turizem, za katero je bilo ugotovljeno, da v svojih obratih
s prihodki ne pokrivajo materialnih stroškov in se notranje
prelivajo namenska sredstva. Ti dve šoli tudi vplivata na
občinsko (pod)povprečje.
V zadnjih mesecih preteklega leta so srednje šole v Sloveniji
že pričele opozarjati na slabšanje razmer v šolstvu, ki se
nadaljuje tudi v tekočem letu. Eden glavnih razlogov je v tem,
da se akontacije sredstev za srednješolsko dejavnost ohranjajo na nespremenjeni (nizki) ravni vse od meseca oktobra
1990 dalje. Proračunska sredstva, namenjena kritju osebnih
dohodkov učiteljev in drugih delavcev v šolah, se kljub rasti
življenjskih stroškov in osebnih dohodkov v gospodarstvu
niso povečala, nasprotno, obstaja bojazen pred njihovim
nadaljnjim znižanjem. Tako je v mesecu marcu 1991 za 20urno tedensko pedagoško obveznost (delo v razredu) učitelja
z visoko izobrazbo zagotovljenih okrog 7.300, za učitelja
praktičnega pouka (višja izobrazba in 25 ur dela z učenci) pa
5.500 din.
V srednjih šolah v Sloveniji in v Novem mestu v povprečju
delajo okrog 23 ur v razredu, zato z nadurami dosegajo višje
izplačilo. Prav tako nekatere šole opravljajo tudi gospodarsko
ali storitveno dejavnost, ki s prodajo proizvodov ali storitev
prinaša dodaten vir prihodkov, s katerimi pokrivajo osebne
dohodke dodatno zaposlenih ljudi in materialne stroške proizvodnje, preostanek (dobiček, če se ustvarja) pa se namenja
za izboljšanje osebnih dohodkov vseh zaposlenih.
Po stikih s šolami in posebnih analizah ugotavljamo, da je
delež teh dodatnih virov v dohodku že v preteklem letu počasi
usihal, splošna nelikvidnost in slabo stanje v gospodarstvu pa
sta prav letos močno zmanjšala obseg naročil in prodaje teh
proizvodov in storitev, narejenih v šolskih delavnicah. Poleg
tega šole tudi za že opravljeno delo niso dobile plačila. Tako
tudi tu nastajajo tehnološki presežki, pojavljajo se izgube
v obratih, osebni dohodki pa se morajo zniževati, ker izpada
en del finančnih sredstev. Osebni dohodki se ob tem v vse
večjem obsegu financirajo le iz proračunskih sredstev. Ob
nizki ceni vzgojno izobraževalnih programov je torej to eden
od pomembnih dodatnih razlogov za poslabšanje materialnega položaja v srednjem šolstvu.
Šole v Novem mestu niso izjema, saj so imele kar štiri relativno visok delež drugih virov v dohodku (od 69% do 15%), ki
pa se je že lani močno znižal.
Nastalo materialno stanje bi bilo v srednjem šolstvu mogoče
izboljšati s sprejetjem ustrezne sistemske zakonodaje, predvsem pa s povečanjem sredstev za to dejavnost, kar pa je
neposredno odvisno od obsega sredstev republiškega proračuna za vzgojo in izobraževanje.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče do delegatske pobude pripravil Republiški
sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude dr. Petra Glaviča, delegata v Zboru
občin, o projekciji uvozno-izvoznih bilanc Republike Slovenije
Delegat dr. Peter Glavič je predlagal Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije, naj bo v predlogu proračuna projekcija uvozno-izvozne bilance republike po mesecih; predlog
utemeljuje s tem, da narašča zunanjetrgovinski deficit in da
so potrebni ustrezni ukrepi in stalno spremljanje tekočih
rezultatov trgovinske in celotne devizne bilance.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije stalno spremlja
stanje zunanjetrgovinske menjave v Republiki Sloveniji, pa
tudi drugih transkacij, ki povzročajo prilive in crdlive tujih
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plačilnih sredstev, in o tem redno obvešča Skupščino Republike Slovenije. Zadnji prikaz plačilnobilančnih gibanj
z najavo možnih ukrepov za zasuk negativnih trendov je bil
Skupščini dan za zasedanje 7. in 8. marca 1991 z dokumentom Strategija nacionalnega in regionalnega razvoja, Skupščinski poročevalec, št. 6/XVII z dne 18/2-1991.
Izvršni svet v skladu s pooblastili sprejema tudi aktivne ukrepe
pospeševanja izvoza oziroma doseganja realnejše cene tujih
valut z uporabo tržnih mehanizmov ter skuša s sredstvi, ki so
mu na razpolago, intervenirati zoper upadanje zunanjetrgovinske menjave. Prav tako skuša s pripravami na večje obvladovanje podatkov v plačilnem prometu s tujino in v carinskem
evidentiranju doseči še večjo točnost in hitrost vhodnih
podatkov, ki bi omogočili izdelavo prave plačilne bilance
Republike. Ob tem pa Izvršni svet sodi, da je uporaba zunanjetrgovinske bilance in njenega tekočega ivzrševanja kot instrumenta dolgoročne in tekoče ekonomske politike odvisna od
suverenega obvladanja vseh ekonomskih agregatov in bo ta
bilanca vključena ne v proračunske, ampak denarne in
devizne ukrepe Republike Slovenije.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče do pobude pripravil Republiški sekretariat za
finance.
ODGOVOR
Republiškega sekretariata za notranje zadeve na
pobudo dr. Petra Glaviča, delegata v Zboru
občin, da se črta 167. člen kazenskega zakona
Delegat dr. Peter Glavič meni, da je bila racija organov za
notranje zadeve na »deviznem« trgu v Ljubljani nesmiselna,
saj občani ne morejo dobiti deviz z lastnega deviznega računa
v Ljubljanski banki. S tem je sedanja vlada odstopila od
liberalne politike (tudi že prejšnjega režima) in podprla monopol Narodne banke Jugoslavije, ki hoče z represijo prisiliti
ljudi, da bi uporabljali ničvreden denar. Od Izvršnega sveta je
zahteval, da poroča o tej akciji organov RSNZ in razloži svoje
razloge zanjo. Predlagal je tudi, da se obnovi liberalna politika
in da se formalno črta realsocialistični 167. člen kazenskega
zakona, ki grozi z zaporom tistim državljanom, ki kupujejo
devize na črno.
Postaja milice Center, Medobčinska uprava inšpekcijskih
služb Ljubljane in UNZ Ljubljana-mesto so nekaj mesecev
ugotavljali, da je prostor ljubljanske tržnice tudi mesto za
zbiranje preprodajalcev ukradenega, tihotapljenega blaga,
oz. prodajalcev brez ustreznih dovoljenj in zbirališče pobeglih
romunskih in poljskih državljanov ter Romov, ki beračijo.
O pritožbah obiskovalcev tržnice je uprava trga nekajkrat
obvestila pristojno postajo milice Center in prosila za pomoč
pri zagotovitvi tržnega reda.
Na tej podlagi je PM Center v sodelovanju v UNZ Ljubljanamesto in MUIS, izvedla 21/2-1991 med 8. in 13. uro skupinsko
delo na prostorih tržnice, pri tem je sodelovalo 9 delavcev
UNZ Ljubljana-mesto in 4 inšpektorji MUIS.
Pri preventivnih pregledih prej navedene populacije je bilo
legitimiranih 18 oseb, zaseženih 10 predmetov, zaradi suma,
da izvirajo iz kaznivih dejanj ter ugotovljenih 18 prekrškov, ki
spadajo v pristojnost drugih organov, od tega 8 prekrškov iz
pristojnosti zvezne devizne inšpekcije, po Zakonu o deviznem
poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 66/85 in Uradni list SFRJ 82/
90).
Zoper 8 občanov, katerim je bilo zaseženo 58.990 DEM (od
tega je bil en bankovec za 100 DEM ponarejen) in 140.150 din,
ki so predmet prekrška, je bila podana prijava Zveznemu
deviznemu inšpektoratu, oddelku v Ljubljani, Cesta VII. korpusa 1, zaradi suma storitve prekrškov po točki 1. člena 177
prej omenjenega Zakona. Po določilih 185. člena tega zakona
se devize odvzamejo in deponirajo na začasni račun Zveznega deviznega inšpektorata pri Narodni banki Jugoslavije.
Kljub določbam v Zakonu o spremembah in dopolnitvah KZ
SFRJ, ki v 18. pogl. spreminja 167. člen (Uradni list SFRJ), št.
38 z dne 6/7-1990) v tem, da nakup in prodaja deviz - tuje
valute ni več kaznivo dejanje, so organi za notranje zadeve pri
svojem delu dolžni ugotavljati tudi dejanja in prekrške, ki so
v pristojnosti drugih organov in jih o tem obveščati.
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Nakup in preprodaja deviz fizičnih oseb še vedno predstavljata devizni prekršek po 1. točki 177. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list SFJR, št. 66/85), dopolnjen
z Zakonom o začasnih ukrepih o spremembah in dopolnitvah
Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list SFRJL št. 2/90
z dne 21/12-1990), ki v 108. členu pravi, da se domača fizična
oseba ki nedovoljeno kupi ali proda devize, kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 2.000,00 do 10.000,00 din. Devize, ki
so predmet prekrška, se odvzamejo in deponirajo na začasni
račun Zveznega deviznega inšpektorata (185. člen). K temu
zakonu je dala soglasje z odlokom tudi Republika Slovenija.
Postopki, izvedeni 21/2-1991 na prostorih tržnice v Ljubljani,
zaradi kontrole nedovoljene preprodaje tržnega blaga, tihotapljenih in ukradenih predmetov, sumov spravljenja ponarejenega denarja v obtok in kontrole gibanja pobeglih romunskih in poljskih državljanov, so bili v skladu z veljavno zakonodajo in nalogami organov za notranje zadeve.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude dr. Cveta Gradišarja, delegata
v Zboru občin, za spremembo pokojninsko-invalidskega zavarovanja kmetov
»Mercator - Kmečka zadruga Sevnica, strokovne službe, so
zahtevale spremembo pokojninske osnove - 24. in 25. člena
Zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja - ki so diskriminacijski in prizadenejo pokojninsko zavarovanje kmetov tako materialno kot moralno. Zakon
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za zavarovanje
kmetov iz leta 1972 je urejal to vprašanje tako, da je bilo
kmetovanje spodbujano. Po 1984. letu so se pravice kmetov
sicer diferencirale. Osnovne pravice kmetov pa so po zadnjem
zakonu nevzdržne in terjajo novo spremembo in dopolnitev za
izenačevanje zavarovanja kmetov.«
Stališče Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije do
navedene delegatske pobude je naslednje:
1. Po določbah 24. člena Zakona o temeljnih pravicah iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. I. SFRJ, št. 23/
82, 77/82, 75/87, 8/87, 65/87, 87/89 in 44/90) se pokojnina
odmerja od mesečnega povprečja osebnih dohodkov (oziroma zavarovalnih osnov), ki jih je zavarovanec dobil v katerih
koli zaporednih desetih letih zavarovanja, ki je zanj najugodnejše. Po 25. členu istega zakona se osebni dohodki iz prejšnjih let valorizirajo na raven zadnjega koledarskega leta pred
letom, v katerem se uveljavlja pravica do pokojnine. V teh
določbah je opredeljeno temeljno načelo pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, da je višina pravic odvisna od višine
osebnih dohodkov oziroma osnov, od katerih so bili obračunani prispevki: kdor je plačeval višje prispevke, ima pravico
do višje pokojnine.
. .
Od leta 1984, ko so bili vključeni v enoten sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se tudi kmetom odmerjajo
pokojnine po navedenih določbah. Zato so bile kmetom, ki so
plačevali prispevke od najnižjih možnih zavarovalnih osnov,
odmerjene zelo nizke pokojnine.
Skupščina Republike Slovenije je zato na sejah 6. in 7. marca
1991 sprejela spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po kateri se ne glede na osnove, od katerih
so bili obračunani prispevki, nobenemu zavarovancu ne more
odmeriti pokojnina, nižja od 35% zneska najnižje pokojninske
osnove. Ta določba velja tudi za kmete, ki so v času zavarovanja izbrali najnižje možne osnove za plačevanje prispevkov^
2 Trditev da je bilo zavarovanje kmetov do konca leta 1983,
ko se je uporabljal Zakon o starostnem zavarovanju kmetov
(Ur. I. SRS, št. 30/79 in 15/82), bolje urejeno kot po sedanjih
predpisih in da je ta zakon bolj spodbujal kmetovanje, po
našem mnenju ne drži.
Po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov so bili zavarovani vsi kmetje in njihovi zakonci, ki niso bili zavarovani na
drugi podlagi. Prispevke so plačevali od katastrskega
dohodka in od vseh drugih dohodkov na kmetiji. Povprečna
vrednost teh prispevkov približno ustreza sedanjim prispevkom za zavarovanje od najnižje osnove, vendar so morale
močnejše kmetije plačevati sorazmerno večje prispevke. Praporočevalec

vice na podlagi tega zavarovanja niso bile odvisne od vplačanih prispevkov. Na vsaki kmetiji je lahko pridobil starostno
pokojnino le en zavarovanec, ki je dopolnil 65 let starosti
(enaka starost je bila predpisana za moške in ženske). Če je
navedeno starost na posamezni kmetiji izpolnilo več zavarovancev, so si delili eno pripadajočo starostno pokojnino.
Starostna pokojnina kmetov je znašala 30% zneska najnižje
pokojnine delavca s polno pokojninsko dobo (25,5% najnižje
pokojninske osnove) in se med letom ni povečevala.
Če navedene značilnosti starostnega zavarovanja kmetov primerjamo s sedanjim sistemom, v katerem pridobi pravico do
pokojnine vsak zavarovanec - kmet na posamezni kmetiji, ko
dopolni 60 let (moški) oziroma 55 let (ženska) in jim ni treba
deliti enega zneska kmečke starostne pokojnine, ki bi jo po
prejšnjih predpisih pridobili šele pri starosti 65 let, moramo
ugotoviti, da imajo kmetje po sedanjem sistemu večje pravice.
Ob upoštevanju dejstva, da plačujejo le prispevek zavarovanca v višini 14,4% od bruto osnove za zavarovanje, medtem
ko se za vse preostale zavarovance obračuna tudi prispevek
delodajalca v enaki višini in da ne glede na višino zavarovalne
osnove pokojnina ne more znašati manj kot pokojnina
delavca s 15 leti zavarovalne dobe, ni možno trditi, da so
kmetje v pokojninskem in invalidskem zavarovanju diskriminirani.
3. V pripravi je osnutek novega zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, v katerem bodo na novo opredeljene tudi pravice in obveznosti kmetov. V razpravi ob sprejemanju tega zakona bo možno celovito proučiti vsa odprta
vprašanja na tem področju.
,
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče do pobude pripravil Republiški sekretariat za
delo.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na predlog Ljuba Jaklja, delegata v Zboru občin,
za ustanovitev republiške organizacije za svetovanje o energetsko varčnih objektih
Na pobudo g. Ljuba Jaklja, ki predlaga, da se v Republiki
Sloveniji ustanovi organizacija za svetovanje energetsko
varčne gradnje, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
odgovarja naslednje:
V Republiki Sloveniji že od leta 1989 tečejo aktivnosti celotnega gradbeništva Slovenije za ponovno oživitev dejavnosti
Gradbenega centra Slovenije, ki naj bi tako, kot je to običajno
v razvitem svetu, vodil in razvijal informacijsko, svetovalno,
izobraževalno in razstavno dejavnost s področja graditeljstva.
V tem smislu je Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo aktivno sodeloval pri dogovarjanju med Gospodarsko
zbornico Slovenije, Zavodom za raziskavo materiala in konstrukcij in Zveznim centrom za izobraževanje gradbenih
inštruktorjev, ki naj bi se po dogovoru vseh zainteresiranih še
v letu 1991 preoblikoval v Center za graditeljstvo in tehnološko usposabljanje, pri katerem naj bi deloval tudi Gradbeni
center. V programu novega Gradbenega centra je predvidena
že v začetni fazi tudi svetovalna dejavnost, usmerjena
v varčno gradnjo.
S tem se bo izpolnila tudi stara želja vseh, ki se zavedajo
velikega pomena organiziranega svetovanja na področju
energetsko varčne gradnje. V programu bodočega Gradbenega centra je predvidena mreža svetovalnic, ki bodo razporejene po vseh večjih krajih naše republike, kjer bodo zainteresirani dobili vse potrebne strokovne nasvete. Na tak način
organizirano svetovalno službo naj bi financirala država.
Glede na to, da je energetsko varčna gradnja interes energetikov (varčevanje z energijo), gradbenikov (izboljšanje bivalnih
razmer v zgradbah, povečanje trajnosti zgradb) in ekologov
(zmanjšanje onesnaževanja okolja), je logično, naj bi sredstva
za delovanje svetovalne službe zagotovili republiški upravni
organi, pristojni za gradbeništvo, energetiko in varstvo okolja.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je že predhodno
opravil potrebne aktivnosti za ustanovitev organizacije za
svetovanje pri gradnji objektov (tudi energetsko varčni gradnji) in se zato strinja s pobudo delegata.
V tem smislu Republiški sekretariat za industrijo in gradbeniporočevalec

štvo aktivno sodeluje pri preureditvi sedanjega Zveznega centra za izobraževanje gradbenih inštruktorjev v bodoči Center
za graditeljstvo, ki bo že v letu 1991 pričel z informativnimi,
izobraževalnimi in drugimi dejavnostmi. V okviru Centra za
graditeljstvo bo deloval tudi Gradbeni center.
Republiški sekretariat za energetiko je uvrstil med prednostne
naloge pri smotrni rabi energije projekt »Oblikovanje programa smotrne rabe energije«, katerega cilj je oblikovanje in
vpeljava sistema, ki bo omogočil organizirano informiranje,
energetsko svetovanje in dopolnilno izobraževanje porabnikov energije. Omenjene dejavnosti bo izvajal Gradbeni center.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije sta odgovor pripravila Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo in Republiški sekretariat za eneraetiko.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Toneta Kramariča, delegata v Zboru
občin, za reorganizacijo Skupnosti za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Delegat Tone Kramarič je na 12. seji Zbora občin predlagal,
naj postane Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije samostojna skupnost v tem smislu, da svobodno razpolaga z lastnimi sredstvi. Omogoči naj se ji vlaganje denarja v različne profitne naložbe, ki jih bo povečala in
pravično delila med svoje obveznice.
Do navedene delegatske pobude imamo naslednje stališče:
Pripravlja se nov zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v katerem bosta na novo opredeljena tudi organizacija in sistem financiranja pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. V postopku za sprejem tega zakona bodo proučene tudi rešitve, predlagane v delegatski pobudi gospoda
Toneta Kramariča.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče pripravil Republiški sekreatariat za delo.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Petra Jamnikarja, delegata v Zboru
občin, za dopolnitev pravilnika o projektiranju
objektov brez arhitektonskih ovir.
Na pobudo delegata Petra Jamnikarja, ki se glasi:
1. 3. člen Pravilnika naj se dopolni v alinei »c«:
»Razen dvižnih platform se lahko za premagovanje višinskih
razlik izven objektov in v objektih uporabljajo vse mehanske
naprave, ki se v te namene uporabljajo v inozemstvu. To so
zunanji in notranji stopniščni elevatorji in sobna dvigala.
Tehnični normativi za te naprave se povzamejo od tujih proizvajalcev.«
2. Po 21. členu se doda nov člen, ki se nanaša na ureditev
prehodov za pešce:
»Na vseh komunikacijah za pešce mora biti višinska razlika
robnika med pločnikom in voziščem ali višinska razlika robnika med posameznimi peščevimi površinami povezana
s klančino v naklonu maks. 7%.
Na področju prehodov za pešce se v del pločnika vgradi
prefabriciran betonski element v obliki trostranske užlebitve.
Osnovni naklon v smeri prevoza z invalidskim vozičkom pravokotno na smer robnika pločnika je 7%.
Širina užlebitve elementa na ožjem delu je 80 cm.
Klančinski element se vgrajuje pri vseh novogradnjah in pri
rekonstrukciji pločnikov pri vseh prehodih za pešce. Označen
je talno s standardnim znakom dostopnosti za invalide na
vozičkih.«
Daje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naslednjo
obrazložitev:
Pravilnik o projektiranju objektov brez arhitektonskih ovir (Ur.
I. SRS, št. 48/87) je na podlagi določil zakona o graditvi
objektov (Ur. I. SRS, št. 34/84) izdal Republiški "komite za
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industrijo in gradbeništvo. V točki 1) dane pobude se predlaga dopolnitev 3. člena alinee c) Pravilnika, tako da bi se
k veljavnemu besedilu, ki opredeljuje pogoje projektiranja
dvižnih ploščadi za premagovanje višinskih razlik, dodalo
besedilo: » .. da se za premagovanje višinskih razlik uporabljajo vse mehanske naprave, ki se v te namene uporabljajo
v inozemstvu.« Bistvo pobude je v tem, da se beseda »platforma« zamenja z besedo »naprava«, ki je v strokovni uporabi
običajnejša in tudi uporabljena v samem zakonu. Glede besedila »...ki se v te namene uporabljajo v inozemstvu«, to ni
predmet vsebine Pravilnika, ker to ureja sam zakon o graditvi
objektov v svojem 59. členu, ki omogoča tudi vgrajevanje tuje
opreme.
V točki 2) pobude se predlaga samo detajlnejša formulacija
določila, ki je že opredeljeno v 3. členu v točki b) navedenega
Pravilnika. Predlagatelj celo daje pobudo za zoženje minimalne širine klančine z 90 na 80 cm, dodaja pa predlog za
talno označbo dostopnosti za invalide z vozičkom.
Na podlagi pobude delegata in dane obrazložitve Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije meni, da se predlagane spremembe Pravilnika načeloma sprejmejo, s tem da jih bo republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, smiselno upošteval ob prvi spremembi Pravilnika o projektiranju objektov
brez arhitektonskih ovir, ki bo potreben zaradi spremembe
zakona o graditvi objektov.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor na delegatsko
pobudo pripravil Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Ivana Mešička, delegata Zbora občin,
v zvezi z nadomestilom za delo popisovalcev pri
popisu '91
Ivan Mešiček daje pobudo, da se višina sredstev, namenjenih
za nagrajevanje popisovalcev za Popis 91, določi v višjem
znesku. Pri tem predlaga tudi, da se ta višina primerja in
izenači z višino nagrajevanja za plebiscit, ki je bilo prav tako
plačano iz republiškega proračuna.
Delegat s primerjavo stroškovnika obeh akcij ugotavlja, da je
bilo nagrajevanje za plebiscit ugodnejše za 141,3%.
Utemeljitve in pojasnila.
Zavod Republike Slovenije za statistiko (Zavod) je ob predlaganju stroškovnika za Popis 91 uporabil svoje strokovne kriterije v začetku leta 1990. Ti so temeljili na izkušnji iz prejšnjih
let in popisov ter tudi na predpostavki, da bodo proračunska
sredstva, določena z zakonom o popisu, tudi revalorizirana
skladno z zakonom. To se ni uresničilo ob proračunu za leto
1991.
Sama razmerja in višina nagrad za opravljeno terensko delo je
Zavod usklajeval večkrat. Veliko pritožb je bilo zaradi razdelitve med občinami, ki jih ni lahko uskladiti že zaradi terenskih
in socioekonomskih razlik med občinami. Poleg tega pa srno
ugotovili, da so tudi splošna pričakovanja v občinah o predvidenem denarju veliko večja, kot so proračunske možnosti.
Med drugim so izplačila za potne stroške, kilometrine, dnevnice in skoraj vsa materialna nadomestila višja kot v republiki.
V tem času smo z novo davčno zakonodajo odpravili dosedanjo ureditev, po kateri so bili statistični anketarji oproščeni
plačevanja davkov. Inflacija je tudi v tem letu napredovala,
proračun za leto 1991 in s tem tudi sredstva za popis pa so
določena v cenah marca 1990 brez vsake revalorizacije.
To je nekaj razlogov, ki opisujejo finančni položaj akcije Popis
91 v sedanjih razmerah. Zavod je zato v sodelovanju z nekaterimi občinami zelo hitro uvedel nekaj racionalizacij. Ena od
njih je tudi znižanje sredstev za nagrajevanje popisovalcev.
Primerjava s plebiscitom je zanimiva. Menimo, da zaradi spremenjenih razmer vseeno ni popolnoma uporabna in da trenutno ni nobene možnosti za izenačitev in uskladitev nagrajevanja.
UGOTOVITVE IN SkLEPI:
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
1) pobude g. Ivana Mešička po vsebini ne sprejema v celoti:
2) bo ob izredno skromnih proračunskih možnostih za akcijo
Popis 91 po predloženem poročilu Zavoda konec meseca

aprila ponovno razpravljal o finančnih problemih Popisa 91.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor na delegatsko pobudo pripravil Zavod Republike Slovenije za statistiko.
MNENJE
Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o pobudi Branka Novaka, delegata v Zboru občin, o politiki pogozdovanja
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
je proučil pobudo delegata Zbora občin Branka Novaka, ki se
nanaša na pogozdovalno politiko in daje naslednje mnenje:
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
je mnenja, da pri gospodarjenju z gozdovi, ki mu okvir določajo gozdnogospodarski načrti, ki so strokovna podlaga za
gospodarjenje. V gozdnogospodarskih načrtih se na osnovi
analize stanja gozdov postavi cilje v gospodarjenju z gozdovi
in določi ukrepe, ki so potrebni za doseganje ciljev. Politika,
ki jo skozi republiški proračun določa tudi Skupščina Republike Slovenije, bi morala biti naravnana tako, da bi omogočala izvajanje ukrepov v vseh gozdovih.
Pravilna je ugotovitev gospoda Novaka, da obnova v gozdovih
zaostaja za 50% za načrtovano v letu 1990. Zmanjšanje
obnove je posledica zmanjšane blagovne proizvodnje v jetu
1990 (25%; v zasebnih gozdovih celo 40%), s tem tudi sečnje
in na ta način tudi zmanjšanega obsega oblikovanih sredstev
za biološko reprodukcijo. Zmanjšanje sadnje (pogozdovanja)
za 50% ne pomeni, da je v tem sorazmerju povzročena tudi
škoda v gozdovih. Zmanjšanje sečenj povzroča manjše
potrebe za obnovo gozdov. Zaskrbljujoče bi bilo, če bi tako
stanje trajalo daljše obdobje, ker bi bila s tem narušena
trajnost gozdov. Za obdobje 1986-1990 so bile po gozdnogospodarskih načrtih izkazane letne potrebe za umetno obnovo
ohranjenih gozdov 1.927 ha (928 ha v družbenih gozdovih,
999 ha v zasebnih gozdovih).
Realizacija obnove je bila:
načrtovano
ha
1986
1987
1988
1989
1990

1927
1927
1927
1927
1927
9.635

družbeni
gozdovi
ha
1.043
983
946
1.038
952
4.962

zasebni
gozdovi
ha
1.238
1.190
922
1.117
829
5.296

skupaj
ha
2.281
2.173
1.868
2.155
1.781
10.258

Po zbranih podatkih je bila realizacija obnove v ohranjenih
gozdovih celo prekoračena. Močno zaostajanje pa je opazno
pri melioracijah malodonosnih gozdov, kar povzroča zaostajanje sadnje v primerjavi z načrtovanim.
Za obnovo gozdov naj bi bil v bodoče zadolžen lastnik gozda,
tako kot tudi za druga dela, ki zagotavljajo ohranitev gozdov.
Iz dosedanjih izkušenj je ugotovljeno, da lastniki sami naredijo manj kot 50% potrebnih gozdnogojitvenih del. Prav
zaradi tega je pričakovati, da bo v obdobju, ki bo potrebno, da
bi popolnoma zaživel sistem, ki ga bodo določale spremembe
in dopolnitve zakona o gozdovih, največja nevarnost, da ne bi
bila izvedena dela, ki zagotavljajo trajnost gozdov. Zaradi tega
je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v spremembah
in dopolnitvah zakona o gozdovih predlagal uvedbo finančih
intervencij za zasebne gozdove. Tako naj bi tudi stimulacije
prispevale, da ne bi bilo vprašljivo zagotavljanje trajnosti
gozdov.
Po usmeritvah gozdnogospodarskih načrtov območij za
obdobje 1991-2000 bo za to desetletje potrebno izvesti le
1 603 ha umetne obnove, medtem ko naj bi bilo naravne
obnove kar 3.410 ha (1.387 ha v državnih gozdovih in 2.023 ha
v zasebnih gozdovih). Tako bo umetna obnova v primerjavi
z obdobjem 1981-1990 zmanjšana na 83%. Temu prmerno se
bo zmanjšalo tudi potrebno število sadik. Za sajenje bi
v naslednjih desetih letih potrebovali 47,592.105 kom sadik
iglavcev in 18.364.175 kom sadik listavcev. Te potrebe že
kažejo na pomemben delež listavcev (državni gozdovi 32%,
poročevalec
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zasebni gozdovi 45%) v umetni obnovi gozdov.
Poudariti velja tudi, da se po usmeritvah gozdnogospodarskih
načrtov območij v obeh sektorjih lastništva gozdov močno
znižujejo (v državnih gozdovih za 50%, v zasebnih gozdovih
za 63%) tudi direktne premene v malodonosnih gozdovih in
na zaraščajočih površinah. Sajenje sadik (umetna obnova in
direktna premena) bo v naslednjih desetih letih izvajano na
2.088 ha letno, kar pomeni 0,02% celotne površine gozdov. Pri
tem sploh ne gre za večje komplekse, kjer bi se izvajala
pogozdovanja. V obdobju 1981-1990 je bila letna površina,
namenjena za umetno obnovo in premeno, 2.653 ha.
Vsa pozornost Republiškega sekretariata za kmetijstvo, goz™[ftvo in prehrano bo usmerjena v ustvarjanje organizacijskih in finačnih pogojev, ki naj bi omogočali izvajanje usmeritev iz gozdnogospodarskih načrtov.

STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Ervina Antona Schvvarzbartla, delegata v Zboru občin, za spremembo 55. člena
zakona o stanovanjskem gospodarstvu
Ervin Anton Schvvarzbartl je dal naslednjo delegatsko
pobudo: Spremeni naj se 55. člen zakona o stanovanjskem
gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 3/81, 34/83, 24/85, 1/86 in
11/88), tako da se v prehodnem obdobju do sprejema nove
zakonodaje zagotovi nemoteno gospodarjenje s stanovanjskim skladom.
Stališče je naslednje:
Pobuda za takojšnjo spremembo 55. člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu je prišla v trenutku, ko se je v zborih
Skupščine Republike Slovenije že začelo sprejemanje predloga za izdajo stanovanjskega zakona s tezami. Glede na to,
da bo novi stanovanjski zakon povsem na novo uredil lastninska upravičenja in s tem tudi oblikovanje, pobiranje in uporabo najemnin, kar bo v izključni pristojnosti lastnikov stanovanj, bi delno reševanje tega vprašanja lahko vneslo zmedo,
saj sprememba samo enega določila ne bi ustezno razrešila
nastalega problema. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sodi, da predlagane spremembe ni mogoče sprejeti po
hitrem postopku.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zaradi navedenega meni, da kratkotrajne rešitve niso ustrezne. Čimprej je
treba sprejeti zakon, do takrat pa naj se sredstva stanarin
zbirajo pri skupnosti stanovalcev in porabljajo v isti hiši, kar
bo omogočilo lažji prenos sredstev, pravic in obveznosti iz
skupnosti stanovalcev na lastnike.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče do pobude pripravil Republiški sekretariat za
varstvo okolja in urejanje prostora.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Vilija Žižka, delegata v Zboru občin,
za uvedbo kavcije na embalažo za zaščitna
sredstva
Delegat Vili Žižek je postavil delegatsko pobudo za uvedbo
kavcije na embalažo zaščitnih sredstev, na katero Izvršni svet
Republike Slovenije odgovarja naslednje:
Ekološko nevarna proizvodnja, oskrba in uporaba zaščitnih
sredstev za zatiranje bolezni in škodljivcev v rastlinski proizvodnji terja takojšnje ukrepanje vsakega udeleženca v skupnem življenjskem in delovnem prostoru.
Zato se je skladno s pobudo Gospodarske zbornice Slovenije,
Zadružne zveze Slovenije, Splošnega združenja kmetijstva,
Republiškega sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora, gibanja zelenih in seveda na zahtevo prizadetega prebivalstva Pinus Rače odločil, da pripravi idejno zasnovo republiškega projekta za sodno oskrbo kmetijstva z zaščitnimi sredstvi ob sprotni ekološki sanaciji ostankov.
Projekte »EKOLEKTOR« ima naslednje naloge in cilje:
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- zagotoviti ekološko varno proizvodnjo, oskrbo in uporabo
zaščitnih sredstev v kmetijstvu,
- zagotoviti sanacijo ostankov zaščitnih sredstev in
- zagotoviti zbiranje in uničevanje embalaže zaščitnih sredstev.
V ta namen se ustanavlja tudi firma »EKOLEKTOR«. v kateri bi
imela večinski delež tovarna PINUS Rače. Predmet poslovanja
»Ekolektorja« naj bi ne bila samo odpadna embalaža Pinusovih proizvodov, ampak vsi posebni odpadki, ki nastajajo pri
osnovni pridelavi hrane, ne glede na to od kod je proizvajalec
posameznih kemikalij.
Omenjeni odpadki bi se zbirali v posebnih zabojnikih, ki bi bili
razporejeni v glavnem ob zadružnih prodajalnah zaščitnih
sredstev. Za Slovenijo bi morali organizirati približno 200
zbirnih mest, za katera bi skrbeli prodajalci zaščitnih sredstev.
Ob prodaji bi tudi prevzemali embalažo od uporabnikov in jo
odlagali v »ekolektorske« zabojnike.
Prototipi takšnih zabojnikov so že izdelani. Polne zabojnike bi
nato odvažali v center za predelavo odpadkov. Za Slovenijo bi
po strokovnih ocenah zadostovala dva takšna centra.
Za vso to dejavnost bi bili potrebni velika investicijska vlaganja in obratovalni stroški. Najprimernejša oblika financiranja
je uvedba prispevka oziroma točneje povračila zaradi porabe
nevarnih snovi. Povračilo bi znašalo 2-3% od prodajne cene
vsakega proizvoda, ki se obravnava kot kemikalija v kmetijstvu in se prodaja na območju Slovenije. Iz tako zbranega
denarja bi se financiralo zbiranje in predelava omenjenih
odpadkov.
Omeniti je potrebno t. i. »krovni zakon o varstvu okolja-, ki ga
pripravlja Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje
prostora. Zakon bo v celoti določal sistem varstva okolja,
njegova splošna in temeljna načela kakor tudi temelje financiranja, ki so eden bistvenih delov zakona.
Iz sistema varstva okolja, ki bo opredeljen v tem zakonu, bodo
izhajala konkretna določila področnih zakonov o varstvu
posameznih dobrin oziroma o ravnanju s snovmi in vplivi, ki
v količinskem in/ali kakovostnem smislu rušijo naravno ravnotežje: zakon o ravnanju z odpadki, zakon o varstvu tal... itd.
Področni zakoni varujejo posamezne dobrine v celoti, iz njih
izhajajoči podzakonski predpisi pa bodo - ali že določajo
predvsem standarde in normative ter potrebne metodologije.
Z novim zakonom in podzakonskimi predpisi bo torej vzpo« stavljen sistem, v katerem bo možno zagotoviti skrbno rabo in
izkoriščanje dobrin splošnega pomena, preprečevati nastajanje novih virov onesnaženja, vključno z uvajanjem novih razvojno usmerjenih elementov, in odpraviti že obstoječa žarišča
in vire onesnaževanja okolja ter njihove posledice
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za varstvo
okolja in urejanje prostora.
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
ODGOVOR
Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na pobudo Vlada Puca, delegata v Zboru združenega dela, v zvezi s financiranjem pospeševanja proizvodnje hrane v letu
1991
Vlado Puc je, ob obravnavi predloga republiškega proračuna
za letošnje leto in ob pripravi občinskega proračuna, opozoril,
da z republiškim proračunom ni zagotovljeno financiranje
programov ljudske obrambe in pospeševanje proizvodnje
hrane. V občini Logatec zahtevajo, da se za ti dve področji
sprejemejo nacionalni programi in da se njihovo financiranje
opravi s sredstvi republiškega proračuna ali pa naj se poveča
osnova za javno porabo občin glede na lanskoletno osnovo.
Odgovor je naslednji:
Na podlagi zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo,
proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list SRS, št. 5/91/, bo
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije z odlokom uvedel
posamezne intervencije iz enotnega republiškega programa.
Na tej podlagi bo pripravljeno tudi navodilo za Uveljavljanje
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posameznih intervencij, kjer bodo opredeljeni pogoji in način
uveljavljanja. Republiški program za leto 1991 se bo v celoti
financiral iz proračuna Republike Slovenije.
Občine lahko po navedenem zakonu oblikujejo glede na razvojne potrebe svoje programe razvoja kmetijstva, vendar
morajo sredstvo za ta namen v celoti zagotoviti v proračunu
občine.
Kmetijske organizacije, kmetije in drugi, ki bodo upravičeni
do posameznih namenov iz programa pospeševanja proizvodnje hrane, bodo uveljavljali posamezne zahtevke iz republiškega proračuna, ne glede na to, v kateri občini se nahajajo. S tem se uveljavlja osnovno načelo, da so vsi koristniki
sredstev upravičeni do enakih stimulacij, ne glede na ekonomsko moč občine. Na ta način se zagotavlja tudi usmerjanje kmetijske proizvodnje glede na razvojne potrebe slovenskega kmetijstva.
MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
o pobudi Društva arhitektov Ljubljana za izdajo
zakona o strokovnih zbornicah
V zvezi s pobudo Društva arhitektov Ljubljana o izdaji zakona,
ki naj bi splošno uredil pravila ustanavljanja strokovnih zbornic menimo, da takšnega zakona sedaj še ni mogoče pripraviti.
V svetu obstoji različna urejenost zbornic. Poznajo enovite
zbornice, kjer se posamezne panoge oziroma stroke preko
združenj povezujejo v zbornice. Obstojijo pa tudi sistemi, kjer
poznajo tudi in predvsem strokovne zbornice. Hkrati pa se
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med seboj razlikujejo tudi ureditve samih stanovskih zbornic
(vprašanje članstva, nalog, narave pravne subjektivitete itd.).
Različnost je predvsem posledica zgodovinskega razvoja ter
različne gospodarske razvitosti in tradicije pa tudi različnih
pravnih redov (npr. anglosaški nasproti kontinentalnemu).
Večinoma pa takšne stanovske zbornice opravljajo tudi nekatera javna pooblastila in obvezno članstvo, kar jih tudi ločje
od strokovnih združenj (društev).
Izvršni svet je mnenja, da je v tem trenutku umestneje proučiti
zahtevo o strokovnih zbornicah v konkretnih primerih. Ustanavljanje strokovnih zbornic je tako treba reševati od primera
do primera, kar se sedaj uvaja v vrsti novih zakonov (stanovanjska, zdravniška, ipd ). Tako pa bo problematiko treba
proučiti in urejati skupaj z zakoni, ki bodo urejali, posameza
področja ter z vidika izkušenj v drugih državah. Šele, ko bo
znana urejenost posameznega področja bo moč videti tudi
mesto in naloge takšne strokovne zbornice. Tedaj bo verjetno
področni zakon na njih prenesel tudi določena pooblastila, ki
pa so od področja do področja različna. Poleg tega vsako
področje verjetno terja tudi drugačno organiziranost, saj so
način dela in interesi od stroke do stroke različni, kar pa bi
bilo v tem trenutku nemogoče zajeti v nekem splošnem
zakonu o strokovnih zbornicah. Seveda s tem ne zavračamo
ideje o strokovnih zbornicah ali apriori zanikamo, da bo
takšen zakon potreben. Mesto strokovnih zbornic je treba
videti predvsem v izvrševanju določenih javnih pooblastij in
obveznem članstvu. V nasprotnem primeru je za takšno
obliko primernejša organizacijska oblika strokovno društvo,
kot prostovoljno združenje. Vsaka ustanovitev strokovne
zbornice nosi s seboj tudi obveznosti delnega financiranja iz
državnega proračuna.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je mnenje pripravil Republiški sekretariat za zakonodajo.
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