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Predlog zakona o RDEČEM KRIŽU SLOVENIJE - ESA 636 

Vlada Republike Slovenije je na 28. seji 29. 10. 1992 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RDEČEM KRIŽU SLOVENIJE, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 

221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 
- Janez JANŽA, član vlade Republike Slovenije in minister 
za obrambo, 

- dr. Božidar VOLJČ, član vlade Republike Slovenije in 
minister za zdravstvo, družino in socialno varstvo. 
- Miran BOGATAJ, namestnik ministra za obrambo, 
- Bojan UŠENIČNIK, direktor Republiške uprave za zaš- 
čito in reševanje. 

Predlog zakona o Rdečem križu Slovenije bosta obravnavali 
Komisija Skupščine Republike Slovenije za notranjo politiko 
kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga zakona o Rdečem križu Slovenije so 
pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združe- 
nega dela. 

PREDLOG ZAKONA o Rdečem križu Slovenije 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

l.člen Z 

Rdeči križ Slovenije je neodvisna, humanitarna organizacija 
nacionalnega pomena, ki na območju Republike Slovenije 
deluje v skladu z Ženevskimi konvencijami iz leta 1949 in 
Dodatnima protokoloma k Ženevskim konvencijam o zaščiti 
žrtev spopadov (v nadaljnjem besedilu ženevske konvencije) 
ter sklepi mednarodnih konferenc Rdečega križa. 

Rdeči križ Slovenije je nepridobitna organizacija, ki opravlja 
svoje naloge brez razlikovanja glede na narodnost, raso, spol, 
jezik, vero, politično ali drugo prepričanje ljudi. 

2. člen 

Rdeči križ Slovenije sestavljajo lokalne organizacije. Za usta- 
novitev, organizacijo in delovanje organizacij Rdečega križa 
Slovenije se uporabljajo predpisi o društvih. 

Rdeči križ Slovenije s statutom določi področje, naloge in 
način dela, pristojnosti svojih organov in služb ter svojo 
organiziranost. 

3. člen 

Rdeči križ Slovenije je sestavni del mednarodnega gibanja 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca, zato sodeluje z naci- 
onalnimi organizacijami Rdečega križa in Rdečega polme- 
seca ter tudi z drugimi humanitarnimi, zdravstvenimi in soci- 
alnimi organizacijami doma in v tujini. 

4. člen 

Rdeči križ Slovenije in njegove organizacije imajo pečat 
v katerem so besedilo Rdeči križ Slovenije, ime organizacije, 
sedež ter naslov organizacije. V sredini pečata je znak rde- 
čega križa. 

5. člen 

Rdečega križa Slovenije je rdeč križ s štirimi enakimi 
kraki na belem polju. 

II. NALOGE RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE 

6. člen 

Rdeči križ Slovenije pomaga oblastem pri preprečevanju in 
lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja ljudi ter 
zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic, posebno med 
oboroženimi spopadi in drugimi izrednimi stanji ter opravlja 
druge naloge določene s tem zakonom in statutom. 

Rdeči križ Slovenije seznanja javnost z mednarodnim huma- 
nitarnim pravom ter širi in uresničuje načela svetovnega 
humanitarnega gibanja. 

7. člen 

Rdeči križ Slovenije v skladu s 26. členom ženevske konven- 
cije za izboljšanje položaja ranjencev in bolnikov oboroženih 
sil v vojni z dne 12. avgusta 1949 sodeluje z zdravstveno 
službo in sanitetno službo oboroženih sil Republike Slovenije 
ter Civilno zaščito Republike Slovenije pri preskrbi poškodo- 
vanih in zbolelih ob oboroženem spopadu. 

8. člen 

Rdeči križ Slovenije organizira hrambo in razporeja pomoč, ki 
jo dobi od nacionalnih in mednarodnih organizacij Rdečega 
križa, drugih organizacij ter posameznih darovalcev, ter orga- 
nizira zbiranje pomoči v Republiki Sloveniji in jo ob medna- 
rodni pomoči pošilja v tujino. 

Naloge, ki jih opravlja kot javno pooblastilo 
9. člen 

Rdeči križ Slovenije opravlja naslednje naloge kot javno poo- 
blastilo: 
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- naloge v zvezi z obveščanjem, evidentiranjem in poizvedo- 
vanjem za žrtvami oboroženih spopadov in prizadetimi 
v naravnih in drugih nesrečah; 
- organizira usposabljanje osebja za opravljanje nalog, ki jih 
določajo ženevske konvencije; 
- organizira tečaje in izpite iz prve pomoči; 
- organizira in usposablja enote za prvo pomoč; 
- izvaja akcije za pridobivanje krvodajalcev in organizira krvo 
dajalske akcije; 
- izdaja izkaznice darovalcem delov človeškega telesa; 
- izvaja ukrepe zdravstvenega varstva ljudi ob naravnih in 
drugih nesrečah ter oboroženih spopadih; 
- izvaja ukrepe za sprejemanje in nastanitev evakuiranega 
prebi valstva in drugih ogroženih ljudi ter druge ukrepe, ki 
lahko prispevajo k preskrbi ogroženih in prizadetih ljudi. 

O vseh dejstvih iz prejšnjega odstavka izdaja Rdeči križ Slove- 
nije listine in potrdila. 

10. člen 

Pristojni državni organi sodelujejo z Rdečim križem Slovenije 
pri opravljanju njegovih nalog. 

Državni organi so dolžni Rdečemu križu Slovenije zagotoviti 
ob naravni ali drugi nesreči prednost pri prevozu oseb in 
materiala z javnimi prometnimi sredstvi in prednost pri obveš- 
čanju prebivalstva po javnih medijih in sistemov telekomuni- 
kacij. 

Zbirke podatkov 
11. člen 

Rdeči križ Slovenije vodi naslednje zbirke podatkov o: 

- osebah, ki opravljajo izpit iz prve pomoči, 
- predavateljih (zdravnikih, medicinskih sestrah in drugih), 
- ekipah in osebah, ki opravljajo različne programe usposab- 
!jan ja, 
- krvodajalcih, 
- prostovoljnih darovalcih delov človeškega telesa, 
- članstvu v organizacijah Rdečega križa, 
- darovalcih denarnih in drugih prispevkov, 
- socialno ogroženih osebah, ki jim Rdeči križ Slovenije 
v okviru svojih pristojnosti pomaga, 
- dobitnikih priznanj in odlikovanj Rdečega križa Slovenije , 
- o osebah, ki imajo v skladu z ženevskimi konvencijami 
pravico nositi znak rdečega križa. 

12. člen 

Vse zbirke podatkov iz prejšnjega člena vsebujejo naslednje 
osebne podatke: 

- priimek in ime, 
- datum in kraj rojstva, 
- stalno ali začasno prebivališče. 

Posamezne zbirke podatkov vsebujejo poleg osebnih podat- 
kov iz prejšnjega odstavka še naslednje podatke: 

a) o predavateljih: 
- poklic - posebnosti glede specializiranosti, 
- naslov zavoda ali druge organizacije, kjer je predavatelj 

b) o krvodajalcih: 
- krvna skupina in Rh faktor; 
c) o prostovoljnih dajalcih delov človeškega telesa: 
- deli telesa, ki jih ob smrti podarja, 
- priimek, ime in naslov osebe, ki naj se ob nesreči obvesti; 
d) o Janstvu v organizacijah Rdečega križa: 
- funkcija, ki jo opravljajo člani; 
e) o socialno ogroženih osebah, ki jim Rdeči križ Slovenije 
v okviru svojih pristojnosti pomaga: 
- vrsta ogroženosti, 
- pomoč, ki jim je bila dana; 

f) o dobitnikih priznanj in odlikovanj Rdečega križa Slovenije : 
- vrsta priznanja ali odlikovanja; 
g) o osebah, ki imajo v skladu z ženevskimi konvencijami, 
pravico nositi znak Rdečega križa: 
- vrsta zaščite po ženevskih konvencijah. 

Rdeči križ Slovenije zbira osebne podatke, določene v tem 
členu, neposredno od posameznikov ter jih shranjuje in upo- 
rablja le toliko časa, kot je to potrebno za dosego namena, 
zaradi katerega so bili zbrani. Osebne podatke o socialno 
ogroženih osebah lahko pridobiva tudi iz drugih uradnih 
zbirk. 

III. SLUŽBA ZA POIZVEDOVANJE 

13. člen 

Pri Rdečem križu Slovenije se ustanovi služba za poizvedo- 
vanje. 

Služba za poizvedovanje opravlja naloge informacijskega 
urada iz 122. člena ženevske konvencije o ravnanju z vojnimi 
ujetniki z dne 12. avgusta 1949 in 136. člena ženevske konven- 
cije o zaščiti civilnih oseb med vojno z dne 12. avgusta 1949 
ter druge naloge, določene s tem zakonom in statutom. 

14. člen 

Služba za poizvedovanje vodi zbirke podatkov, daje podatke 
prizadetim posameznikom, pristojnim organom in organizaci- 
jam v državi in v tujini ter vzpostavlja stike med družinskimi 
člani, ki so jih ločili vojna ali druga izredna stanja. 

Za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka služba za poizve- 
dovanje zbira o: 

1) vojnih ujetnikih, 
2) vojnih beguncih, 
3) civilnih internirancih, 
4) zaščitenih osebah, ujetih dalj kot dva tedna, 
5) zaščitenih osebah na prisilnem bivanju, 
6) ranjenih, bolnih in umrlih pripadnikih oboroženih sil ter 
brodolomcih, 
7) otrocih ločenih od starcev zaradi vojnih spopadov, 
8) otrocih evakuiranih v tuje države, 
9) pogrešanih osebah, 
10) žrtvah naravnih in drugih nesreč, 

naslednje osebne podatke: 

- priimek in ime, 
- kraj in datum rojstva, 
- ime in priimek očeta in matere ter materin dekliški priimek. 

15. člen 

Služba za poizvedovanje zbira za posamezne zbirke podat- 
kov, poleg podatkov iz prejšnjega člena, še naslednje osebne 
podatke; 

a) o vojnih ujetnikih: 

- čin, 
- številka vojaške enote, oddelka, 
- osebna ali serijska številka oziroma registrska številka iz 
vojaške evidence, 
- oznaka sil, ki ji pripada, 
- državljanstvo, 
- priimek in ime osebe, ki jo je treba obvestiti, 
- naslov, kamor se pošlje pošta za vojne ujetnike, 
- o spremembah, osvoboditvah, repatriacijah, pobegih, 
namestitvah v bolnišnice ter smrti, 
- o zdravstvenem stanju tistih, ki so ranjeni; 

b) o vojnih beguncih, civilnih internirancih, zaščitenih ose- 
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bah, ujetih dalj kot dva tedna, ter zaščitenih osebah na prisil- 
nem bivanju: 

- državljanstvo, 
- narodnost, 
- kraj stalnega bivališča, 
- začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, 
- datum in vrsta ukrepov, ki so bili sprejeti, 
- naslov, kamor se jim pošilja pošta, 
- priimek in naslov osebe, ki jo je treba obvestiti, 
- datum prijave, 
- o zdravstvenem stanju tistih, ki so bolni; 

c) o ranjencih, bolnikih in umrlih pripadnikih oboroženih sil 
ter brodolomcih: 

- označbo sile, ki ji pripadajo, 
- številka armade, polka ali druge vojaške enote, 
- osebna ali serijska številka oziroma registrska številka iz 
vojaške evidence, 
- vsi drugi podatki, ki so v osebni izkaznici ali na razpoznavni 
znački, 
- državljanstvo, 
- datum in kraj zajetja ali smrti, 
- posebnosti v zvezi z ranami, boleznijo ali vzrokom smrti; 

d) o evakuiranih otrocih ter otrocih ločenih od staršev zaradi 
vojnih spopadov: 

- spol otroka, 
- narodnost otroka, 
- državljanstvo otroka, 
- otrokovi najbljižji sorodniki, 
- materni jezik otroka in vsi jeziki, ki jih govori, 
- naslov otrokove družine, 
- katera koli številka za identifikacijo otroka, 
- zdravstveno stanje otroka, 
- krvno skupino otroka, 
- vsako posebno znamenje, 
- datum in kraj, kjer je bil otrok najden, 
- datum, ko je in kraj, od koder je zapustil državo, 
- veroizpoved otroka, če jo ima, 
- sedanji naslov otroka v državi, ki ga je sprejela, 
- datum, kraj in okoliščine smrti in pokopa. 

Po podatkih iz prejšnjega odstavka o evakuiranih otrocih ter 
otrocih, ločenih od staršev zaradi vojnih spopadov služba za 
poizvedovanje izda karton s fotografijo otroka, ki se pošlje 
centralni poizvedovalni agenciji mednarodnega komiteja 
Rdečega križa, če je to mogoče, in ne pomeni nobenega 
tveganja ali škode za otroke. 

16. člen 

Služba za poizvedovanje vodi tudi zbirke podatkov o prizade- 
tih in pogrešanih osebah v naravnih in drugih nesrečah, ki 
vsebujejo naslednje podatke: 

- priimek in ime, 
- kraj in datum rojstva, 
- popolno očetovo in materino ime in priimek ter materin 
dekliški priimek, 
- državljanstvo, 
- stalno ali začasno prebivališče, 
- kraj nesreče, 
- kraj trenutnega prebivanja, 
- vsako posebno znamenje, 
- zdravstveno stanje. 

17. člen 

Za zbirko podatkov o pogrešanih osebah se uporabijo podatki 
iz zbirk podatkov, ki se vodijo na podlagi 15. in 16. člena tega 
zakona, če se nanašajo na pogrešane osebe. 

Služba za poizvedovanje pri zbiranju teh podatkov upošteva 

voljo ožjih sorodnikov ob upoštevanju določil tega zakona, 
zakona o varstvu osebnih podatkov ter ženevskih konvencij. 

18. člen 

Podatki iz 15., 16. in 17. člena tega zakona se zbirajo nepo- 
sredno od prizadetega posameznika ali pa od tretjih oseb, za 
katere služba ugotovi, da te podatke imajo. 

Podatke iz 15., 16. in 17. člena tega zakona smejo uporabljati: 

- Rdeči križ Slovenije za opravljanje svojih nalog, 
- državni organi, kadar je tako določeno z zakonom, 
- krvni sorodniki v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega 
tretjega kolena, zakonec ali sorodniki po svaštvu do vštetega 
drugega kolena, skrbnik ali oskrbovanec, posvojitelja ali po- 
svojenec, 
- tisti posameznik, na katerega se nanašajo, 
- organi in organizacije drugih držav, ko tako določajo 
ženevske konvencije. 

19. člen 

Rdeči križ Slovenije izdaja na podlagi zbirk podatkov, ki jih 
služba za poizvedovanje vodi, potrdila, overjene sezname 
umrlih in druge listine. 

20. člen 

Organizacijo in način dela službe za poizvedovanje ureja 
Rdeči križ Slovenije s pravili. 

IV. UPORABA IN VARSTVO ZNAKA RDEČEGA KRIŽA 

21. člen 

Znak rdečega križa na beli podlagi in ime Rdeči križ se smeta 
uporabljati samo na način, kot je določeno z ženevskimi 
konvencijami, s tem zakonom in na podlagi tega zakona 
izdanimi izvršilnimi predpisi. 

Znak rdečega križa na beli podlagi (v nadaljnjem besedilu: 
znak) je dovoljeno uporabljati kot sredstvo označevanja in kot 
sredstvo zaščite. Zaščitna uporaba znaka je predvidena za 
označevanje medicinskega osebja in opreme, ki ga je treba 
spoštovati in zaščititi v oboroženih spopadih. Označevalna 
uporaba znaka služi temu, da pokaže, da so osebe oziroma 
predmeti povezani z gibanjem. 

Samo Rdeči križ Slovenije ima pravico do imena Rdeči križ. 

22. člen 

Vsem fizičnim in pravnim osebam, razen tistim, ki jim to 
dovoljuje ta zakon, je trajno prepovedana uporaba: 
- znaka rdečega križa na beli podlagi ali imena Rdeči križ ali 
Ženevski križ ali 
- znaka rdečega polmeseca na beli podlagi ali imena Rde- 
čega polmeseca, 
- pa tudi vsakega znaka ali imena, ki bi posnemal znak ali ime 
iz prve in druge alinee, ne glede na namen uporabe in čas, 
ko so bili sprejeti. 

23. člen 

V miru smejo biti z znakom kot sredstvom označevanja ozna- 
čeni: 

1. stavbe, naprave, sanitetni material ter prevozna in prenosna 
sredstva zdravstvenih zavodov, zasebnih zdravstvenih delav- 
cev in zdravstvenih sodelavcev; 
2. prevozna in prenosna sredstva drugih pravnih oseb. ki se 
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uporabljajo za prevoz ranjencev in bolnikov, če dobijo za 
nošenje znaka dovoljenje ministrstva, pristojnega za zdrav- 
stvo; 
3. kraji, določeni za prvo medicinsko pomoč v naselju, na 
prometnicah, podjetjih, zavodih ter drugih organih in orga- 
nizacijah, ter kraji, kjer sta spravljena sanitetni material in 
oprema, namenjena za prvo pomoč; 
4. osebje, stavbe, sredstva in material Rdečega križa Slove- 
nije; 
5. osebje, sredstva in material tujih organizacij Rdečega križa, 
dokler v Republiki Sloveniji z dovoljenjem Vlade Republike 
Slovenije opravljajo dejavnost Rdečega križa; 
6. zdravstveni zavodi ter sanitetne enote in zavodi, stavbe, 
naprave, sanitetni material ter prevozna in prenosna sredstva 
(kopenskih, pomorskih in zračnih sil), ki pripadajo sanitetni 
službi oboroženih sil; 
7. sanitetna služba oboroženih sil drugih držav, dokler 
z dovol- jenjem Vlade Republike Slovenije opravlja sanitetno 
dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. 

V oboroženem spopadu mora biti znak, ki ga uporabljajo 
fizične in pravne osebe iz prejšnjega odstavka za označeva- 
nje, manjši od znaka, ki se uporablja za zaščito po ženevskih 
konvencijah in ga ni dovoljeno imeti na traku okrog rokava, 
na strehi stavbe in na prevoznih sredstvih. 

24. člen 

V oboroženem spopadu smejo znak kot sredstvo označevanja 
in kot sredstvo zaščite uporabljati za označevanje: 

1. stavb, naprav, sanitetnega materiala, prevoznih in prenos- 
nih sredstev ter osebja v zdravstvenih zavodih, zasebnih 
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev; 
2. stavb, naprav, sanitetnega materiala ter prevoznih in pre- 
nos— nih sredstev Rdečega križa Slovenije in oseb določenih 
za iskanje, zbiranje, prenašanje in nego ranjencev in bolnikov 
ali za preprečevanje bolezni; 
3. enot civilne zaščite za prvo pomoč; 
4. bolnišničnih ladij; 
5. ekip za prvo pomoč, ki jih organizirajo zdravstveni zavodi in 
druge organizacije ter Rdeči križ Slovenije, dokler opravljajo 
te naloge; 
6. sredstev kopenskega, vodnega in zračnega prometa name- 
njena za prenašanje brodolomcev, ranjencev, bolnikov in 
sanitetnega materiala (sanitetni transport); 
7. osebja, sredstev in materiala tujih organizacij Rdečega 
križa, Rdečega polmeseca in drugih tujih prostovoljnih dru- 
štev za pomoč, kadar z dovoljenjem Vlade Republike Slove- 
nije opravljajo sanitetno dejavnost na ozemlju Republike Slo- 
venije; 
8. zdravstvene službe in sanitetnih enot in zavodov, stavb, 
naprav, sanitetnega materiala ter prevoznih in prenosnih 
sredstev (kopenskih, pomorskih in zračnih), ki pripadajo sani- 
tetni službi oboroženih sil; 
9. sanitetna služba oboroženih sil drugih držav, dokler 
z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije opravlja sanitetno 
dejavnost na ozemlju Republike Slovenije; 
10. sanitetnih območij in krajev določenih za varstvo ranjen- 
cev in bolnikov, ter oseb, ki v teh območjih in krajih oskrbu- 
jejo ranjence in bolnike ter jih negujejo. 
Znak, ki se uporablja kot sredstvo označevanja, mora biti 
manjši od znaka, ki se uporablja kot sredstvo zaščite in ne 
sme biti na na traku okrog rokava in na strehah. 

25. člen 

Osebe, ki imajo pravico nositi znak rdečega križa, morajo 
imet; v oboroženem spopadu izkaznico z znakom rdečega 
križa, s svojo fotografijo in vtisnjenim suhim žigom ter okrog 
rokava trak, odporen proti vodi. 

Pristojni organ izda osebam iz prejšnjega odstavka izkaznico 
in trak, odporen proti vodi ter o tem vodi evidenco. 

V. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI RDEČEGA KRIŽA 

26. člen 

Rdeči križ Slovenije sme v okviru namena svojega delovanja 
pridobivati, razpolagati in odtujevati premično in nepremično 
premoženje kot svojo lastnino, poleg tega pa: 

- neomejeno zbirati prispevke in sprejemati darila ali volila, 
- pobirati članarino, 
- razpolagati z drugimi viri v skladu z zakonom. 

27. člen 

Republika Slovenija iz svojega proračuna zagotavlja sredstva 
za naloge, ki jih Rdeči križ Slovenije opravlja kot javna poo- 
blastila. 

» 
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo na podlagi 
letnega programa Rdečega križa Slovenije, ki ga sprejme 
Vlada Republike Slovenije. 

Občina lahko zagotavlja sredstva za tiste dejavnosti lokalnih 
organizacij Rdečega križa Slovenije, ki jih ne zagotavlja Repu- 
blika Slovenija. 

28. člen 

V Tednu Rdečega križa in v Tednu solidarnosti mora pravna 
oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost 
v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, 
ladijskem in avtobusnem prometu ali opravlja dejavnost PTT, 
obračunati fizičnim in pravnim osebam, ki uporabljajo njihove 
storitve, prispevek v korist Rdečega križa Slovenije. Prispevek 
se obračuna od vsake prodane vozovnice, oziroma od vsake 
poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu, razen 
za knjige, časopise in revije. 

Vlada Republike Slovenije določi višino prispevka iz prejš- 
njega odstavka, način plačevanja in obračunavanja ter more- 
bitne oprostitve. 

VI.NADZOR 
29. člen 

Zakonitost dela Rdečega križa Slovenije pri opravljanju javnih 
pooblastil nadzoruje ministrstvo, pristojno za zdravstvo, dru- 
žino in socialno varstvo ter ministrstvo, pristojno za obrambo. 

30. člen 

Pri nadzorovanju izvrševanja določb IV. poglavja tega zakona 
pristojni organi odredijo odstranitev znamenja rdečega križa, 
ki se uporablja oziroma nosi v nasprotju s pogoji, predpisa- 
nimi s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 
31. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri samostoj- 
nem opravljanju dejavnosti, če v nasprotju s prvim odstavkom 
23. člena tega zakona v miru: 

1. uporablja znak rdečega križa na beli podlagi ali ime Rdeči 
križ (prva alinea prvega odstavka 22. člena); 

2. uporablja znak rdečega polmeseca na beli podlagi ali ime 
Rdečega polmeseca (druga alinea prvega odstavka 22. člena); 

3. uporablja znak ali ime, ki bi posnemal znak rdečega križa 
na beli podlagi ali ime Rdeči križ oziroma znak rdečega 
polmeseca na beli podlagi ali ime Rdečega polmeseca (tretja 
alinea 22. člena). « 
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Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje fizična oseba, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

32. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, če v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena 
tega zakona v oboroženem spopadu: 

1. uporablja znak rdečega križa na beli podlagi ali naziv Rdeči 
križ (prva alinea prvega odstavka 22. člena); 
2. uporablja znak rdečega polmeseca na beli podlagi ali naziv 
Rdečega polmeseca (druga alinea prvega odstavka 22. člena); 
3. uporablja znak ali ime, ki bi posnemal znak rdečega križa 
na beli podlagi ali ime Rdeči križ oziroma znak rdečega 
polmeseca na beli podlagi ali ime Rdečega polmeseca (tretja 
alinea 22. člena). 

33. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali posameznik, ki pri samostojnem opravljanju 
dejavnosti, stori prekršek, če v nasprotju z 28. členom tega 
zakona ne plačuje prispevkov v korist Rdečega križa Slove- 
nije. 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 

Premoženje Rdečega križa Jugoslavije na območju Republike 
Slovenije in Rdečega križa Slovenije postane z dnem registra- 
cije Rdečega križa Slovenije njegova lastnina. 

35. člen 

Rdeči križ Slovenije mora v šestih mesecih od uveljavitve tega 
zakona sprejeti statut, v enem letu od uveljavitve tega zakona 
pa se morajo organizacije Rdečega križa Slovenije v skladu 
s tem zakonom in sprejetim statutom organizirati in registri- 
rati pri pristojnem organu. 

Do uveljavitve statuta Rdečega križa Slovenije organizacije 
Rdečega križa Slovenije delujejo v skladu z veljavnimi pred- 
pisi. 

36. člen 

Podrobnejše predpise izdajo: 

1. Rdeči križ Slovenije - za uporabo znaka rdečega križa pri 
opravljanju svoje dejavnosti; 
2. Ministrstvo, pristojno za obrambo - za uporabo znaka 
rdečega križa v zdravstveni in sanitetni službi oboroženih sil; 
3. Ministrstvo, pristojno za zdravstvo - za uporabo znaka 
rdečega križa ter postopek izdaje izkaznice in traku osebam iz 
25. člena. 

Pristojni organi sprejmejo izvršilne predpise po tem zakonu 
v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. 

37. člen 

Do uveljavitve izvršilnih predpisov iz prejšnjega člena se upo- 
rabljata pravilnik o načinu uporabe znamenja rdečega križa 
(Uradni list SFRJ, št. 59/83) ter pravilnik o uporabi rdečega 
križa in posebni osebni izkaznici sanitetnega osebja v oboro- 
ženih silah Socialistične federativne republike Jugoslavije 
(Uradni list SFRJ, št. 30/84). Določbe, ki se nanašajo na 
oborožene sile Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije, se uporabljajo za oborožene sile Republike Slovenije. 

38. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati: 

- zakon o položaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije 
(Uradni list, št. 8/78), 
ter se prenehata uporabljati: 

- zakon o položaju in pooblastilih Rdečega križa Jugoslavije 
(Uradni list SFRJ, št. 13/76) in 
- zakon o uporabi in varstvu znamenja in imena rdečega 
križa (Uradni list SFRJ, (št. 13/82). 

39. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov v mesecu 
juliju sprejela predlog za izdajo zakona o Rdečem križu Slove- 
nije z osnutkom zakona in predlagatelju naložila, da ob upo- 
števanju razprave na zborih in delovnih telesih, pripravi pred- 
log zakona. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona o Rdečem križu 
Slovenije proučil vse pripombe delovnih teles, zborov in nje- 
govih poslancev ter jih v kar največji meri upošteval 

Pripombe glede ureditve položaja drugih humanitarnih orga- 
nizacij v tem zakonu predlagatelj pri pripravi predlaganega 
zakona ni mogel upoštevati. Predlagani zakon namreč ureja 
položaj organizacije Rdečega križa Slovenije s stališča med- 
narodnega prava ter ureja obveznost, ki jo je prevzela država 
s sprejemom ženevskih konvencij. To pa je. pooblastiti naci- 
onalno organizacijo za opravljanje humanitarnih nalog ob 
oboroženem spopadu ter določiti, da priznava svoji organiza- 
ciji Rdečega križa Slovenije zaščito, ki jo po ženevskih kon- 
vencijah imajo (to je v oboroženem spopadu vidna zaščita 
z znakom rdečega križa, ki bi ga morale upoštevati vse strani 
v spopadu). Tudi iz primerjalne zakonodaje ne izhaja, da bi 

država v istem aktu uredila položaj vseh humanitarnih organi- 
zacij ter položaj svoje organizacije Rdečega križa. 

Pobude za nov zakon, ki bi urejal položaj vseh humanitarnih 
organizacij in ne le Rdečega križa Slovenije, je Vlada Repu- 
blike Slovenije proučila in tudi pripravila odgovor. Vlada 
meni, da poseben zakon, ki bi urejal pravni status dobrodel- 
nih organizacij, ni potreben. Dobrodelna organizacija, ki jo 
ustanovi verska skupnost, se namreč organizira po predpisih 
cerkvenega prava, laična dobrodelna organizacija pa se regi- 
strira po predpisih o društvih. Dobrodelne organizacije pa 
tudi ureja predlog zakona o socialnem varstvu, ki določa, da 
so dobrodelne organizacije prostovoljne in neprofitne ogani- 
zacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in 
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zako- 
nom ali verske skupnosti. V skladu z definicijo tega zakona je 
Rdeči križ Slovenije na področju socialnega varstva izenačen 
z drugimi dobrodelnimi organizacijami. V skladu s tem zako- 
nom bo torej Rdeči križ Slovenije, če bo izpolnjeval druge 
pogoje, ki jih zakon določa, enakovredno z drugimi dobrodel- 
nimi organizacijami opravljal naloge socialne pomoči. 
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Glede na pripombe Zakonodajno-pravne komisije, da bi 
morala biti jasno razvidna razmejitev med splošnimi nalogami 
Rdečega križa Slovenije in nalogami, ki jih opravlja kot javno 
pooblastilo, je predlagatelj vse določbe o nalogah iz poglavja 
Splošne določbe zajel v poglavju o nalogah. Poglavje splošne 
določbe obsegajo samo tiste določbe, ki določajo položaj 
Rdečega križa Slovenije. 

Predlagatelj je proučil pripombe o potrebnosti določbe dru- 
gega odstavka 1. člena osnutka zakona, da Rdeči križ Slove- 
nije deluje v skladu s sklepi mednarodnih konferenc Rdečega 
križa oziroma ali je določba drugega odstavka 1. člena 
osnutka zakona sploh zakonska materija. Namen drugega 
odstavka 1. člena osnutka zakona je namreč določiti, da 
Rdeči križ Slovenije kot od države neodvisna organizacija 
deluje v skladu s tem zakonom, ženevskimi konvencijami, ki 
urejajo ravnanje in položaj nacionalne organizacije v vojni (in 
ni materija tega zakona), kot tudi sklepi mednarodnih konfe- 
renc Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Od sklepov med- 
narodnih konferenc Rdečega križa in Rdečega polmeseca je 
odvisen ne samo mednarodnopravni položaj organizacije 
Rdečega križa (članstvo v mednarodnem gibanju Rdečega 
križa in Rdečega polmeseca), ampak tudi njeno delovanje. 
Namen dejavnosti Rdečega križa Slovenije ni le humanitarna 
dejavnost, zaprta v državne meje in samozadostna, ampak 
predvsem njegova vpetost v delovanje mednarodnega gibanja 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter v njegovo medna- 
rodno dejavnost, ki jo delno narekujejo tudi ženevske konven- 
cije. Hkrati to tudi pomeni, da kljub dolžnosti Rdečega križa 
Slovenije, da pomaga oblastem na humanitarnem področju, 
ne more država zahtevati od nacionalne organizacije Rde- 
čega križa Slovenije nekaj, kar je v nasprotju s sklepi medna- 
rodnih konferenc, ampak ji mora priznati neodvisnost, če želi 
da bo njena organizacija enakopravna članica gibanja. Ne 
nazadnje je to tudi dikcija, ki jo mednarodna konferenca 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca priporoča v svojem 
vzorčnem zakonu. Vključitev sklepov mednarodnih konferenc 
v zakon nadalje tudi pomeni priznanje države, da prizna 
organizaciji neodvisnost, ki je eno od temeljnih načel gibanja. 
Predlagatelj iz navedenih vsebinskih razlogov vztraja pri tem, 
da določba ostane v zakonu, pri čemer je zaradi vsebinske 
povezanosti združil prvi in drugi odstavek tega člena, dodal 
pa je novi drugi odstavek, ki podaja splošno definicijo organi- 
zacije, kot nepridobitne organizacije, ki opravlja svoje naloge 
brez razlikovanja glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, 
politično ali drugo prepričanje ljudi. 

Predlagatelj je z rešitvijo v 2. členu predloga zakona delno 
upošteval pripombe, dane k določbam 5. in 6. člena osnutka 
zakona glede nejasnosti bodoče organiziranosti Rdečega 
križa Slovenije kakor tudi statusa organizacij, ki ga sestav- 
ljajo. Predlagatelj je omenjene pripombe proučil skupaj 
z Rdečim križem Slovenije in besedilo omenjenih določb 
popravil v tem smislu, da je sedaj popolnoma jasno, da se 
organizacije Rdečega križa Slovenije ustanavljajo, registrirajo 
in organizirajo v skladu z veljavnimi predpisi o društvih. Orga- 
nizacije Rdečega križa Slovenije ne bodo več imele statusa 
družbenih organizacij, kot so jih imele po veljavnem zakonu, 
ampak bodo osebe zasebnega prava. Pripombe, da bi bilo 
treba v zakonu podrobneje urediti organizacijo in delovanje 
Rdečega križa Slovenije, predlagatelj ni mogel upoštevati, saj 
bi se s tem nedvomno poseglo v neodvisnost Rdečega križa 
Slovenije. Temeljno za organiziranost Rdečega križa Slove- 
nije je namreč prostovoljnost njegovega članstva. 

Predlagatelj tudi ni upošteval pripombe, da bi z zakonom 
določili, da je Rdeči križ Slovenije humanitarno društvo 
s posebnimi pooblastili. Rdeči križ Slovenije je organizacija, 
ki ima poleg svojih originarnih nalog še posebna pooblastila, 
kar pa ne pomeni da je društvo s posebnimi pooblastili, saj bi 
to pomenilo, da svojo celotno dejavnost opravlja kot posebno 
pooblastilo. Vsa preostala vprašanja, ne nazadnje tudi o tem, 
komu gre članarina, bodo rešena v statutu. 

Vprašanje o sedežu Rdečega križa Slovenije je predlagatelj 
ponovno proučil in ugotovil, da je to vprašanje materija sta- 
tuta, in je zato črtal omenjeno določbo. 

Predlagatelj je nadalje proučil splošno pripombo, dano na 
Zakonodajno-pravni komisiji in zborih, da bi moral zakon 
določati sodelovanje Rdečega križa Slovenije z drugimi 
humanitarnimi organizacijami. Zaradi osnovnega in hkrati 
najpomembnejšega načela neodvisnosti, je predlagatelj mne- 
nja, da se z zakonom ne more in ne sme predpisati, da mora 
Rdeči križ Slovenije sodelovati z drugimi humanitarnimi orga- 
nizacijami, (enako velja glede pripombe k 3. členu osnutka 
zakona glede usklajevanja prostovoljnosti). Predlagatelj je pa, 
da bi se izognil nerazumevanju določbe 3. člena predloga 
zakona, da Rdeči križ Slovenije sodeluje samo z drugimi 
organizacijami Rdečega križa in Rdečega polmeseca, dodal 
splošno določbo o sodelovanju z drugimi humanitarnimi, 
zdravstvenimi in socialnimi organizacijami doma in v tujini. 

Predlagatelj je nadalje upošteval pripombo, da bi bilo treba 
z zakonom urediti vprašanja v zvezi s pečatom Rdečega križa 
Slovenije in je zato v okviru splošnih določb oblikoval novo 
določbo 4. člena, ki to ureja. 

Zaradi pripombe Zakonodajno-pravne komisije k 3., 10. ter 
12.-15. členu, je predlagatelj na novo oblikoval poglavje 
o nalogah, pri čemer je poglavje razdelil na tri dele. V uvod- 
nem delu je opredelil splošne naloge Rdečega križa Slovenije, 
v drugem delu naloge, ki jih opravlja kot javno pooblastilo, ter 
v tretjem delu zbirke podatkov, ki jih vodi za opravljanje svojih 
nalog. Določba 3. člena zakonskega osnutka, zdaj 6. člen 
predloga zakona, je ostala vsebinsko nespremenjena, predla- 
gane so pa manjše spremembe. Predlagatelj je skrajšal 
določbo tega člena, saj je bil namen te določbe le opisno 
nakazati naloge Rdečega križa Slovenije, ki pa se zaradi 
njegove neodvisnosti ne smejo z zakonom predpisovati. 
Besede »pomaga državnim organom<• pa je nadomestil 
z besedami »pomaga oblastem-', ki bolj natančno določajo to 
njegovo specifično funkcijo, ki jo opravlja v skladu z ženev- 
skimi konvecijami in sklepi mednarodnih konferenc Rdečega 
križa in Rdečega polmeseca. 

Pri ponovni proučitvi določbe 10. člena osnutka zakona je 
predlagatelj ugotovil, da naloge Rdečega križa Slovenije, obli- 
kovane v določbah 7. in 8. člena niso naloge, ki jih Rdeči križ 
Slovenije opravlja kot javno pooblastilo, ampak da gre za 
naloge, za katere Rdeči križ Slovenije neposredno pooblaš- 
čajo ženevske konvencije in sklepi mednarodnih konferenc 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Gre predvsem za 
pomembno določbo 7. člena, s katero država v skladu 
z ženevskimi konvencijami pooblasti njeno nacionalno orga- 
nizacijo Rdečega križa, da pomaga redni sanitetni službi 
oboroženih sil. 
Zaradi rešite v predlogu zakona o socialnem varstvu, da bodo 
javno službo na področju socialnega varstva, poleg javnih 
socialnovarstvenih zavodov, opravljale tudi druge fizične in 
pravne osebe in sicer na podlagi koncesije, je predlagatelj 
izvzel določbo o sodelovanju Rdečega križa Slovenije pri 
organiziranju in dajanju socialne pomoči (10. člen osnutka 
zakona). Dejavnosti socialne pomoči, bodo namreč v skladu 
z zakonom opravljale vse tiste pravne osebe, ki bodo za to 
pridobile koncesijo. Če bo Rdeči križ Slovenije omenjeno 
koncesijo pridobil, potem bo lahko v skladu z veljavno zako- 
nodajo opravljal vse oblike socialnovarstvene pomoči (torej 
tudi ustanavljal sklade iz trajnih virov). 

Predlagatelj ni upošteval pripombe poslanskega kluba SDP, 
da se alinea o sodelovanju pri izvajanju zdravstvene prosvete 
in vzgoje dopolni z besedami: »v javni šoli« (k 10. členu 
osnutka zakona). Sodelovanje pri izvajanju zdravstvene pro- 
svete in vzgoje namreč poteka v skladu s planom zdravstve- 
nega varstva, kot to določa zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92). Iz tega 
torej izhaja, da je obseg izvajanja določen s tem planom. 
Glede na to, da to področje že ureja zgoraj omenjeni zakon, je 
predlagatelj črtal tudi to določbo. 

Preostale določbe 9. člena predloga zakona (prej 10. člena 
osnutka zakona) so ostale vsebinsko nespremenjene, predla- 
gane so le manjše redakcijske spremembe. 

V skladu z danimi pripombami je služba za poizvedovanje 
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urejena v samostojnem poglavju, priključene pa so ji tudi vse 
tiste določbe, ki se nanašajo na zbirke podatkov, ki jo služba 
za poizvedovanje vodi in so bile v osnutku zakona v samostoj- 
nem poglavju. Predlagatelj ni upošteval pripombe Zakonodaj- 
no-pravne komisije, da bi se morala določba 15. člena zakon- 
skega osnutka glasiti, da "organizacijo in način dela službe za 
poizvedovanje ureja Rdeči križ Slovenije v statutu«. Organiza- 
cijo in način dela službe za poizvedovanje Rdeči križ Slove- 
nije namreč ne ureja v statutu, ampak s pravili. V skladu 
z omenjenim je predlagatelj dopolnil določbo 20. člena pred- 
loga zakona. 

Določbe četrtega poglavja predloga zakona so vsebinsko 
ostale nespremenjene v primerjavi z osnutkom, določbe 
petega, šestega in sedmega poglavja, pa so v skladu z danimi 
pripombami redakcijsko popravljene. 

Predlagatelj je nadalje črtal določbo drugega odstavka 30. 

člena osnutka zakona (28. člen predloga zakona), ker bi se 
s predloženim načinom uvajala posebna obdavčitev nekaterih 
prireditev in usmerjenost tako zbranih sredstev izven prora- 
čuna, poleg tega pa so vse tovrstne prireditve in predstave že 
obdavčene, in sicer z davkom od prometa storitev po 5% 
stopnji. 

V poglavju Prehodne in končne določbe je predlagatelj 
v skladu z danimi pripombami oblikoval novo določbo, ki 
zavezuje Rdeči križ Slovenije, da mora v šestih mesecih od 
uveljavitve tega zakona sprejeti statut, v enem letu pa se 
morajo organizacije Rdečega križa Slovenije organizirati in 
registrirati pri pristojnem organu. 

Preostale določbe tega poglavja so ostale vsebinsko nespre- 
menjene, v skladu z danimi pripombami so predlagane 
manjše redakcijske spremembe. 

Predlog za izdajo zakona o NAGRADAH REPUBLIKE SLOVENIJE NA 

PODROČJU ŠOLSTVA s predlogom zakona - ESA 753 

Vlada Republike Slovenije je na 30. seji 5/11-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O NAGRADAH REPU- 
BLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU ŠOLSTVA S PREDLO- 
GOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in spreiem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije s predlogom, da ga Skupščina Republike Slove- 
nije čimpreje uvrsti na seje zborov. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku, ker 
gre v bistvu za prenehanje veljavnosti zakona o nagradah 
in priznanjih Staneta Žagarja in za novo ureditev nagrad 
na tem področju. Podobno je problematika nagrajevanja 
zakonsko rešena v novi zakonodaji na področ|u znanosti 
in zdravstva. Ta je bila sprejeta po spremembi političnega 
sistema Republike Slovenije. Namen obravnave predlože- 
nega zakona po predlaganem postopku je zagotoviti, da bi 
na področju šolstva vendarle še letos podelili nagrade za 
najvišje dosežke. Tega sedaj spričo veljavnega zakona in 

izvršilnega predpisa ni mogoče storiti, ne da bi s tem 
povzročili spornost samih nagrad. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 
- dr. Slavko GABER, član Vlade Republike Slovenije in 
minister za šolstvo in šport, 

- mag. Teja VALENČIČ, namestnica ministra za šolstvo in 
šport, 

- Stane ČEHOVIN, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za šolstvo in špor,. 

- mag. Teja VALENČIČ, namestnica ministra za šolstvo in 
šport, 

- Stane ČEHOVIN, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za šolstvo in šport. 

Predlog za izdajo zakona o nagradah Republike Slovenije na 
področju šolstva s predlogom zakona bosta obravnavala 
Odbor za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo kot 
matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o nagradah Repu- 
blike Slovenije na področju šolstva s predlogom zakona so 
pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združe- 
nega dela. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Podeljevanje nagrad in priznanj za izredne uspehe na vzgoj- 
noizobraževalnem področju ureja sedaj Zakon o nagradah in 
priznanjih Staneta Žagarja (Ur. I. SRS, št. 8/78). Zakon vsebuje 
vrsto določil, ki niso le v nasprotju z Ustavo Republike Slove- 
nije in spremembami političnega sistema, temveč v bistvu 
onemogočajo nadaljnje podeljevanje nagrad. Tako navedeni 
zakon med drugim določa: 

- ime nagrad in priznanj, ki je sedaj lahko sporno, 

- da se nagrade in priznanja podeljujejo za izredne uspehe 
pri napredku vzgoje in izobraževanja in pri uveljavljanju soci- 
alističnega samoupravljanja, 

- da se priznanja podeljujejo organizacijam združenega 
dela, delovnim skupnostim, družbenim organizacijam in dru- 
štvom, 

- da nagrade in priznanja podeljuje Izobraževalna skupnost 
Slovenije, ki imenuje tudi odbor za izbor nagrajencev, 

- da so predlagatelji kandidatov za nagrade: krajevne skup- 
nosti, organizacije združenega dela, samoupravne interesne 
skupnosti, družbeno-politične skupnosti in organizacije itd. 

Navedena določila in praksa, ki se je pri podeljevanju nagrad 
in priznanj na osnovi izvršilnega predpisa uveljavila (obvezna 
sestavina predloga sta bili tudi mnenji SZDL in Zavoda RS za 
šolstvo), so po mnenju Zveze pedagoških delavcev Slovenije 
poudarjala odločilno vlogo politike in ideologije in odrinjala 
strokovne kriterije pri izboru kandidatov za nagrade in priz- 
nanja. 

Pristojno ministrstvo se je zavedalo navedenega stanja, hkrati 
pa se je zavedalo nujnosti podeljevanja nagrad na področju 
šolstva, ki ne bodo v ničemer sporne, zato je novembra 1991 
pripravilo predlog zakona o nagradah Republike Slovenije za 
dosežke v šolstvu z osnutkom zakona. Zaradi nekaterih odpr- 
tih vprašanj in zaradi obilice drugih urgentnih zadev predla- 
gano gradivo pod prejšnjo vlado ni bilo pripravljeno do take 
stopnje, da bi o njem lahko razpravljala njena delovna telesa 
in telesa Skupščine Republike Slovenije. Sedanja vlada je 
problematiko podeljevanja nagrad na področju šolstva razčle- 
nila do take stopnje, da bodo o tem v kratkem razpravljala 
njena delovna telesa in Predlog za izdajo zakona o nagradah 
Republike Slovenije na področju šolstva z osnutkom zakona 
posredovala v nadaljnji postopek Skupščini Republike Slove- 
nije. 

Glede na to, kako je podobna problematika zakonsko razre- 
šena na tem področju zdravstva in na področju znanosti, kjer 
je pristojnima ministrstvoma dano pooblastilo, da z izvršilnim 
predpisom natančnejše določita postopek za podeljevanje 
nagrad, in za to, da podelitve nagrad ne bi odlašali še za daljši 
čas, bi bilo smotrno in v interesu šolstva navedeno problema- 
tiko rešiti, kot je predlagano. 

II. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON IN POGLAVITNE 
REŠITVE 

Cilj predlaganega zakona je, da se, bodisi v samem zakonu ali 
pa v izvršilnem predpisu, razreši tista temeljna vprašanja, ki 
onemogočajo podelitev nagrad na področju šolstva, tako, da 
le-te ne bi bile sporne. To je predvsem: 

-nevtralno ime nagrade: nagrada Republike Slovenije na 
področju šolstva, s čimer je implicitno poudarjeno, da je to 
najvišja nagrada (po občinah se podeljujejo različne druge 
nagrade), 

- prevladujoča vloga strokovnih kriterijev pri izboru kandi- 
datov za nagrade. V ta namen so predvidene strokovne komi- 
sije za posamezna področja, za katera se nagrade lahko 
podelijo. Prav tako je določen postopek za izbor kandidatov 
za nagrade, 

- odprava podeljevanja priznanj, kar je bilo vpeljano I. 1978 
in je povzročalo obilo nejevolje. Zakon iz leta 1965 priznanj ne 
pozna, 

- določba, da kandidate za nagrade na podlagi javnega 
razpisa predlagajo pravne osebe in posamezniki, s čimer je 
predlaganje odprto, hkrati pa so odpravljeni taksativno 
našteti neustrezni sedanji predlagatelji, 

- določba, da se nagrade praviloma podeljujejo posamezni- 
kom, lahko tudi skupinam in le izjemoma posameznikom za 
življenjsko delo, skuša odpraviti neustreznost iz dosedanjega 
izbora nagrajencev, ko so bile nagrade prepogosto podeljene 
ljudem, ki so odhajali v pokoj, premalokrat pa za inovativne 
dosežke v pedagoški praksi in teoriji. 

III. FINANČNE POSLEDICE 

Podeljevanje nagrad na področju šolstva ni nekaj novega. 
Nagrade se podeljujejo nepretrgoma od leta 1966. Zakon 
o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja iz leta 1978 je sicer 
podeljevanje nagrad in priznanj ter zagotavljanje finančnih 
sredstev za to prenesel na tedanjo Izobraževalno skupnost 
Slovenije. Ta je zagotavljala tudi sredstva za delovanje 
odbora. Toda že z Ustavnim zakonom za izvrševanjem dopol- 
nil k Ustavi Socialistične Republike Slovenije od IX-LXXXIX 
so bile funkcije dotedanje Izobraževalne skupnosti Slovenije 
prenesene na Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 
Glede na ta zakon o nagradah Republike Slovenije na 
področju šolstva za proračun ne bo imel nikakršnih novih 
finančnih posledic. Zagotoviti bo potrebno sredstva za največ 
eno nagrado za posamezno področje oziroma za največ dve, 
za osnovno in srednje izobraževanje. O dejanskem številu 
nagrad bo odločal odbor in bo lahko tudi manjše. Po predla- 
ganem zakonu ne bo več priznanj, kar bo sredstva za nagrade 
realno morda celo znižalo. Nekoliko, vendar ne bistveno, se 
bodo povečala sredstva za delo odbora in strokovnih komisij. 

Sredstva za nagrade republike Slovenije na področju šolstva 
se torej zagotavljajo tako kot doslej, v proračunu Republike 
Slovenije. 

poročevalec 
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PREDLOG ZAKONA o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva 

1. člen 

Za najvišje dosežke širšega pomena, ki utrjujejo varstvo člo- 
vekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževa- 
nju ter prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije, se 
podeljujejo nagrade Republike Slovenije na področju šolstva. 

2. člen 

Nagrade podeljuje odbor za nagrade Republike Slovenije na 
področju šolstva (v nadaljnjem besedilu: odbor) na predlog 
strokovnih komisij. 

Odbor ima predsednika in šest članov, ki jih na predlog 
ministra, pristojnega za šolstvo, imenuje Vlada Republike 
Slovenije. 

Strokovne komisije na predlog odbora imenuje minister, pri- 
stojen za šolstvo. 

3. člen 

Minister, pristojen za šolstvo določi, kdo lahko predlaga kan- 
didate za nagrade, komu se nagrade lahko podelijo, število in 
sestavo strokovnih komisij, vsebino javnega razpisa nagrad in 
postopek za izbor nagrajencev. 

4. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 
o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja (Ur. I. SRS, št. 8/78). 

5. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Cilj zakona o nagradah Republike Slovenije na področju 
šolstva je na novo urediti tista vprašanja, ki glede na sedaj 
veljavni zakon, v bistvu onemogočajo podeljevanje teh 
nagrad, s tem pa stari zakon preneha veljati. 

Rešitve, ki jih predlaga zakon, zadevajo najprej poimenovanje 
nagrade. Predlagamo, da bi se odločili za nevtralno in hkrati 
pomensko polno ime. Torej: nagrade Republike Slovenije na 
področju šolstva. Hkrati zakon na splošno definira nagrade. 
Te se podeljujejo za najvišje dosežke širšega pomena, ki 
utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
v vzgoji in izobraževanju in prispevajo k razvoju pedagoške 
prakse in teorije (1. člen). 

Pomembna novost, za katero menimo, da bo odpravila slabo- 
sti iz dosedanjega podeljevanja nagrad, predstavlja vključitev 
strokovnih komisij v postopek izbora kandidatov za nagrade. 
O izboru sicer odloča odbor, vendar na predlog strokovne 

komisije za posamezno področje, za katero je nagrada lahko 
podeljena. 

Odbor na predlog ministra, pristojnega za šolstvo, imenuje 
Vlada Republike Slovenije. Strokovne komisije pa na predlog 
odbora minister, pristojen za šolstvo (2. člen). 

Vse druge zadeve: število strokovnih komisij in njihovo 
sestavo, vsebino javnega razpisa nagrad in postopek za izbor, 
vključno s predvidenimi predlagatelji nagrad in določilom, 
komu se nagrada lahko podeli, so prepuščene izvršilnemu 
predpisu. 

Gre za podobno rešitev, kot sta jo na področju zdravstva in 
znanosti uvedla zakon o zdravstvenem varstvu in zakon o razi- 
skovalni dejavnosti. Oba zakona uvajata podobno poimeno- 
vanje nagrad, to je: Nagrade Republike Slovenije, podrob- 
nejša določila pa prepuščata ustreznima ministrstvoma 
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Tretje poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji 

POVZETEK 
Tretje poročilo o uresničevanju zakona o denacionaliza- 
ciji (Uradni list RS, št. 27/91 - v nadaljnem besedilu 
zakon) pomeni kontinuirano nadaljevanje spremljanja 
uresničevanja navedenega zakona, ki je bilo dozdaj 
celovito predstavljeno s prvim in drugim poročilom o nje- 
govem uresničevanju, ki ju je Vlada Republike Slovenije 
sprejela 20. marca 1992 oziroma 24. julija 1992 (Poroče- 
valec Skupščine RS, letnik XVIII, štev. 9 In 16). Pomeni 
tudi realizacijo sklepov Vlade Republike Slovenije, spre- 
jetih ob obravnavi in sprejemu drugega poročila, da 
Medresorska komisija Vlade Republike Slovenije za 
spremljanje uresničevanja zakona o denacionalizciji še 
nadalje sproti obvešča Vlado Republike Slovenije 
o uresničevanju tega zakona. 

Podatki v poročilu in prilogah praviloma obsegajo 
obdobje od uveljavitve zakona (7. december 1991) do 15. 
oktobra 1992, razen v nekaterih primerih, ko se nanašajo 
na drugo obdobje, na kar je v poročilu Izrecno opozor- 
jeno. Na posameznih mestih so za neposredno primer- 
javo, pri podatkih tega poročila, v oklepaju navedeni tudi 
podatki, ki se nanašajo na obdobje, ki ga je zajemalo 
drugo poročilo. 

Organi, ki so na prvi stopnji pristojni za odločanje o zah- 
tevah za denacionalizacijo (pristojni občinski upravni 
organi, temeljna sodišča, Ministrstvo za kulturo in Mini- 
strstvo za finance) so izdali 1531 (496) odločb o denaci- 
onalizaciji, od tega 1006, s katerimi je bilo zahtevam 
ugodeno, 435 zahtev je bilo zavrženih, v 43. primerih pa 
je bila zahteva zavrnjena. Izdali so tudi 79 začasnih 
odredb. 

Občinski upravni organi, pristo|ni za odločanje o zahte- 
vah za denacionalizacijo so po uveljavitvi zakona: 

- prejeli 12215 (9174) zahtev za denacionalizacijo, od 
tega je bilo 6016 (3394) popolnih, 4803 (3346) pa jih je 
poslano v dopolnitev; 
- izdali 1490 (489) odločb, od tega 414 (161) sklepov 
o zavrženju zahtev, 43 (27) zahtev je bilo zavrnjenih; 
- v 997 (300) primerih Izdali pozitivne odločbe, od tega 
220 (83) na podlagi sklenjenih poravnav. Z delnimi odloč- 
bami je bilo odločeno v 458 (109) primerih, v rokih, ki 
veljajo za skrajšani postopek, pa v 309 (128) primerih. 
Pravnomočnih je 827 odločb, 548 pa jih je bilo poslanih 
v izvršitev, zoper 159 odločb pa je bita vložena pritožba; 
- v 2085 primerih, kljub vloženi popotni zahtevi za dena- 
cionalizacijo, niso mogli izdati odločb, ker še niso spre- 
jeti spremljajoči zakoni; 
- izdali, od vloženih 157 zahtev, 75 začasnih odredb, od 
tega 45 o prepovedi razpolaganja, 17 o prepovedi del- 
nega ali popolnega lastninskega oziroma kapitalskega 
preoblikovanja in 25 o začasnem prenosu nepremičnin 
v začasni uporabi upravičencev; 
- razpisali 2184 (931) ustnih obravnav, od tega so jih 
opravili 1966 (789), komisije pa so izdelale tudi 966 (353) 
poročil Iz 65. člena zakona; 
- razrešili 296 (88) predhodnih vprašanj, v 480 (285) 
primerih pa Je bil postopek prekinjen zaradi ugotavljanja 
državljanstva na podlagi 63. člena zakona. 

S pozitivnimi odločbami Je bilo denacionaliziranih: 
- 10536 (4370) ha gozdov, od tega 8767 ha vrnjenih v last 

in posest za 33 ha pa je bilo določeno plačilo odškod- 
nine; 
- 1783 (497) ha kmetijskih zemljišč, od tega vrnjenih 
v last in posest 1545 ha, 116 ha v obliki solastninskega 
deleža (drugi odstavek 27. člena), 6 ha v obliki nado- 
mestne nepremičnine, za 8 ha pa je bila plačana odškod- 
nina; 
- 13 kmečkih gospodarstev In v tem okviru 8 objektov, 
207 ha zemljišč in 697 gozdov. 

- 70 (1) stanovanj v skupni površini 4026 m2, od tega jih 
je bilo vrnjenih v last in posest 17, z vzpostavitvijo last- 
ninske pravice pa 53 stanovanj; 
- 36 (10) stanovanjskih hiš, od tega 12 v last in posest, 
24 pa z vzpostavitvijo lastninske pravice; 
- 124 (27) poslovnih stavb in prostorov, od tega 61 v last 
in posest, 63 pa z vrnitvijo lastninske pravice; 
- 290739 m2 stavbnih zemljišč na katerih Je imel upravi- 
čenec pravico uporabe in 25153 m2 preostalih zazidanih 
in nezazidanih stavbnih zemljišč (prej vseh zemljišč 
skupno 190925 m2) 

V 5 primerih so bila podjetja vrnjena v last v celoti, v 11 
primerih pa z vzpostavitvijo lastninske pravice oziroma 
z vrnitvijo nepremičnine v last in posest. 

Ministrstva, ki na drugi stopnji odločajo o zahtevah za 
denacionalizacijo so prejela skupno 272 (50) pritožb. Od 
tega jih je rešenih 141. 37 pritožnikom je bilo ugodeno, 
102 jih je bilo zavrnjenih, dve pa zavrženi. 

Na podlagi podatkov in ocen, zbranih v tem poročilu in 
v primerjavi s podatki in ocenami prejšnjih poročit, je 
mogoča ugotovitev, da so organi, ki uresničujejo proces 
denacionalizacije, v preteklih štirih mesecih delovali le 
v deloma izboljšanih kadrovskih, organizacijsko-tehnič- 
nih, finančnih in drugih materialnih razmerah. Poleg tega 
pa razen sprejetih in izdanih podzakonskih aktov 
z nesprejetjem spremljajočih zakonov niso bili zagotov- 
ljeni pravni okviri, ki bi dopuščali uresničevanje zakona 
v celoti. 

Zato so podatki o številu izdanih odločb in o številu 
drugih dejanj v postopku denacionalizacije ter o obsegu 
denacionaliziranega premoženja v primerjavi s prete- 
klimi obdobji še nadalje ohrabrujoči. Kažejo na to, da se 
je učinkovitost uresničevnaja zakona kljub le deloma 
spremenjenim pogojem povečala v primerjavi s prete- 
klim obdobjem za več kot 100 do 200 odstotkov. 

Čeprav ni bilo mogoče pričakovati, da se bodo v prete- 
klem obdob|u v celoti, oziroma zadovoljivo razrešili vsi 
do zdaj ugotovljeni problemi, ki onemogočajo hitrejše 
uresničevanje zakona, pa celotno materialno stanje 
družbe in preobremenjenost državnih organov z drugimi, 
prav tako pomembnimi nalogami, opozarjata, da ti pro- 
blemi ne bodo mogli biti objektivno v celoti razrešeni tudi 
v naslednjih obdobjih. 

To pa tembolj terja, da se prizadevanja v razrešitvi nave- 
denih problemov še bolj okrepijo in poiščejo dodatne 
možnosti za njihovo odpravo, kar je v interesu ne samo 
upravičencev do denacionalizacije, temveč v interesu 
celotne družbe oziroma države pri njenem družbenem in 
lastninskem preoblikovanju. 
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I. UVOD 
1. Tretje poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji 
(Uradni list RS, št. 27/91 - v nadaljnjem besedilu zakon) 
pomeni kontinuirano nadaljevanje spremljanja uresničevanja 
navedenega zakona, ki je bilo do zdaj celovito predstavljeno 
s prvim in drugim poročilom o njegovem uresničevanju, ki ju 
je Vlada Republike Slovenije sprejela 20. marca 1992 oziroma 
24. julija 1992 (Poročevalec Skupščine RS, letnik XVIII, štev. 
9 in 16). Pomeni tudi realizacijo sklepov Vlade Republike 
Slovenije, sprejetih ob obravnavi in sprejemu drugega poro- 
čila, da Medresorska komisija Vlade Republike Slovenije za 
spremljanje uresničevanja zakona o denacionalizciji še nada- 
lje sproti obvešča Vlado Republike Slovenije o uresničevanju 
tega zakona. 

Tudi tretje poročilo je v okviru Medresorske komisije Vlade 
Republike Slovenije za spremljanje uresničevanja zakona 
o denacionalizaciji pripravilo in uskladilo Ministrstvo za pra- 
vosodje in upravo. Pripravljeno je na podlagi zbranih podat- 
kov in poročil izvršnih svetov skuščin občin, ministrstev in 
drugih organov, povezanih s procesom denacionalizacije. 

2. Poročilo ne ponavlja nalog, ki so že bile opravljene in so 
navedene v prvem in drugem poročilu. Prav tako ne vsebuje 
oziroma ne ponavlja podatkov iz predhodnih poročil, ki se 
nanašajo na vrste in datume ustanovitve ter število in izobraz- 
beno strukturo članov strokovnih komisij in pa podatke o šte- 
vilu priglasitev in zahtev, vloženih pred uveljavitvijo zakona. 
Naloge in podatki, ki jih tretje poročilo ne ponavlja, bodo 
ponovno navedeni oziroma prikazani v četrtem oziroma let- 
nem poročilu o uresničevanju zakona. 

Pač pa tretje poročilo vsebuje nekatere nove podatke, ki se 
nanašajo na število popolnih zahtev za denacionalizacijo, kjer 
ni bilo mogoče izdati denacionalizacijskih odločb zaradi ne 
sprejetja zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, 
zakona o Slovenskem odškodninskem skladu, zakona 
o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, 
oziroma zaradi ne sprejetja drugih zakonov in iz drugih razlo- 
gov. Novi so tudi podatki o številu pravnomočnih in izvršenih 
odločb, o številu odločb, zoper katere je bila vložena pritožba, 
o številu in vrsti izdanih začasnih odredb, kot tudi podrobnejši 
podatki o vrsti denacionalizacije podržavljenega premoženja. 

Podatki v poročilu in prilogah praviloma obsegajo obdobje od 
uveljavitve zakona (7. december 1991) do 15. oktobra 1992, 
razen v nekaterih primerih, ko se nanašajo na drugo obdobje, 
na kar je v poročilu izrecno opozorjeno. Na posameznih 
mestih so za neposredno primerjavo pri podatkih tega poro- 
čila v oklepaju navedeni tudi podatki, ki se nanašajo na 
obdobje, ki ga je zajemalo drugo poročilo. 

II. URESNIČEVANJE ZAKONA NA POSAMEZNIH 
PODROČJIH 

1. Pri organih prve stopnje 

Organi, ki so na prvi stopnji pristojni za odločanje o zahtevah 
za denacionalizacijo (pristojni občinski upravni organi, 
temeljna sodišča, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za 
finance), so izdali 1531 (496) odločb o denacionalizaciji, od 
tega 1006, s katerimi je bilo zahtevam ugodeno, 435 zahtev je 
bilo zavrženih, v 43 primerih pa je bila zahteva zavrnjena. 
Izdali so tudi 79 začasnih odredb. 

1.1. Občinski upravni organi (tabela 1). pristojni za odločanje 
o zahtevah za denacionalizacijo so po uveljavitvi zakona: 

- prejeli 12215 (9174) zahtev za denacionalizacijo, od tega je 
bilo 6016 (3394) popolnih, 4803 (3346) pa jih je poslano 
v dopolnitev; 
- izdali 1490 (489) odločb, od tega 414 (161) sklepov o zavrže- 
nju zahtev, 43 (27) zahtev je bilo zavrnjenih; 
- v 997 (300) primerih izdali pozitivne odločbe, od tega 220 
(83) na podlagi sklenjenih poravnav. Z delnimi odločbami je 
bilo odločeno v 458 (109) primerih, v rokih, ki veljajo za 
skrajšani postopek, pa v 309 (128) primerih. Pravnomočnih je 
827 odločb, 548 pa jih je bilo poslanih v izvršitev, zoper 159 

odločb pa je bila vložena pritožba; 
- v 2085 primerih kljub vloženi popolni zahtevi za denaciona- 
lizacijo, niso mogli izdati odločb, ker še niso sprejeti spremlja- 
joči zakoni; 
- izdali, od vloženih 157 zahtev, 75 začasnih odredb, od tega 
45 o prepovedi razpolaganja, 17 o prepovedi delnega ali 
popolnega lastninskega oziroma kapitalskega preoblikovanja 
in 25 o začasnem prenosu nepremičnin v začasni uporabi 
upravičencev; 
- razpisali 2184 (931) ustnih obravnav, od tega so jih opravili 
1966 (789), komisije pa so izdelale tudi 966 (353) poročil iz 65. 
člena zakona; 
- razrešili 296 (88) predhodnih vprašanj, v 480 (285) primerih 
pa je bil postopek prekinjen zaradi ugotavljanja državljanstva 
na podlagi 63. člena zakona. 

Pristojni občinski upravni organi so po uveljavitvi zakona na 
področju denacionalizacije: 

a) kmetijskih zemljišč, gozdov in kmečkih gospodarstev 
(tabela 2) - prejeli 7882 (5937) zahtev za denacionalizacijo, 
od tega 4154 (2685) popolnih, 2816 (2539) pa jih je bilo 
poslanih v dopolnitev. O zahtevah je bilo izdanih 976 (314) 
odločb, od tega 215 (93) sklepov o zavrženju zahtev in 24 (9) 
odločb o zavrnitvi zahtev. Pozitivnih odločb je bilo 786 (212), 
od tega 165 (61) na podlagi sklenjenih poravnav. 

S pozitivnimi odločbami je bilo denacionaliziranih: 

- 10536 (4370) ha gozdov, od tega 8767 ha vrnjenih v last in 
posest za 33 ha pa je bilo določeno plačilo odškodnine; 
- 1783 (497) ha kmetijskih zemljišč, od tega vrnjenih v last in 
posest 1545 ha, 116 ha v obliki solastninskega deleža (drugi 
odstavek 27. člena), 6 ha v obliki nadomestne nepremičnine, 
za 8 ha pa je bila plačana odškodnina; 
- 13 kmečkih gospodarstev in v tem okviru 8 objektov, 207 ha 
zemljišč in 697 gozdov. 

b) stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih stavb, poslovnih 
prostorov in stavbnih zemljišč (tabela 3) - prejeli 3652 (2715) 
zahtev, od tega 1581 (855) popolnih, 1618 (1317) pa jih je bilo 
poslanih v dopolnitev. Od skupnega števila 458 (163) izdanih 
odločb je bilo 161 (62) sklepov o zavrženju zahtev, v 18 (17) 
primerih pa je bila zahteva za denacionalizacijo zavrnjena. Od 
277 (83) izdanih pozitivnih odločb jih je bilo 45 (2) izdanih na 
podlagi poravnave. 

S pozitivnimi odločbami je bilo denacionaliziranih: 

- 70 (1) stanovanj v skupni površini 4026 m2, od tega jih je 
bilo vrnjenih v last in posest 17, z vzpostavitvijo lastninske 
pravice pa 53 stanovanj; 

- 36 (10) stanovanjskih hiš, od tega 12 v last in posest, 24 pa 
z vzpostavitvijo lastninske pravice; 

- 124 (27) poslovnih stavb in prostorov, od tega 61 v last in 
posest, 63 pa z vrnitvijo lastninske pravice; 

- 290739 m2 stavbnih zemljišč, na katerih je imel upravičenec 
pravico uporabe in 25153 m2 preostalih zazidanih in nezazi- 
danih stavbnih zemljišč (prej vseh zemljišč skupno 190925 
m2) 

c) podjetij in kapitala (tabela 4) - prejeli 681 (522) zahtev, od 
tega 281 (112) popolnih, 369 (348) pa jih je bilo poslanih 
v dopolnitev. Izdanih je bilo 56 (12) odločb, od tega 38 (6) 
sklepov o zavrženju zahtev, 1 (1) zahteva pa je bila zavrnjena. 
Od 14 (5) pozitivnih odločb je bilo 10 (5) izdanih na podlagi 
sklenjenih poravnav. 

V 5 primerih so bila podjetja vrnjena v last v celoti, v 11 
primerih pa z vzpostavitvijo lastninske pravice oziroma z vrni- 
tvijo nepremičnine v last in posest. 

1.2. Pri Ministrstvu za kulturo, ki je na prvi stopn|i pristojno za 
odločanje o denacionalizaciji predmetov umetniške, kulturne 
in zgodovinske vrednosti in nepremičnin, ki so kulturni spo- 
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meniki oziroma naravne znamenitosti, je bilo vloženih 220 
(143) zahtev, od tega je 70 (30) popolnih, 58 (45) pa jih je bilo 
poslanih v dopolnitev. 

Izdanih je bilo 29 (1) odločb, od tega 20 sklepov o zavrženju 
zahtev, 9 (1) odločb pa je bilo pozitivnih. V skrajšanem 
postopku je bilo odločenih v 5 (1) primerih, izdane pa so bile 
tudi 4 (2) začasne odredbe. Razpisanih je bilo 12 (4), opravlje- 
nih pa 6 (4) ustnih obravnav, v 7 (3) primerih pa je bilo treba 
postopek prekiniti zaradi uvedbe ugotovitvenega postopka 
o državljanstvu upravičenca. 

Denacionaliziranih je bilo 5 stanovanjskih hiš, z začasnimi 
odredbami pa danih cerkvi v začasno uporabo več objektov in 
sicer 3 v začasno last in posest in 2 z vzpostavitvijo začasne 
lastninske pravice. 

1.3. Pri Ministrstvu za finance, ki je na prvi stopnji pristojno 
odločati o denacionalizaciji premoženja bank, zavarovalnic in 
drugih finančnih organizacij, je bile vloženih 6 (4) zahtev za 
denacionalizacijo. 4 (3) zahteve so bile nepopolne in so bile 
poslane v dopolnitev, 1 zahteva pa je bila odstopljena pristoj- 
nemu organu. Izdana je 1 odločba, in sicer sklep o zavrženju 
zahteve, ki jo je vložila oseba, ki ni upravičenec po zakonu. 

1.4. Pri temeljnih sodiščih (tabela 5) je bilo na podlagi 5. člena 
zakona (izpodbijanje pravnega posla, sklenjenega zaradi 
grožnje, sile ali zvijače državnega organa oziroma predstav- 
nika oblasti) vloženih skupno 175 (90) zahtev, od katerih so 
v 11 (6) primerih izdane pravnomočne odločbe, od tega kar 
7 na podlagi umika zahteve. V nobenem postopku stranke 
niso uporabile pravne možnosti zavarovanja zahteve 
z začasno odredbo oziroma predčasne izpolnitve obveznosti. 
Nepremičnine so bile upravičencu vrnjene v naravi le v 1 pri- 
meru. 

Na podlagi posebnih določb zakona o denacionalizaciji 
o dedovanju je bilo uvedenih 95 (10) zapuščinskih postopkov. 
Pravnomočno je končanih 12 (3) zadev. Sodišča pa so tudi 
izvršila 259 (43) odločb o denacionalizaciji. 

2. Pri organih druge stopnje 
Ministrstva, ki na drugi stopnji odločajo o zahtevah za denaci- 
onalizacijo, so prejela skupno 272 (50) pritožb. Od tega jih je 
rešenih 141. 37. pritožnikom je bilo ugodeno, 102 sta bili 
zavrnjeni, dve pa zavrženi. 

2.1. Pri Ministrstvu za varstvo okolja in urejanje prostora kot 
drugostopenjskem organu za denacionalizacijo stanovanj, 
stanovanjskih hiš, poslovnih stavb, poslovnih prostorov in 
stavbnih zemljišč je bilo vloženih 116 (19) pritožb, in sicer 10 
(1) v zvezi z denacionalizacijo stanovanjskih hiš, 28 (1) v zvezi 
z denacionalizacijo poslovnih prostorov in 78 (17) v zvezi 
z denacionalizacijo stavbnih zemljišč. Od navedenih 116 pri- 
tožb jih je bilo do 12.11.1992 rešenih 63, in sicer 48 za stavbna 
zemljišča, 3 za stanovanjske hiše in stanovanja, 12 pa za 
poslovne stavbe in poslovne prostore. Od 63 rešenih pritožb 
jih je bilo 42 zavrnjenih, ena pritožba je bila zavržena, ugo- 
deno pa je bilo 20 pritožbam. 

Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora odloča na 
prvi stopnji tudi o denacionalizaciji nepremičnin na podlagi 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Na pod- 
lagi navedenega zakona je bilo vloženih 28 zahtev za denaci- 
onalizacijo. 

2.2. Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki 
je pristojno za odločanje na drugi stopnji v zadevah denaci- 
onalizacije kmetijskih zemljišč, gozdov in kmečkih gospodar- 
stev, je bilo vloženih 144 (24) pritožb. Rešenih je bilo 70 (10) 
pritožb, 74 (14) zadev je še nerešenih. 56 (6) pritožb je bilo 
neutemeljenih oziroma so bile zavrnjene, 14 (4) pritožb pa je 
bilo ugodno rešenih. 

2.3. Pri Ministrstvu za industrijo in gradbeništvo, ki je pri- 
stojno za odločanje na drugi stopnji o zadevah denacionaliza- 
cije podjetij, je bilo vloženih 12 (7) pritožb. Te se nanašajo 
predvsem na izdajanje začasnih odredb. Rešenih je bilo 8 pri- 

tožb, od tega so bile 3 ugodene, 4 zavrnjene, 1 pritožba pa je 
bila zavržena. 

2.4. Ministrstvo za notranje zadeve je prejelo 16 pritožb na 
odločbe, ki so jih v zvezi z zahtevami za izdajo potrdil o držav- 
ljanstvu in o ugotovitvi državljanstva izdali občinski upravni 
organi za notranje zadeve. Vse pritožbe so bile zavrnjene, 
v 2 primerih pa teče upravni spor. 

3. Izdajanje listin in podatkov v zvezi z denacionalizacijo 

3.1. Pri izdajanju listin za vložitev zahteve za denacionaliza- 
cijo so občinske geodetske uprave (brez podatkov za 
2 občini) prejele do 12.11.1992 14200 (8734) zahtev za izdajo 
katastrskih podatkov. Od tega je bilo ugodno rešenih 13212 
zahtev. Zavrnjenih je bilo 140 (80) zahtev, in sicer iz razloga, 
da določene uprave za nekatera območja nimajo katastrskih 
podatkov. Približni čakalni rok je enak kot v drugem poročilu 
t.j. 14 dni. 

3.2. Sodišča so v juliju, avgustu in septembru izdala 52251 
vseh zemljiškoknjižnih izpiskov (v prvem polletju 84129). Čas 
od vložitve zahteve za izpisek do izdaje izpiska se sicer že 
nekoliko skrajšuje, vendar pa je v nekaterih enotah (Ljubljana) 
še vedno treba čakati, da sodišče izda zaprošene podatke, 
tudi do 8 mesecev. 

3.3. Novih podatkov o izdanih potrdilih o državljanstvu v času 
podržavljenja premoženja oziroma o potrdilih, da oseba ni 
vpisana v državljansko knjigo (v drugem poročilu preko 3000, 
zaradi preobremenjenosti organov za notranje zadeve, ni. 
Potrdila o sedanjem državljanstvu Republike Slovenije pa je 
Ministrstvo za notranje zadeve poslalo vsem državljanom. 

3.4. Arhiv Republike Slovenije je do 12.11.1992 rešil 732 (392) 
zahtev za arhivsko dokumentacijo, od tega pozitivno 531, za 
druge pa so stranke napotene na ustrezne druge ustanove. 
143 zahtev se je nanašalo na listine o državljanstvu. Arhiv 
inštituta za novejšo zgodovino, ki je od 2. 11. 1992 v sestavi 
Arhiva Republike Slovenije, pa je rešil 550 zahtev za pridobi- 
tev listin o državljanstvu. Rok reševanja je še vedno približno 
15. dni. 

3.5. Pri Ministrstvu za pravosodje in upravo je bilo vloženih 
350 (160) zahtev za vpogled v spise o nacionalizaciji gospo- 
darskih podjetij in o razlastitvah, s katerimi razpolaga nave- 
deno ministrstvo. Navedene zahteve ministrstvo rešuje sproti. 

III. PROBLEMI PRI URESNIČEVANJU ZAKONA 

1. Kadrovski, organizacijsko-tehnični, finančni in drugi 
materialni problemi 

a) Zagotovitev zadostnega števila ustreznih kadrov, in to pri 
večini organov na vseh področjih ter ravneh uresničevanja 
zakona še vedno ostaja poglavitni oziroma najaktualnejši 
problem pri njegovem uresničevanju. Zato kljub opaznim 
prizadevanjem občin in drugih organov za povečanje števila 
delavcev na področju denacionalizacije ostajajo ugotovitve 
drugega poročila skoraj v celoti nespremenjene. Tako v neka- 
terih občinah, ne glede na to da so zagotovljena finančna 
sredstva in drugi pogoji, zaradi pomanjkanja kadrov, zlasti 
diplomiranih pravnikov, le-teh še vedno ne morejo zaposliti 
oziroma angažirati za delo na področju denacionalizacije. 
V občinah oziroma pri drugih organih, kjer pa take možnosti 
na primer so, pa praviloma nimajo zadostnih finančnih sred- 
stev za njihovo delo. 

Kadrovski problemi se še zlasti ob dejstvu, da zunanji člani 
komisij večinoma še vedno ne vodijo postopkov in ne oprav- 
ljajo drugih dejanj v postopku, rešujejo predvsem z obremeni- 
tvijo delavcev v upravnih organih, pri tem pa ti niso razbreme- 
njeni svojega, sicer rednega dela. Ker tako ne morejo uspeš- 
neje in učinkoviteje opravljati dela na področju denacionali- 
zacije in svojega rednega dela ter zaradi njihove splošne 
preobremenjenosti se povečuje njihovo nezadovoljstvo, prav 
tako pa tudi v mnogih primerih upravičeno nezadovoljstvo 
razlaščencev oziroma upravičencev do denacionalizacije. Na 
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novo pa je opaziti nezadovoljstvo tudi drugih strank, ki zaradi 
denacionalizacijskih postopkov počasneje in težje uveljav- 
ljajo svo|e druge pravice pred upravnimi organi. 

Podobni problemi, kot se kažejo pri občinskih upravnih orga- 
nih, obstajajo tudi pri ministrstvih, ki na drugi stopnji odločajo 
o zahtevah za denacionalizacijo. Pri teh pa se bodo ti pro- 
blemi z naraščanjem števila pritožb še povečevali. 

b) Kljub temu da je večina občin zagotovila dodatna sredstva 
za delo na področju denacionalizacije v skupni višini 
85.836.346,00 SIT (57.069.600,00 SIT), ta sredstva v celoti in 
pri mnogih občinah ne zadostujejo za kritje vseh stroškov, ki 
jih imajo ali pa bodo imele v zvezi z uresničevanjem zakona. 
Stanje pa se občutneje izboljšuje pri tehnični opremljenosti in 
zagotavljanju ustreznih prostorov, vendar so tudi tu opazne 
razlike med posameznimi občinami in organi, tako da je težko 
presoditi, da je stanje na tem področju sorazmerno zadovo- 
ljivo. 

Posebna dodatna obremenitev je tudi, zaradi še ne uresni- 
čene naloge Programa uresničevanja zakona o denacionali- 
zaciji o pripravi računalniške podpore za vodenje evidenc 
o denacionalizaciji, spremljanje in vodenje teh evidenc brez 
ustrezne programske opreme. 

V začetku septembra so bile vse občine (in temeljna sodišča) 
obveščena, da bodo v oktobru začetni seminarji o uporabi 
programskega paketa denacionalizacije, ki bo omogočal 
računalniško podporo pri vodenju evidenc. Ekipa Instituta 
Jožefa Štefana, ki pripravlja ta programski paket, je sredi 
septembra izvedla poizkusni seminar in nato v oktobru še 11 
začetnih seminarjev. Seminarji so bili v Ljubljani (4), Mari- 
boru, Celju, Novem mestu in Postojni ter se jih je udeležilo 
165 delavcev iz 57 občin in 6 temeljnih sodišč. Nadaljevalni 
tečaji bodo organizirani, če bo to potrebno. Pričakuje se, da 
bo četrto poročilo že pripravljeno s pomočjo tega paketa. Pri 
tem je treba omeniti, da je bilo tudi to poročilo pripravljeno na 
podlagi računalniške ankete kot predhodne in poizkusne faze 
za računalniško spremljanje evidenc. 

2. Problemi pri pridobivanju in izdajanju listin ter podatkov 

Tudi pri pridobivanju listin in podatkov ostajalo ugotovitve 
drugega poročila skoraj v celoti aktualne. To področje tako 
ostaja z kadrovskimi problemi sicer predvsem zaradi objektiv- 
nih vzrokov drugo poglavitno problemsko področje pri ures- 
ničevanju zakona. Kljub zagotovitvi dodatnih finančnih in 
tehničnih sredstev in dodatnih mnenj pristojnih ministrstev 
(sodišča lahko za potrebe denacionalizacije namesto zemlji- 
škoknjižnih izpiskov dajejo potrdila o dejanskem in pravnem 
stanju glede nepremičnin.Izdaja teh potrdil naj bi bila hitrejša 
kot izdaja z.k. izpiskov, izognili pa bi se tudi uničevanju 
zemljiških knjig, ki so izvirniki) se roki za izdajo z.k. izpiskov 
oziroma potrdil pri najbolj obremenjenih sodiščih (npr Ljub- 
ljana) le minimalno skrajšujejo. 

Pri dajanju katastrskih podatkov pa se je pojavil dodatni 
problem, da je treba za izdajo izvršljive odločbe poleg katastr- 
skih podatkov o podržavljenju in podatkov o stanju ob vrača- 
nju predhodno opraviti nove izmere ali opraviti primerjavo 
oziroma identifikacijo parcelnega stanja, postavlja pa se tudi 
vprašanje, koga bremenijo stroški teh izmer. 

3. Problemi, povezani s pravnimi vprašanji 

3.1. V drugem poročilu je bila kot temeljna ovira za celovito 
uresničevanje zakona navedena okoliščina, da še niso spre- 
jeti zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, zakon 
o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
ter zakon o Slovenskem odškodninskem skladu in nekateri 
drugi zakoni (npr. zakon o gozdovih). Prvega je Skupščina 
Republike Slovenije sprejela 11.11.1992. druga dva pa sta tik 
pred sprejemom. Ker se poročilo nanaša na obdob|e zadnjih 
štirih mesecev, so problemi v tem obdobju dejansko isti, kot 
so bili prikazani že v drugem poročilu o uresničevanju 
zakona. Iz zbranih podatkov izhaja, da kljub popolni zahtevi 
za denacionalizacijo ni bilo mogoče izdati odločb in sicer: 

- v 111 primerih , zaradi ne sprejetja zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, 
- v 1442 primerih zaradi nesprejetja zakona o Slovenskem 
odškodninskem skladu in 
- v 396 primerih zaradi ne sprejema zakona o skladu kmetij- 
skih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. 
- v 136 primerih zaradi drugih zakonov 

3.2. Nekaj težav pri hitrejšem uresničevanju zakona povzro- 
čajo tudi uporaba podzakonskih predpisov, predvsem tistih, 
ki se uporabljajo za vrednotenje podržavljenega premoženja. 
Podzakonske predpise naj bi neposredno uporabljali upravni 
delavci, ki vodijo denacionalizacijske postopke (tudi člani 
strokovnih komisij), vendar te vrednosti še vedno ugotavljajo 
predvsem izvedenci, kar pa podaljšuje postopek, nastajajo pa 
tudi večji stroški. 

3.3. Čeprav je bilo v preteklem obdobju odpravljenih precej 
nejasnosti glede uporabe posameznih določb zakona, se 
vprašanja za tolmačenje posameznih členov še vedno 
nenehno postavljajo. Vzrok za to je tudi, da še ni ustrezne 
sodne prakse. Pristojna ministrstva na postavljena vprašanja 
odgovarjajo v skladu z danimi možnostmi, vendar so tudi 
pritožbe, da so roki za odgovore predolgi. V ta namen Ministr- 
stvo za pravosodje in upravo v sodelovanju z drugimi ministr- 
stvi, ki na drugi stopnji odločajo o zahtevah za denacionaliza- 
cijo, pripravlja zbirko pojasnil, danih na posamezna vpraša- 
nja. Predvideva pa tudi organizacijo posvetovanja, namenje- 
nega izključno pravnim problemov pri uresničevanju zakona. 

a) Denacionalizacija kmetijskih zemljišč, gozdov in kmečkih 
gospodarstev 

Poleg težav, navedenih v drugem poročilu (vračanje kmetij- 
skih zemljišč iz t.i.funkcionalnih kompleksov, identifikacija 
kompleksov, način vračanja v last in posest ali v solastnino, 
določanje deleža, ki gre upravičencu, vprašanje naložb v ta 
zemljišča, ponovna odmera in zamejničenje teh zemljišč itd ), 
se dodatno pojavljajo še naslednji problemi: 

- nedokončane komasacije, uvedene pred uveljavitvijo za- 
kona; 
- neurejeno premoženjskopravno stanje, zlasti glede objek- 
tov in naprav, ki jih je treba izvzeti pri vračanju v naravi; 
- pri vračanju zemljišč, kjer se je parcelno stanje združilo 
zaradi združitve zemljišč v komplekse in so glede teh zemljišč 
sklenjene zakupne pogodbe, ki se nanašajo na idealni delež, 
je težavno vrniti lastnino in hkrati upoštevati 24. člen zakona, 
po katerem vrnitev ne vpliva na najemna, zakupna in tem 
podobna razmerja; 
- vračanje premoženja, ki je z dnem uveljavitve zakona 
o zadrugah prešlo v last Republike Slovenije, evidenc o tem 
premoženju ni, vpisi v zemljiško knjigo pa so ali niso izvedeni. 

b) Denacionalizacija podjetij in premoženja 

Ker je denacionalizacija tega premoženja dejansko najbolj 
vezana na sprejem spremljajočih zakonov, ta na tem področju 
tudi iz tega razloga poteka najpočasneje. Poleg problemov, 
navedenih v drugem poročilu, so se pojavili še novi, kot npr.: 

- izdaja začasnih odredb o prepovedi delnega ali popolnega 
kapitalskega preoblikovanja, ko zavezanec ugovarja da se 
mora določiti del (vrednost), na katerega se nanaša ta pre- 
poved; 
- določitev zavezanca glede na statusne spremembe podjetij, 
med katere sredstva je prešlo podržavljeno podjetje ali pre- 
moženje. 

c) Denacionalizacija stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih 
prostorov, poslovnih stavb in stavbnih zemljišč 

Poleg problematike, navedene v drugem poročilu, so se ob 
reševanju konkretnih zahtev za denacionalizacijo pojavila še 
naslednja vprašanja: 
- vrednotenje vlaganj v poslovne prostore ter s tem v zvezi 
ugotavljanje povečane vrednosti; 
- določanje vrednosti nepremičnin po stanju ob podržavlje- 

14 poročevalec 



nju, kjer ni podatkov o takratnem stanju nepremičnin itd. 

3.4. Pri izvrševanju odločb so sodišča opozarjala, da jim 
upravni organi v izvršitev pošiljajo odločbe, katerih izreki so 
neizvršljivi, kot tudi odločbe, ki še niso bile pravnomočne. Za 
odpravo navedenih težav je Ministrstvo za pravosodje in 
upravo vsem organom prve stopnje poslalo ustrezna navo- 
dila. 

3.5. Poleg pobud oziroma predlogov za spremembe in dopol- 
nitve zakona, navedenih že v drugem poročilu, so bili dani 
predlogi za spremembo zakona, ki se nanašajo na način 
vračanja kmetijskih zemljišč in gozdov (omejitve glede vrača- 
nja), predlogi za širitev kroga zavezancev na fizične osebe, ki 
imajo v lasti nepremičnine, ki so bile podržavljene. Predla- 
gano pa je tudi, da se zaradi dolge čakalne dobe na zemlji- 
škoknjižne izpiske podaljša rok za vlaganje zahtev za denaci- 
onalizacijo kot tudi da prevzame RS jamstvo za plačilo 
odškodnine v obveznicah oziroma delnicah. 

3.6. Pobude oziroma predlogi za oceno ustavnosti posamez- 
nih členov zakona. 

Poleg pobud in predlogov za oceno ustavnosti posameznih 
členov zakona o denacionalizaciji oziroma podzakonskih 
aktov, ki so navedene že v drugem poročilu o uresničevanju 
zakona, so bile dane še naslednje: 

a) Pobuda Božidarja Vidmarja za oceno ustavnosti 81. člena 
zakona. 

b Pobuda Družbeno kmetijskega podjetja Meja, Šentjur in 
Kmetijskega kombinata Ptuj za oceno ustavnosti 6., 12., 27., 
28. in 29. točke 3. člena ter 14., 20. in 22. člena zakona. 

Ustavno sodišče je na podlagi dozdaj danih pobud razvelja- 
vilo Odlok o upravljanju gozdov v družbeni lastnini, za katero 
zakon o denacionalizaciji določa obveznost vračanja do 
izvedbe denacionalizacije (Ur.l. RS, št. 33/91 in 3/92). 

IV. OCENA URESNIČEVANJA ZAKONA 

1. Na podlagi podatkov in ocen, zbranih v tem poročilu in 
v primerjavi s podatki in ocenami prejšnjih poročil, je mogoča 
ugotovitev, da so organi, ki uresničujejo proces denacionali- 
zacije, v preteklih štirih mesecih delovali le v deloma izboljša- 
nih kadrovskih, organizacijsko-tehničnih, finančnih in dru- 
gih materialnih razmerah. Poleg tega pa, razen sprejetih in 
izdanih podzakonskih aktov, z ne sprejetjem spremljajočih 
zakonov, niso bili zagotovljeni pravni okviri, ki bi dopuščali 
uresničevanje zakona v celoti. 

Zato so podatki o številu izdanih odločb in o številu drugih 
dejanj v postopku denacionalizacije ter o obsegu denacionali- 
ziranega premoženja v primerjavi s preteklimi obdobji še 
nadalje ohrabrujoči. Kažejo na to, da se je učinkovitost ures- 
ničevanja zakona kljub le deloma nespremenjenim pogojem 
povečala v primerjavi s preteklim obdobjem za več kot 100 do 
200 odstotkov. 

V bistvu le deloma izboljšani pogoji potrjujejo tezo, da je 
hitrejše in učinkovitejše uresničevanje zakona odvisno tudi 
od preteka določenega časa, ki je nujno potreben pri tako 
zapletenem, kompleksnem in novem družbenem procesu. 

Število vloženih zahtev za denacionalizacijo tudi potrjuje 
oceno, da bo njihovo število precej manjše od pričakovanega 
(50-60000). To pa ne pomeni, da bo zaradi tega proces 
denacionalizacije lažje in hitreje uresničljiv. Dejstvo je, da so 
najtežje zahteve praviloma še v fazi reševanja. 

2. Pri tem je treba tudi opozoriti, da bo v naslednjih mesecih 
proces denacionalizacije s sprejetjem spremljajočih zakonov 
predvidoma relativno upočasnjen. Določbe zakona o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij namreč zahtevajo, da denaci- 
onalizacijski upravičenci, v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona vložijo predloge za zavarovanje zahtev, ki se nanašajo 
na premoženje podjetij, ki se lastninsko preoblikujejo. Pri- 
stojni organi za denacionalizacijo pa morajo na podlagi teh 
zahtev izdati začasne odredbe v dveh mesecih od njihove 
vložitve. To bo dodatna obremenitev teh organov kot tudi 

upravičencev. Povečalo pa se bo tudi število zahtev za vrnitev 
podržavljenega zadružnega premoženja na podlagi zakona 
o zadrugah. 

Po drugi strani pa druge določbe zakona o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij spodbujajo sklenitev poravnav med upra- 
vičenci in zavezanci, kar pa bo po pričakovanjih proces dena- 
cionalizacije pospešilo. S sprejetjem zakona o Slovenskem 
odškodninskem skladu pa bodo že z njegovim sprejetjem 
dane možnosti za izdajo denacionalizacijskih odločb, ki se 
glasijo na odškodnino v vrednostnih papirjih, čeprav je nji- 
hova izvršitev predvidena po 18 mesecih od uveljavitve nave- 
denega zakona. Ob skorajšnjem pričakovanju sodnih judika- 
tov oziroma sodne prakse pa bodo tudi odpadle mnoge dose- 
danje nerazrešene pravne dileme in vprašanja. To so vse 
razlogi, da naj bi se proces denacionalizacije v bodoče še 
intenzivneje in učinkoviteje nadaljeval. 

Čeprav ni bilo mogoče pričakovati, da se bodo v preteklem 
obdobju v celoti oziroma zadovoljivo razrešili vsi do zdaj 
ugotovljeni problemi, ki onemogočajo hitrejše uresničevanje 
zakona, pa celotno materialno stanje družbe in preobreme- 
njenost državnih organov z drugimi, prav tako pomembnimi 
nalogami, opozarjata, da ti problemi ne bodo mogli biti objek- 
tivno v celoti razrešeni tudi v naslednjih obdobjih. 

To pa tem bolj terja, da se prizadevanja za razrešitev navede- 
nih problemov še bolj okrepijo in poiščejo dodatne možnosti 
za njihovo odpravo, kar je v interesu ne samo upravičencev do 
denacionalizacije, temveč v interesu celotne družbe oziroma 
države pri njenem družbenem in lastninskem preoblikovanju. 

V. PREDLOG SKLEPOV 

Za nadaljnje hitrejše in učinkovitejše uresničevanja zakona 
Vlada Republike Slovenije sprejema naslednje 

SKLEPE: 

1. Vlada Republike Slovenije priporoča izvršnim svetom 
skupščin občin, da: 
- ugotovijo, v katerih organih oziroma na katerih področjih 
prihaja še vedno do zastojev in v ta namen sprejemajo 
ukrepe za hitrejše in učinkovitejše uresničevanje zakona; 
- zagotovijo še nadaljnje kadrovske, organizacijske, mate- 
rialne In druge pogoje za hitro in učinkovito uresničevanja 
zakona o denacionalizaciji na vseh ravneh občine; 
- poročajo Medresorski komisiji Vlade Republike Slovenije 
za spremljanje uresničevanja zakona o denacionalizaciji 
o uresničevanju zakona o denacionalizaciji v njihovi občini 
enkrat v treh mesecih; 

— zagotovijo, da občinski upravni organi, pristojni za odlo- 
čanje o zahtevah za denacionalizacijo na prvi stopnji ažur- 
neje vodijo postopke; 
— zagotovijo, da bodo delavci, ki se bodo ukvarjali z denaci- 
onalizacijo, razbremenjeni z deli na drugih nalogah; 
— zagotovijo, da se zunanji člani strokovnih komisij Intenziv- 
neje vključujejo v neposredno vodenje postopkov in oprav- 
ljanje drugih dejanj v postopku; 

2. Republiški upravni organi; 

— strokovno pomagajo občinskim upravnim organom pri 
uresničevanju njihovih nalog in nadzirajo njihovo delo; 
- ažurneje dajajo mnenja in pojasnila organom prve stop- 
nje ter jih po možnosti objavijo na tak način, da so z njimi 
seznanjeni vsi občinski upravni organi; 
- spremljajo uresničevanje zakona na svojem področju; 
— Ministrstvo za pravosodje in upravo — Zavod za informa- 
tiko zagotovi računalniško podporo za vodenje evidenc 
s področja denacionalizacije do konca leta 1992; 

3. Medresorska komisija za spremljanje uresničevanja 
zakona o denacionalizaciji Vlade Republike Slovenije še 
nadalje sproti spremlja njegovo uresničevanje ter o tem 
obvešča Vlado Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije bo za hitrejše in dosledno uresni- 
čevanje zakona o denacionalizaciji sprejemala nadaljnje 
operativne ukrepe. 
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22 - Vrnjenih gozdov skupaj v ha 
23 - Vrnjenih gozdov v last in posest v ha 
24 - Denacionaliziranih gozdov v obliki plačila od* 

(zadnji odst. 27. Člena) za ha 
25 - št.vrnjenih kmetijskih gospodarstev skupaj 
26 - Vrnjenih kmetijskih zemljlfč v okviru vrnjenih 

kmetijskih gospodarstev v ha 
27 - Vrnjenih gozdov v okviru vrnjenih kmetijskih 

gospodarstev v ha 
28 - 5t.objektov vrnjenih v okviru kmetijskih gospod 
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24 - št. odločb, Izdanih ob upoštevanju 
25. 1n 26. Člena zakona 

25 - št. vrnjenih poslovnih stavb 
In poslovnih prostorov 

26 - št. vrnjenih poslovnih stavb 1n 
poslov, prostorov v last 1n posest 

27 - št. vrnjenih poslov.stavb 1n 
poslov, prostorov x vzpostavitvijo 
lastninske pravice 

28 - št. odločb. Izdanih ob upoštevanju 
. 25. 1n 26. Člena zakona 

29 - Vrnjena stavbna zealjllča 
po 31. Členu zakona v «2 

30 - Vrnjena stavbna zealjllča 
po 32. členu zakona v a2 

31 - št.odločb, kjer je bilo treba 
upoltevatl 22. Člen zakona 
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Tabela 5 

SODNI POSTOPKI V ZVEZI t ZAHTEVANI ZA DENACIONALIZACIJO 

TEMELJNO vTolene Pravnomočno Uvedeni Pravno«ofinoIsvršene SODlSČE zahteve končane sad. zapuič. končani odločbe po 5.čl po 5.čl postopki postopki 

CELJE 21 0 KOPER 22 0 KRANJ 29 1 
LJUBLJANA 29 2 MARIBOR 26 0 
M.SOBOTA 4 0 N.GORICA 6 1 N.MESTO 38 7 

15 0 27 0 0 19 
18 3 62 
18 1 33 31 4 57 0 0 11 0 0 0 
13 2 50 

TS SKUPAJ 175 11 95 10 259 

VPRAŠANJA POSLANCEV 

DRUŽBENOPOLITIČNI 

Ponovljeno vprašanje o Krambergerjevemu mo- 
rilcu 

JANKO HALB, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
47. seji tega zbora, B. 10. 1992, vprašal: 

»Vprašanje se nanaša na moje prejšnje poslansko vpraša- 
nje, ki sem ga zastavil v zvezi z umorom in postopkom 
sojenja atentatorju na gospoda pokojnika, Ivana Kramber- 
gerja. 

Zakaj to ponovno sprašujem? Na nekatera vprašanja človek 
dolgo ne dobi odgovora, na nekatera dobi en odgovor, jaz 
sem pa na isto vprašanje dobil dva identična odgovora 
s tem, da ima en dodatno številko 319. 

Zakaj sem postavil to vprašanje. Odgovor je bil v bistvu 
povzetek stanja in postopkov do tik pred Izrekom sodbe, ki 
jo je izreklo Temeljno sodišče v Lenartu. Sklicujem se na 
naslov članka, ki je bil objavljen v Mladini, številka 36 z dne 
15. septembra 1992, ko gospod Ivan Bukovnik, ki je bil 
odvetnik Petra Rotarja, pravi, »to je bil politični proces«. Jaz 
sem to prebral, analiziral, tudi sem primerjal s tekstom, ki mi 
ga je gospod minister Miha Kozinc posredoval, nekaj sem 
dal kot pobudo na komisijo za nadzor nad bivšo UDBO in 
enostavno so trditve gospoda odvetnika take, (povzete so 
po intervjuju, ki ga je imela novinarska Melita Zaje iz Mla- 
dine), da bi ministrstvo za pravosodje ali kdor je bil tu 
tangiran, moral reagirati. Ker pa reagiranja ni, lahko laično 
menim, da so trditve gospoda odvetnika korektne, realne in 
legitimne in tisto, kar sem v vprašanju zastavil, da je domi- 
šljija Slovencev neskončna, potrjuje to tezo, da gospod 
Rotar, ki je bil obsoOjen na osnovi priznanja, enostavno 
tega zločina ni zagrešil. 

Argument za to so v tem sestavku bistveno različne izjave 
balista torej, strokovnjaka za potovanje izstrelka in pa pato- 
loga, ki je izvršil obdukcijo. Eni pravijo, da je šlo za prestrel, 
drugi pravijo, da je šlo za spremembo smeri krogle. Ena 
trditev napotuje to, da sta šla proti gospodu Krambergerju 
najmanj dva strela, drugi, da je samo eden in izključno 
možen od gospoda Rotarja. 

Lepo bi prosil, da me na Ministrstvu za pravosodje sezna- 
nijo, kaj je dejansko res«. 

Na ponovno postavljeno poslansko vprašanje daje Ministrstvo 
za pravosodje in upravo naslednji odgovor: 

V Republiki Sloveniji sta sodna in izvršilna oblast deljeni. 
Samo sodna oblast je pristojna za ugotavljanje ali je nekdo 
zagrešil zločin in ali obstojajo dokazi za njegovo obsodbo. 
Vsakdo, ki je obdolžen kaznivega dejanja velja za nedolžnega, 
dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo. 

V kazenskem postopku je sodišče dolžno po resnici in popol- 
noma ugotoviti vse dejstva, ki so pomembna za izdajo zako- 
nite odločbe. O tem ali je sodišče prve stopnje pravilno 
ocenilo dokaze, ali je pravilno in popolno ugotovilo vsa 
pomembna dejstva, je upravičeno ocenjevati samo pristojno 
sodišče druge stopnje, ko odloča o pritožbi. 

V konkretni zadevi, na katero se nanaša poslansko vprašanje, 
je bil obtoženi Peter Rotar s sodbo sodišča prve stopnje 
spoznan za krivega kaznivega dejanja umora Ivana Kramber- 
gerja. Ta sodba še ni postala pravnomočna, ker sta obtožen- 
čev zagovornik in javni tožilec vložila pritožbo. Zato, v skladu 
z ustavno zagotovljenimi človekovimi pravicami, velja obtože- 
nec za nedolžnega. 

Resnica, ki jo ugotovi sodišče s pravnomočno sodbo, ni 
absolutna edina možna resnica. Zato zakon predvideva tudi 
možnost obnove kazenskega postopka. Toda v vsaki pravni 
državi velja za resnico v kazenski zadevi tisto, kar je sodišče 
ugotovilo s pravnomočno sodbo. Vse druge možne resnice pa 
so lahko tudi plod domišljije tistih, ki niso zadovoljni z ugoto- 
vitvami sodišča. Domišljija pa je, kot se to ugotovlja v poslan- 
skem vprašanju, lahko neskončna. 

Ministrstvo za pravosodje in upravo nima nobene ustavne in 
zakonske pristojnosti, da bi ugotavljalo ali je Peter Rotar 
zagrešil umor Ivana Krambergerja ali ne. Zato to ministrstvo 
tudi ne more, izven tistega kar je ugotovilo pristojno sodišče, 
seznaniti gospoda poslanca o tem, kaj je v tej zadevi dejansko 
res. 

V zvezi z intervjujem, ki ga je dal obtoženčev zagovornik 
odvetnik Ivan Bukovnik v reviji Mladina in glede katerega bi 
- po mnenju gospoda posalnea - moralo reagirati Ministr- 
stvo za pravosodje in upravo, želimo povedati naslednje: 

Vsak zagovornik v kazenskem postopku ima ne samo pravico, 
ampak tudi dolžnost, da zagovarja svojo stranko tako, da 
uporabi vsa dopustna in zakonita sredstva. Taka dopustna in 
zakonita sredstva so vlaganje dokazanih predlogov, zagovor 
na glavni obravnavi, vlaganje pritožbe, udeležba na seji pri- 

26 poročevalec 



tožbenega sodišča in druga sredstva, ki jih predpisuje zakon 
o kazenskem postopku. Dajanje intervjuja v teku kazenskega 
postopka ni sredstvo za zagovarjanje obtoženca, temveč ima 
povsem druge namene. Zato se tak intervju lahko ocenjuje le 
z vidika zagovornikove etike. Kodeks odvetniške poklicna 
etike nalaga odvetniku, da pri svojem delu varuje ugled 
sodišča in da ne daje žaljivih mnenj o njihovih odločitvah. 
Trditve v intervjuju kot so: da je bil proces proti obtoženemu 
Rotarju politični proces, zato ker je sodišče hotelo ustreči 
javnosti in čimprej Rotarja obsoditi, po našem mnenju niso 
v skladu z odvetniško etiko. Toda stvar prizadetega sodišča je 
ali in na kakšen način želi reagirati zoper take diskvalifikacije. 
Temeljno sodišče v Mariboru je to storilo z odgovorom, ki je 
bil objavljen v 37. številki revije Mladina. 

Kako so zaščiteni slovenski državljani na Madžar- 
skem? 

JANKO HALB, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
47. seji tega zbora, vprašal, kaj je storila slovenska država 
in ustrezna ministrstva za zaščito slovenskih državljanov, 
kadar se ti nahajo v Republiki Madžarski? 

Ministrstvo za zunanje zadeve odgovarja 

Na vprašanje, ki se očito nanaša na možnost prestajanja kazni 
zapora slovenskih državljanov, obsojenih na Madžarskem, 
v R Sloveniji, odgovarjamo naslednje: 

Republika Slovenija ni mogla prevzeti od SFRJ nobenih 
obveznosti o medsebojni izročitvi obsojenih državljanov, ker 
le-ta z Madžarsko ni podpisala nobenih tovrstnih meddržav- 
nih pogodb. 

Ugotovili smo, da je Republika Madžarska dne 19. 11. 1991 
podpisala Evropsko konvencijo o transferju obsojencev št. 
112 z dne 1. 7.1985. Čeprav je do 1. 09.1992 še ni ratificirala. 

Glede na to, da bo Ministrstvo za pravosodje in upravo Repu- 
blike Slovenije v kratkem predlagalo vladi Republike Slove- 
nije pobudo za pristop RS k tej konvenciji, ocenjujemo, da 
bosta v doglednem času Republika Slovenija in Madžarska 
imeli možnost poslovati po njenih določilih. 

Kaj povzroča zastoje v gradnji odseka avtoceste 
Malence-Šmarje-Sap? 

SPOMENKA HRIBAR, poslanka v Družbenopolitičnem 
zboru, je Ministrstvo za promet in zveze vprašala za vzroke, 
zaradi katerih ni bila dokončana gradnja avtoceste Malen- 
ce-šmarje-Sap v skladu s projektno dokumentacijo. Posle- 
dica tega je, da krajani Šmarja navkljub zagotovilom v tej 
dokumentaciji nimajo več dostopa na staro cesto Zagreb- 
-Ljubljana. Posebej velja poudariti, da je bil omenjeni prik- 
ljuček v Šmarju-Sap že pred začetkom gradnje avtoceste 
zgrajen s sredstvi krajanov. Zato sta seveda razumljiva tudi 
njihov revolt in zahteva po takojšnji pojasnitvi zastoja pri 
gradnji. 

Prejela je naslednji odgovor Ministrstva za promet in zveze: 

Na poslansko vprašanje ge. Spomenke Hribar o vzrokih, 
zaradi katerih ni bila dokončana gradnja avtoceste Malence- 
-Šmarje-Sap v skladu s projektno dokumentacijo, dajemo 
naslednji odgovor: 

Pri gradnji avtocestnega odseka Malence-Šmarje-Sap ni 
v skladu s projektno dokumentacijo zaključeno le križišče 
dela priključka v Šmarju-Sap z regionalno cesto št. 311. 
Rekonstrukcija tega križišča, ki je izven območja avtoceste in 

pogojuje varno vključevanje vozil z avtoceste v promet po 
cesti nižjega ranga, še ni bila opravljena zaradi izrednih zaple- 
tov pri pridobitvi potrebnega dodatnega zemljišča lastnikov 
ge. Janežič in g. Groznika. 

Z obema lastnikoma so bili v lokacijskem postopku in po 
začeti gradnji avtocestnega odseka v letu 1989 opravljeni 
številni razgovori za pridobitev potrebnega zemljišča za 
rekonstrukcijo križišča, v katerih pa sta oba lastnika odkla- 
njala kakršnokoli sporazumno rešitev oziroma plačilo 
ustrezne, tj. pravične odškodnine. Le-ta je bila po sodni ceni- 
tvi določena v protivrednosti 50.000 DEM, lastnika pa sta 
vztrajala na trikrat višji, torej v protivrednosti 150.000 DEM. 
Njuno zahtevo je podpiral tudi Svet KS Šmarje-Sap, kar je 
izrecno navedeno v sklepih, ki jih je sprejel na svoji seji 18. 7. 
1992. 

V opisanih razmerah je bil investitor prisiljen predlagati občini 
Grosuplje da začne postopek razlastitve. V okviru postopka za 
ugotovitev splošnega interesa je bila 21. 10. 1992 sprejet 
odlok občinske skupščine o javnem interesu in izdana 
odločba o razglasitvi ter vročena lastnikoma zemljišča. 
Odločba še ni pravnomočna. Glede na navedeno rekonstruk- 
cije omenjenega križišča ne bo moč opraviit pred pomladjo 
1993. 

Sedanja navezava priključne ceste z avtoceste na regionalno 
cesto je izvedena kot začasna rešitev. 

Poleg obravnavanega problema se investitor sooča še z vrsto 
drugih zahtev, ki jih krajani Šmarja-Sap skušajo prikazati kot 
neizpolnjevanje obveznosti po lokacijski odločbi ali z zako- 
nom predpisanimi pogoji gradne. 

Med prve sodi zahteva za izgradnjo kanalizacijskega omrežja 
v naselju. Investitor je v zvezi s to zahtevo že izpolnil prevzeto 
obveznost izgradnje kanalizacije v območju avtoceste (preč- 
kanja trase ceste in razcepnih krakov), saj bi bila njena grad- 
nja v kasnejšem obdobju zelo otežkočena. V dogovoru 
z občino Grosuplje pa rešuje tudi gradnjo preostalega kanali- 
zacijskega omrežja, ki ga bo ta sofinancirala v obsegu, ki 
presega obveznosti iz naslova gradnje avtoceste. Pismeni 
sporazum o tem bo podpisan v kratkem, sama gradnja kanali- 
zacije pa nadaljevana pomladi 1993. 

Med druge zahteve sodi vzpostavitev trajnejšega in stalnega 
nadzora nad osnaževanjem zraka in zemljišč ob avtocesti, 
plačevanje rente za zemljišča v 150-metrskem pasu ob avtoce- 
sti ter dodatno protihrupno zavarovanje naselja v smeri proti 
železniški postaji. Prve zahteve niso bile podane niti v lokacij- 
skem postopku, niti nimajo zakonske podlage. Zaščitna proti- 
hrupna ograja pa je bila na območju naselja izvedena v skladu 
s projektno dokumentacijo, ki je temeljila na pogojih iz 
Zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem oko- 
lju. Po izročitvi ceste v promet bodo opravljene preveritvene 
meritve in če bodo te pokazale potrebe po dodatnih zaščitnih 
ukrepih, se bodo le-ti tudi izvedli. 

Na splošno lahko trdimo, da bodo ob enakih prometnih obre- 
menitvah in bistveno boljših vozno-tehničnih pogojih, ki jih 
zagotavlja avtocesta v primerjavi z dosedanjo magistralno 
cesto, obremenitve okolja manjše od preteklih. 

Povzemamo, da so bile pri gradnji avtocestnega odseka 
Malence-Šmarje-Sap izpolnjene vse zahteve iz lokacijske 
odločbe, z izjemo rekonstrukcije križišča priključne ceste in 
regionalne ceste v naselju, reševanje katere pa je, kot smo 
pojasnili, v teku. To ponovno poudarjamo zato 

- ker smo seznanjeni z namero Sveta KS Šmarje-Sap, da za 
dne 17. 11. 1992 organizira protestno zaporo magistralne 
cestne povezave Ljubljana-Novo mesto in regionalne ceste 
Škofljica-Grosuplje na območju naselja 
in 
- ker želimo hkrati opozoriti, da organizator protestnega 
shoda, za katerega po našem mnenju in gornjih pojasnilih 
nima nobenega tehtnega razloga, prevzema vso odgovornost 
za posledice svoje odločitve. 
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Kaj naj store tisti, ki niso dobili slovenskega dr- 
žavljanstva? 

Dr. LEV KREFT, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 13. 
10. 1992 pristojne vprašal: 

1. Kakšna je oz. bo politika pristojnih organov Republike 
Slovenije do oseb, ki jim je bilo odklonjeno državljanstvo in 
so s tem postale osebe brez državljanstva in brez možnosti, 
da jim državljanstvo dodeli kaka druga država? 

2. Ali je glede na spoštovanje mednarodnih pogodb, ki 
obvezujejo Slovenijo in ustavnih pravic, sprejemljivo, da se 
v primeru pritožbe na odločbo republiškega upravnega 
organa, pristojnega za notranje zadeve, v postopku preverja 
le formalna plat, medtem ko se utemeljenost dejstev in 
podatkov, na osnovi katerih je bila odločba utemeljena, na 
sodiščih na preverja? 

Ministrstvo za notranje zadeve mu je odgovorilo: 

1. Nihče od bivših jugoslovanskih državljanov ni brez držav- 
ljanstva, temveč ima vsak državljanstvo ene od bivših jugoslo- 
vanskih republik. To se ugotavlja po predpisih, veljavnih od 
28. 8. 1945 dalje. Vpis v državljansko knjigo ni konstitutivne 
narave. Če oseba ni vpisana v to evidenco, je treba državljan- 
stvo ugotoviti v skladu s predpisi (Zakon o državljanstvu 
FLRJ, Ur. list FLRJ, št. 54/46, 90/46, 104/47 in 88/48; zakoni 
o državljanstvu posameznih ljudskih republik iz I. 1950; 
zakoni o državljanstvu socialističnih republik iz I. 1965 in 
zakoni o državljanstvih posameznih republik, ki so jih spreje- 
male v letih 1976-1978). 

Državljani drugih republik, za katere je bila vloga po 40. členu 
Zakona o državljanstvu Republike Slovenije zavarnjena, imajo 
možnost urediti status tujca. Imajo seveda tudi možnost 
zaprositi za državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 
redne naturalizacije; pozitivna odločba bo izdana le v pri- 
meru, če bodo takrat izpolnjevali vse pogoje 10. oz 12. člena 
zakona (tudi 8. točko). 

2. Drugo vprašanje je nerazumljivo, zato nanj ne moremo 
odgovoriti. Glede na to, da poslanec g. Kreft omenja formalno 
pravne razloge, domnevamo, da gre za sklepe o zavržbi vlog, 
izdane osebam, ki so zamudile prekluzivni rok. Če je ta dom- 
neva pravilna, pojasnjujemo, da imajo te osebe možnost vlo- 
žiti vlogo za redno naturalizacijo. Za vsa ostala vprašanja 
v zvezi s tem pa predlagamo, da se g. Kreft obrne na Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije, ki je pristojno za odločanje 
v upravnih sporih. 

Je vladni odlok o ustanovitvi javnega podjetja za 
železniški promet v nasprotju z ustavo? 

JANEZ LAMPRET, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
7. 10. 1992, pristojne vprašal: 

V 74. členu ustave Republike Slovenije je določeno, da 
»pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij določa 
zakon«. 

Skladno s to določbo bi moral zakon urejati vprašanja 
v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem podjetij na področju 
gospodarske infrastrukture oziroma velikih tehnoloških 
sistemov, ki v svoji dejavnosti imajo tudi določene zadeve 
javnega pomena. 

V teh podjetjih se upravljanje ureja po 44. členu ustave 
Republike Sioveni|e tako, da ima vsak državljan pravico, da 
v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavni- 
kih sodeluje pri opravljanju javnih zadev. 

Postavljam naslednje poslansko vprašanje: 

Glede na to, da je Vlada Republike Slovenije z odlokom 

o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega 
podjetja za področje dejavnosti železniškega prometa (Ur. I. 
RS, št. 33/92) določila, da se oblikuje v javnem podjetju za 
področje dejavnosti železniškega prometa upravni odbor, ki 
naj bi izvajal upravljalsko funkcijo v tem podjetju, nastaja 
vprašanje, ali je v tem primeru Vlada Republike Slovenije 
upoštevala pri sprejemanju navedenega odloka omenjena 
ustavna določila? Ali s tem odlokom ni Vlada Republike 
Slovenije prekoračila ustavna pooblastila s tem, da je odlo- 
čala o zadevah, ki se po določbah ustave Republike Slove- 
nije urejajo z zakonom, za katerih sprejemanje je izključno 
pristojna Skupščina Republike Slovenije oziroma po voli- 
tvah Državni zbor? 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

Vlada Republike Slovenije je dne 2. julija 1992 na podlagi 24. 
a in 196. b člena Zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/ 
88, 40/89, 46/90 in 61/90) sprejela Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja za 
področje dejavnosti železniškega prometa (Uradni list RS, št. 
33/92), v katerem je organ upravljanja javnega podjetja opre- 
delila upravni odbor in si pridržala ustanoviteljsko pravico do 
soodločanja o zadevah iz pristojnosti le-tega tako, da 
v upravni odbor imenuje dve tretjini svojih članov. 

Menimo, da z navedeno rešitvijo v danih okoliščinah Vlada ni 
presegla svojih ustavnih pooblastil. 

Javno podjetje za področje dejavnosti železniškega prometa 
je ustanovil Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja za področje dejav- 
nosti železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 43/89) na 
podlagi 20. člena Zakona o podjetjih in 13. člena Ustavnega 
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX 
k Ustavi Socialistične Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 
32/89). S citirano določbo slednje navedenega predpisa je 
bilo podano izrecno pooblastilo Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije, da lahko ustanovi javna podjetja na 
področjih, ki so z zakonom določena kot dejavnosti ali zadeve 
posebnega družbenega pomena, kar je za področje železni- 
škega prometa bilo opredeljeno v Zakonu o Samoupravni 
interesni skupnosti za železniški in luški promet (Uradni list 
SRS, št. 18/74). Na podlagi tega je ustanovitelj dolžan zagoto- 
viti ustrezen vpliv oziroma nadzor pri upravljanju v javnem 
podjetju. 

Pravico ustanovitelja, da si zagotovi udeležbo pri upravljanju 
javnega podjetja, je bilo možno zagotoviti le z določitvijo 
takšnega organa upravljanja, v katerem ima ustanovitelj svoje 
predstavnike, saj te pravice ni bilo možno uresničevati preko 
prejšnjega organa upravljanja, to je delavskega sveta, ki je 
predstavljal le delavce podjetja. Možnost opredelitve ustrez- 
nega organa upravljanja v javnem podjetju je dana tudi v 47. 
členu zakona o podjetjih (v zvezi s 24. a členom, ki opredeljuje 
pogoje in način ustanavljanja javnih podjetij ter način uresni- 
čevanja posebnega družbenega interesa pri opravljanju 
dejavnosti ali poslov v javnem podjetju), ki dopušča opredeli- 
tev drugačnega organa upravljanja, vendar po položaju in 
funkciji ustreznega delavskemu svetu, v primerih, kadar gre 
za uveljavljanje ustanoviteljskih pravic oziroma pravic upo- 
rabnikov v upravljanju. 

Določitev takšnega organa upravljanja so nedvomno nareko- 
vale poleg navedenih formalnopravnih razlogov tudi dejanske 
razmere, v katerih javno podjetje deluje. Namreč že po usta- 
novitvi tega podjetja s 1. 1 1990, ko se je hkrati spremenil 
način financiranja dejavnosti oziroma zadev posebnega druž- 
benega pomena, ustanovitelj v skladu z navedenim odlokom 
zagotavlja nadomestila za izpadli transportni dohodek za tisti 
del dejavnosti v potniškem prometu, ki ga je treba izvajati 
kljub nerentabilnosti, in sicer zaradi uresničevanja poseb- 
nega družbenega interesa. Poleg tega si ustanovitelj iz prora- 
čunskih sredstev zagotavlja financiranje vzdrževanja, moder- 
nizacije in gradnje železniške infrastrukture. Zaradi navede- 
nega načina zagotavljanja delovanja javnega podjetja glede 
na to, da v sedanjih razmerah, ko je še neurejena ključna 
zakonodaja za to področje, je morala Vlada v okviru svojih 
pristojnosti poseči po ustreznem mehanizmu, s katerim sploh 
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lahko zagotovi ustrezen vpliv in nadzor nad smotrno porabo 
nemajhnih proračunskih sredstev prav zaradi varovanja jav- 
nega interesa na področju dejavnosti železniškega prometa. 

Če pa upoštevamo dejanske gmotne razmere, zlasti na tem 
področju, kjer se iz leta v leto kopičijo izgube, višina sredstev, 
namenjenih za železniško infrastrukturo, in njena raven pa se 
nenehno znižujeta, so to tehtni razlogi, ki opravičujejo ozi- 
roma utemeljujejo rešitev, za katero se je Vlada odločila 
z določitvijo primernega organa upravljanja v javnem po- 
djetju. 

Ob vsem navedenem je treba poudariti, da določbe navedenih 
predpisov tudi sicer kaže razlagati kot namen zakonodajalca, 
da prav v situaciji, ko so se začele spremembe državne uredi- 
tve in sistemske zakonodaje, ki še vedno potekajo, vzpostavi 
v tem prehodnem obdobju takšne odnose, zlasti na področju 
javnih služb, da bi le-te bilo možno izvajati oziroma zagotav- 
ljati kljub dejstvu, da še ni sprejeta sistemska in na njej 
sloneča področna zakonodaja, ki bo v celoti uredila proble- 
matiko gospodarskih javnih služb. Tukaj bi le omenili ključna 
zakona, s katerima bo urejena ustrezna obravnavana proble- 
matika zagotavljanja javnih služb tudi na področju dejavnosti 
železniškega prometa, in sicer zakon o gospodarskih javnih 
službah, ki je v skupščinskem postopku v zadnji fazi spreje- 
manja in področni zakon o železnici, ki ga pripravlja pristojni 
vladni resor. 

Ob robu poslančevim pomislekom, da je Vlada presegla 
ustavna pooblastila, bi navedli le to, da bi ravno v nasprotnem 
primeru, to je, če Vlada tega ne bi storila, kot poslanec lahko 
imel upravičene pomisleke, ali je opuščanje ustanoviteljevega 
vpliva in nadzora nad porabo proračunskih sredstev v javnem 
podjetju, ki opravlja dejavnost železniškega prometa, 
dopustna, kljub temu da nimamo še potrebnih omenjenih 
zakonov, ki bodo dokončno uredili in razrešili vso problema- 
tiko glede zagotavljanja ustanoviteljskih pravic v zvezi z ures- 
ničevanjem javnega interesa, saj se le-ta še vedno delno 
rešuje. 

Gradivo je za obravnavo v Vladi Republike Slovenije pripra- 
vilo Ministrstvo za promet in zveze. 

Kako preprečiti »divje« zaposlovanje? 

JANEZ LAMPRET, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
na 42. seji tega zbora, dne 22. 7. 1992 postavil poslansko 
vprašanje v zvezi z zakonsko ureditvijo nezaposlenih, kateri 
prejemajo nadomestila za čas brezposelnosti in istočasno 
delajo pri obrtnikih In zasebnih firmah neprijavljeni. Pri tem 
pa je država dvakrat oškodovana in sicer pri izplačilu denar- 
nega nadomestila in pri neplačevanju davkov in prispevkov. 

V zvezi z zastavljenim poslanskim vprašanjem Vlada Repu- 
blike Slovenije meni sledeče: 

Delo, na katero opozarja poslanec Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Republike Slovenije, g. Lampret, ni delo 
v skladu s predpisi o delovnih rzmerjih, saj navedene osebe 
ne sklepajo pogodbe o zaposlitvi, niti ne pogodbe o delu. 
V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih delodajalec, ki na 
tak način zaposli osebo, stori prekršek, zaradi katerega je tudi 
kaznovan, nadzor nad takšnim zaposlovanjem pa opravlja 
inšpekcija za delo. 

Začasno in občasno delo ureja Zakon o delovnih razmerjih (v 
108. členu in nadaljnjih), in sicer je časovno omejeno in sicer 
na 90 dni v posameznem koledarskem letu, če gre za opravlja- 
nje začasnih in občasnih del v ožjem smislu na 10 ur na teden, 
če gre za opravljanje trajnejših kratkotrajnih opravil. Pogodba 
o delu mora biti pisna, organizacija oziroma delodajalec pa 
morajo o sklenitvi pogodbe o delu obvestiti Zavod za zaposlo- 
vanje. Za nadzor nad zakonitostjo izvajanja začasnih in 
občasnih del je pooblaščena inšpekcija za delo. 

Ravnanja organizacij in delodajalcev, ki so v nasprotju z dolo- 

čili Zakona o delovnih razmerjih pa so tudi sankcionirana, saj 
zakon določa, da pravna oseba in posameznik pa tudi odgo- 
vorna oseba storijo prekršek za katerega je možno izreči 
denarno kazen. 

Vse več je podatkov, da številni podjetniki, obrtniki pa tudi 
stečajni upravitelji sklepajo pogodbe tudi o delu z delavci, 
katerim je delovno razmerje prenehalo in prejemajo denarno 
nadomestilo za brezposelnosti namesto, da bi z njimi sklenili 
delovno razmerje. 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
sti taksativno našteva razloge za prenehanje pravice do 
denarnega nadomestila, vendar ne predvideva odvzema 
denarnega nadomestila v primeru, če zavarovanec v času 
prejemanja nadomestila sklene pogodbo o delu ali kako dru- 
gače pridobiva sredstva za preživljanje. Zaradi številčnosti 
omenjenih pojavov, Vlada Republike Slovenije pripravlja 
dopolnitev Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer, 
brezposelnosti, s katero bo možno odvzeti nadomestilo zava- 
rovancu, ki opravlja delo po pogodbi ali kako drugače prido- 
biva sredstva za preživljanje. 
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripra- 
vilo Ministrstvo za delo. 

So denarne zadeve v zdravstvu res ogromne? 

Dr. DRAGO PLEŠIVČNIK, poslanec v Družbenopolitičnem 
zboru, je na osnovi poročanja medijev o ogromnih denarnih 
rezervah v zdravstvu pristojne vprašal, kje in kolikšne so te 
rezerve in čemu so namenjene. Zakaj se zdravstvenim zavo- 
dom, ki še vedno izkazujejo izgubo, ne izplača državni dolg 
iz prejšnjega leta in prvih mesecev letošnjega leta? Zakaj 
Zavod za zdravstveno zavarovanje ne valorizira ustrezneje 
materialnih sredstev od prevzema dolžnosti plačevanja sto- 
ritev do podpisa pogodb? 

Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo mu je 
odgovorilo: 
Prispevno stopnjo za zdravstveno zavarovanje za leto 1992 je 
po kritični situaciji v zdravstvu, določila Skupščina Republike 
Slovenije ob sprejetju nove zakonodaje koncem februarja 
1992. 
Avtonomno finančno poslovanje Zavoda kaže, da prispevna 
stopnja omogoča v letošnjem letu ustvarjanje rezerv zaradi 
začasne likvidnostne razlike med prispevki za zdravstveno 
zavarovanje in so v odvisnosti od porasta osebnih dohodkov 
v Republiki Sloveniji ter obveznostmi Zavoda do zdravstvenih 
zavodov Slovenije, ki pa so finančnega vidika vezane na 
Izhodišča za izvajanje programov in oblikovanje cen progra- 
mov, ki so jih sprejeli partnerji: Vlada Republike Slovenije 
- Zavod - izvajalci. 

Razkorak med dejanskim porastom specifične vrste stroškov 
v zdravstvenih zavodih v primerjavi z indeksom drobnoprodaj- 
nih cen ter stagnacijo izhodiščnih BOD, vpliva gotovo na še 
vedno prisotne izgube v zdravstvu in s tem na ustvarjanje 
začasnega likvidnostnega presežka prilivov prispevkov nad 
odlivi za zdravstveno zavarovanje. Po projekciji bodo te 
rezerve v letu 1992 dosežene v višini 5,5 mrd. SIT. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je zaradi zgoraj 
opisane situacije Odboru za družbene dejavnosti že večkrat 
pripravil predlog za sanacijo razmer. Prav tako je Ministrstvo 
za zdravstvo, družino in socialno varstvo že večkrat v letoš- 
njem letu predlagalo Vladi Republike Slovenije pokritje izgub 
zdravstvenim zavodom po zaključnih računih za leto 1992. 
Vlada Republike Slovenije je tako na svoji seji dne 29.10.1992 
sprejela sklep, da se s pospešeno dinamiko nakazovanja 
sredstev za delovanje zdravstvenih zavodov pokrije izgube 
teh zavodov, izkazanih v periodičnem obračunu za leto 1992, 
ki izhajajo iz nepokritih izgub za leto 1991. 

Zavod bo skladno z 82. členom začasnega statuta pripravil za 
Skupščino Zavoda predlog za ustrezno znižanje prispevnih 
stopenj za leto 1992. 
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Ima general Višnjić slovensko državljanstvo? 
2. Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih de- 
lavcev, 

NACE POLAJNAR, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
pristojnim posredoval naslednje vprašanje: 

Na komisiji za notranjo politiko Skupščine Republike Slove- 
nije, 27.10. 92, je bilo postavljeno vprašanje, ali je general 
Svetozar Višnjić dobil slovensko državljanstvo. Predstavnik 
ministrstva za notranje zadeve je dejal, da tega ne ve. 

Dobil sem informacijo, da je general Višnjić državljan Repu- 
blike Slovenije že kar lep čas. Sprašujem ministrstvo za 
notranje zadeve, ali je general Višnjić dobil slovensko 
državljanstvo, kdaj se je to zgodilo in kakšni so bili postopki, 
v kolikor se je to res zgodilo. 

Prejel je odgovor Ministrstva za notranje zadeve: 

Na poslansko vprašanje Načeta Polajnarja, ali je general nek- 
danje jugoslovanske armade Svetozar Višnjić dobil slovensko 
državljanstvo, Ministrstvo za notranje zadeve odgovarja: 

Svetozar Višnjić je prošnjo za pridobitev državljanstva Repu- 
blike Slovenije po 40. členu Zakona o državljanstvu Republike 
Slovenije vložil 30. 9. 1991. Z odločbo Ministrstva za notranje 
zadeve, z dne 26. 11. 1991, je bila prošnja pozitivno rešena. 
V času odločitve sta bila po 40. členu Zakona o državljanstvu 
Republike Slovenije za pridobitev slovenskega državljanstva 
predpisana dva pogoja: prijavljeno stalno prebivališče v Slo- 
veniji na dan 23. 12. 1990 in dejansko »življenje« v Sloveniji. 
Svetozar Višnjić je izpolnjeval oba navedena pogoja. Dopolni- 
tev 40. člena zakona, po kateri ima Ministrstvo za notranje 
zadeve možnost ugotavljati zadržke s področja javnega reda, 
varnosti in obrambe, je začela veljati 14. 12. 1991 in ni imela 
retroaktivne veljavnosti; predlog predlagatelja zakona o retro- 
aktivni veljavnosti te določbe so poslanci v postopku spreje- 
manja novele zakona zavrnili. 

Glede na to, da je v času odločanja o vlogi Svetozarja Višnjića 
že tekel postopek za dopolnitev 40. člena zakona, je Ministr- 
stvo za notranje zadeve zaprosilo za mnenje Ministrstvo za 
obrambo. Odgovorilo nam je, da je bil general Svetozar Viš- 
njić upokojen že pred agresijo na Republiko Slovenijo in da 
njegov sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne pred- 
stavlja nevarnosti za javni red oziroma obrambo države. Zato 
je bil postopek za sprejem v državljanstvo izpeljan do konca. 

Kakšne so pravne podlage za dodeljevanje kon- 
cesij za opravljanje privatne prakse? 

Mag. DUŠAN SEMOLIČ, poslanec v Družbenopolitičnem 
zboru, je 14. 10. 1992, v imenu Sindikata zdravstvenega in 
socialnega skrbstva pristojne vprašal, na kakšnih pravnih 
podlagah ministrstvo za zdravstvo in občinske vlade pode- 
ljujejo koncesije za opravljanje privatne prakse, če še niso 
sprejeti podzakonski akti, ki jih zakon o zdravstveni dejav- 
nosti določa kot predpogoj? 

Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo mu je 
odgovorilo: 

Pogoji za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti so opre- 
deljeni v IV. poglavju Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni 
list Republike Slovenije št. 9 z dne 11.2. 1992), pravica do 
koncesije pa v V. poglavju istega zakona. 

Skladno s 4. odstavkom 35. člena zakona o zdravstveni dejav- 
nosti je Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo 
pripravilo ustrezna pravilnika: 

1. Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene 
dejavnosti 

ki sta bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije 
štev. 24/92. 

Mreža javne zdravstvene službe deluje do sprejema plana 
zdravstvenega varstva največ v obstoječem obsegu, kar naše 
ministrstvo spoštuje tudi pri podeljevanju koncesij in pri vpisu 
v register zdravstvenih delavcev. 

Ministrstvo je v času od uveljavitve zakona o zdravstveni 
dejavnosti pa do konca meseca septembra 1992 prejelo blizu 
300 vlog za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev. Do 
konca septembra je odločbe o vpisu v register prejelo 26 
vlagateljev, 7 vlagateljem - pravnim osebam pa so bila izdana 
dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Koncesijo 
za opravljanje dejavnosti na sekundarni ravni je ministrstvo 
doslej izdalo naslednjim vlagateljem: 

- za ginekološko specialistično ambulanto v Ljubljani, 

- za oftalmološko specialistično ambulanto na Ptuju, 

- za internistično specialistično dejavnost na Ptuju, 

- za specialistično ultrazvočno diagnostiko v Ljubljani, 

- podjetju Endoskopija d.o.o. za specialistično endoskopsko 
in drugo diagnostiko in terapijo, 

- Zdravilišču Rogaška ZHT, d.d. za specialistično diagno- 
stiko, 
- Zdravilišču Ptujske toplice, Ptuj za opravljanje zdraviliških 
dejavnosti Kot javne službe. 

Vsi zahtevki so bili v skladu s predpisi in sta o njih dala 
pozitivno mnenje tako zbornica kot tudi Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Tudi drugi podatki so kazali na to, da 
gre zasebna dejavnost na račun dotedanjega obsega mreže 
zdravstvene službe (prehod iz javne v zasebno dejavnost brez 
nadomeščanja v javnem zdravstvenem zavodu oziroma odlo- 
žena sklenitev pogodbe z zavarovalnim zavodom). 

Plan zdravstvenega varstva Republike Slovenije je pripravljen. 
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo bo 
v zvezi z njim priredilo 27. in 28. oktobra v Poljčah »Učno 
delavnico«. Na to »Učno delavnico« so med drugimi udele- 
ženci vabljeni tudi predstavniki nekaterih zdravstvenih sindi- 
katov. 

Namenjamo kolesarjem dovoljšnjo skrb? 

Dr. LEO ŠEŠERKO, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
16. 9. 1992, vprašal republiško vlado: 

1. Koliko kolesarjev je v Sloveniji umrlo v prometnih nesre- 
čah in koliko je bilo ranjenih v zadnjih petih letih, za vsako 
leto posebej? 

2. Koliko kilometrov kolesarskih stez je bilo v vsakem od teh 
petih letih zgrajenih? 

3. Ali ima Ministrstvo za promet in zveze načrt gradnje 
kolesarskih stez v Sloveniji? 

4. Zakaj pri rekonstrukciji medkrajevnih cest, na primer 
ceste Črni Kal—hrvaška meja, niso bile hkrati projektirane in 
zgrajene kolesarske steze? 

5. Ali je Ministrstvo za promet In zveze seznanjeno s prakso 
gradnje kolesarskih stez v Republiki Avstriji in drugih evrop- 
skih deželah In ali so njegovi načrti gradnje kolesarskih stez 
usklajeni z načrti teh dežel, zlasti pri načrtih za turistične 
kolesarske steze ob rekah, visokih cestah in turističnih 
prometnicah? 
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6. Ali je Ministrstvo za promet in zveze v rekonstrucijo ceste 
M 10 od Maribora-Lendava—madžarska meja vključila tudi 
izgradnjo pripadajočih kolesarskih stez v vsej dolžini, torej 
tudi na mejnih prehodih, kot je sklenila še prejšnja vlada? 

7. Ali Ministrstvo za promet in zveze projektira ali gradi 
kakšno magistralno cesto, za katero ne predvideva kolesar- 
skih stez? 

8. Katere ukrepe je Ministrstavo za promet in zveze sprejelo, 
da bi pospešilo gradnjo kolesarskih stez v mestih in drugih 
naseljih? 

9. Kakšni so cost-benefit izračuni Ministrstva za promet in 
zveze za kolesarske steze, magistralne in avtoceste in 
kakšni glede na tovorni, osebni in kolesarski promet v Slo- 
veniji? 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

Kolesarske steze so po določbi 57. člena Zakona o cestah 
(Uradni list SRS, št. 2/88 - prečiščeno besedilo) sestavni del 
javne ceste, s katerimi gospodari cestno gospodarstvo, samo 
če so zgrajene v isti ravnini kot vozišče in od njega niso 
fizično ločene. V vseh drugih primerih, ko so torej ločena 
z robnikom ali zgrajene ločeno od vozišča javne ceste, pa se 
kolesarske steze obravnavajo kot komunalni objekti, s kate- 
rimi gospodarijo občine. Slednji primeri gradnje kolesarskih 
stez so večinski, kar je zaradi zagotavljanja večje varnosti 
kolesarjev razumljivo. Ne glede na to pa je njihova gradnja, 
posebno skozi naselja, praviloma sestavni del usklajenega 
projektiranja in sofinanciranja države in občin, kot je to 
mogoče ugotoviti iz stanja na območju Mesta Ljubljane, opi- 
sanega v nadaljevanju (op. za ta opis stanja smo pri pripravi 
odgovora zaprosili Sekretariat za komunalno gospodarstvo, 
promet in zveze Mesta Ljubljane, ki je pristojen za kolesarske 
steze kot komunalne objekte na mestnem območju). 
Kolesarski promet v novejšem času ponovno pridobiva 
veljavo, saj nova politika in metodologija prometnega planira- 
nja temeljita predvsem na umirjanju prometa, kolesarskem 
prometu in varstvu okolja. 

Kolesarski promet lahko razdelimo v več kategorij: delovni, 
rekreacijski, športni ipd., kar pa zahteva dovolj razvejano in 
prometno varno omrežje kolesarskih stez. To mora zadoščati 
tem merilom: neprekinjenost vožnje, varnost, udobnost vož- 
nje in ne nazadnje tudi zanimivost potovanja. 

Mesto Ljubljana ima dokaj ugodne razmere za razvoj kolesar- 
skega prometa, ob upoštevanju vremenskih razmer, horizon- 
talnosti večine prometnih površin in razmeroma kratke razda- 
lje med občinskimi središči. V mestu so te vrste povezav: 
kolesarski pas na vozišču, kolesarske steze na pločniku, 
samostojne kolesarske steze in posebne prometne površine, 
namenjene pešcem in kolesarjem. Poleg navedenih promet- 
nih površin lahko kolesarji uporabljajo tudi druge prometne 
površine, ko jim tega izrecno ne prepoveduje prometna signa- 
lizacija, in v teh primerih nastopajo kot enakovredni udele- 
ženci v cestnem prometu. 

V Mestu Ljubljani so se začele kolesarske površine intenziv- 
neje graditi v začetku 80-ih let. Trend gradnje teh površin kaže 
naslednja tabela: 

LETO DOLŽINA KOLESARSKIH POVEZAV (km) 
1980 30 
1982 33 
1983 44 
1985 50 
1987 53,5 
1988 65 
1991 67 

Prometna infrastruktura za kolesarje obsega poleg površin, ki 
so neposredno namenjene vožnji ter so opremljene s pro- 
metno signalizacijo, tudi opremo. Vanjo se vključuje urejanje 

mirujočega prometa - postavljanje stojal za kolesa in pokritih 
kolesarnic. Ta oprema se postavlja na ključnih lokacijah 
v mestu. 

Pristojni mestni sekretariat uspešno usmerja gradnjo kolesar- 
skega omrežja preko izdaj soglasij k prometno-tehničnim 
ureditvam, ki so sestavni del urbanistične dokumentacije. 
Tako so bila v zadnjem obdobju izdana soglasja h gradnji 
Roške ceste, Tacenske ceste, nove Robbove in Dimičeve 
ceste ter del obnovljene Tržaške ceste proti Brezovici, ob 
katerih so zgrajene ali predvidene tudi kolesarske steze. To 
potrjuje za omenjeno povezavo med državnim in občinskim 
nivojem pri investicijah v cestnoprometne povezave. 

Razvoj kolesarskega prometa v Ljubljani temelji na doku- 
mentu Ljubljana 2000, ki predvideva 210 km varnih in ambi- 
entno primernih kolesarskih površin. Poudarek je na ločenih 
kolesarskih stezah, ki se bodo iz mestnega središča širile 
v širši regionalni prostor - proti Trzinu, Medvodam, Vrhniki, 
ob Ižanski cesti, ob Dolenjski železnici ipd. V naslednjih letih 
je predvidena tudi gradnja krožnih kolesarskih stez, in sicer 
okrog Rožnika, s povezavo šišenskega in bežigrajskega 
športno-rekreacijskega območja s Kodeljevim, povezava štu- 
dentskega naselja z univerzitetnimi ustanovami ter gradnja 
športno-rekreacijskih površin do bregov Save, Sore in Kamni- 
ške Bistrice. 

Podobno kot v Ljubljani se je tudi v drugih občinskih središ- 
čih dajal največji poudarek izboljševanju razmer za kolesarski 
promet v naseljenih območjih. 

Daljinske kolesarske povezave, ki bi presegale občinske meje 
in za katere bi svoj interes izkazala država, pa pridobivajo 
pomen šele v zadnjem času iz razlogov, s katerimi utemeljuje 
dr. Šešerko svoja vprašanja. To se kaže v pripravi posebne 
analize o kolesarskem prometu in njegovih prometnih površi- 
nah, katere nosilec je Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje 
prostora, ki je po svojem delovnem področju pristojno tudi za 
komunalne objekte. Ta analiza bo obsegala med drugim pri- 
merjalno študijo urejanja kolesarskega prometa v drugih 
evropskih državah, vključno z obsegom in nosilci nalog ter 
s sistemom financiranja kolesarskih stez. To bo hkrati pod- 
laga za opredelitev razvoja daljinskih kolesarskih povezav, ki 
naj ne bi potekale po trasah magistralnih in regionalnih cest, 
ter načina njihovega financiranja. Tako zasnovan razvoj bo 
sestavni del prostorskega plana Republike Slovenije, o kate- 
rem bodo odločali poslanci republiške skupščine. S tem pla- 
nom bodo torej prvič presežene ostre meje interesov in 
obveznosti med državo in občinami za pospeševanje varnega 
kolesarskega prometa, ki so po sedanjih rešitvah v celoti 
prepuščene slednjim. 

Spremenjeni odnos do gradnje kolesarskih stez, za katere iz 
povedanega izhaja, da se praviloma niso projektirale kot 
poseben sestavni del vozišča magistralnih in regionalnih cest 
za daljinski promet, zahtevajo tudi podatki o številu mrtvih in 
ranjenih kolesarjev v prometnih nezgodah, ki smo jih na 
poslančevo zahtevo pridobili od Ministrstva za notranje za- 
deve: 

Leto mrtvi teles, poškodovani 
1987 47 635 
1988 40 577 
1989 50 591 
1990 46 529 
1991 40 545 
SKUPAJ: 223 2867 

V osmih mesecih tega leta je v prometnih nezgodah umrlo 28 
kolesarjev, 461 pa je bilo telesno poškodovanih. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za promet in zveze. 
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Kdo bo zaščitil državljane - varčevalce pred 
nezakonitim ravnanjem bank? 

IVAN TOMŠE, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 17. 
8.1992 postavil naslednje vprašanje: 

Vlada Republike Slovenije predlaga, da bi država vključila 
v javni dolg »zamrznjene« bančne devizne vloge občanov. 
Banke, ki so po zakonu dolžne servisirati svoje varčevalce 
(servisiranje za njih še ni normalni poslovni odnos) očitno 
čakajo na ukrep države in ne dovolijo prostega razpolaga- 
nja občanom - lastnim varčevalcem z devizami. 

Ker gre očitno za nezakonito ravnanje bank, sprašujem 
vlado republike Slovenije, kako ima namen zaščititi držav- 
ljane republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

Za razrešitev pereče problematike deviznega varčevanja in 
zamrznjenih deviznih vlog je Vlada Republike Slovenije že 
konec leta 1991 pripravila in Skupščini Republike Slovenije 
predložila (25. 11. 1991 in 17. 12. 1991) dva predloga zakona 
o spreminjanju deviznih vlog občanov pri Narodni banki 
Jugoslavije v dolg Republike Slovenije, pri čemer je novi 
predlog zakona nadomestil prejšnjega. Obravnava drugega 
predloga zakona je bila preložena na leto 1992, ko so se 
nadaljevali zapleti med skupščinsko obravnavo. 

Med ukrepi zasnove ekonomske politike za leto 1992 in 
v skladu z zastavljenim programom za sanacijo bančnega 
sistema v Republiki Sloveniji je Vlada Republike Slovenije 
pripravila nov predlog zakona o tej problematiki z naslovom 
zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih 
vlog in ga julija 1992 vložila v skupščinsko obravnavo, predlog 
zakona o spreminjanju deviznih vlog občanov pri Narodni 
banki Jugoslavije v dolg Republike Slovenije pa umaknila iz 
postopka. 

Predlagani zakon o poravnavanju obveznosti iz neplačanih 
deviznih vlog ureja način obravnavanja obveznosti iz neizpla- 
čanih deviznih vlog občanov, vloženih v bankah na ozemlju 
Republike Slovenije, ki so jih banke shranile pri Narodni banki 
Jugoslavije. S prevzemom dolga bi Republika Slovenija deviz- 
nim varčevalcem zagotovila razpolaganje z njihovimi deviz- 
nimi vlogami v določenem časovnem obdobju, obenem pa se 
jim želi dati čim več možnosti za uporabo njihovih deviznih 
vlog. 

Banke lahko s pogodbami z varčevalci, ki so pravno veljavni 
akti, same odločajo o načinu izplačevanja deviznih vlog var- 
čevalcem. Od leta 1993 pa bi bile z zakonom obvezane izpla- 
čevati varčevalcem dvakrat letno po eno desetino devizne 
vloge oz. najmanj 1000 DEM. Varčevalci pa bi se lahko odločili 
tudi za dve vrsti prenosljivih vrednostnih papirjev. To so 
vrednostni papirji poslovne banke, pri kateri ima varčevalec 
devizno vlogo, ali pa obveznice Republike Slovenije, nomini- 
rane in izplačljive v DEM. Imetnik bi lahko državni vrednostni 
papir uporabil tudi za nakup delnic po predpisih o lastnin- 
skem preoblikovanju pravnih oseb, za dokup pokojninske 
dobe po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu, lahko pa bi ga 
tudi prodal na trgu vrednostnih papirjev. 

Pravice iz tega zakona bi varčevalci lahko uveljavljali tudi 
v času, ko obveznice Republike Slovenije še ne bodo izdane, 
in sicer tako, da bi morala banka na zahtevo lastnika devizne 
vloge izdati potrdilo o lastništvu, s katerim bi lahko varčevalec 
uveljavljal te pravice. 

S predlaganim zakonom se obstoječa obligacijska razmerja 
med poslovno banko in občanom ohranjajo in se vanje ne 
posega, vendar pa se bankam ob nezmožnosti izplačila deviz 
postavljajo minimalni pogoji načina izpolnjevanja njihovih 
obveznosti, občanom pa so ponujene možnosti izbire (vred- 

nostni papirji banke ali državne obveznice). Do uveljavitve 
navedenega zakona pa poslovne banke obveznosti iz starih 
deviznih vlog izplačujejo v skaldu s svojo poslovno politiko in 
zmožnostmi svojih likvidnih sredstev. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je gradivo pripra- 
vilo Ministrstvo za finance 

Še enkrat o izklopu električne energije februarja 
letos 

IVAN TOMŠE, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 9. 
septembra letos povedal, da je bilo v avstrijskem parla- 
mentu postavljeno vprašanje o tem, zakaj Avstrija ni poma- 
gala Sloveniji z električno energijo 5. in 6. februarja letos. 
Odgovor je bil: Sloveniji nismo pomagali, ker za pomoč ni 
zaprosila. 

Poslanec zato vlado ponovno sprašuje, kdaj bo odgovorila 
na pobude Zelenih Slovenije, ki so takoj po tem dogodku 
zahtevali pojasnitev izpada in zahtevali uvedbo odgovorno- 
sti zoper tiste delavce, ki so neposredno odgovorni za 
ogromno gospodarsko škodo, ki je nastala zaradi izpada. 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

V avstrijskem parlamentu je bilo postavljeno poslansko vpra- 
šanje ali je Slovenija tega dne v skladu z dogovori v UCPTE 
iskala pomoč glavnega dispečerja »Verbundgesellschaft« in 
kako je bilo na to zahtevo odgovorjeno oziroma ali je bila 
dana določena moč na razpolago? 

V odgovoru na to vprašanje je pojasnjeno, da je 05. 02. 1992 
glavni dispečer JUGEL-a v Beogradu informiral glavnega 
dispečerja »Verbundgesellschaft« o izpadu jedrske elektrarne 
Krško, istočasno je sledila samo za 05. 02. 1992 zahteva po 
energiji v okviru obstoječe pogodbe o rezervi med SUDEL 
partnerji (Opomba: med katere je takrat spadala tudi bivša 
SFRJ). »Verbundgesellschaft« je dobavljala v času od 15.00 
do 24.00 ure 50 MW. 

Nadalje je rečeno, da za 06. 02. 1992 ELES ni zahteval ener- 
gije, čeprav je pri »Verbundgesellschaft« obstajala možnost 
dobave pomoči približno 100 MW. Vendar pa opozarjajo na 
to, da so tega dne nastopale zelo visoke razmere pretokov 
moči na daljnovodih proti in bi vsaka dodatna dobava Avstrije 
proti jugu bistveno povečala verjetnost možnega izklopa. 

V času februarskih redukcij je bil še vedno v uporabi JUGEL- 
ov sporazum o skupnem delu v jugoslovanskem elektroener- 
getskem sistemu, po katerem je JUGEL izvajal kratkoročne 
aranžmaje z električno energijo, operativne odnose s centri 
v naši interkonekciji, vsklajevanje voznih redov, sekundarno 
regulacijo in ukrepe za zanesljivost delovanja elektroenerget- 
skega sistema na območju bivše Jugoslavije. Zato je Republi- 
ški center vodenja ob nastopu okvare v NE Krško urejal 
dobave pomoči iz inozemstva kot vedno pred tem preko 
JUGEL-a. Tudi zgoraj citirani odgovor v avstrijskem parla- 
mentu potrjuje takšen način komuniciranja JUGEL-a. 

V odgovoru je JUGEL sporočil Republiškemu centru vodenja, 
da je havarijska pomoč za 05.02.1992 v celoti zagotovljena, za 
06. 02. 1992 pa je javil, da ne more dobiti vse zahtevane 
energije in da bo tisto, ki jo bo dobil, razdelil na enaka dela 
med Slovenijo in Hrvaško. Za 05. in 06. 02. 1992 je sporočil 
program dobav, ki pa za 06. 02. 1992 niso pokrile celotnega 
izpada zaradi okvare. 

V času, ko je elektroenergetski sistem Slovenije potreboval 
pomoč iz zahoda je bil daljnovod proti Avstriji (DV 220 kV 
Podlog - Obersielach) zelo obremenjen. Po razpoložljivih 
podatkih je bilo občasno doseženo 90% termične zmogljivosti 
tega daljnovoda, kar bi ob uvozu pomoči iz Avstrije lahko 
povzročilo aktiviranje zaščite na tem vodu, ki bi ga izklopila, 
kar bi lahko vodilo do razpada elektroenergetskega sistema 
Slovenije." Takšo ugotovitev je podal v svojem odgovoru 
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v avstrijskem parlamentu tudi gospod dr. Schuessel, ko je 
potrdil možnost nuđenja pomoči, ki pa je bila glede na oboje- 
stransko ugotovljene transportne omejitve v obravnavanem 
primeru lahko le izraz dobre volje. 
Ministrstvo za energetiko je v mesecu maju predložilo ELES-u 
Poročilo o redukcijah v elektroenergetskem sistemu Slovenije 
v dneh 05. in 06. 1992. ELES je imenoval skupino neodvisnih 
strokovnjakov, katere zaključno poročilo pričakujemo v naj- 
krajšem času. Menimo, da bi bilo seznanjanje javnosti z ugo- 
tovitvami in predlogi pred obravnavo zaključnega poročila 
omenjene skupine enostransko. 

Okvara v NE Krško je ugotovljena 05. 02. 1992 ob 12.20, ko je 
prišlo ob sočasnem poku v notranjosti turbinske zgradbe do 
močnega puščanja pare. Osebje v elektrari je o tem takoj 
obvestilo Službo za vodenje ELES-a in se dogovorilo za čim- 
prejšnjo zaustavitev elektrarne. Ob 12.50 je pričelo zniževati 
moč reaktorja in ob 15.26 odklopilo elektrarno iz elektroener- 
getskega omrežja. Reaktor je bil ugasnjen, elektrarna pa 
privedena v stanje vroče zaustavitve. Ob podrobnem ogledu 
poškodovanega mesta na eni izmed slepih prirobnic na 
izstopni strani visokotlačnega dela turbine je bilo ocenjeno, 
da bo popravilo možno izvesti v naslednjih 48 urah. 

Republiška uprava za jedrsko varnost je 06. 02. 1992 v NE 
Krško opravila izredni inšpekcijski pregled glede okvare in 
zaustavitve elektrarne. Med drugim je pri pregledu ugotovila, 
da je okvara nastala na komponenti sekundarnega dela elek- 
trarne, ki po ANSI klasifikaciji komponent in sistemov 
pomembnih za varnost elektrarne ni klasificiran v varnostni 
razred, kljub temu pa iz vidika varstva pri delu in preprečitve 
nastanka velike škode na turbinskih napravah zahteva čim- 
prejšnjo zaustavitev in popravilo in je bila zato odločitev 
osebja elektrarne o zaustavitvi in saniranju okvare pravilna. 

Intenziteta puščanja pare ni zahtevala avtomatske ali ročne 
prisilne zaustavitve reaktorja niti delovanja drugih varovalnih 
sistemov elektrarne. Redukcija moči in sama zaustavitev 
obratovanja je bila izvedena v okviru normalnih obratovalnih 
postopkov. Delovanje varovalnih sistemov je bilo med zausta- 
vitvijo normalno, vsi parametri so se gibali v predvidenih 
mejah. Dogodek ni imel vpliva na jedrsko varnost. 

Glede števila dni neprekinjenega obratovanja se ne vodi pose- 
bej evidenca, pač pa je varnost in zanesljivost obratovanja 
vedno primarnega značaja. Proizvodnji objekti z daljšim 
neprekinjenim obratovanjem in z manjšim številom okvar 
v obravnavanem obdobju so bolj zanesljivi, kar v veliki meri 
zavisi od kvalitete izbrane opreme in načrtnega izvajanja 
rednega in investicijskega vzdrževanja. 

V UCPTE so povezani elektroenergetski sistemi velikega dela 
zahodno evropskih držav predvsem zaradi naslednjih koristi, 
ki jih ima posamezni elektroenergetski sistem: 

- izboljšanje zanesljivosti, sigurnosti in kvalitete dobavljene 
energije; 

- optimiranje obratovanja proizvodnih virov; 

- potrebe po manjši rezervi posameznega elektroenerget- 
skega sistema; 

- koriščenje dogovorjenega obsega pomoči iz sosednjih 
elektroenergetskih sistemov v času okvar na lastnih na- 
pravah; 

*- možnosti medsebojnega trgovanja z električno energijo; 

Da lahko UCPTE vsem partnerjem omogoča izrabo navedenih 
koristi skupnega obratovanja pa morajo le-ti korektno spošto- 
vati naslednje dogovorjene pogoje: 

- vsak elektroenergetski sistem mora v vsakem trenutku 
z lastnimi in zakupljenimi proizvodnimi kapacitetami pokrivati 
porabo na svojem območju, kar velja tudi v primeru nastanka 
enostavne motnje v lastnem sistemu; 

- vsak elektroenergetski sistem mora vzdrževati rezervo moči 

za primarno regulacijo v višini 2,5% proizvodnih kapacitet, ki 
se mora aktivirati v nekaj sekundah; 

- vsak elektroenergetski sistem mora biti opremljen s sekun- 
darno regulacijo moč in frekvence in jo zagotavljati v višini 
glede na lastne značilnosti; 

- struktura vsakega elektroenergetskega sistema mora biti 
takšna, da zagotavlja obratovalno sigurnost tudi ob izpadu 
enega elementa - voda ali elektrarne v vseh obratovalnih 
strojih; 

Za laika se ob februarskih dogodkih postavlja logično vpraša- 
nje zakaj dispečer ni odpovedal redukcij, ko je dne 06. 02. 
1992 po 9.00 uri postopoma izklopil vse plinske bloke. 

Po predhodnih podatkih skupine neodvisnih strokovnjakov 
ugotavljamo, da je dispečer na osnovi pravil paralelnega 
obratovanja z UCPTE ob izpadu agregata imel možnost dobiti 
havarijsko pomoč sosedov v trajanju 18 ur. To možnost je 
eleketroenergetski sistem Slovenije izrabil dne 06. 02.1992 do 
9.26 ure, nakar je prišel v stanje, ko mora sam zagotoviti 
rezervno moč za primer možne okvare na kateri od proizvod- 
nih enot, ki so bile tedaj v obratovanju. Glede popravila 
okvare v NE Krško je razpolagal s podatkom, da bo trajalo 
popravilo 48 ur. Obvestilo iz NE Krško, da bo elektrarna 
ponovno sinhronizirana tega dne predvidoma ob 20.00 uri, je 
prejel ob 16.00 uri. Zato je po 9.00 uri z izklapljanjem plinskih 
blokov začel ustvarjati potrebno obratovalno rezervo, ki pa 
v celoti ni pokrila potreb v skladu z določili interkonekcije. 

Glede na to, da še ne razpolagamo z zaključnim poročilom 
skupine strokovnjakov, menimo, da je potrebno za dokončno 
oceno pravilnosti ravnanja ob februarskih redukcijah še poča- 
kati mnenje ekspertov. 

Na Ministrstvu za energetiko ne razpolagamo z dokazi, ki bi 
utemeljevali sum, da bi bila v zvezi z okvaro storjena dejanja, 
za katera je potrebno uvesti postopek kazenskega pregona. 
Na osnovi kronologije dogodkov, ki je bila napravljena na 
osnovi vseh razpoložljivih dokumentov in opisa okvare smo 
mnenja, da je sočasnost javnomnenjske ankete in okvare v NE 
Krško le slučajna. 
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je dogovor pripra- 
vilo Ministrstvo za energetiko. 

Je »delo na domu« bilo pravilno pravno formalno 
urejeno? 

IVAN TOMŠE, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 12. 
10.1992, postavil naslednje vprašanje: 

V dosedanji praksi so se zaposlovali delavci(ke) v podjetjih 
na poseben način: DELO NA DOMU. Delavci(ke) so prejema- 
ll(le) plačilo praviloma po številu izdelanih kosov, niso pa 
Imell(le) nobenih pravic iz delovnega razmerja. V tej zvezi 
sprašujem, če je bilo tako zaposlovanje zakonito in če 
delavcem(kam) lahko pripadajo enake pravice v postopkih 
lastninjenja kot redno zaposlenim? 

Ministrstvo za delo mu je odgovorilo: 

Iz navedb v poslanski pobudi in v individualnih vlogah, ki so 
bile v zvezi z istovrstno problematiko naslovljene neposredno 
na Ministrstvo za delo povzemamo, da so delavke vrsto let 
opravljale delo na domu za določene tekstilne organizacije. 
Za to delo so dobivale nizko plačilo in bile ob tem brez 
socialnega in pokojninskega zavarovanja. Postavljajo se vpra- 
šanja zakonitosti takega zaposlovanja, vprašanja možnosti 
uveljavljanja pravic iz socialnega zavarovanja za ta obdobja in 
zahteve po udeležbi teh delavk v postopkih privatizacije druž- 
benega premoženja. 

Kar se tiče instituta »delo na domu«, je potrebno opozoriti, da 
delovnopravna zakonodaja ureja tak način dela. Vendar pa ga 
ureja le kot posebnost pri opravljanju dela v delovnem raz- 
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merju, kar pa ne izključuje in tudi v preteklosti ni izključevalo 
možnosti opravljanja dela na domu za podjetje na drugih 
veljavnih in zakonitih pravnih podlagah. Le-te so lahko 
pogodba o delu ali samostojno opravljanje gospodarske 
dejavnosti (status obrtnika) in pogodba o opravljanju storitev 
za podjetje. 

Iz vlog je sicer povzeti, da so imele delavke prijavljeno popol- 
dansko obrt, kar bi pomenilo, da niso bile v delovnem raz- 
merju v organizaciji in da le-ta ni bila dolžna plačevati za njih 
prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. V zvezi 
s to obliko opravljanja dela ugotavljamo, da so ga in ga lahko 
opravljajo tako delavci v delovnem razmerju kot tudi ostali 
ljudje in, da popoldanska obrt ne predstavlja samostojne 
podlage za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavaro- 
vanje. To pomeni, da te delavke, v kolikor niso bile zavarovane 
na drugi podlagi iz naslova opravljanja te popoldanske obrti, 
ne morejo uveljavljati nikakršnih pravic, saj tudi niso plače- 
vale nikakršnih prispevkov v času opravljanja dela. 

V kolikor pa delavke menijo, da so obstajali vsi razlogi in 
pogoji za obstoj delovnega razmerja, je potrebno to uveljav- 
ljati po sodni poti, kar ima za posledico tudi uveljavljanje 
pravic iz socialnega zavarovanja za to obdobje. 

Upoštevaje vse prej navedeno, so od ugotovitve oziroma 
naknadne uveljavitve delovnopravnega statusa konkretnih 
delavk, odvisne vse ostale njihove pravice, ki sicer izhajajo iz 
delovnega razmerja. 

Je »tiha« podražitev električne energije upravi- 
čena? 

VANE GOŠNIK, DR. HUBERT POŽARNIK in IVAN TOMŠE, 
poslanci v Družbenopolitičnem zboru, so na 49. seji zbora 
vladi postavili vprašanje v zvezi s sklepom Vlade o določitvi 
višine temeljnega zneska za povečanje priključne moči upo- 
rabnikov električne energije na 110 kV napetosti (Uradni list 
RS, št 47/92) in sicer, da ta sklep pomeni »tiho podražitev« 
električne energije oziroma ali je takšna podražitev zako- 
nita. 

Ministrstvo za energetiko jim odgovarja: 

Z ukinitvijo republiških samoupravnih interesnih energetskih 
skupnosti so bile vse njihove pristojnosti prenešene v pristoj- 
nost Vlade Republike Slovenije, tako tudi določanje višine 
povračil za nove priključitve in povečanje obstoječih moči na 
vseh napetostnih nivojih elektroenergetskega omrežja. 

S sklepom, ki je predmet poslanskega vprašanja, je Vlada 
Republike Slovenije v skladu s kriteriji o združevanju sredstev 
uporabnikov električne energije na 110 kV za povečanje prik- 
ljučne moči (Uradni list SRS, št. 15/87), določila nov temeljni 
znesek v višini 65.203,00 SIT/kW. Ta znesek pomeni temelj za 
izračun prispevka, ki ga morajo plačati veliki uporabniki le 
v primeru, če želijo povečati priključno moč. Torej gre za 
enkratno plačilo, ki ne vpliva na višino cene električne ener- 
gije. Tako dobljena sredstva krijejo del stroškov graditve 
elektroenergetskih objektov. 

Za ponazoritev pa navajamo, da je bil temeljni znesek za 
povečanje priključne moči uporabnikov električne energije na 
110 kV napetosti nazadnje določen leta 1990 (Uradni list RS, 
št. 39/90) in to ob upoštevanju rasti cen industrijskih proizvo- 
dov do 31. 3. 1990. 

Novo določeni temeljni znesek pomeni, glede na indeks rasti 
cen od 31. 3. 1990 do 31. 8. 1992, le polovično uskladitev, saj 
je znašal indeks rasti cen industrijskih proizvodov v tem 
obdobju 8,5907. Če bi temeljni znesek v celoti uskladili 
z indeksom cen, bi ta znašal 130.407,00 SIT/kW. 

Iz navedenega sledi, da je Vlada Republike Slovenije sprejela 
sklep v skladu s svojimi pristojnostmi in na podlagi veljavnih 

predpisov ter, da s tem, ko je določila nov temeljni znesek za 
povečanje priključne moči velikim odjemalcem električne 
energije ni vplivala na povečanje cene električne energije. 

Odgovor na poslansko vprašanje je pripravilo Ministrstvo za 
energetiko v sodelovanju z Ministrstvom za trgovino. 

ZBOR OBČIN 

Zakaj je bilo izdano uporabno dovoljenje 
za deponijo »Za travnikom«? 

JANEZ ČERNEJ, poslanec v Zboru občin, je v obširnem 
vprašanju pristojne vprašal zakaj je Ministrstvo za industrijo 
in gradbeništvo oktobra 1991. leta izdalo Cinkarni Celje 
uporabno dovoljenje za deponijo »Za travnikom«, kljub 
temu, da ni bila izdelana celovita ocena o vplivu takšnih 
deponij in na ljudi in okolje, kljub stališčem IS RS z dne 26. 6. 
1990, 25. 9. 1990 ter mnenjem Republiškega vodnogospo- 
darskega inšpektorata z dne 18. 7.1991 (povezava 020 - 02/ 
90-19), Republiškega sekretariata za zdravstveno in soci- 
alno varstvo štev. 50-9 z dne 16. 1. 1991, Republiškega 
sekretariata za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, z dne 
21.1.1991 (Datot: ekocin. doc) Republiškega sekretariata za 
varstvo in urejanje prostora z dne 13. 1. 1991 štev. 50-9 
(povezava 020-02/90-18), Republiškega sekretariata za druž- 
beno planiranje z dne 14. 1. 1991, štev. 801-01/89-2, katera 
so mi bila posredovana v odgovorih na moje poslanske 
pobude in vprašanja. 

Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo mu odgovarja: 
Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo je izvedlo postopek 
za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte odlagališča sadre 
»Za travnikom« in cevovoda za transport sadre, zgrajene 
z gradbenim dovoljenjem Republiškega komiteja za industrijo 
in gradbeništvo št. 351-05/88-519 z dne 18. 7. 1989 po določ- 
bah zakona o graditvi objektov (Ur. list RS št. 34/84). 

investitor Cinkarna Celje je v skladu s 65. členom zakona 
o graditvi objektov vložila zahtevo za tehnični pregled po 
dograditvi objektov dne 10. 6. 1991. Po prejemu zahteve je 
bila imenovana komisija za tehnični pregled, ki mora v skladu 
z 70. členom zakona ugotoviti ali je objekt varen in stabilen ter 
zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem, tehnično doku- 
mentacijo in v skladu s tehničnimi predpisi. V komisiji so 
sodelovali predstavniki pristojnih inšpekcijskih organov in 
predstavniki organov, ki so izdali soglasja za gradnjo objek- 
tov. Iz zapisnika o opravljenem tehničnem pregledu z dne 25. 
7. 1991 je razvidno, da je investitor na dan tehničnega pre- 
gleda predložil komisiji vso predpisano dokumentacijo, hkrati 
pa dokazila o kvaliteti vgrajenih materialov in opravljenih 
preiskavah konstrukcijskih elementov. 

Tako je predložil dokazilo o sanaciji plazov Fakultete za 
arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 
Katedre za mehaniko tal št. 91-1-23 z dne 14. 6. 1991 in izjavo 
o usklajenosti sanacijskih del na plazovih s projektno doku- 
mentacijo, ki sta ju pripravila prof. dr. Silvan Vidmar in Vodno- 
gospodarski inštitut Ljubljana. 

Komisija je ugotovila, da je objekt zgrajen v skladu z določ- 
bami zakona o graditvi objektov ter predlagala naj ministr- 
stvo, ko bo investitor predložil še zahtevano dokumentacijo, 
izda uporabno dovoljenje. 

V zvezi z zahtevo komisije za tehnični pregled je investitor 
pred izdajo uporabnega dovoljenja predložil izjavo o odprav- 
ljenih pomanjkljivostih, zaključno geotehnično poročilo št. 
XX-4 305 AS/DN z dne 22. 7. 1991 SCT - IGMAT - Inštituta za 
gradbene materiale v Ljubljani, izjavo Geološkega zavoda, 
Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko Ljubljana št. 
4460-1/91 z dne 29. 7. 1991 o spremljanju gradnje in kontroli 
kvalitete vgrajenih materialov in opravljenih meritvah na pre- 
gradi Travnik v Celju, končno oceno o radiografski kontroli 
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zvarov na cevovodu št. 20228 z dne 2. 8. 1991 IMK Ljubljana, 
zapisnik o naknadnem tehničnem pregledu elektro energet- 
skega inšpektorja z dne 26. 7. 1991 (pripomb ni bilo), zapisnik 
o naknadnem tehničnem pregledu Republiškega požarnega 
inšpektorata z dne 26. 7. 1991 s pridobljenim soglasjem št. 
0015-S-351/44-75/MF z dne 27. 7. 1991 in dopis ZRMK Ljub- 
ljana, št. 2-720/91 z dne 28. 8. 1991 - tehnično opazovanje 
pregrade »ZA TRAVNIKOM«. 

Poleg predpisanega poprejšnjega sanitarnega soglasja Repu- 
bliškega sanitarnega inšpektorata št. 521-4/86/84-36 z dne 1. 
8. 1991 je investitor predložil še neobvezna, vendar pridob- 
ljena soglasja Krajevnih skupnosti Štore, Teharje in Šentjur 
pri Cleju iz katerih izhaja da soglašajo z izdajo uporabnega 
dovoljenja za zgrajene objekte. 

Zato je Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo na podlagi 
navedenih ugotovitev, po opravljenem tehničnem pregledu in 
na predlog komisije izdalo uporabno dovoljenje, kot to pred- 
pisuje 71. člen zakona o graditvi objektov. 

Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo pa še poudarja, da so 
izgradnjo odlagališča »Za Travnikom« med graditvijo sprem- 
ljale Republiška urbanistična, vodnogospodarska, gradbena 
in nekatere druge republiške in občinske inšpekcije, ter teh- 
nične in zdravstvene institucije. 

Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo je pregledalo tudi 
upravne spise občinskega komiteja za urejanje prostora in 
varstvo okolja občine Celje št. 351-403/75-5 in ugotovilo, da je 
bil uporabno dovoljenje izdano za odlagališče trdih odpadkov 
z zemeljsko pregrado v Žepini, za črpalno postajo in cevovod 
izcednih vod in deponije trdih odpadkov ter za prestavitev 
trafopostaje TP črpališč Vrhe v Bukovžlaku dne 5. 10. 1989. 
Pred izdajo dovoljenja sta bila opravljena dva tehnična pre- 
gleda in sicer 24. 6. 1983 za odlagališče odpadnega materiala 
- sadre in deponije trdih odpadkov v Žepini in dne 31. 5. 1988 
za črpalno postajo in cevovod za odcejne vode iz deponije 
trdih odpadkov v Bukovžlaku in prestavljene postaje TP črpa- 
lišče Vrhe 10/0,4 kV 50 KVA in priključnega DV 10 KV ter 
ponovni tehnični pregled deponije sadre in nadvišane pre- 
grade do kote +295 m in odlagališča trdih odpadkov s pre- 
grado. Na tehničnih pregledih so bile sicer ugotovljene neka- 
tere pomanjkljivosti, ki pa so bile pred izdajo uporabnega 
dovoljenja po izjavah investitorja, republiškega in občinskega 
vodnogospodarskega inšpektorja z dne 11.1. 1989, republi- 
škega inšpektorja dela z dne 21. 6. 1988 ter republiškega 
sanitarnega inšpektorja z dne 12. 6. 1989 odpravljene. Zato je 
občinski upravni organ v skladu z 71. členom zakona o gradi- 
tvi objektov izdal uporabno dovoljenje. 

Na podlagi dejstev, ki izhajajo iz predloženega spisa, Ministr- 
stvo za industrijo in gradbeništvo ugotavlja, da je odločba 
o uporabnem dovoljenju za objekte pravilna. 

Je bil razpis za ravnatelja celjske gimnazije pra- 
vilno izpeljan? 

JANEZ ĆERNEJ, poslanec v Zboru občin, je na seji tega 
zbora 14. 10. 1992, postavil naslednje vprašanje: »Sprašu- 
jem vlado oziroma pristojno ministrstvo ali je bila objava 
razpisa za mesto ravnatelja Gimnazije Celje, ki je bila objav- 
ljena v Delu 22. septembra 1992, izvedena pravilno? Mesto 
ravnatelja je namreč razpisal bivši svet šole, o izbiri kandi- 
data pa je odločal novi svet. Ali je takšna »delitev dela« 
možna? 

Ministrstvo za šolstvo in šport mu odgovarja: 

Poslanec Janez Črnej je postavil vprašanje, ali Ministrstvo za 
šolstvo in šport meni, da je bila objava razpisa za mesto 
ravnatelja Gimnazije Celje, ki je bila objavljena v časopisu 
DELO dne 22. septembra 1992, legalna. Mesto ravnatelja šole 
je razpisal svet šole 26. 6. 1992, izbiro.in imenovanje pa naj bi 
izvršil novi svet šole. Poslanec Janez Črnej sprašuje tudi, če je 
taka »delitev dela« možna. 

Vlada Republike Slovenije, ki izvršuje ustanoviteljske pravice 
za javne vzgojno-izobraževalne zavode, katerih ustanovitelj je 
republika Sloveanija, je dne 13. maja 1992 sprejela Odlok 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gim- 
nazija Celje (št. odloka: 022-01/92-5/21-8). S tem odlokom je 
Vlada RS uskladila ustnovitveni akt navedene šole z veljavno 
zakonodajo skladno z določbo 2. odstavka 57. čl. Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. 
RS, št. 12/91-1). 

3. člen navedenega odloka določa sestavo sveta Gimnazije 
Celje. Skladno s to določbo je šola lahko konstituirala nov 
svet. 

Razpis za imenovnje ravnatelja objavi svet, ki ima v času 
razpisa mandat. Če se v času trajanja postopka za imenovanje 
ravnatelja svet šole zamenja, prevzame novi svet postopek 
v tisti fazi, v kateri se nahaja in ga dokonča po postopku, 
v skladu z zakonom. 

Kako zaščititi državljane Slovenije na sosednjem 
Hrvaškem? 

MARJAN DVORNIK, poslanec v Zboru občin, je, 29. 9.1992, 
vlado oziroma pristojno ministrstvo vprašal: 

V zadnjih mesecih smo priče vse pogostejšim incidentom 
proti slovenskih državljanom, ki so potovali skozi sosednjo 
državo Republiko Hrvaško. Posebno občutljive so kraje 
osebnih vozil, saj oškodovancem že ob prijavi jasno 
povedo, da vozil ne bodo dobili nazaj. 

Primer: 7. 9. 92 je bilo ukradeno osebno vozilo LJ-C6-894 
gospodu Antonu Bregaču iz Šmarjeških Toplic na parkirišču 
počitniškega doma Krka v Vrsarju. 

Sprašujem vlado na kakšen način bo razreševala to občut- 
ljivo problematiko. Tako Ministrstvo za notranje zadeve kot 
Ministrstvo za zunanje zadeve v svojih poročilih o delu 
doslej nista obravnavali te tematike, ki zaradi osebne priza- 
detosti posameznikov neugodno vpliva na razpoloženje 
med ljudmi in zaostruje toleranco do tujcev. 

Ministrstvo za notranje zadeve odgovarja sledeče: 

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministr- 
stvo za notranje zadeve Republike Hrvaške zgledno in 
korektno sodelujeta na področju zatiranja kriminalitete. 
O konkretnem primeru tatvine osebnega avtomobila VW Golf, 
reg. št. LJ C6-894 hrvaški organi Ministrstva za notranje 
zadeve Republike Slovenije niso obvestili, zato ga doslej na 
območju Slovenije nismo iskali. Po naših podatkih v računal- 
niški evidenci lastnik vozila ni Anton Bregač iz Šmarjeških 
Toplic, temveč Pavel Vogrin iz Mengša, Veselovo nabrežje št. 
1a. Verjetno je bil avto prodan in zanj ni bil opravljen prepis. 

V vseh ostalih primerih, ko so oškodovanci naši državljani, in 
so kaznivo dejanje prijavili tudi pri naših organih, smo prijave 
sprejeli in iščemo ukradene predmete in storilce. O posamez- 
nih nekorektnih primerih pa obveščamo Ministrstvo za notra- 
nje zadeve Republike Hrvaške. 

Je (bilo) manj sredstev za gradnjo cest? 

FRANCI FELTRIN, poslanec v Zboru občin, je na nadaljeva- 
nju 40. seje tega zbora, 8. julija letos, vprašal: 

»Zakaj je Vlada Republike Slovenije zelo zmanjšala sred- 
stva za gradnjo cest v mesecu juniju, tako da so gradnje 
upočasnjene, da komaj kdo - če hodi po gradbišču — še 
vidi, da se sploh kaj dela?« 

Vlada mu je odgovorila: 
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Vlada Republike Slovenije ni zmanjševala finančnih sredstev, 
predvidenih za ceste v proračunu za leto 1992, kot to dom- 
neva g. Franci Feltrin, je pa res, da so se v mesecu juniju dela 
na nekaterih cestnih odsedkih in objektih upočasnila ali celo 
ustavila, ker je bilo potrebno dinamiko porabe prilagoditi 
proračunskim sredstvom. 

PREGLED ANGAŽIRANIH IN PORABLJENIH 
PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA CESTE 

Namen Proračun 92 Renominacija Poraba Angažirano 
januar—julij 92 januar—julij 92 

Zakaj pri nas ne izvajamo amnestije? 

Preddela 
in novogr. 
Rekonstrukcije 
Obnove cest 
Vzdrževanje 
in ostalo 

3,293.107,927 3,947.750,333 2,158.738,008 3,208.297,650 
1.862.636,175 2,136.814,396 412.903,278 1,097.088,042 
1,287.967,496 993.123,819 195.780,098 501.096,365 

3,692.468,760 4,265.964,808 2,113.333,964 2,993.79,339 
Skupaj 10,136.180.358 11,343.653,356 4,890.755.348 7,800.279,396 

To je razvidno iz gornje preglednice kjer so v prvi koloni 
prikazana finančna sredstva iz proračuna 92, ki so ostala 
nespremenjena do 30. 7. 1992, ko je Vlada sprejela sklep 
o uskladitvi skupnega obsega in bilance prihodkov in odhod- 
kov proračuna Republike Slovenije za leto 1992, po katerem 
se skupna sredstva za ceste povečujejo za 12,2%. To je 
prikazano v drugi koloni. Iz tretje kolone je razvidna poraba 
proračunskih sredstev do 15. avgusta po posameznih grupah 
aktivnosti, v zadnji koloni pa so prikazani skupni zneski anga- 
žiranih sredstev proračuna 92. To so zneski seštevka sklenje- 
nih pogodb v letošnjem letu za dela, ki so še v teku ali pa so že 
končana. 

V prvih sedmih mesecih so izplačila za novogradnje znatno 
presegla polovico prvotno določenega letnega zneska v pro- 
računu. 92. 

Do težav pri financiranju gradenj avtocest je prišlo zato, ker 
dinamika gradenj novih avtocest glede na zahteve kot tudi 
potrebe prehiteva načrtovano dinamiko fiancniranja teh cest 
iz proračuna z ozirom na predvideni obseg sredstev. Dela, ki 
so bila plačana v mesecih od I.-VII. 1992, so bila deloma 
opravljena že prej in po plačilu teh del ni ostalo dovolj sred- 
stev za dela, ki bi jih lahko opravili v preostanku leta. V taki 
situaciji je bilo potrebno do sprejetja odloka o uskladitvi 
skupnega obsega in bilance prihodkov in odhodkov prora- 
čuna Republike Slovenije za leto 1992 dela na gradnji novih 
cest upočasniti ali celo ustaviti. 

Upočasnitve ali ustavitve nekaterih velikih gradbišč so bile 
predvidene že ob sprejemanju proračuna 92 (npr. Hrušica- 
-Vrba). 

Do teh predvidenih selektivnih upočasnitev pa ni prišlo pravo- 
časno. če bi se gradnje nadaljevale z dinamiko, ki presega 
možnosti financiranja, bi to pomenilo povečevanje odhodkov 
preko okvirov proračuna 92, kar je v nasprotju z zakonom 
o proračunu Republike Slovenije za leto 1992 in z zakonom 
o javni porabi. 

Podobna situacija je bila tudi na nekaterih gradbiščih na 
obstoječi cestni mreži, ko sredstva predvidena v proračunu, 
zaradi rasti cen in nesočasnega prilagajanja višine potrebnih 
sredstev na posameznih postavkah, niso zadoščala za realiza- 
cijo prvotno predvidenega obsega del in je bilo zato potrebno, 
do že omenjene uskladitve proračuna, nekatera dela začasno 
upočasniti ali celo ustaviti. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministr- 
stvom za finance. 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je republiško vlado 
vprašal zakaj ne izvaja splošne ali delne amnestije zaporni- 
kov ob večjih državnih praznikih ali drugih pomembnih 
dogodkih, kot je to navada v civiliziranem svetu? 

Ministrstvo za pravosodje in upravo mu je odgovorilo: 

Amnestija je akt milosti, ki ga izda v obliki zakona v okviru 
svojih pristojnosti Skupščina RS. Z amnestijo se lahko 
poimensko nedoločenemu krogu oseb popolnoma ali deloma 
odpusti izvršitev kazni, izrečena kazen spremeni v milejšo, 
odpravijo pravne posledice obsodbe, izbriše obsodba, ali pa 
se storilcu kaznivega dejanja odpusti pregon. 

Amnestija je smiselna, če je ob ugodni varnostni situaciji, na 
prestajanju kazni z nesorazmerno veliko obsojenih oseb, pri 
čemer mislimo pod pojmom »ugodna varnostna situacija« na 
upadanje kriminalitete, se pravi na upadanje števila kaznivih 
dejanj. 

V R Sloveniji je število obsojenih oseb, ki so na prestajanju 
zaporne kazni, glede na število prebivalcev, pod poprečjem 
ki velja za druge evropske države, ob tem, da podatki ne 
kažejo na upadanje števila kaznivih dejanj. Razmeroma nizko 
število zapornikov (približno 700 v vseh KPZ v RS) je tudi 
posledica dejstva, da je pretežna večina obsojencev deležna 
različnih pravnih sredstev, ki jim izrečeno kazen skrajšajo ali 
omilijo. To so zahteva za izredno omilitev kazni, pomilostitev, 
individualna in skupinska, predvsem pa pogojni odpust, kate- 
rega je deležno skoraj 80% v vseh obsojencev. 
Ob takem dejanskem stanju po našem mnenju amnestija, niti! 
delna, še manj pa splošna, ne bi bila umestna. 

V RS je bila z zakonom o amnestiji oktobra 1990 uveljavljena 
splošna amnestija, za vse obsojence, ki so bili obsojeni pred 
sodišči v RS. Izvzeti so bili le obsojenci, ki so bili obsojeni za 
huda kazniva dejanja z elementi nasilja. Skupščina RS je 
namreč menila, da je tudi pri splošni amnestiji treba upošte- 
vati, da veljavni pravni standardi sodobne civilizirane družbe 
ne dopuščajo nasilja nad posameznikom. 

Takratna amnestija je bila utemeljena z družbenimi in politič- 
nimi spremembami v RS 

Končno naj pojasnimo, da je v R Sloveniji že utečena praksa, 
po kateri Predsedstvo republike enkrat letno, sedaj je to ob 
državnem prazniku 26. dec., skupinsko pomilosti večje število 
obsojencev, kar bo predvidoma storilo tudi letos. 

Kdo oskrbuje begunske centre? 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je 24. 9. 1992, 
vprašal tudi ali res obstaja moopolno oskrbovanje begun- 
skih taborišč v naši državi, na primer preko SCT oziroma 
firme »Novista«, ki menda oskrbuje ta taborišča s hrano po 
višjih cenah? 

Vlada Republike Slovenije mu je posredovala naslednji od 
govor: 

V Republiki Sloveniji je trenutno 55 zbirnih centrov, v katerih 
so nastanjeni začasni begunci. Podjetje Novista oskrbuje 
s celodnevno prehrano in nudi storitve nastanitve v naslednjih 
zbirnih centrih: 

- Vič, Cesta v Gorice 19, 
- Šmartinska 135, Ljubljana, 
- Zelena pot 20, Ljubljana, 
- Hrušica, Jesenice, 
- Višnja Gora. 

Zbirni center v Ljubljani na Roški cesti pa oskrbuje s celo- 
dnevno prehrano. 
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Iz navedenega je razvidno, da podjetje Novista oskrbuje samo 
6 zbirnih centrov. Stroški oskrbe ne presegajo dogovorjenega 
zneska. 

Obenem še dodajamo, da je Vlada Republike Slovenije, Urad 
za priseljevanje in begunce na podlagi odredbe št. 859-10/92 
z dne 19. 10. 1992, ki jo je na podlagi sklepa Vlade Republike 
Slovenije št. 480-08/902-1/3-8 z dne 15.10. 1992 izdal Republi- 
ški štab za civilno zaščito, prevzel odgovornost za vodenje 
zbirnih centrov v občinah (Ministrstvo za obrambo Republike 
Slovenije, Republiška uprava za zaščito in reševanje je 
z odredbo določil ustanovitev zbirnih centrov na vseh možnih 
lokacijah). Na podlagi Zapisnika o primopredaji poslov med 
Republiškim štabom za civilno zaščito Republike Slovenije in 
Republiško upravo za zaščito in reševanje Ministrstva za 
obrambo ter Uradom za priseljevanje in begunce z dne 21. 8. 
1992 je urad prevzel tudi vse pogodbene obveznosti in dolž- 
nosti, ki izhajajo iz že sklenjenih pogodb, ki jih je sklenil 
Republiški štab za civilno zaščito. Med njimi je tudi pogodba 
s podjetjem Novista. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je gradivo pripra- 
vil Urad za priseljevanje in begunce. 

Kako PTT skrbi za dostavo pisemskih pošiljk? 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je na seji zbora 24. 
9. 1992, med drugim tudi vprašal ali je res, da PTT ne 
dostavlja vseh pisemskih pošiljk, kadar npr. neka firma 
odpošlje več sto enakih pisem na različne naslove. Je more- 
biti temu vzrok nizka cena poštnine? 

Vlada Republike Slovenije odgovarja: 

V zvezi z zgoraj navedenim poslanskim vprašanjem poslanca 
Vitomirja Grosa je odgovor naslednji: 

1. PTT dostavlja vsa pisma, tudi številnejša enaka pisma na 
naslove, navedene na pismu. 

2. PTT dostavlja tudi pisma po predhodni pogodbi, ki nimajo 
navedenih naslovov na pismu, pač pa je v pogodbi navedeno 
katera vrsta prejemnikov naj pisma prejme (npr. vsa gospo- 
dinjstva v določenem kraju). 

3. PTTT dostavlja tudi nefrankirana pisma, vendar strošek 
dostave zaračunava po dostavi. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je gradivo pripra- 
vilo Ministrstvo za promet in zveze. 

O zaposlovanju tujcev 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je pristojne 
vprašal: 

• 
»Ali je res, da nekateri državni organi zaposlujejo tujce brez 
ustreznih dovoljenj in kateri so ti organi, ali se to dogaja tudi 
v drugih družbenih in zasebnih firmah oziroma pri obrtnikih 
in kmetih?« 

Odgovor vlade na vprašanje je: 

Zakon o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92) že 
v uvodnih določbah določa, da delodajalec ne sme skleniti 
delovnega razmerja ali pogodbe o delu s tujcem, ki nima 
delovnega dovoljenja. Delodajalec, ki to stori, se kaznuje za 
prekršek. Delavca tujca, ki bi sklenil pogodbo o zaposlitvi 
oziroma pogodbo o delu brez delovnega dovoljenja, pa priza- 
dene predvsem določba, da je taka pogodba nična, kar ima 
posledice tudi v socialnem varstvu delavca. 

Zakonski rok za vložitev vlog že zaposlenih tujih delavcev 
(zunaj državnih organov) za pridobitev delovnih dovoljenj po 
prehodnih določbah je potekel 15. oktobra 1992. Glede na 
navedeno večina zaposlenih tujcev še ni pridobila delovnega 
dovoljenja, imeti pa morajo potrdila, da so vlogo oddali 
v zakonskem roku. Iz tega razloga inšpekcija za delo, pri- 
stojna za tovrstne kršitve, Ministrstvu za delo še ni poslala 
podatkov o navedenih kršitvah, bo pa inšpekcija zaposlovanje 
tujcev brez delovnega dovoljenja preganjala in ustrezno ukre- 
pala. 

Po zakonu o delavcih v državnih organih je državljanstvo 
pogoj za sklenitev delovnega razmerja v državnem organu. 
Tuj državljan ali oseba brez državljanstva lahko sklene 
delovno razmerje v državnem organu le z dovoljenjem repu- 
bliškega upravnega organa, pristojnega za pravosodje in 
upravo (četrti odstavek 4. člena - dopolnitev, Uradni list RS, 
št. 5/91). 

V 9. členu zakona o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/ 
92) pa je določeno, da se dovoljenje za sklenitev delovnega 
razmerja s tujcem, ki ga izda ministrstvo, pristojno za upravo, 
šteje kot delovno dovoljenje na vlogo delodajalca. O izdaji teh 
delovnih dovoljenj mora Ministrstvo za pravosodje in upravo 
(v nadaljevanju: ministrstvo) obvestiti Republiški zavod za 
zaposlovanje. Delovna dovoljenja za zaposlitve tujcev v držav- 
nih organih se lahko v skladu z zakonom o zaposlovanju 
tujcev izdajo največ za eno leto. 

Delovno dovoljenje se izda predstojniku državnega organa za 
določeno osebo in za določeno delovno mesto. Pri izdaji 
delovnih dovoljenj ministrstvo upošteva, da predlagani kandi- 
dat izpolnjuje poleg splošnih še posebne pogoje delovnega 
mesta (predvsem aktivno znanje slovenskega jezika), specifič- 
nost nalog delovnega mesta, deficitarnost poklica ter dejstvo, 
da v evidenci Republiškega zavoda za zaposlovanje med 
brezposelnimi osebami na določenem območju ni ustreznega 
kandidata, ki poleg splošnih izpolnjuje še posebne pogoje 
delovnega mesta. 

Pri predlogu za izdajo delovnih dovoljenj morajo predstojniki 
občinskih upravnih organov poleg vseh naštetih podatkov 
z obrazložitvijo predložiti še predhodno mnenje izvršnega 
sveta občinske skupščine, za republiške upravne organe pa je 
potrebno predhodno mnenje Komisije Vlade Republike Slove- 
nije za kadrovske in administrativne zadeve. Za delavce, ki 
delajo na področju obrambe, pa je potrebno še predhodno 
soglasje Ministrstva za obrambo. 

Če delavec - tuj državljan, ki je že v delovnem razmerju 
v državnem organu, ne izpolnuje vseh zahtevanih pogojev, 
ministrstvo ne izda delovnega dovoljenja, zato nastopi razlog 
za prenehanje delovnega razmerja po postopku iz 33. člena 
zakona o delavcih v državnih organih (ker ne izpolnjuje več 
z zakonom predpisanih pogojev za delovno mesto). Postopek 
za prenehanje delovnega razmerja mora izvesti državni organ, 
pri katerem je tujec zaposlen. 

Do sedaj je Ministrstvo za pravosodje in upravo: 

1. Iz občinskih upravnih organov prejelo predloge za izdajo 
delovnih dovoljenj za sedem tujih državljanov, od tega je 
izdalo delovni dovoljenji za dva delavca, za tri je zavrnilo 
izdajo delovnih dovoljenj, dve vlogi pa je zavrnilo zaradi 
pomanjkljivih podatkov; 

2. Iz republiških upravnih organov prejelo predloge za izdajo 
delovnih dovoljenj za dvajset tujih državljanov, od katerih je 
izdalo delovna dovoljenja za devet delavcev (od tega petim 
delavcem v Republiški upravi za zračno plovbo, ki je prevzela 
delavce nekdanje Zvezne uprave za kontrolo letenja), za 
enega je zavrnilo izdajo delovnega dovoljenja, za deset delav- 
cev pa se še ni končal postopek za pridobitev delovnih dovo- 
ljenj. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije sta gradivo pri- 
pravila Ministrstvo za delo in Ministrstvo za pravosodje in 
upravo. 
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Ratificirajmo dodatni protokol o državljanskih in 
političnih pravicah! 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je 24. 9. 1992, 
pristojnim naslovil naslednje vprašanje: »Zakaj Slovenija ne 
ratificira dodatnega fakultativnega protokola o človečan- 
skih pravicah? Predlagam, da slovenska skupščina na pred- 
log vlade ta dodatni protokol ratificira!« 

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila naslednji odgovor: 

Republika Slovenija je z aktom o motifikaciji nasledstva kon- 
vencij OZN (Uradni list MP - 9/92 z dne 17. 7.1992) ugotovila, 
da je Republika Slovenija pravna naslednica Mednarodnega 
pakta o političnih in državljanskih pravicah (pakt je objavljen 
v Uradnem listu SFRJ MP - 7/71). Ministrstvo za zunanje 
zadeve je o tem obvestilo Sekretariat OZN dne 6. julija 1992, 
OZN pa je potrdila pravno nasledstvo Republike Slovenije 
glede Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravi- 
cah s svojo noto z dne 22. oktobra 1992. 

Z noto OZN z dne 22. 10. 1992 je za Slovenijo ustvarjena 
pravna podlaga za pristop k Fakultativnemu protokolu k Med- 
narodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah. 

Ob upoštevanju navedenega je Ministrstvo za zunanje zadeve 
začelo s pobudo za pristop k Fakultativnemu protokolu 
k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je gradivo pripra- 
vilo Ministrstvo za zunanje zadeve. 

Vprašanja v zvezi s ponudbami za odkup Sloven- 
skih železarn 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je na 47. seji tega 
zbora, ki je bila 7. in 8. oktobra 1992, zastavil naslednje 
poslansko vprašanje v zvezi s ponudbami za odkup Sloven- 
skih železarn. 

»Ali je Vlada RS ob prejemu ponudb v zvezi s Slovenskimi 
železarnami: 

- preverila obstoj in velikost ponudnikov, 
— preverila boniteto ponudnikov, 
- preverila lastništvo tvrdk, ki so poslale ponudbo, 
— preverila končne lastnike ponudbenih tvrdk, kadar gre za 
verižno lastništvo, 
— preverila izvor in zdravje kapitala ponudnikov, zlasti 
kadar gre za anonimne družbe, 
— preverila možnost vdora mafijskega kapitala v Slovenijo, 
— preverila reference ponudnikov.« 

Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo odgovarja na nave- 
dena vprašanja naslednje: 

Po izteku roka za razpis za dokapitalizacijo sistema Sloven- 
skih železarn se je 9. 9. 1992 in 14. 9. 1992 sestala komisija za 
oceno in izbiro ponudb za dokapitalizacijo sistema Sloven- 
skih železarn, ki jo je imenoval upravni odbor Slovenskih 
železarn. 

Komisija je na 1. seji 9. 9. 1992 ugotovila, da so bila vložena tri 
pisma o nameri in ena ponudba za dokapitalizacijo v sistem 
Slovenskih železarn. 

Pisma o nameri so poslale naslednje družbe: 
- Marcegaglia S.p.A., V. Bresciani 16, Gazoldo Oppoliti 
(Mantova-ltalija), 
- Laminati Piani Speciali, Terni - Viale B. Brin, 171 Italia 
(ILVA), 
- Transexport S.r.l., Via Cicerone, 11, Trieste, Italia. 

Ponudbo je v imenu T. W. Investments Limited of St. John s, 

Antiqua predložila družba Coopers & Lybrand, P. O. Box HM 
1171, Dorchester House, Hamilton, Bermuda HM EX. 

Ugotovitve komisije za oceno in izbiro ponudb za dokapitali- 
zacijo sistema Slovenskih železarn so bile predložene uprav- 
nemu odboru Slovenskih železarn, d.o.o., na 10. seji 18. 9. 
1992 in so razvidne iz zapisnika 2. seje komisije, ki je bila 14. 
9. 1992. 

Upravni odbor Slovenskih železarn je v zvezi z ugotovitvami 
komisije in dodatnim ustnim poročanjem predsednika komi- 
sije sprejel odločitev, da se glede na to, da so tri firme poslale 
pisma o nameri za dokapitalizacijo s prošnjo za podaljšanje 
roka zaradi predložitve ponudbe in ker edina vložena 
ponudba ni ustrezala povsem pogojem razpisa, podaljša rok 
za predložitev ponudb oziroma definiranje že vložene 
ponudbe do 20. oktobra 1992 in je naložil vodstvu Slovenskih 
železarn, da o tem obvesti vse predlagatelje pisem nameri 
oziroma ponudbe. Upravni odbor Slovenskih železarn je ob 
tem sprejel tudi sklep, s katerim je naložil vodstvu Slovenskih 
železarn, da najpozneje do 20. oktobra 1992 v pogajanjih 
razčisti vsa odprta vprašanja iz ponudb in pripravi predlog za 
odločitev na upravnem odboru s tem, da mora biti predlog 
v skladu s sklepi, ki jih bo sprejel parlament Republike Slove- 
nije v zvezi s strategijo tujih vlaganj. 

Vodstvo Slovenskih železarn je o sklepih upravnega odbora 
obvestilo predlagatelje pisem o nameri in ponudnika. 

V skladu s sklepi upravnega odbora se je vodstvo Slovenskih 
železarn pogovarjalo s predstavniki družbe Marcegaglia 
S.p.A., Mantova Italija in predstavniki družbe Laminati Piani 
Speciali, Terni. 

1. Družba Laminati Piani Speciali, Terni nas je obvestila, da ne 
namerava opraviti obiska oziroma razgovorov s Slovenskimi 
železarnami, ker meni, da dovolj dobro pozna razmere v črni 
metalurgiji v svetu in Slovenskih železarnah in da bodo pisno 
stališče poslali do izteka podaljšanega roka. Na podlagi nave- 
denega obvestila komisija ugotavlja, da družba nima resnih 
namenov vlagati sredstev za dokapitalizacijo sistema Sloven- 
skih želzarn. 

2. S predstavniki družbe Marcegaglia S.p.A., Mantova je bilo 
vzpostavljenih več stikov in je bilo predvideno, da se opravijo 
osebni razgovori med 5. in 12. oktobrom 1992. Glede na 
razmere v Sloveniji in trenutne razmere v Italiji se lastniki 
družbe Marcegaglia niso odločili za načrtovane razgovore in 
so obvestili Slovenske železarne, da se njihovi interesi nana- 
šajo izključno na Železarno Jesenice in da pošiljajo v četrtek, 
15.10.1992t v Železarno Jesenice in da pošiljajo v četrtek, 15. 
10. 1992, v Železarno Jesenice svojega tehničnega in komer- 
cialnega direktorja z namenom dogovoriti se o možnostih 
tekočega poslovnega sodelovanja. 

Iz navedenih stikov s to družbo komisija ugotavlja, da je 
primeren interes družbe poslovno sodelovanje in da so 
namere o vlaganju sredstev oziroma dokapitalizaciji Sloven- 
skih železarn postale zanj vprašljive glede na gospodarske 
reforme v Italiji) devalvacija lire ipd.) 

3. Družba Transexport S.r.l., Trieste je v svojem pismu 
o nameri najavila interes izključno za odkapitalizacijo jeseni- 
škega obrata Žičarna - proizvodnja varilne žice (VAC). Po 
obvestilu o podaljšanem roku za predložitev ponudbe je pred- 
stavnik družbe po telefonu zahteval kopijo razpisa za dokapi- 
talizacio sistema Slovenskih železarn. Drugih stikov med 
navedeno družbo in Slovenskimi železarnami doslej ni bilo. 

4. Komisija za oceno in izbiro ponudb je na svoji 2. seji 
podrobno obravnavala predloženo ponudbo družbe T. W. 
Investments Limited in ugotovila, da ponudba ne ustreza 
povsem pogojem razpisa za dokapitalizacijo sistema Sloven- 
skih železarn, zlasti ne pogojem, navedenim v točki 2.3, ker 
v ponudbi ni definiran dolgoročni proizvodni program Slo- 
venskih železarn po količini in letih in v točki 2.4, ker 
v ponudbi ni opredeljeno minimalno potrebno število zapo- 
slenih za definirani proizvodni program. 
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Ponudnik se do danes še ni odzval povabilu na podrobne 
razgovore v zvezi s predloženo ponudbo za dokapitalizacijo. 

Na podlagi dosedanjih stikov z vlagatelji pisem o nameri 
oziroma predlagateljem ponudbe je komisija ugotovila, 
- da zaradi znanih razmer pri proizvodnji jekla v Sloveniji in 
v svetu nobeden od predlagateljev pisma o nameri oziroma 
ponudbe trenutno nima interesa za nakup oziroma dokapitali- 
zacijo v celoten sistem Slovenskih železarn, 

- da obstaja interes za vlaganja v posamezne dele železarn 
oziroma poslovno sodelovanje, 
- da vsi potencialni partnerji pogojujejo možnost vlaganj 
oziroma dokapitalizacijo s predhodnim pokrivanjem zapadlih 
obveznosti s strani lastnika Slovenskih železarn in z jamstvom 
lastnika Slovenskih železarn o pokrivanju stroškov socialnega 
programa razreševanja presežnih delavcev. 

Glede na gornje navedbe Vlada Republike Slovenije ni ugo- 
tavljala niti preverjala obstoja in velikosti ponudnika, niti ni 
preverjala njihove bonitete. Navedeno je predhodno že 
izvedla komisija, ki jo je Upravni odbor Slovenskih železarn 
imenoval za oceno in izbiro ponudb za dokapitalizacijo 
sistema Slovenskih železarn, d.o.o. Vlada Republike Slovenije 
je bila ob obravnavi finančne problematike Slovenskih žele- 
zarn, d.o.o., na 25. seji dne 12.10.1992 seznanjena s številom 
in vsebino ponudb. 

Vprašanja o poslovanju piranske Splošne plovbe 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je 24. 9. 1992, na 
nadaljevanju 46. seje zbora, predložil nasednja vprašanja: 

1. Zakaj Splošna plovba razprodaja svoje in s tem slovenske 
ladje? 

2. Zakaj Splošna plovba oziroma njena firma v Liberiji Gens- 
hipping ustanavljata skoraj vsak mesec po eno novo firmo 
kjerkoli po svetu in nanje prenašata oziroma prodajata 
svoje ladje, kupnino pa tem firmam dajeta kot kredit? 

3. Zakaj Splošna plovba in njene firme po svetu protežirajo 
zaposlovanje tujcev na slovenskih ladjah, kar je povzročilo 
upor na ladji Celje? 

4. Zakaj slovenska vlada ne stori nič, da bi Slovenijo naredili 
privlačno za registracijo tujih ladij In tujih ladjarskih in špe- 
diterskih firm? Sedaj se dogaja namreč ravno obratno, da 
bežijo domače ladje in firme v tujino. 

5. Ali obstaja kakšna kontrola nad lastništvom slovenskih 
ladij, letal In podjetij v tujini in kako se izvaja? 

Ministrstvo za promet in zveze je vprašanja proučilo in daje 
naslednje odgovore: 

ad 1) 

Splošna plovba je podjetje za mednarodne pomorske prevoze 
in storitve v pomorskem prometu. Bila je ustanovljena leta 
1954 in je organizirana ter posluje kot družbeno podjetje. 

Leta 1981 je ustanovila lastno podjetje v tujini Genshipping 
Corporation že zaradi takrat nemogočih pogojev za gradnjo 
ladij v jugoslovanskih ladjedelnicah in popolni blokadi uvoza 
novih ali rabljenih ladij. Splošna plovba je iskala izhod za svoj 
nadaljnji obstanek v tedaj edini možni obliki in v okviru takrat 
veljavnih pravnih norm, v ustanovitvi lastnega podjetja v ino- 
zemstvu, ki bi neodvisno od prohibitivnih jugoslovanskih 
predpisov na področju razvoja ladjedelništva lahko kupovalo 
in prodajalo ladje za svoj račun in jih dajalo v najem za 
komercialno zaposlovanje matičnemu podjetju. 

Genshipping Corporation je pomorska ladjarska delniška 
družba z omejeno odgovornostjo formalno s sedežem v Libe- 
riji, dejansko pa se celotno poslovanje odvija v Splošni plovbi 

Portorož, ki je tudi njen sto odstotni lastnik. 

Splošna plovba je vsa leta večala prevozne zmogljivosti in 
nosilnost slovenske pomorske flote na svoj račun, brez 
pomoči države. Nakup ladij je financirala z najemom kreditov 
pri bankah v tujini, ker so bila investicijska sredstva domačih 
bank preskromna, da bi jih usmerili v gradnjo in nakup ladij za 
potrebe slovenske trgovske mornarice. 

Pomorski prevozi in s tem pomorski prevozniki so verjetno 
bolj kot katerakoli druga gospodarska dejavnost podvrženi 
dogajanju na svetovnem trgu in s tem mednarodni konku- 
renci. Kolikor se konkurenčnemu boju na tujih trgih pridružijo 
še negativni učinki ekonomskih razmer doma ter politična 
situacija lahko posledice zamajajo še tako močnega ladjarja 
in ne samo Splošne plovbe. 

Razlogi za prodajo ladij: 

a) fiktivna prodaja 

V letu 1991 je Splošna plovba, v dogovoru z Ministrstvom za 
promet in zveze, neposredno pred osamosvojitvijo Slovenije, 
prodala vseh svojih osem ladij Genshippingu in istočasno, vse 
v bivši Jugoslaviji vpisane ladje, prevpisala v tujino. S tem se 
je izognila morebitnim zapletom pri poslovanju pod zastavo 
SFRJ. Ladje je prodala na kredit po tržni ceni. 

b) dejanska prodaja 

V letih 1990, 1991 dolarski prihodki (plačilno sredstvo je 
dolar) zaradi nespremenjenega tečaja niso naraščali. Ena 
tretjina stroškov Splošne plovbe je bila dinarska (stroški se 
zaračunavajo v domači valuti) in ti stroški so se večali 
z domačo rastjo cen. Vrednost am. dolarja se je v primerjavi 
z drugimi pomembnejšimi konvertibilnimi valutami od leta 
1985 dalje v povprečju stalno zniževala, kar pomeni, da je 
Splošna plovba pri enaki realizaciji plačevala višje komerci- 
alne stroške. 

Takšna tečajna politika je slovenskemu ladjarju kot neto 
izvozniku odtujila velika finančna sredstva (okoli 20 mio am. 
dolarjev), ki jih ni mogoče nadoknaditi z zvišanjem cen stori- 
tev na svetovnem trgu. 

Davki in prispevki so se iz leta v leto realno večali, obrestne 
mere za posojila pa so bile štiri do petkrat višje kot v inozem- 
stvu. 

Ostale so tudi nerešene terjatve Splošne plovbe do Angole 
v višini 17.2 mio am. dolarjev, ki so se reševale na meddržavni 
ravni, in terjatve do federacije iz časa nedelovanja deviznega 
trga v višini 5.4 mio am. dolarjev. 

Nakopičeni problemi čezmerno obremenjujejo slovenskega 
ladjarja, še posebno v času krize na svetovnem pomorskem 
tržišču. 

Splošna plovba se rešuje sama, tudi s prodajo ladij. Če ne bi 
reševali likvidnostnih težav tudi na tak način, bi bilo poslova- 
nje Genshippinga in Splošne plovbe že večkrat onemogočeno 
do take mere, da bi se začela po celem svetu poceni sodna 
razprodaja ladij na zahtevo tujih upnikov. Ravno tako razpro- 
dajo pa želi Splošna plovba preprečiti. 

ad 2) 
Ob vseh prej naštetih težavah si Splošna plovba prizadeva 
ohraniti položaj na trgu in zaposlitev delavcev. Ena od možno- 
sti kako ohraniti prisotnost na trgu in obenem priti do likvid- 
nih sredstev je povezana s poslovnimi partnerji v tujini. 

Tako so bile skupaj s poslovnimi partnerji ustanovljene štiri 
mešane družbe v tujini, katerim je slovenski ladjar prodal štiri 
ladje. Nove družbe so ladje kupile deloma z gotovino in 
deloma na kredit, ki sta ga odobrili Splošna plovba in njeno 
podjetje v tujini Genshipping. 

Kredit je znašal v posameznih primerih 31, 36, 45, in 25 
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odstotkov cene ladje. Genshipping oz. Splošna plovba skrbita 
za zavarovanje teh ladij, zagotavljata posadko, vzdrževanje 
ladij in ostalo. 
Tri ladje komercialno zaposluje Splošna plovba, eno pa 
poslovni partner. Tri ladje je Genshipping vzel v zakup in 
bodo njegova last po plačilu zadnjega obroka zakupnine, ena 
ladja pa je last Genshippinga 50 odstotkov. 

ad 3) 
Na nobeno ladjo Splošne plovbe in njenega podjetja v tujini 
Genshipping Co. ni bila vkrcana tuja - filipinska posadka. 
Nesporazum s posadko ladje Celje v avgustu letošnjega leta je 
bil ustrezno rešen. 
V avgustu tega leta je bil v pripravi sanacijski program, s kate- 
rim je podjetje predlagalo tujim kreditorjem - bankam ukrepe 
za razrešitev nastalih težav, vključno z odložitvijo plačila 
zapadlih dolgov. 

Osnovna potavka v tem programu je znižanje vseh stroškov, 
med drugim tudi strošov posadk. Tuji upniki priznavajo stro- 
ške posadk na ravni konkurenčnih posadk v svetu kot so npr. 
poljska, ruska, indijska ali filipinska posadka. Podjetje se je 
s Sindikatom pomorščakov Slovenije dogovarjalo o možnih 
načinih znižanja stroškov posadk med drugim tudi o možnosti 
vkrcanja filipinske posadke za dobo enega leta na ladje, ki 
plujejo med Indijo in Japonsko. 

Stroški (vozne karte, prenočevanja, dnevnic, itd.) zamenjave 
posadke, op. - ladje sploh ne plujejo v Jadransko morje, na 
Daljnem vzhodu so zelo visoki, denarja pa podjetju primanj- 
kuje. Zato je podjetje razmišljalo o možnosti vkrcanja filipin- 
ske posadke in treh svojih delavcev (poveljnika, upravitelja in 
prvega častnika stroja) na ladjo Celje. Na ta način bi znižali 
stroške menjave posadke, pa tudi mesečni stroški za plače 
posadke bi bili nižji. Zaradi tega ne bi nihče izgubil zaposlitve, 
ker je z druge strani fluktuacija pri pomorščakih izredno 
visoka in pomorščakov v glavnem primanjkuje. 

Rezultat razgovorov med pomorščaki in Sindikatom je bil, da 
ostanejo na vseh ladjah naše posadke in da se s ciljem 
prispevati k sanaciji podjetja plače znižajo za dobo enega 
leta. S tem predlogom so se strinjali tudi člani ladje Celje. 

ad 4) 

Vpis ladij (in ne registracia ladij, kar je pojem za tehnični 
pregled ladij) v vpisnik ladij se v Sloveniji vodi pri Pristaniški 
kapitaniji, Koper in je pravno urejen v zveznem zakonu 
o pomorski in notranji plovbi (Uradni list SFRJ, št. 22/77). Ta 
zakon se v R Sloveniji uporablja kot republiški predpis po 4. 
členu ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti R Slovenije (Uradni list RS, št. 
1/91). 
Celotna pravna zgradba državne pripadnosti ladij temelji na 
načelu o pripadnosti ladij tistemu pravnemu redu države, 
v kateri je ladja vpisana. Po navedenem zakonu in tudi določ- 
bah ženevskih konvencij iz leta 1958 velja norma, da mora 
med ladjo in državo vpisa, obstajati stvarna povezava. Pojem 
»stvarna povezava« v konvencijah ni podrobneje razčlenjen, 
to urejajo nacionalne zakonodaje držav, ki imajo vpisnike 
trgovskih ladij. Navedeni zakon v glavnem sledi načelom 
mednarodnega prava, ki praviloma odklanja odprte vpisnike, 
ladij, pri katerih se ne zahtevajo stvarne in realne povezave 
med ladjo in državo vpisa. 
Po 175. členu navedenega zakona je v vpisnik lahko vpisana 
tudi ladja, ki je v celoti ali deloma lastnina tujih fizičnih ali 
pravnih oseb če ima R Slovenija nadzor nad ladjo glede 
upravnih, ekonomskih in tehničnih vprašanj in vpis dovoli 
Ministrstvo za promet in zveze. Vprašanje odprtega vpisnika 
je predmet številnih razprav in pobud in le strokovna in 
celovita analiza problematike politike pomorske prometne 
dejavnosti lahko odgovori ali in koliko naj R Slovenija spre- 
meni sedanjo vpisno zakonodajo, upoštevajoč tudi ustrezne 
mednarodne elemente in obveznosti, kar bo naloga sestavljal- 
cev novega zakona o pomorski in notranji plovbi. O tem pa bo 
odločal parlament. 

ad 5) 

Državno pripadnost si ladja pridobi z vpisom v ustrezen vpis- 
nik ladij oz. z izdajo začasnega plovbnega lista. 

Sklep o vpisu ter izpisu ladje iz vpisnika izda stvarno pristojno 
sodišče na katerega območju ima sedež organ, ki vodi 
vpisnik. 

Prvi vpis ladje v vpisnik ladij dovoli sodišče, če so prijavi za 
vpis priložene naslednje listine: 
- listina, s katero, se dokazuje pravica razpolaganja z ladjo 
oz, lastninska pravica na ladji, 
- izpisek iz sodnega registra oz. druga listina, s katero se 
dokazuje, kdo je imetnik pravice razpolaganja z ladjo, za 
ladjo, ki je lastnina občanov, pa listina, s katero se dokazuje, 
da je lastnik državljan R Slovenije ali republiška civilna pravna 
oseba oz., da so izpolnjeni pogoji za vpis ladje v vpisnik ladij, 
- odločba o določitvi imena oz. označba ladje in vpisnega 
pristanišča za morsko ladjo oz. vpisnega pristanišča za ladjo 
notranje plovbe, 
- izmeritveno spričevalo, 
- spričevalo o sposobnosti ladje za plovbo, ki ga je za njen 
vpis v vpisnik ladij izdal ladijski register (v R Sloveniji je 
začasno pooblaščen Hrvaški ladijski register - proučujejo se 
tudi zahteve drugih registrov), 
- listina, s katero je določen klicni znak morske ladje, po 
mednarodnem signalnem kodeksu, če mora ladja imeti tak- 
šen znak, 
- listine, s katerimi se dokazujejo drugi podatki, ki se vpisu- 
jejo v list A vložka glavne knjige, 
- potrdilo organa, ki vodi tuji vpisnik ladij, da je bila ladja 
izbrisana v tem vpisniku, če se ta prenaša iz tujega vpisnika 
v naš vpisnik. 

Pristaniška kapitanija Koper vodi evidenco lastništva ladij ter 
opravlja inšpekcijski nadzor nad domačimi in tujimi ladjami, 
ki vplujejo v slovenska morska pristanišča. Nadzor obsega vse 
elemente varnosti ladje za plovbo (ladijska konstrukcija in 
oprema, način krčanja tovora ali potnikov, kvalifikacije članov 
ladijske posadke) in za varovanje okolja. Ladje slovenskih 
lastnikov, vpisane v tujih vpisnikih ladij, so tuje ladje in so pod 
nadzorom naše kapitanije, glede varnosti plovbe in varovanja 
okolja le v času, ko se nahajajo v teritorialnem morju R Slove- 
nije. 

Obseg upravnega nadzora, ki ga opravlja obalna država nad 
tujimi ladjami, je določen z mednarodnimi pomorskimi kon- 
vencijami (zlasti SOLAS, 1974, 1978). 

Upravni nadzor nad domačimi ladjami, to je tistimi, ki so 
vpisane v slovenski vpisnik ladij, pa je širši in je določen 
z državnimi predpisi in prostorsko sega tudi preko meja 
teritorialnega morja. 

Seveda pa kapitanija na ladjah, ki niso vpisane v slovenski 
vpisnik ladij oz. so iz njega izbrisane, nima in po svojih 
pristojnostih tudi ne more imeti pregleda nad lastniškim, 
finančnim ali drugim stanjem takšnih ladij. Nadzor opravlja 
R Slovenija preko svojih institucij (Služba druženega knjigo- 
vodstva, Ministrstvo za promet in zveze, itd.). Finančni nadzor 
poteka preko Službe družbenega knjigovodstva, s pregledi 
zaključnih računov ter tudi preko mednarodnih revizijskih 
institucij. 

Glede nadzora nad lastništvom slovenskih letal pa naslednje: 

Slovensko letalo, ki je dano v zakup tuji pravni ali fizični osebi 
za zračno plovbo v tujini, se lahko na zahtevo zakupnika in 
s soglasjem imetnika pravice razpolaganja oz. lastnika letala 
vpiše v tuj letalski register, če je to določeno s predpisi 
zadevne države. V knjigah in listinah slovenskega letalskega 
registra se tako letalo vodi kot letalo, dano v zakup v tujini. 

Evidenco lastništva slovenskih letal vodi Republiška uprava 
za zračno plovbo. Vsa slovenska letala so vpisana v glavno 
knjigo vpisnika letal, katere vsebino določa Pravilnik o vsebini 
glavne knjige letal, objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/17. 
1992. 
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Glavna knjiga letalskega registra je sestavljena iz vložkov. 
Vsako letalo se vpiše v poseben vložek. V njem so tudi 
lastninski list, bremenski list letalskega registra se opravi na 
podlagi odločbe pristojnega sodišča. 

Lastninski list vložka glavne knjige vsebuje podatke o lastniku 
letala, domicelno letališče lastnika in podatke o tem na kak- 
šen način je sedanji lastnik pridobil lastninsko pravico ter 
spremembe navedenih podatkov. 

Bremenski list vložka glavne knjige vsebuje podatke o pogod- 
beni pravici, o zakupni pogodbi, o predkupni pravici in 
o zakoniti zastavni pravici ter spremembe navedenih po- 
datkov. 

V zbirki listin, ki se nanašajo na lastništvo in pravico razpola- 
ganja z letalom so tudi naslednji dokumenti, ki jih mora 
prosilec obvezno priložiti svoji vlogi Republiški upravi za 
zračno plovbo, da se letalo lahko vpiše v slovenski letalski 
register: 
- listina o izdelavi oziroma nakupu letala ali druga listina 
o pravici razpolaganja oz. lastninski pravici ali zakupu, 
- račun, 
- carinska deklaracija, 
- listina o registraciji podjetja oz. druge pravne osebe ali 
listina o slovenskem državljanstvu lastnika letala. 

Kako naj bi bili tujci začasno prijavljeni pri nas? 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je tudi vprašal, 
zakaj je začasna prijava tujcev urejena tako, da tujec ne 
dobi dokazila o prijavi (odrezek)? Zato predlaga, da se to 
uredi tako kot je že bilo, da tujci dobijo odrezek, s katerim se 
lahko izkažejo in s čemer bi bilo zelo olajšano delo policije! 

Ministrstvo za notranje zadeve mu je odgovorilo: 

Na poslansko vprašanje g. Vitomirja Grosa, ki ga je predložil 
na zasedanju 46. seje Zbora občin dne 24. 9.1992, o prijavlja- 
nju tujcev, Ministrstvo za notranje zadeve odgovarja na- 
slednje: 
Iz 1. odstavka 13. člena Zakona o tujcih izhaja, da sme tujec, ki 
pride na območje Republike Slovenije z veljavnim potnim 
listom, v njej prebivati tri mesece oziroma toliko časa, kolikor 
mu to dovoljuje izdani vizum. V teh primerih gre za tako 
imenovano »turistično« prebivanje in se je tujec dolžan prija- 
viti najbližji policijski postaji ali njenemu oddelku v roku treh 
dni po prehodu čez državno mejo. 

Če se tujec nastani pri podjetju, drugi organizaciji ali posa- 
mezniku, ki sprejema tujce na prenočevanje proti plačilu, ga 
mora prijaviti na policijski postaji ali oddelku v 12-ih urah, 
potem ko ga je sprejel na prenočevanje. 

Druge osebe, h katerim pride tujec na prenočevanje, pa ga 
morajo prijaviti v roku treh dni po prihodu, če je njegovo 
bivanje daljše od treh dni. 

V takih primerih oseba torej ne dobi nikakršnega dokazila 
o prijavi, saj bi izdaja kakršnega koli potrdila o prijavi pome- 
nila dodatno administriranje brez praktičnega učinka. Opusti- 
tev prijave tako posameznika kot organizacije pa pomeni 
prekršek. Računalniška evidenca o prebivanju tujcev opera- 
tivnim organom za notranje zadeve v vsakem trenutku daje 
možnost, da preverijo ali je tujec prijavljen. Takšna praksa je 
osvojena tudi v drugih evropskih državah, enak način prijave 
pa je uveljavljen tudi za naše goste pri tako imenovani »turi- 
stični« prijavi. 

2. odstavek 13. člena Zakona o tujcih pa določa, da če želi 
tujec prebivati na območju Republike Slovenije dlje in ima za 
to upravičeni razlog, mora pri pristojnem organu (občinski 
upravni organ) zaprositi za dovoljenje za začasno prebivanje. 
V takem primeru izda organ tujcu potrdilo, ki velja kot dovo- 
ljenje za začasno prebivanje za čas do izdaje dokončne 

odločbe. Dovoljenje za začasno prebivanje se izda z veljav- 
nostjo do enega leta, lahko pa tudi za krajši čas. Dovoljenje za 
začasno prebivanje se izda tako, da se v potni list odtisne 
štampiljka. 

Kolikšna sredstva so prejeli prosilci iz šentjurske 
občine? 

FRANC KOVAČ, poslanec v Zboru občin, je 29. 10. 1992, 
Ministrstvo za planiranje vprašal oziroma prosil, naj mu 
posreduje spisek vseh prejemnikov sredstev iz občine Šent- 
jur pri Celju z višino sredstev, ki so bila dodeljena na osnovi 
zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih ob- 
močij. 

Prejel je naslednji odgovor: 

Na vprašanje poslanca gospoda F. Kovača, kdo so prejemniki 
dolgoročnih kreditov iz sredstev proračuna Republike Slove- 
nije za pospeševanje razvoja demografsko ogroženih območij 
v občini Šentjur pri Celju ter višina teh sredstev Ministrstvo za 
planiranje odgovarja z naslednjo preglednico, ki se nanaša na 
izvajanje Zakona o pospeševanju razvoja demografsko ogro- 
ženih območij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90 in 
12/92) v letih 1991 in 1992. 

1. Pregled prejemkov dolgoročnih kreditov na podlagi 15. 
člena zakona 

Prejemki naložba višina 
sredstev 

1. Merx-Lipa dokončanje 297.776,50 
Šentjur prodajnega 

2. Alpos, Šentjur orodjarna II 1,116.405,00 
3. Alpos, Šentjur modernizacija proizv. 456.917,00 

modernizacija pohištva 
4. Merx-Meja obnova 4 ha jabolčne- 96.771.80 

Šentjur ga nasada - Ožbolt 
5. Merx-Meja obnova 4 ha jabolčne- 53.912,00 

Šentjur ga nasada - Ponikva 
6. Merx-Meja nabava strojne linije za 115.116,50 

Šentjur predelavo lešnikov 
v luski 

7. Merx-Meja nabava kmetijske me- 105.054,80 
Šentjur haniz. 

8. Alpos-Šentjur moderizacija proizv. 2,404.920,00 
cevi 

9. Merx-Lipa obnova mlina Vrbno 312.166,00 
Šentjur 
10. Merx-Lipa rekonstrukcija opreme 144.917,80 
Šentjur nesnic 
11. Merx-Meja nabava kmetijske me- 96.378,00 
Šentjur haniz. 
12. Merx-Meja tehnološko-tehnična 75.872,00 
Šentjur sanac. hleva za klavne 

prvesnice 
13. Merx-Meja objekt za dosuševanje 458.826,00 
Šentjur in skladiščenje sena 
14. Alpos-Šentjur center za razvoj novih 383.901,00 

tehnologij 
Skupaj: 6,118.937,40 

2. Prejemniki kreditov, ki so uspeli na natečaju v letu 1991 
(Ur. I. RS, št. 15/92) s področja kmetijstva, drobnega gospo- 
darstva in podjetništva: 

Odobreni kmetijski zahtevki 

Prejemki Naložba Znesek 
1. Gračner Terezija, Gnojna jama, 

Brdo molzna oprema 
2. Gajšek Marija, Gnojišče 

Črnolica 

106.763,40 

130.993,80 
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3. Debeljak Tone, 
Dobropolje 

4. Jager Urška, 
Dramlje 

5. Škroberne Ivan, 
Laze 

6. Lipovšek Matija, 
Loka pri Žusmu 

7. Mastnak Jože, 
Lokarje 

8. Kolman Franc, 
Loke pri Planini 

9. Zdolšek Martin, 
Okrog 
10. Tisel Veronika, 
Planina pri Sevnici 
11. Jager Jože, Ple- 
tovarje 
12. Kolar Jože, Ple- 
tovarje 
13. Urleb Marija, Pri- 
mož jari Šentjurju 
14. Zgonc Bogdan, 
Razbor 
15. Ćaks Martin, 
Repno 
16. Jesih Marija, 
Slatina pri Ponikvi 
17. Fatur Martina, 
Slatina pri Ponikvi 
18. Mastnek Martin, 
Straža na Gori 
19. Pirjevec Jože, 
Šentjur 
20. Žmahar Vinko, 
Šentjur 

Prizidek k hlevu 

Izletniški turizem 

Novogradnja hleva 

Adaptacija hleva 

Notranja ureditev hleva 

Adaptacija hleva za go- 
vedo in silos 
Kmečki turizem 

Gradnja koritastega in 
okroglega silosa 
Koritasti silos 

Kmečki turizem 

Izgradnja silosa 

Stacionarni in izletniški 
turizem 
Koritasti silos in gnojna 
jama 
Tehnološka oprema za 
vzrejo pujskov 
Stacionarni in izletniški 
turizem 
Sušilnica za seno 

Adaptacija hleva 

Notranja ureditev hleva 

100.117,50 

323.145,90 

644.792,70 

133.354,20 

339.504,00 

146.538,70 

1,350.071,40 

99.681,00 

73.943,00 

761.015,50 

42.835,00 

1,569.902,20 

241.761,00 

51.303,00 

909.642,60 

186.021,90 

407.326,00 

157.290,00 

Skupaj: 7,195.282,80 

Odobreni zahtevki obrtnikov in podjetij do 5 zaposlenih 
1. Oset Silvo, Posodobitev obrata 1,039.000,00 

Šentjur spi. ključavničarstva 
2. Lipa-Trade Izgradnja prodajno 990.000,00 

Šentjur 
Skupaj: 2,029.000,80 

Odobreni zahtevki podjetij z več kot 5 zaposlenimi 
1. Družb, podjetje Hladilica s skladiščem 

Meja, Šentjur na Ponikvi 
13,000.000,00 

Skupaj: 13,000.000.00 
Vse skupaj v letu 
1991: 

27.886.303,00 

3. Pregled prejemnikov dolgoročnih kreditov na podlagi 
Natečaja v letu 1992 (Uradni list RS, št. 16/92) 
Odobreni kmetijski zahtevki: 

Prejemnik Naložba Znesek 
1. Leskovšek An- 

ton, Lažišče 
2. Bohinc Franc, 

Planinska vas 
3. JančičJože, 

Proseničko 
4. Dobnik Dragica, 

Razbor 
5. Igor Stanislav, 

Straža na Gori 

Novogradnja hleva 

Novogradnja hleva 

Nakup pl. živine 

Rekonstrukcija hleva 
za kunce 
Dopolnilna dejavnost 
- obdelava lesa 

400.000,00 

1,000.000,00 

100.000,00 

200.000,00 

900.000,00 

Skupaj: 2,600.000,00 

Odobreni zahtevki obrtnikov in podjetij do 5 zaposlenih 
1. Kovač Alojz 

Čmolica 
Kovinostrugarstvo 
nakup opreme in do- 
konč. delavnice 

4,000.000,00 

Odobreni zahtevki podjetij z več kot 5 zaposlenimi 
1. Sonnycommer- Gostinsko turistično 2,000.000,00 

ce, Planina pri Sev- športna dejavnost 
niči 

2. Tovarna »TOLO« Nakup opreme za šival. 3,000.000,00 
Skupaj: 5,000.000,00 
Vse skupaj v 
1992: 

letu SIT 11,600.000,00 

Še o podrobnostih »afere Slovin« 

ERVIN KOKOŠINEK, poslanec v Zboru občin, je 29.10.1992, 
v zvezi z »afero Slovin« postavil naslednje vprašanje: 

1. Ali je blago, ki ga je Bastlovo ministrstvo (preko Slovina) 
naročilo v znesku za cca 1.000.000.000,00 din in plačilo, bilo 
dobavljeno? 

Pri tem želimo konkretne podatke s specifikacijo naroče- 
nega blaga in časom, kdaj bi naročeno blago moralo pri- 
speti, kdaj je prispelo, če je prispelo in v kakšnem obsegu? 

Ker gre za običajne komercialne posle, kjer mora država 
poslovati po pravilih stroke, zahtevamo, da se vsa izvedena 
dejanja v tem poslu listinsko izkažejo, da bo razvidna med- 
sebojna zveza opravljenih dejanj. 

2. Če naročeno blago ni bilo dobavljeno aii ni bilo v celoti, ali 
so bila plačana sredstva vrnjena, kdaj in koliko? 

3. Če ni bilo dobavljeno niti blago, niti ni bila kupnina 
vrnjena, ali to ni bilo opravljeno v celoti, kako in proti komu 
je odprta terjatev evidentiranja, kakor tudi katera dejanja je 
država podvzela, da terjatev izterja? 

4. Kaj je država Republika Slovenija s svoje strani podvzela 
proti osebam, ki so v zadevnem poslu na strani države in na 
strani dobavitelja delovale in so za sklenitev in realizacijo 
sklenjenega posla odgovorne? 
5. Kakšna je točna vsebina posla in ali je sklenila s poobla- 
stili prizadetega državnega organa? 

Na navedena vprašanja dajemo naslednji odgovor: 

1. Ministrstvo za trgovino po zakonu o organizaciji in delov- 
nem področju republiške uprave (Uradni list RS, št. 27/91) 
opravlja med drugim zadeve, ki se nanašajo na preskrbljenost 
trga in na intervencije v preskrbi. Del teh funkcij se izvaja 
z uporabo republiških tržnih blagovnih rezerv na trgu. Naloge 
pridobivanja finančnih sredstev za nakup blaga tržnih rezerv, 
njegove nabave, skladiščenja, obnavljanja in prodaje opravlja, 
enako kot naloge na področju republiških stalnih blagovnih 
rezerv. Republiška direkcija za blagovne rezerve (v nadaljeva- 
nju: direkcija), ki je organ v sestavi Ministrstva za trgovino. 
Direkcija je pravna oseba, da lahko tako samostojno sklepa 
pravne posle za izvedbo aktivnosti, ki jih ji naloži ministrstvo 
oziroma vlada. Oblikovanje republiških tržnih blagovnih 
rezerv se ne financira s proračunskimi sredstvi, ampak s sred- 
stvi, ki izvirajo iz poslovanja s to kategorijo rezerv. Zakon 
o republiških blagovnih rezervah določa kot vir financiranja 
teh rezerv bančne kredite. 

V začetku septembra 1991 je Ministrstvo za trgovino ocenilo, 
da bodo do konca leta nastopile motnje v preskrbi zaradi 
primanjklanja blaga pri olju, sladkorju, pšenici, koruzi in 
mesu in zaradi hkratnega pomanjkanja obratnih sredstev 
v trgovini. Kot edina možnost za preprečitev takih motenj se je 
pokazala nabava blaga za republiške tržne blagovne rezeve 
v tujini. Glede na to, da pa tudi ni bilo mogoče na normalen 
način priti do deviz, potrebnih za uvoz navedenega blaga, je 
direkcija začela dvoje vrst aktivnosti: najprej za pridobivanje 
kreditov, pozneje pa še za nakup deviznih sredstev. 
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Direkcija je dobila kredite pri osmih bankah v skupnem zne- 
sku 653,504.337,00 din, sama pa je iz svojih sredstev zagoto- 
vila 337,317.320,60 din. Vas ta sredstva, skupaj torej 
990,821.657,60 din, so bila namenjena nakupu deviz, s kate- 
rimi bi bilo plačano blago iz uvoza. Na sestanku na Ministr- 
stvu za trgovino s predstavnikom PS Slovin dne 10. 9. 1991 je 
bilo odločeno, da se za navedeni znesek kupijo devize od 
Slovina. Direkcija je ta sredstva nakazala Poslovnemu sistemu 
SLOVIN na podlagi treh pogodb o nakupu in prodaji devznih 
sredstev, in sicer za 9,230.000 CHF, 3,580.539,70 USD in 
13,500.000,00 USD. V pogodbah ni bil določen rok za nakazilo 
deviznih sredstev. 

2. Iz razloga, ker direkcija ni dobila s strani Slovina možnosti 
za razpolaganje z zgoraj navedenimi deviznimi sredstvi, je 
sama in prek Ministrstva za trgovino neprestano urgirala 
izpolnitev pogodb. Glede na to, da Slovin kljub stalnim vsako- 
vrstnim zagotovilom ni izpolnil pogodb, je direkcija 27. 11. 
1991 zahtevala od PS Slovin, da vrne nakazana sredstva 
skupaj s pripadajočimi obrestmi. Sredstev PS Slovin ni bil 
pripravljen vrniti. 

3. Direkcija je 28. 11. 1991 predložila Službi družbenega 
knjigovodstva akceptni nalog na vnovčevanje, do česar pa ni 
prišlo, saj je imel PS Slovin že blokiran žiro račun. 

12. 2. 1992 je Javno pravobranilstvo Republike Slovenije vlo- 
žilo v imenu Ministrstva za trgovino in Republiške direkcije za 
blagovne rezerve zoper PS Slovin tožbo zaradi plačila dolgo- 
vanega zneska, skupaj z obrestmi, v znesku 1.283,747.335,00 
SLT. V kratkem se pričakuje sodba Temeljnega sodišča 
v Ljubljani. 

šest podjetij, ki so največji Slovinovi upniki (neupoštevajoč 
direkcijo), je Ministrstvu za trgovino predlagalo, da se pridruži 
njihovemu predlogu za uvedbo stečajnega postopka nad PS 
Slovin. Ministrstvo je predlog sprejelo, tako da je bila 13. 8. 
1992 Temeljnemu sodišču v Ljubljani skupaj predlagana 
uvedba stečajnega postopka. Sodišče je 16. 9. 1992 odločilo, 
da se predlog zavrže, in sicer iz razloga, ker noben od upni- 
kov-predlagateljev še ne more predložiti dokaza, da svoje 
denarne terjatve ni mogel izterjati niti s prisilno izvršbo. 

4. Udeleženci že omenjenega sestanka 10. 9. 1991 s strani 
državnih organov nimajo več funkcij v teh organih in v njih 
niso več v delovnem razmerju. Drugi ukrepi proti njim niso bili 
sprejeti. 

Organi za notranje zadeve pa so Temeljnemu javnemu tožil- 
stvu podali kazenske ovadbe zoper pet oseb na strani Slovina 
in njegovih partnerjev. Tožilstvo je nato zahtevalo sodno 
preiskavo, ki pa do sedaja še ni bila uvedena. 

5. Vsebina posla med PS Slovin in direkcijo je bila prodaja in 
nakup deviz ter je bila v času sklenitve posla v skladu s pred- 
pisi, pa tudi s pooblastili direkcije, ki so razvidna iz uvodnih 
navedb v 1. točki tega odgovora. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za trgovino. 

Kako je z vračanjem upokojenih oficirjev JLA 
v Slovenijo? 

JANEZ LUKAČ, poslanec v Zboru občin, je 8. 7. 1992, na 
nadaljevanju 40. seje zbora, postavil poslansko vprašanje 
v zvezi z vračanjem upokojenih aktivnih vojaških oseb 
v Republiko Slovenijo In uveljavljanjem statusa upravičen- 
cev do Izplačevanja akontacij vojaške pokojnine. Sprašuje, 
ali ima Ministrstvo za obrambo pregled nad upokojenimi 
bivšimi aktivnimi vojaškimi osebami, ki so sodelovale 
v agresiji na Republiko Slovenijo, kako je z njihovim vrača- 
njem na ozemlje Republike Slovenije ter kako njihova rav- 
nanja vplivajo na uveljavljanje statusa upravičencev do 
izplačevanja akontacij vojaških pokojnin. Navaja tudi, da 

razpolaga s podatki o približno 20 bivših aktivnih vojaških 
osebah, ki so odločbe o upokojitvi pridobile z datumi še pred 
26. 6. 1991, čeprav so se še tudi po tem datumu pojavljale 
v statusu aktivnih vojaških oseb. 

V zvezi s tem vprašanjem Vlada Republike Slovenije ugotavlja 
naslednje: 

Pristojni organi Republike Slovenije razpolagajo s podatki 
o bivših aktivnih vojaških osebah, tudi upokojenih, ki so 
sodelovale v agresiji na Republiko Slovenijo. Tem osebam se 
skladno z določbami zlasti zakona o potnih listinah državlja- 
nov Republike Slovenije ter zakona o nadzoru državne meje, 
upoštevajoč tudi zakon o državljanstvu Republike Slovenije 
ter zakon o tujcih, lako tudi odreče vstop v Republko Slove- 
nijo, za kar so pristojni organi za nadzqr državne meje. 

Vprašanje prevzemanja izplačevanja akontacij vojaških 
pokojnin upokojenim aktivnim vojaškim osebam je povezano 
z odlokom o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. list 
RS, št. 4/92). 

Med pogoji, ki jih mora prosilec izpolnjevati za pridobitev 
statusa upravičenca, se upošteva tako datum upokojitve, kot 
tudi njegov status po 18. 7. 1991, datum vložitve zahtevka za 
upokojitev ter izpolnjevanje pogojev po zakonu o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev (1. 
odstavek 2. člena odloka), pri čemer statusa upravičenca ne 
more pridobiti tisti, ki je kot pripadnik JA sodeloval v agresiji 
na Republiko Slovenijo (2. odstavek 2. člena). 

Mnenje o izpoljevanju omenjenih pogojev daje ministrstvo za 
obrambo, ki pri reševanju do sedaj prispelih zadev (približno 
500) ni ugotovilo antidatiranih odločb Zavoda za socialno 
zavarovanje vojaških zavarovancev iz Beograda o upokojitvi 
bivših aktivnih vojaških oseb. Seveda to ne pomeni, da takš- 
nih primerov v praksi ni. Upoštevati je namreč potrebno, da se 
izpolnjevanje omenjenih elementov ugotavlja šele od uveljavi- 
tve zgoraj omenjenega odloka, prej veljavni odlok o izplačeva- 
nju akontacij vojaških pokojnin (Ur. list RS, št. 21/91-19, ki je 
sicer zajel samo vojaške upokojence, ki so ta status pridobili 
pred 18. 7. 1991, pa tega ni zahteval. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za obrambo. 

Kako se določa metodologija za dodelitev šti- 
pendij? 

BORUT RAZDEVŠEK, poslanec v Zboru občin, je na nadalje- 
vanju 39. seje zbora, dne 17. 6. 1992, postavil poslansko 
vprašanje glede metodologije izračuna republiške štipen- 
dije, saj je iz odločbe učenca srednje elektrotehniške šole 
v Krškem, smer elektronik, razvidno, da mu je dodeljena 
štipendija v višini 275 tolarjev mesečno. 

V zvezi s postavljenim vprašanjem posreduje Ministrstvo za delo 
naslednji odgovor: 

Višina republiške štipendije je skladno s Pravilikom o štipendira- 
nju (Ur. 1. RS, št. 24/91 in 12/92) določena glede na kraj šolanja, 
višino dohodka na družinskega člana in na kraj šolanja, višino 
dohodka na družinskega člana in dosežen učni uspeh. Po 11. členu 
pravilnika obsega republiška štipendija osnovno štipendijo, ki 
znaša za učence največ 50%, za študente pa največ 60% zajamče- 
nega osebnega dohodka po zakonu, zmanjšanega za prispevke in 
davke od zajamčenega osebnega dohodka. K tako določeni 
osnovni štipendiji pa je potrebno prišteti še dodatek za povečane 
stroške bivanja za čas šolanja izven kraja stalnega bivališča, ki 
znaša 65% zajamčenega osebnega dohodka, zmanjšanega za pri- 
spevke in davke od zajamčenega osebnega dohodka; oziroma 
v primeru, da se učenec ali študent dnevno vozi s primestnim ali 
medkrajevnim prometom, se k osnovni štipendiji prišteje dodatek 
za stroške prevoza, vendar največ do 45% zajamčenega osebnega 
dohodka, zmanjšanega za prispevke in davke od zajamčenega 
osebnega dohodka. 
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Nadaljnji izračun višine štipendije je odvisen od prispevka staršev 
k pokrivanju življenjskih stroškov učencev in študentov, katerega 
višina znaša določen odstotek glede na delež dohodka na družin- 
skega člana v primerjavi z zajamčenim osebnim dohodkom. Višina 
spredaj navedenega prispevka staršev, razvidnega iz priložene 
tabele, se odbije od osnovne štipendije, katera, kot že navedeno, 
znaša za učence 50%, za študente pa 60% zajamčenega osebnega 
dohodka, zajamčenega za prispevke in davke od zajamčenega 
osebnega dohodka. Prispevek staršev je določen progresivno, 
tako da je ob višjih dohodkih na družinskega člana višji tudi 
prispevek staršev. 

Tabela za izračun prispevka staršev k pokrivanju življenjskih stro- 
škov učencev in študentov: 

a) delež na družinskega člana 
v primerjavi z zajamčenim 
osebnim dohodkom 
nad 100% 
90,01% do 100% 
80,01% do 90% 
70,01% do 80% 
60,01% do 70% 
50,01% do 60% 
40,01% do 50% 
30,01% do 40% 
do 30% 

b) delež izračunanega zneska 
iz stolpca a 

40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 

Na prikazan način izračunana višina štipendije pa se lahko 
v primeru izredno težkih razmer družine prosilca poviša do 
30%. Višja štipendija se določa na zahtevo prosilca, kateri 
mora biti priloženo potrdilo Centra za socialno delo o stanju 
razmer v družini. 

Učenci in študenti, ki dosegajo prav dober oz. odličen uspeh, 
pa so upravičeni še do posebnega dodatka za dosežen učni 
uspeh. Višina dodatka znaša za učence s prav dobrim uspe- 
hom 10%, z odličnim uspehom pa 20% zajamčenega oseb- 
nega dohodka, zmanjšanega za prispevke in davke od zajam- 
čenega osebnega dohodka. 

Dodatek za učni uspeh študentov je določen glede na pov- 
prečno oceno, in sicer po naslednji lestvici: 

ocena 

7.9.-8.1. 
8. 2.-8. 3. 
8.4.-8.6. 
8. 7.-8. 9. 
9 in več 

dodatek od zajamčenega osebnega 
dohodka, zmanjšanega za prispevke in 

davke 
10% 
15% 
20% 
25% 
30% 

Dodatka za dosežen učni uspeh ni mogoče dodeliti učencem 
in študentom prvega letnika. 

Vsekakor bi želel, da bi na vprašanje dobil odgovor čimprej, 
da bi lahko na osnovi tega tudi ustrezno reagirali«. 

Dr. STANKO BUSER je v zvezi s problematiko Slovenskih 
železarn d.o.o. dal Vladi Republike Slovenije naslednja 
vprašanja: 

»1. V katerih poslovnih in pravnih okoliščinah je prišlo do 
inozemske ponudbe za odkup slovenskih železarn, ki jo je 
Vlada prejela? 

2. Kdo je zaprosil oz. solicitiral za omenjeno ponudbo? 

3. Ali so bili zares inozemskemu ponudniku preferenčno 
dani zaupni poslovni podatki? Če so bili ti podatki zares 
posredovani ponudniku, ali je bilo to narejeno z vladnim 
privoljenjem? 

4. Kdo je pristojen za odločitev o prodaji slovenskih žele- 
zarn tujemu partnerju? Ali je to parlament ali Vlada, ali 
morda še kdo? 

5. Inozemska ponudba za odkup železarn predvideva povi- 
šanje proizvodnje jekla s sedanjih 450.000 na 900.000 ton na 
leto. Kaj meni o tem Vlada? In kaj meni Vlada o tem, če bo 
prišlo do povišane proizvodnje jekla, da bo ob tem prišlo 
tudi najmanj do dvakratne ali celo 2,5 krat večje porabe 
elektrike kot doslej? 

6. Ponudba predvideva odpust 6.000 delavcev iz železarn in 
delo samo za 5.000 delavcev. Kdo bo odgovarjal oz. skrbel 
za odpuščene delavce in po katerem kriteriju bi naj bili ti 
odpuščeni?« 

Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo, daje na poslanski 
vprašanji naslednji odgovor: 

I. Poslancu g. Ervinu-Antonu Scwarzbartlu je Vlada Republike 
Slovenije na odprto pismo g. Andreja Aplenca posredovala 
preko svojega predstavnika za tisk odgovor, v katerem je med 
drugimi navedla: 

»Podpredsednik slovenske vlade mag. Herman Rigelnik je na 
srečanju z gorenjskimi direktorji res napovedal hitre ukrepe 
v železarstvu, saj so številni kazalci dokazovali, da ta panoga 
močno nazaduje, da padata proizvodnja in prodaja, da je 
nelikvidnost vse večja. Podpredsednik Vlade je gorenjske 
direktorje, ko je govoril o Železarni Jesenice, seznanil z neka- 
terimi ponudbami. Bilo jih je več. To seveda ni slabo. 

In še nekaj. O ponudbah slovenska vlada še ni razpravljala, 
tako da trditev, zapisana v odprtem pismu slovenski vladi, da 
je Vlada razpravljala o ponudbah kot legitimnih, ne drži Drži 
pa, da Vlada hitro ukrepa in to samo zato, da bi preprečila 
nadaljnje poslabšanje že tako zelo zaostrenega položaja slo- 
venskih železarn.« 

O problematiki Slovenskih železarn 

ERVIN ANTON SCHVVARZBARTL, poslanec v Zboru občin, je 
na nadaljevanju 40. seje tega zbora, 8. 7. 1992, postavil 
naslednje poslansko vprašanje: 

»Imam poslansko vprašanje v zvezi z informacijami, ki smo 
jih lahko prebrali ob odprtem pismu gospoda Aplenca za 
železarsko industrijo v Sloveniji. Mislim, da je železarska 
industrija v Sloveniji nacionalnega pomena in da vse kar se 
v okviru tega dogaja je smotrno, da tudi dobimo ustrezne 
odgovore od Vlade. Zato bi predlagal, da Vlada pripravi 
odgovor na moje vprašanje o zamenjavi vodstva, o vpraša- 
nju seznanitve z novim programom, predvsem pa o govori- 
cah, da ima Vlada na svoji mizi, če tako rečem, že predlog za 
odprodajo železarne tujcem. Zanima me, pod kakimi pogoji 
in kako je to možno, da se tako velik kompleks industrije, kot 
je železarski kompleks v naši državi odprodaja tujcem? 

II. Poslancu dr. Stanku Buserju: 
ad. 1 in ad. 2 

Podpredsednik Vlade Republike Slovenije dr. AndrejOcvirk je 
v februarju 1992 od firme Interconsulting AG, konsultantske 
organizacije, specializirane za področje metalurgije zahteval 
oceno stanja v Slovenskih železarnah z vidika primerljivosti 
faktorjev proizvodnje, ker je bila analiza, ki se je pripravljala 
za Vlado v bistvu le analiza finančnega stanja. Ocena je bila 
dostavljena 14. 4. 1992 podpredsedniku Vlade in Slovenskim 
železarnam. Ocena je pozitivna glede tehnično-tehnološkega 
stanja v Slovenskih železarnah in pozitivna glede tržnih mož- 
nosti proizvodnega programa Slovenskih železarn. Ob tem 
poročilu je tedanji podpredsednik telefonično predlagal mož- 
nosti formiranja konzorcija za trženje in financiranje teh tako 
pozitivno ocenjenih proizvodnih in tržnih zmogljivosti v Slo- 
venskih železarnah. Sledil je predlog o sodelovanju kot mož- 
nost o dokapitalizaciji 60% deleža železarn. Torej neobvezno 
in informativno neuradno. Zato je bil dostavljen na Upravni 
odbor Slovenskih železarn v oceno in stališče. 
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ad.3 
Inokonsultantski organizaciji niso bili dani nobeni podatki, 
razen tistih, ki si jih je konzultant pridobil na razgovorih 
v Slovenskih železarnah. 

ad. 4 
Zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš- 
čine Republike Slovenije ter o republiških upravnih organih 
(Ur. I. RS., št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) v 197. členu 
določa da Vlada Republiko Slovenijo zastopa kot pravno 
osebo, če ni glede posameznih vprašanj zastopanje z zako- 
nom drugače določeno. Skladno z drugim odstavkom citira- 
nega člena je Vlada Republike Slovenije pooblaščena za 
odločanje o razpolaganju z državnim premoženjem. Glede na 
navedeno, bi o spremembi lastništva Slovenskih železarn 
d.o.o., odločala Vlada Republike Slovenije. 

ad. 5 
Proizvodne kapacitete morajo biti optimalno izkoriščene, če 
je to 900.000 ton, potem je 900.000 ton. V nasprotnem primeru 
proizvodnja ni profitabilna pod nobenimi pogoji odprtega 
tržišča. Ob specifični porabi energije na nivoju zahodne 
Evrope se poraba po enoti proizvoda razpolovi. 

ad. 6 
Število zaposlenih v Slovenskih železarnah je lahko samo 
takšno, kot je to v primerljivih železarnah v razvitem svetu. Pri 
tem Vlada Republike Slovenije dosedaj še ni razpravljala 
o nobeni ponudbi, zato tudi ne more odgovoriti na vprašanje 
presežka delavcev v zvezi s ponudbo. 

Kakšno je lahko komuniciranje zagovornikov 
s priporniki? 

DANIEL STARMAN, poslanec v Zboru občin, je na nadalje- 
vanju 44. seje tega zbora, 10. 9. 1992, postavil naslednje 
vprašanje: 

»Ministrstvo za pravosodje In upravo je 11/5-1992 poslalo 
zaporom in vsem prizadetim obvestilo o komuniciranju 
zagovornikov s priporniki po novi ustavi. To obvestilo je 
izjemno korektno in uveljavlja ustavno pravico do svobod- 
nega kontaktiranja. Na pritisk predsednice Vrhovnega 
sodišča, ki pa je posledica pritiskov preiskovalnih sodnikov, 
pa je ministrstvo poslalo dne 20/7-1992 novo obvestilo, ki ga 
je podpisal isti svetovalec vlade v ministrstvu in predstavlja 
grobo kršitev ustave. Med drugim namreč navaja, da prei- 
skovalni sodnik ne dovoli neposrednega kontaktiranja in 
celo dopisovanja. Zato sprašujem ministra za pravosodje in 
upravo ali velja prvo ali drugo obvestilo in če velja tudi 
drugo obvestilo, bomo predlagali ustavni spor, ker takšna 
obvestila ne morejo predstavljati kršitev ustave.« 

Prejel je naslednji odgovor Ministrstva za pravosodje in 
upravo: 

Ministrstvo za pravosodje in upravo je 11. 5. 1992 res poslala 
vsem zaporom, ki imajo v svoji sestavi tudi oddelek priporov, 
interno obvestilo, s katerim je uprava zaporov opozorila na 
določbe nove ustave RS v zvezi s pravico odvetnika do obi- 
skovanja pripornikov. 

Poznejša praksa je pokazala, da lahko obiskovanje priporni- 
kov s strani odvetnikov brez vrednosti preiskovalnega sod- 
nika resno otežkoči potek preiskave. Zaradi tega je bilo dano 
upravam KPZ, ki imajo v sestavi tudi pripor, dopolnjeno obve- 
stilo, ki podrobneje opredeljuje postopek kontaktiranja odvet- 
nikov s priporniki. Bistvo dopolnjenega obvestila je v tem, da 
ima nadzor nad oddvetnikovim obiskovanjem pripornika prei- 
skovalni sodnik. 

Sicer pa je namen obvestila zgolj pravilno ravnanje uprave 
zaporov kar zadeva obiskovanje pripornikov s strani odvet- 
nika. Sicer pa bo podrobneje to vprašanje rešil ZKP. 

Na posebno poslančevo vprašanje pripominjamo, da dodatno 
obvestilo z dne 20. 7.1992 velja, kar je tudi razvidno iz zadnjih 
dveh odstavkov dodatnega obvestila. 

Zapleti ob nakupu poslovne zgradbe Slovenija- 
šport 

TOMAŽ ŠTRUMBELJ, poslanec v Zboru občin, je 13.10.1992, 
na seji tega odbora, na pravosodno ministrstvo naslovil 
vprašanja v zvezi z zapleti in nejasnostmi, ki jih je povzročil 
ljubljanski izvršni svet z nakupom poslovne stavbe Sloveni- 
jašport in sicer: 

1. Ali lahko prenosi in preprodaja nepremičnin potekajo tako 
nemoteno (mestni IS naj bi bil že vpisan v zemljiško knjigo 
kot lastnik stavbe) kljub določenim sodnim postopkom in 
ugotovitvam družbenega pravobranilca samoupravljanja, 
da so postopki pri prodaji poslovne zgradbe sporni. 

2. Ali so podpisane pogodbe med vsemi pogodbenimi part- 
nerji (Slovenijašport, Ljubljanska banka, IS mesta Ljub- 
ljana), ki so bile sklenjene pri opravljanju tega posla zako- 
nite. 

3. Ali ima Ministrstvo za pravosodje in upravo R Slovenije 
pristojnosti, da ugotavlja oziroma izda nalog za ugotavljanje 
virov sredstev mestnega IS pri nakupu poslovne zgradbe 
Slovenijašporta, na podlagi dejstev, da ni sprejet mestni 
proračun (v predlogu katerega tako ali tako ni navedene te 
postavke) in da predsednik mestnega IS ne pove vira sred- 
stev. 

V kolikor ima Ministrstvo te pristojnosti, dajem poslansko 
pobudo, da se ugotovijo viri sredstev za nakup omenjene 
zgradbe. 

Ministrstvo za pravosodje in upravo mu je pripravilo naslednji 
odgovor: 

Ministrstvo za pravosodje in upravo glede na določbe 9. člena 
zakona o organizaciji in delovnem področju republiške 
uprave (Ur. I. RS štev. 27/91), ki določa delovno področje 
(pristojnost) republiških upravnih organov in organizacij nima 
pristojnosti, da bi ugotavljalo oziroma izdajalo naloge za 
ugotavljanje virov sredstev mestnega izvršnega sveta pri 
nakupu poslovne zgradbe Slovenijašporta. 

Kar zadeva pravni promet z nepremičninami, je ta v Republiki 
Sloveniji prost pod pogoji, ki jih določa zakon. Zakonitost 
sklenjenih pravnih poslov ocenjujejo sodišča v pravnem 
postopku po tožbah legitimiranih strank. Sodišča so dolžna 
po uradni dolžnosti paziti na morebitno ničnost sklenjenih- 
pravnih poslov. Pristojni javni pravobranilci pa opravljajo tudi 
preventivno kontrolo pravnega prometa v primerih kadar je 
ena od pogodbenih strank družbena pravna, druga pa civilna 
pravna ali fizična oseba, kot tudi v vseh primerih, kadar je ena 
od pogodbenih strank družbenopolitična skupnost, ki jo javni 
pravobranilec sicer v premoženjskopravnih sporih zastopa. 

ODGOVORI 
Vlade Republike Slovenije na pobudo in vpraša- 
nje delegata iz občine 
Ljubljana Center 

Tomaž Štrumbelj, poslanec v Zboru občin, je na seji tega 
zbora posredoval pobudo in vprašanje Zmaga Jelinčiča, ki 
ju je dal na skupnem zasedanju zborov občine Ljubljana 
Center 23. septembra letos in sicer: 
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Zaščita slovenske manjšine je potisnjena na rob in se bolj 
skrbi za begunce in takoimenovane begunce, kakor pa se 
posveča skrbi Slovencem v zamejstvu. 

Zaradi tega Slovenska nacionalna stranka skupaj s Sloven- 
sko gospodarsko prosvetno skupnostjo iz Trsta in Sloven- 
sko narodno stranko iz Trsta predlaga osnutek zakona 
o globalni zaščiti slovenskega prebivalstva dežele Furla- 
nije-Julijske krajine. Predlog je bil dan v odobritev italijanski 
vladi. Menimo, pa, da je nujno potrebno, da ga s slovenske 
strani podpre tudi naša vlada oziroma, da je to njena dolž- 
nost. 

Gospod Igor Bavčar je v časniku Delo-sobotna priloga 
— govoril o štabu za posebne naloge. Sprašujem, katero 
ustavno določilo, zakonsko določilo, ali kako drugo, dovo- 
ljuje formiranje takih protiustavnih formacij mimo Skupščine 
Republike Slovenije. 
Vlada Republike Slovenije je pripravila odgovor: 

V skladu z 18. členom Zakona o notran|ih zadevah Ministrstvo 
za notranje zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo) opravlja 
naloge iz svoje pristojnosti z ustreznimi službami (kriminali- 
stično službo, policijo, službo za opravljanje upravnih notra- 
njih zadev itd ). Organizacija službe je določena z aktom 
o sistemizaciji in organizaciji dela ministrstva. V vseh prime- 
rih, ko gre za zahtevnejše zadeve z delovnega področja mini- 
strstva, je zaradi same narave dela poteba oblikovati skupine, 
sestavljene iz delavcev ene ali več služb. Glede na sistem 
policijskega dela (hierarhijo) je v takšnih primerih najprimer- 
nejša oblika vodenja štabno-linijski sistem. T udi v primeru, na 
katerega se nanaša poslansko vprašanje in je bil omenjen 
v intervjuju Sobotne priloge Dela dne 12. 9. 1992 z naslovom 
V tej hiši ne zganjamo politike, je bila oblikovana takšna 
začasna delovna skupina, ki je po končani nalogi prenehala 
obstajati. Torej ne gre za nikakršen štab za posebne naloge 
kot stalno organizacijsko obliko v ministrstvu, temveč za ad 
hoc delovno skupino, kakršnih je v istem obdobju, prej in 
kasneje delovalo še več. Ministrstvo za notranje zadeve še 
poudarja, da ni šlo za štab za posebne naloge, kot to navaja 
poslanec, temveč za poseben štab, ki je časovno omejen in je 
prenehal delovati. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je gradivo pripra- 
vilo Ministrstvo za notranje zadeve. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Kdo nadzoruje poslance v republiški skupščini 
- (drugič)? 

FRANC ERCE, poslanec v Zboru združenega dela, je na seji 
zbora 14. 10. 1992, na predsednika in generalnega sekre- 
tarja Skupščine Republike Slovenije naslovil naslednja 
vprašanja: 

1. Od kdaj In zakaj se vodi računalniška spremljava glaso- 
vanja? 

2. Zakaj niso bili o tem obveščeni vsi poslanci, kajti z vede- 
njem o tem bi se lahko razčistil marsikateri nesporazum (n. 
pr. zaplet Podobnik - Verlič) v prvih dneh skupščinskega 
dela v mandatu 1990-1992, glede dvakratnega pritiskanja 
na glasovalni gumb? 

3. Ali drži trditev nekaterih »bolje« obveščenih poslancev in 
delavcev Skupščine Republike Slovenije, da je računalniški 
izpisek v prejšnjih mandatih vseboval tudi ime in priimek 
poslanca, ki je bil dolžan sedeti na stalnem mestu? 

4. Katere seje zborov, skupne seje in delovnih teles se 
snemajo - tonsko in slikovno, in kateri dokument to ureja, 
ali kdo o tem odloča? 

5. Kako je z arhiviranjem teh dokumentov in kdo vse ima 
dostop do arhiva, in komu vse se to lahko posreduje? 

6. V nekem časopisu sem prebral, da je izginil posnetek t.i. 
»nočne seje« med junijsko vojno 1991. 

Vprašujem, ali ta zapis drži, in kdo je za to odgovoren? 

7. V dobrobit novoizvoljenim poslancem v državnem zboru, 
da bodo že ob začetku mandata vedeli, kako funkcionira 
skupščina, prosim za odgovor glede ozvočenja dvoran, in 
kje in kdo lahko posluša razprave? 

8. Ker me vedno več ljudi »nadleguje« z vprašanji, zakaj so 
seje zborov nesklepčne, vas prosim za objavo podatkov 
o prisotnosti poslancev na sejah zborov in skupnih sejah, , 
s poudarkom na neopravičenih izostankih, ter tudi ločeno 
po profesionalnih in neprofesionalnih poslancih sedanje 
skupščine. 

Generalni sekretar skupščine Marko Herman mu je pisno i 
pojasnil: 

Poslanec Zbora združenega dela Skupščine Republike Slove- 
nije Franc Erce je na 53. seji tega zbora, dne 14. oktobra 1992 j 
naslovil na predsednika Skupščine Republike Slovenije in 
generalnega sekretarja Skupščine Republike Slovenije osem j 
vprašanj. 

Na podlagi 52. člena poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije posredujemo v zvezi s postavljenimi vprašanji naslednja 
pojasnila: 

1. Po določbah 126. člena poslovnika Skupščine Republike I 
Slovenije so v veljavi tri oblike javnega glasovanja: posamično i 
glasovanje (izjava vsakega posameznega poslanca), glasova- j 
nje z dvigom roke (v praksi glasovalnega kartona) ali glasova- j 
nje z uporabo tehničnih naprav. Vse tri oblike so javne in j 
zlasti pri posamičnem glasovanju in z glasovanjem z dvigom j 
roke lahko vsi poslanci, novinarji in drugi navzoči neposredno 
vidijo, kako je posamezen poslanec glasoval. Te podatke 
predstavniki sredstev javnega obveščanja včasih tudi objav- 
ljajo (v nekaterih primerih tudi zelo konkretno). Edina oblika f 
tajnega glasovanja je glasovanje z glasovnicami. 

Glasovanje z uporabo tehničnih naprav je prav tako oblika 
javnega glasovanja, le da tu volja in odločitev posameznika ni 
tako očitna, zato je v nekaterih parlamentih ne uporabljajo 
(zahtevajo jasno in javno opredelitev vsakega člana parla- 
menta). 

Pri glasovanju v skupščini se je že pred časom želelo poeno- j 
staviti delo ter skrajšati operativne postopke in s tem raciona- 
lizirati delo poslancev. Iz teh razlogov je bila že pred skoraj 
dvajsetimi leti vpeljana glasovalna naprava za veliko in malo 
dvorano. Napravo je skonstruiral in inštaliral Inštitut Jožef . 
Štefan. Pred dobrimi petimi leti se je število napak pri instali- 
ranem sistemu povečalo tako, da je bila podana zahteva po 
njihovi rekonstrukciji. 

V letih 1989 in 1990 je v Skupščini Republike Slovenije pote- ' 
kala obnova glasovalnih naprav (informacijo o težavah pri ,i 
obnovi glasovalnih naprav so dobili vsi poslanci 6. 12. 1991). | 
Z izvajalci je bilo takrat dogovorjeno da se bo menjaval samo j 
procesni del, vse druge stvari (tipke, napeljava ipd.) pa naj bi r 
ostale v taki obliki kot so nastale pri prvi postavitvi glasovalne 
naprave. Druga osnovna obveza je bila, da mora obnovljeni > 
sistem delovati na enak način kot prejšnji. Tretja zahteva je 
bila, da mora sistem omogočati morebitne dodatne spre- 
membe v primerih, da se pojavijo drugačne oziroma nove ' 
zahteve pri izvajanju glasovanja (stalni sedežni red, določitev 
časovne omejitve nastopa posameznika ali stranke, izključitev 
posameznih glasovalnih mest ipd ). 

Iz teh razlogov je bilo dogovorjeno, da bo samo procesiranje 
glasovalne naprave opravljal računalnik. Ker doslej ni biio 
dodatnih zahtevkov po spremembi organizacije postopka gla- 
sovanja, je računalnik moral zamenjati samo procesni del 
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glasovalne naprave. O računalniškem vodenju glasovalnih 
naprav je bilo vodstvo skupščine obveščeno z gradivom 
»Kratka informacija o stopnji razvoja informatike in informa- 
cijskih sistemov v Skupščini Republike Slovenije«, z dne 30. 
marca 1992. 

Računalnik omogoča, da poslanec lahko popravlja svojo 
odločitev s pritiskom na posebno tipko. Preklic se lahko izvaja 
toliko časa, dokler predsedujoči ne pritisne tipke za sešteva- 
nje glasov. Po tem času poslanec nima več možnosti poprav- 
ljanja ali brisanja svojega glasu, pa tudi ne ponovnega glaso- 
vanja. Vsa ta zaščita poteka avtomatsko. 

Po opravljenem glasovanju za posamezno kategorijo se na 
semaforju pojavijo kumulativni zapisi. 

Predsedujoči lahko ponavlja glasovanja za vsako kategorijo 
posebej ali za vse skupaj kolikorkrat hoče. 

Pred obnovo glasovalnih naprav, podatkov ni bilo možno 
shranjevati, ampak so se sproti izpisovali na papir. Z uvedbo 
računalnika je bila podana možnost, da se posamezna glaso- 
vanja lahko po potrebi izpišejo ali shranijo. 

Način zapisovanja podatkov je enak kot pred obnovo glaso- 
valne naprave. 

Vsako glasovanje se shrani v računalniku kot svoja datoteka 
s točno določenim imenom, ki je sestavljeno iz datuma in 
časa glasovanja. 

Podatki so shranjeni za vsako posamezno glasovalno mesto 
in to tako, da vsebujejo številko in kategorijo glasovanja (npr. 
glasovalno mesto št. 044Z). Vsako glasovalno mesto je ošte- 
vilčeno zato, da je možno ugotoviti (v primeru okvare sistema) 
kako je bilo opravljeno glasovanje. 

S takim načinom zapisovanja ni možno ugotoviti, kdo je na 
določenem sedežu glasoval. Razen tega ne obstaja stalni 
sedežni red, tako da ni možno ugotoviti, kako je kdo glasoval. 

Ker je datoteka zapisana v obliki datuma in ure, samo iz 
posameznega izpisa ni možno ugotoviti, o čem se je glaso- 
valo. V izpisku, ki ga je dobil g. Potrč in drugi, ki so kasneje to 
zahtevali je razvidno, da je za izpis datoteke uporabljen nava- 
den DOS-ov ukaz TYPE in izpis s tipko (Print Screen), kar 
dokazuje, da program omogoča naknadno preverjanje glaso- 
vanja (na primer v primeru okvar drugih delov sistema), ni pa 
namen programa kontrola glasovanja poslancev. 

Hranjenje podatkov o glasovanju v računalniku dodatno 
zagotavlja točnost navedb glasovanja v zapisniku posamez- 
nega zbora, kar je eden od najpomembnejših elementov 
zapisnika (tretji odstavek 129. člena poslovnika skupščine). 
Podatke o rezultatih glasovanja si sicer sproti beležijo refe- 
rentke v dvorani, posneti so tudi na magnetofonski trak, 
vendarle je možna bodisi napaka pri referentki, bodisi slaba 
slišnost zvočnega zapisa. Včasih, sicer redko, se zgodi, da 
predsedujoči ne pove rezultata glasovanja v mikrofon, zato 
tega ni v zvočnem zapisu. Če tega rezultata ne bi imela niti 
referentka, ki ne vidi na semafor bi bila primerjava z računal- 
niškim izpisom najbolj verodostojna ugotovitev resničnih 
podatkov glasovanja. Zaradi tega se podatki o glasovanju 
v datoteki hranijo le določen čas, nakar se izbrišejo. Trenutno 
so-še ohranjeni podatki o glasovanjih od marca meseca dalje. 

Računalnika, na katerih se vodi evidenca o glasovanju, sta 
shranjena v posebnem prostoru. Ključe od tega prostora 
uporabljata elektronika - vzdrževalca (pred vsako sejo vklo- 
pita napravo in jo preizkusita ter zakleneta prostor, po kon- 
čani seji pa napravo izklopita in ponovno zakleneta prostor), 
dostop do tega prostora pa imajo razen njiju še pooblaščeni 
delavci Informacijskega centra. Ker dostop do podatkov ni 
dovoljen nepooblaščenim osebam (večina delavcev skupš- 
čine celo ne ve, kje je ta prostor), ni možna javna manipulacija 
z računalniškimi podatki. 

Vsi podatki so vsem poslancem dostopni na enak način, saj 

gre pri glasovanju z glasovalno napravo za javno glasovanje. 
V vsem času, ko imamo opisani sistem hranjenja podatkov 
v računalniku, niso bili podatki iz datoteke nikoli nikomur 
posredovani. Ti podatki se po končanih sejah zborov tudi ne 
izpišejo. 
Ob tem bi vas še obvestil, da je bil 3. 10. 1991 uporabljen 
računalnik glasovalne naprave v veliki dvorani na mizi predse- 
dujočega (ker se je pokvaril veliki semafor), tako da so bili 
poslanci tudi na ta posreden način seznanjeni s tem, da se pri 
delu glasovalne naprave uporablja računalnik. 

2. Že v odgovoru pod 1. točko smo navedli, da je bilo o vseh 
vprašanjih s področja informatike, tudi o računalniškem vode- 
nju glasovalne naprave, vodstvo skupščine občasno obveš- 
čeno in da so vsaj poslanci Družbenopolitičnega zbora bili 
s tem posredno seznanjeni, z uporabo računalnika glasovalne 
naprave neposredno na predsedniški mizi. Res je, da s to 
podrobnostjo v okviru celotne informatike poslanci niso bili 
seznanjeni, ker smo to smatrali kot tehnično podrobnost 
v okviru postopka javnega glasovanja z uporabo elektronskih 
naprav. Ta ocena je bila očitno napačna in bi morali poslance 
s tem seznaniti. Vsekakor bo treba to takoj storiti za poslance 
državnega zbora in člane državnega sveta. 

3. Računalniški program glasovalne naprave ni nikoli vsebo- 
val imen in priimkov poslancev oziroma prej delegatov. Tudi 
v prejšnjih obdobjih delegati niso imeli stalnih sedežev. Dele- 
gati Družbenopolitičnega zbora so imeli svoja zasedanja 
stalno v dvoranah, ki niso opremljene z glasovalno napravo (v 
Tomšičevi 5, kasneje pa v skupščini, v sobi št. 84). V Zboru 
združenega dela so bila določena le področja, in v Zboru 
občin občine. 

4. Tonsko se snemajo vse seje zborov, skupna zasedanja 
zborov in skupne seje zborov, saj je le tako mogoče izdelati 
dobesedne zapiske, ki jih zahteva 131. člen poslovnika Skupš- 
čine Republike Slovenije. Tonsko snemanje delovnih teles se 
opravlja na podlagi zahteve predsednika delovnega telesa in 
je namenjeno natančnejši izdelavi zapisnikov in sklepov sej 
delovnih teles. Skupščina za svoje potrebe ne opravlja video 
snemanj; Televizija Slovenija snema po svojem preudarku 
tiste dogodke v skupščini, ki se ji zdijo primerni oziroma 
potrebni za obveščanje javnosti. 

5. Dobesedni zapiski (magnetogrami) sej zborov se sproti 
posredujejo poslanskim klubom, predsednikom zborov, 
sekretarjem zborov, vladi in novinarjem. Originalni magneto- 
grami se hranijo skupaj s celotnim gradivom posamezne seje 
v arhivu Skupščine, v skladu z zakonom pa se po določenem 
času to gradivo odstopi Arhivu Slovenije. Dostop do magneto- 
gramov in vsega drugega arhivskega gradiva imajo seveda vsi 
poslanci, včasih, sicer redko, pa zaprosijo za vpogled v arhiv- 
sko gradivo tudi nekateri posamezniki, zlasti v študijske ozi- 
roma raziskovalne namene. Javnosti ni dostopno tisto gra- 
divo, ki je bilo s strani avtorja ali s strani skupščine označeno 
kot strogo zaupno, vključno z zapisniki sej, na katerih so se 
obravnavala taka gradiva. 

Magnetni trakovi s tonskimi posnetki sej zborov se hranijo ves 
čas trajanj tekočega mandata skupščine, kasneje se upora- 
bijo za nova snemanja. 

6. Kot že rečeno, se v skladu s 131. členom poslovnika 
skupščine, potek sej zborov zvočno snema, kar omogoča 
izdelavo dobesednih zapiskov. Video snemanje sodi v odloči- 
tev Televizije Slovenije, ki seje zborov ali delovnih teles snema 
ali ne, pač po presoji urednikov informativnih programov 
TVS. Posnetki so njena last in jih TVS uporablja v informa- 
tivne, dokumentarne in podobne namene po svoji presoji. 
Skupščina ne naroča video snemanj, niti televizijskih preno- 
sov, pač pa Televizija Slovenija redno obvešča o sejah in 
sestankih, kot tudi sicer vsa uredništva javnih občil. Stvar 
uredniške politike TVS je ali določeno sejo snema ali ne. 
Izjema so le primeri, kadar gre za seje, ki po odločitvi zbora ali 
delovnega telesa potekajo brez navzočnosti javnosti (14. člen 
poslovnika). V takih primerih so potrebni glede snemanja sej 
in glede načina obveščanja javnosti, posebni dogovori (komu- 
nikeji, tiskovne konference, izjave za javnost in podobno). 
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V konkretnem primeru skupne seje z dne 29. in 30. junija 1991 
je šlo za sejo, ki je bila zaradi posebnih okoliščin in varnosti 
poslancev sklicana in organizirana po posebnem režimu. TV 
Slovenija je bila povabljena, da posname potek seje, vendar 
s posebnim dogpvorom, da se posnetki določen čas ne objav- 
ljajo v javnosti. Šlo je torej, poleg obvezne hrambe zvočnega 
zapisa tudi za željo, da se določen čas, za kasnejše potrebe, 
hrani tudi slikovni zapis. Odločeno je bilo, da ta čas posnet- 
kov ne hrani TV Slovenija, ampak pristojne službe skupščine. 

Čez čas so razlogi za zadržanje slikovnega gradiva s te seje 
odpadli, zato so bili posnetki izročeni TV Slovenija, ki jih je 
doslej, kot smo seznanjeni, uporabila v oddaji »Utrip«, dne 6. 
7. 1991 in pri izdelavi promocijske kasete »Na barikadah«. 

Zvočni posnetek celotne te seje se hrani v skupščini. 

7. V skupščini je ozvočenih precej prostorov, v katerih je 
možno spremljati potek sej. Ozvočeni sta avli pred veliko in 
malo dvorano, razen tega pa je v skupščini nameščenih še 
približno 60 naprav, ki omogočajo poslušanje sej zborov 
(prostori poslanskih klubov, dežurne sobe zborov, prostori 
funkcionarjev skupščine in posameznih poslancev, prostori 
vlade ter nekateri drugi prostori, v katerih je iz organizacijskih 
in tehničnih razlogov potrebno spremljati potek sej). Zunanji 
obiskovalci lahko spremljajo potek sej na balkonu velike ali 
male dvorane v skladu z določbami poslovnika in Začasnih 
pravil o hišnem redu in o udeležbi na sejah zborov Skupščine 
Repoblike Slovenije, ki jih je izdal predsednik skupščine in so 
bila objavljena v Poročevalcu št. 25 z dne 7. 10.1991. Kadar so 
seje zborov »zaprte«, se izključijo vse naprave za spremljanje 
sej. 

8. Podatki o udeležbi poslancev na posameznih sejah zborov 
se pripravljajo v službah zborov in v službi Komisije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve in jih bodo zborom 
posredovale te službe. 

SDK in »divje privatizacije« v Kranju 

FRANC ERCE, poslanec v Zboru združenega dela, je 8. 10. 
1992 spomnil, da je ta zbor na 46. seji, 1. julija letos, obrav- 
naval poročilo o delu SDK v lanskem letu. V njem je bilo 
napisano oziroma SDK je tarnala nad svojo nemočjo glede 
kontroliranja t. i. »divje privatizacije« oz. po domače kraje 
v družbenih podjetjih: kot glavni vzrok je bil seveda naveden 
nesprejem lastninske zakonodaje. 

V odgovoru družbenega pravobranilca samoupravljanja RS 
na poslanska oz. delegatsko vprašanje v Kranj je mag. 
Anica Popovič napisala, da je v primeru TP Elita Kranj, SDK 
le temu dajala navodila in predloge ter preverjala preobliko- 
vanje tega podjetja iz podjetja v družbeni lastnini v podjetja 
v mešani lastnini, z dokapitalizacijo. 

Sprašujem SDK, kakšna navodila je dajala TP Elita, ker je 
v zvezi s to dokapitalizacijo sedaj na delu policija, javno 
tožilstvo, celo sam g. minister za notranje zadeve je ta 
primer omenjal v enem od svojih intervjujev v Delu kot 
primer »divje privatizacije«. 

Služba družbenega knjigovodstva mu je odgovorila: 
Poslanec Franc Erce sprašuje, kakšna navodila v zvezi z doka- 
pitalizacijo, je SDK dajala podjetju Elita Kranj. Ugotavlja tudi, 
da gre v obravnavanem primeru za tkim. »divjo privatizacijo« 
pri kateri je služba aktivno sodelovala. V zvezi s tem dajemo 
naslednje pojasnilo: 

Služba družbenega knjigovodstva, Podružnica Kranj, je 
v začetku letošnjega leta opravila inšpekcijski pregled lastnin- 
skega preoblikovanja pri pravni osebi Elita Trgovsko podjetje 
d., o. Kranj, o čemer je bil sestavljen zapisnik št. 35-26/92 
z dne 31. 3. 1992. 

Trgovsko podjetje Elita p. o. Kranj se je preoblikovalo v d. o. o. 

v mešani lastnini tako, da so delavci Elite p. o. vplačali usta- 
novne deleže. Oktobra 1991 pa je prišlo do dokapitalizacije 
podjetja s strani delavcev Elite, s katero so delavci postali 55% 
lastnik podjetja. Z inšpekcijo pa je bilo ugotovljeno, da so 
delavci sredstva za dokapitalizacijo dobili kot brezobrestno 
posojilo HKS Sloga Kranj, z dobo vračanja 10 let. Sredstva za 
dokapitalizacijo pa so bila na računu Elite samo toliko časa, 
kolikor je bilo potrebno za registracijo pri sodišču, nato pa so 
bila takoj vrnjena posojilodajalcu. 

Poleg gornjega je bilo ugotovljeno, da je Elita, po stanju 31. 
12. 1991, nepravilno razporedila revalorizacijske rezerve. 
Služba je omenjeni pravni osebi z odločbo naložila, a ome- 
njeno nepravilnost odpravi, kar je bistveno vplivalo na struk- 
turo trajnih virov podjetja. Delež družbenega kapitala se je po 
izdaji omenjene odločbe povečal od prejšnjih 47% na 62%. 

Na osnovi gornjih ugotovitev, je Služba zoper obravnavano 
pravno osebo podala pri Temeljnem javnem tožilstvu Kranj 
ovadbo zaradi suma storitve gospodarskih prestopkov. 

Zaradi odobrenih kreditov delavcev Elite, je Služba začela 
z inšpekcijskim pregledom tudi pri HKS Sloga Kranj. Ker je 
v času opravljanja inšpekcijskega pregleda prišlo do spre- 
membe pristojnosti pri opravljanju inšpekcijskih pregledov 
bank in hranilnic, je Služba inšpekcijski postopek, v skladu 
s 4. odstavkom 131. člena zakona o splošnem upravnem 
postopku (Ur. I. SFRJ, št. 47/86 v zvezi s 64. členom zakona 
o Službi družbenega knjigovodstva (Ur. I. SFRJ, št. 70/89, 16/ 
86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89 in 79/90 ter Ur. I. RS, št. 48/ 
90) ustavila, ter zadevo skupaj z ugotovitvami, na osnovi 3. 
odstavka 25. člena v zvezi s 4. odstavkom 66. člena zakona 
o splošnem upravnem postopku, odstopila Banki Slovenije 
(priloga 1). 

Poleg tega je Služba na osnovi 16. člena zakona o Službi 
družbenega knjigovodstva, o svojih ugotovitvah obvestila še: 

- Družbenega pravobranilca samoupravljanja Republike Slo- 
venije, dne. 24. 2. 1992 in 18. 5. 1992 (priloga 2 in 3) 
- Skupščino občine Kranj, dne. 14. 5. 1992 (priloga 4) 
- Izvršni svet Skupščine občine Kranj, dne 24. 7. 1992 (pri- 
loga 5) in 
- Upravo za notranje zadeve Kranj, dne. 17. 4. 1992 (priloga 
6). 

Na osnovi gornjega, in tudi na osnovi dopisa Družbenega 
pravobranilca samoupravljanja Republike Slovenije, št. VZ 15- 
25/92-VL-LN z dne 20. 10. 1992 (priloga 7) je razvidno, da je 
prav Služba z inšpekcijskim pregledom ugoovil način lastni- 
njenja Elite Kranj, ukrepala v okviru zakonskih pristojnosti in 
o tem obvestila druge organe, glede na pristojnosti, ki jih ti 
imajo. 

Trditev poslanca, da je družbena pravobranika Republike 
Slovenije ga. Anica Popovič v svojem odgovoru na poslansko 
vprašanje SO Kranj napisala, da je pri lastninjenju podjetja 
Elita Kranj »SDK le-temu dajala navodila in predloge« je 
nepravilno iztrgana iz konteksta celotnega odgovora in ne 
ustreza vsebini oziroma je neresnična. 

Res pa je, da je Služba na pojav dokapitalizacije s krediti za 
kar je šlo tudi v primeru lastninskega preoblikovanja Elite 
Kranj, opozorila Skupščino in vlado Republike Slovenije že 
v oktobru 1991, ko je predlagala tudi uvedbo moratorija na 
določene člene zakona o finančnem poslovanju (Ur. I. SFRJ, 
št. 10/89... 61/90 ter Ur. I. RS, št. 42/90 in 4/91), (priloga 8), ki 
pa so še danes v veljavi. 

OPOMBA: Priloge k odgovoru na poslansko vprašanje so na 
voljo v strokovni službi zbora 
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POSLANSKE POBUDE 

družbenopolitični zbor 

mnenje 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Janeza Lam- 
preta, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, za 
takojšnjo predložitev poročila s podrobnejšo 
analizo o izvajanju zakona o denacionalizaciji 
po posameznih občinah 

' Na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije je Medresorska 
' komisija za spremljanje uresničevanja zakona o denacionali- 
!zaciji odgovorna za spremljanje uresničevanja zakona ter da 

o tem v trimesečnih poročilih obvešča Vlado Republike Slove- 
nije. Ministrstvo za pravosodje in upravo pa je odgovorno za 
usklajevanje pri pripravi poročil o uresničevanju zakona o de- 
nacionalizaciji. 

Drugo poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji je 
sprejela Vlada Republike Slovenije dne 24. 7. 1992 in ga 
poslala v obravnavo zborom Skupščine Republike Slovenije. 
Omenjeno poročilo je obravnavala Komisija za denacionaliza- 
cijo Skupščine Republike Slovenije. Na podlagi programa in 
sklepov Vlade Republike Slovenije o spremljanju uresničeva- 
naj zakona o denacionalizaciji pripravlja Medresorska komi- 
sija za spremljanje in uresničevanje zakona o denacionaliza- 
ciji tretje poročilo in ga bo poslala Vladi Republike Slovenije 
predvidoma v obravnavo in sprejem v prvi polovici meseca 
novembra 1992. 

Kot iz prvih dveh poročil bo tudi iz tretjega poročila razvidno 
stanje uresničevanja zakona o denacionalizaciji po posamez- 
nih občinah oziroma skupno za državo Republiko Slovenijo. 
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je gradivo pripra- 
vilo Ministrstvo za pravosodje in upravo. 

ZBOR OBČIN 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi dr. Petra 
Glaviča, poslanca v Zboru občin, za pripravo 
makroekonomskega poslovanja Slovenije in 
s tem v zvezi nasprotij med realizacijo ter oseb- 
nimi dohodki ter izrednega povečanja izgub 
zaradi izgube tržišč 

Poslanec dr. Peter Glavič v svoji pobudi zahteva gradivo 
o makroekonomskem poslovanju Slovenije in s tem v zvezi 
o nasprotju med realizacijo in osebnimi dohodki. Vlada Repu- 
blike Slovenije je ob nastopu svojega mandata sprejela Zas- 
nove ekonomske politike, s katerimi je zastavila ukrepe za 
'zboljšanje gospodarskih razmer, ki so se poslabšale pred- 
vsem zaradi drastičnega krčenja prodajnih trgov. Vlada se je 
teh zasnov dosledno držala pri vodenju tekoče ekonomske 
politike in dosegla nekatere kratkoročno zastavljene cilje. 

V zasnovah ekonomske politike se je Vlada opredelila za 
vodenje restriktivne politike plač, kar pa ne pomeni linearnega 
administrativnega poseganja na to področje, pač pa selekti- 
ven pristop glede na različne razmere v posameznih sektorjih 
oziroma podjetjih in zavodih. 

Dosedanje izkušnje pri administrativnem poseganju kažejo, 
da se kratkotrajni učinki po prenehanju takih ukrepov zelo 
hitro izničijo. 

Zato Vlada vztraja pri sistemskem urejanju plač s kolektivnimi 
pogodbam, kar je značilnost vseh tržno naravnanih in demo- 
kratičnih držav. Na posameznem področju oziroma v določe- 
nih specifičnih primerih pa posega s posebnimi ukrepi. 

Ob dejstvu, da podpisane kolektivne pogodbe izhajajo iz 
obdobja, ki je omogočalo bolj optimistična pričakovanja ter 
da so v sedanjih gospodarskih razmerah neuresničljive, Vlada 
predlaga sprejem novih pogodb z določitvijo takih izhodišč- 
nih plač, da bo njihovo dejansko izplačevanje mogoče. Pove- 
čanje plač pa naj bi bilo odvisno od rezultatov oziroma bi 
z zamikom sledilo gibanju rasti življenjskih stroškov. V nadalj- 
njih mesecih naj bi se plače usklajevale z določenim delom 
izkazane rasti cen življenjskih potrebščin, le ta presega 35% 
mesečno. 

Pogajanja za spremembo kolektivnih pogodb potekajo na 
ravni Gospodarska zbornica - sindikati za splošno kolektivno 
pogodbo za gospodarstvo in na ravni Vlada - sindikati za 
pogodbe družbenih dejavnosti in infrastrukture. Na tripartitni 
ravni pa potekajo pogajanja za sklenitev sporazuma o zago- 
tavljanju socialne stabilnosti, ki poleg omenjenih določil 
glede politike plač, opredeljuje tudi politiko cen, ki jo bo med 
veljavnostjo sporazuma vodila Vlada, ter naloge vseh udele- 
žencev sporazuma. 

Vzporedno s tem Vlada na določenih segmentih predlaga 
posebne ukrepe, kot sta zakon o začasnem omejevanju plač, 
ki ga je v postopek predložila Skupščini Republike Slovenije, 
in sklep o pogojih pod katerimi je podjetjem začasno odlagala 
plačilo prispevkov. Ta sklep med drugimi določa zgornjo 
raven plač v teh podjetjih in prepoveduje njihovo povečanje 
med odlogom. Prav tako Vlada nadzoruje politiko plač 
v podjetjih, kjer neposredno ali posredno sodeluje v procesu 
prestrukturiranja. 

Za obravnavo v Vladi je gradivo pripravilo Ministrstvo za 
planiranje. 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Francija Fel- 
trina, Tomaža Pavšiča in Marcela Štefančiča, 

, poslancev v Zboru občin, za saniranje odlaga- 
lišča radioaktivnih odpadkov v Zavratcu 

Našteti poslanci Zbora občin so dali pobudo za sprejetje 
naslednjih ukrepov: 

1. takojšnja sanacija in ureditev varovalne ograje 

2. določitev višine rente in postopka plačevanja za škodo 
povzročeno krajanom Zavratca 

3. določitev nosilca in roka za selitev odpadkov v roku 1 leta 
na primernejšo lokacijo. 

Nadzor in vsakoletne inšpekcijske preglede odlagališča 
v Zavratcu opravlja Republiški sanitarni inšpektorat v sodelo- 
vanju s strokovnjaki Inštituta Jožef Štefan in pristojnimi lokal- 
nimi organi. Glede na to pošiljamo na predlagane ukrepe 
naslednje mnenje: 

ad. 1) 

Po podatkih izvedenih vsakoletnih meritev v okolici, nepo- 
sredni bližini bunkerja z odpadki (ki so nastali kot posledica 
kontaminacije delovnih prostorov na Onkološkem inštitutu, 
ko se je raztresla vsebina radijeve igle) in na njegovih zuna- 
njih stenah, kažejo le običajno naravno ozadje radioaktivno- 
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sti. V juniju 1988 je ekipa Mobilnega ekološkega laboratorija 
pregledala tudi notranjost skladišča odpadkov, tako da so 
v zunanjo steno napravili odprtino dimenzij 10 cm x 20 cm. 
Skozi odprtino so izmerili vsebnost radona v zraku (30 kBq/ 
m3), vizuelno deloma pregledali odpadke in posneli tri diapo- 
zitive. Po odprtju na zunanji strani niso zaznali povečanja 
radioaktivnosti glede na meritve pred odpiračem (0,1-0,2 
mikro Sv/h). Ugotovili so, da zvišana vsebnost radona ni ovira 
za kratkotrajni vstop v skladišče z respiratorji. Z vizualnim 
pregledom pa niso uspeli ugotoviti ali je stanje 69 sodov 
zadovoljivo za transport in hranjenje v skladišču Reaktor- 
skega centra v Podgorici. 

V najkrajšem času bi bilo potrebno napraviti primerjalno 
oceno stroškov izvedbe dodatnega zavarovanja obstoječega 
skladišča odpadkov Zavratec (varianta 1) oziroma tehnologijo 
ter stroške premestitve odpadkov v Reaktorski center Podgo- 
rica (varianta 2). Zaradi neugodnega psihološkega vpliva 
obstoječega skladišča na krajane Zavratca, pa bo verjetno 
primerneje dati prednost drugi varianti. 

ad. 2) 

Postopek za odškodnino za razvrednotenje in nevarnost, ki 
bo obsegalo odškodnino za zmanjšano uporabno vrednost 
nepremičnine ter izgubljeni dobiček, bo mogoče pričeti po 
sprejemu zakona o varstvu okolja v Skupščine Republike 
Slovenije. Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora je 
že pripravilo predlog zakona, ki bo obravnavan v Skupščini 
RS predvidoma v jeseni 1992. 

ad. 3) 

Izgledi, da bomo v Sloveniji izgradili končno odlagališče 
nizko in srednje aktivnih odpadkov v predvidenem roku, to je 
do leta 1995, so slabi. Tudi to daje prednost varianti premesti- 
tve odpadkov iz Zavratca v obstoječe začasno republiško 
skladišče nizko in srednje radioaktivnih RAO v Reaktorski 
center, v Podgorici. Takšno pobudo je dala Republiška uprava 
za jedrsko varnost takratnemu Republiškemu komiteju za 
zdravstveno in socialno varnost že 13. 3. 1990. 

Predlog sklepa: 
nemudoma se pristopi k oceni stroškov odprtja in pregleda 
skladišča v Zavratcu, potrebnega načina prepakiranja odpad- 
kov v brezhibne sode, sežiga dela odpadkov ter transporta in 
skladiščenja v Reaktorskem centru Podgorica. Za opredelitev 
naloge, naročilo in financiranje te naloge se zadolži javno 
podjetje Agencija za radioaktivne odpadke. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripra- 
vilo Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora. 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Vitomira 
Grosa, poslanca v Zboru občin, glede izvedbe 
projekta turističnih kolesarskih cest v Republiki 
Sloveniji. 

Ministrstvo za turizem in gostinstvo je v osnutku strategije 
razvoja turizma v Sloveniji predvidelo izrabo najrazličnejših 
možnosti za rekreacijo, ki bi privabljale goste iz tujine. V tem 
smislu je vsekakor utemeljena pobuda za ureditev turističnih 
kolesarskih poti v Sloveniji, ki jo je dal poslanec, g. Vitomir 
G ros. 

V informacijo naj povemo, da projekt kolesarskih poti priprav- 
lja Komisija za prostorsko urejanje Delovne skupnosti Alpe- 
-Jadran. Prednost takšnega medregionalnega projekta je 
dvojna, in sicer zato ker: 

- omogoča povezavo kolesarskih poti čez mejo s sosednjimi 
državami, 
- upošteva naravovarstvena merila, ki so zelo pomembna za 
ohranjanje kakovosti naravnih virov. 

Ko bo projekt kolesarskih poti, pri katerem sodeluje Ministr- 
stvo za varstvo okolja in urejanje prostora končan, ga bo 
Ministrstvo za turizem in gostinstvo začelo uresničevati. Pri 
tem bo organizacijsko, pa tudi finančno pritegnilo vse gospo- 
darske in druge subjekte v krajih, skozi katere bodo te poti 
potekale. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je gradivo pripra- 
vilo Ministrstvo za turizem in gostinstvo. 

ODGOVOR 
Ministrstva za pravosodje in upravo na pobudo 
Vojke Štular, poslanke v Zboru občin, za spre- 
membo kaznovalne politike za kaznivo dejanje 
nedovoljenega prometa z mamili 

Kazniva dejanja v zvezi z mamili so določena v kazenskem 
zakonu SFRJ, ki se od 25. 6. 1991 v Republiki Sloveniji 
smiselno uporablja kot republiški predpis: kaznivo dejanje 
neupravičene proizvodnje in prometa z mamili (345. člen) in 
kaznivo dejanje omogočanja uživanja mamil (246. člen). 
S spremembami in dopolnitvami KZ SFRJ sprejetih leta 1990 
(Uradni list SFRJ, št. 38/90), so bile znatno povišane kazni za 
kaznivo dejanje po 245. členu. Tako je sedaj za kaznivo 
dejanje po 245. členu prepisana kazen zapora od 1 do 10 let, 
za težje oblike tega kaznivega dejanja (organiziran kriminal) 
pa kazen zapora od 3 do 15 let, (kar je najvišja možna zaporna 
kazen po prvem odstavku 38. člena KZ SFRJ). Za kaznivo 
dejanje po 246. členu je predpisana kazen zapora od 3 mese- 
cev do 5 let, če pa je bilo dejanje storjeno proti mladoletniku, 
več osebam ali je imelo posebno hude posledice pa se lahko 
izreče kazen zapora 1 do 10 let. 

Menimo, da so predpisane kazni v veljavnem zakonu pri- 
merno stroge in, da ni potrebno njihovo zvišanje. V tej zvezi še 
pripominjamo, da je to ministrstvo že pripravilo osnutek 
novega kazenskega zakonika Republike Slovenije, v katerem 
so inkriminirana tudi kazniva dejanja v zvezi z mamili. V tem 
osnutku so za ta dejanja določene enake kazni kot so v veljav- 
nem zakonu. Ob obravnavi tega osnutka, ko bo poslan 
v skupščinsko proceduro, se bo Skupščina Republike Slove- 
nije lahko opredelila tudi glede ustreznosti kazni za navedena 
kazniva dejanja. Zato smo tudi iz tega razloga proti poslanski 
pobudi za spremembo KZ SFRJ. 

To ministrstavo pa ni pristojno ocenjevati ali so kazni, ki se 
izrekajo za kazniva dejanja v zvezi z mamili izredno nizke (kot 
se to trdi v utemeljitvi poslanske pobude), ker gre za vpraša- 
nje ocene ustreznosti kaznovalne politike sodišč. 

Število kaznivih dejanj razpečevanja mamil je v zadnjem času 
zelo naraslo, posebej na obali in v večjih slovenskih mestih; 
Posledično temu je tudi čedalje več obsojencev s tovrstnimi 
kaznivimi dejanji v slovenskih zaporih, bodisi da gre za pre- 
kupčevalce in zasvojence istočasno ali pa samo za prekupče- 
valce. Na splošno pa je slednjih precej več. V zaporih Koper se 
trenutno nahaja 8 obsojencev, kaznovanih zaradi razpečeva- 
nja mamil (več kot 30% vseh obsojencev v tem zavodu), med 
katerimi so samo trije tudi uživalci mamil. 

Posebnega korekcijskega programa za razpečevalce mamil, 
če niso istočasno tudi uživalci, v naših zaporih nimamo 
V primerjavi z ostalimi obsojenci imajo le mnogo strožji režim 
pri podeljevanju izvenzavodskih ugodnosti, vključno z inten- 
zivnejšo kontrolo, če jim je prosti izhod iz zavoda le podeljen 
Intenzivneje kontroliramo tudi njihovo vedenje v samih zapo- 
rih, predvsem njihove kontakte z ostalimi obsojenci, sicer p& 
od ostalih obsojencev niso izolirani. 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

ODGOVOR 
Ministrstva za finance na pobudo dr. Janeza 
Remškarja, poslanca v Zboru združenega dela, ki 
se nanaša na nenamensko porabo denarja, 
zbranega s prispevno stopnjo za zdravstveno 
varstvo 

V zvezi z poslansko pobudo dr. Janeza Remškarja, ki se 
nanaša na nenamensko porabo denarja zbranega s prispevno 
stopnjo za zdravstveno varstvo odgovarjamo: 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na prvi seji 
svoje skupščine sprejel začasni finančni načrti, iz katerega je 
razvidno kolikšni so presežki sredstev, ki se zberejo s pri- 
spevno stopnjo za zdravstvo. Zavod samostojno razpolaga 
z zbranimi sredstvi, zato menimo, da je pobudo potrebno 
nasloviti na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ozi- 
roma na njegovo začasno skupščino. Vlada je že dala 
pobudo, da se prispevna stopnja zniža. 

Glede izposoje prostih sredstev Zavoda za zdravstveno zava- 
rovanje sporočamo, da si jih proračun izposoja kratkoročno 
za premostitev likvidnostnih težav, pod približno enakimi 
pogoji, kot veljajo za druge pravne osebe, ki se v odnosu do 
Zavoda pojavljajo kot kreditojemalci. Vsaka izposoja je ure- 
jena z ustrezno pogodbo, ki si jo poslanec lahko ogleda pri 
Zavodu ali na Ministrstvu za finance. 
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