Volitve 1990 - anketa, Muzej novejše zgodovine Slovenije

ANKETA, VOLITVE 1990

Prosimo, da izpolnite prazna polja oz. obkrožite eno od možnosti.

1.

Ime in priimek: Frančišek (Franc) Grašič

2.

Kraj, datum in leto rojstva: Senično, 12.02.1941

3.

Izobrazba: visoka

4.

Kratek življenjepis
Rojen v Seničnem kot eden izmed sedmih otrok. Po zaključku osnovne šole sem se pri očetu izučil za
čevljarja nato pa ob delu naredil srednjo šolo ter Ekonomsko fakulteto. Že v času srednje šole sem se
zaposlil v Peku. Najprej sem delal za tekočim trakom nato pa preko vodje priprave dela in ekonomskega
analitika postal direktor finančnega sektorja in od leta 1980 do 1995 vodil Peko kot generalni direktor.
Bil sem tudi državni svetnik v prvem mandatu Državnega sveta in zastopal delodajalce. Zadnja štiri leta
delovne dobe sem bi sekretar Združenja za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo pri
GZS. Upokojil sem se konec leta 1999 in se sedaj ob stalni rekreaciji ukvarjam z računovodenjem,
rodoslovjem in izdelavo spletnih strani.

5.

Datum včlanitve v zvezo (stranko): nisem nikoli bil in tudi sedaj nisem član nobene stranke

6.

Kot član katere zveze oz. stranke ste bili izvoljeni na volitvah aprila 1990:
- Neodvisen kandidat/ka

7.

Če ste kandidirali za Zbor združenega dela, kdo je bil vaš predlagatelj? Predlagan sem bil s strani
Splošnega združenja za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo pri GZS.

8. Izvoljen v:
-

Družbenopolitični zbor

-

Zbor občin

-

Zbor združenega dela

-

Predsedstvo RS

11. Morebitna druga funkcija v Skupščini (poleg delegatske): Bil sem predsednik parlamentarnega Odbora za
splošne gospodarske zadeve na ravni Skupščine Republike Slovenije in še predsednik Odbora Zbora
združenega dela za splošne gospodarske zadeve ter član Odbora Zbora združenega dela za proračun in
finance.
12. Anekdota, dogodek iz poslanskih klopi, ki se vam je najbolj vtisnila v spomin: Pripravil sem Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za skupne družbene potrebe v letu 1990 in
poračun določenih obveznosti iz dohodka za skupne in splošne družbene za leto 1989. Po daljšem med
zborovskem usklajevanju je bil sprejet in med razpravo je dobil ime GRAŠIČEV ZAKON. Po sprejetju
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zakona je takratni podpredsednik Izvršnega sveta (vlade) predlagal zborom v obravnavo in sprejem ANTI
GRAŠIČEV ZAKON.
13. Če ste kandidirali na naslednjih volitvah, 6. decembra 1992, kot član katere stranke: nisem kandidiral
14. Hranite gradivo iz predvolilnega obdobja (pred aprilom 1990) in časa vašega delovanja v slovenski
skupščini? Kakšno? Predvsem vso dokumentacijo v povezavi s pripravo predloga že omenjenega Zakona
pod točko 12.
Podatki bodo od maja 2010 dostopni na spletnem portalu Slovenska pomlad, www.slovenskapomlad.si .
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