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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O BANKAH IN HRANILNICAH - EPA 282 

Vlada Republike Slovenije je na 34. seji dne 1. julija 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O BANKAH IN HRANILNICAH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije in 1. člena začasnega 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnem zboru 
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po 
hitrem postopku glede na obstoječe stanje v bančnem 
sistemu, nastale probleme in cilje, ki jih želimo v največji 
meri uresničiti. Ocenjujemo, da bi ne sprejetje predloga 
zakona po hitrem postopku povzročilo nazadovanje dose- 
žene ravni pravne urejenosti za poslovanje bank in s tem 

negativne posledice za celotni finančni sistem. S predla- 
ganimi spremembami se določbe obstoječega zakona 
dopolnjujejo in razširjajo z Direktivami Evropske skup- 
nosti. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena popslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu 
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sode- 
lovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- mag. Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu 
za finance, 
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance. 

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o bankah in hranilnicah 

1. člen 

Prvi odstavek 9. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni 
list RS, št. 1/91-1 in 38/92) se črta. 

V drugem odstavku se besedilo: »35 milijonov dinarjev« nado- 
mesti z besedilom »680 milijonov tolarjev«. 

2. člen 

V prvem odstavku 15. člena se pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo:, »in sicer najpozneje v 12 mesecih od prejema 
popolne vloge.« 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi. 

»Z dovoljenjem iz prejšnjega odstavka se lahko dovoli oprav- 
ljanje vseh ali določenih bančnih poslov na podlagi pogojev 
in meril, ki jih predpiše Banka Slovenije.« 

3. člen 

V 8. točki 19. člena se črta besedilo: »in največjega mož- 
nega«. 

4. člen 

V 20. členu se beseda »ustanovitelj« nadomesti z besedo 
»delničar« v ustreznih sklonih. 

Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi: 

»Tuja oseba lahko postane lastnik več kot 2% delnic s pravico 
upravljanja le s predhodnim soglasjem Banke Slovenije.« 

5. člen 

26. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Banka mora obseg svojega poslovanja usklajevati tako, da 
obseg jamstvenega kapitala dosega najmanj 8% zneska 
celotne aktive in aktivnih izvenbilančnih postavk, razporeje- 
nih in ponderiranih po stopnjah rizičnosti. 

Banka mora upoštevati določbe tega zakona o velikem kre- 
ditu enemu posojilojemalcu, določbe o skupnem znesku vseh 
kreditov, drugih terjatev in jamstev enemu posojilojemalcu in 
določbe o skupnem znesku velikih kreditov. 

Za veliki kredit po tem zakonu se šteje vsak kredit, druga 
terjatev in jamstvo dano enemu posojilojemalcu, ki presega 
15% jamstvenega kapitala banke. 

Skupni znesek vseh kreditov, drugih terjatev in jamstev do 
enega posojilojemalca ne sme presegati 25% jamstvenega 
kapitala banke. 

V izračun velikega kredita in skupnega zneska vseh kreditov, 
drugih terjatev in jamstev se ne všteva tisti del kreditov, 
terjatev oziroma jamstev, ki so v celoti zavarovani z depozi- 
tom, vrednostnimi papirji ali garancijo Republike Slovenije in 
vrednostnimi papirji Banke Slovenije. 

Skupni znesek vseh velikih kreditov ne sme presegati jam- 
stvenega kapitala banke. 

Način izvajanja določb tega člena podrobneje predpiše Banka 
Slovenije.« 

6. člen 

V 27. členu se črta besedilo: »in največjih možnih.« 

Za prvim odstavkom se doda drugi odstavek, ki se glasi: 

»Pogoje, način evidentiranja in dajanja podatkov iz prejš- 
njega odstavka predpiše Banka Slovenije.« 

7. člen 

Prvi odstavek 28..členu se spremeni tako, da se glasi: 

»Naložbe banke v zemljišča, zgradbe, poslovno opremo, kapi- 
talske deleže v bankah in nebančnih organizacijah ne smejo 
presegati 60% jamstvenega kapitala banke, pri čemer naložbe 
banke v kapitalske deleže v posamezni nebančni organizaciji 
ne smejo presegati 15% jamstvenega kapitala banke. Z dovo- 
ljenjem Banke Slovenije lahko naložba banke v posamezni 
kapitalski delež nebančne organizacije presega 15% jamstve- 
nega kapitala banke.« 

Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi: 

»Banka mora na zahtevo Banke Slovenije dajati podatke 
o naložbah banke v nebančne organizacije, ki so potrebnima 
opravljanje nadzora nad poslovanjem banke. Način dajanja in 
vrsto teh podatkov predpiše Banka Slovenije.« 
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8. člen 

V prvem odstavku 48. člena se pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo, ki se glasi: 

»računovodskimi standardi in navodili za njihovo uporabo, ki 
jih predpiše Banka Slovenije. Poslovno leto za banke je enako 
koledarskemu letu.« 

V drugem odstavku so doda nov stavek, ki se glasi: 

»Pooblaščeni revizor mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa 
zakon o revidiranju in pogoje, ki jih predpiše Banka Slove- 
nije.« 

9. člen 

Za 85. členom se doda 85. a člen, ki se glasi: 

»85. a člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek gospodarska družba, če zbira pri- 
hranke v obliki hranilnih vlog, vodi tekoče račune in žiro 
račune fizičnih oseb v okviru družbe (82. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba gospodarske družbe, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka.« 

10. člen 

Obstoječe banke uskladijo svoje akte in poslovanje z določ- 
bami tega zakona do 31. 05. 1994. 

11. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o bankah in hranilnicah je sprejela SkupSčina Repu- 
blike Slovenije v okviru takoimenovanih osamosvojitvenih 
zakonov v juniju 1991, uporabljati pa se je začel 8. oktobra 
1991. Navedeni zakon celovito ureja področje bančništva in 
hranilništva, glede ustanovitve in pridobitve dovoljenja, orga- 
niziranosti, uporabe načel varnega poslovanja in nadzora 
bank. Že zakon v tistem obdobju je v veliki meri prevzel norme 
dobrega bančnega poslovanja in banke definiral kot posebne 
pravne osebe, ki se ukvarjajo z bančnimi posli po tržnih 
načelih. 

Obstoječi zakon, ki je že usklajen z Ustavo v največji meri 
upošteva evropske direktive in tudi dejansko stanje in možno- 
sti razvoja našega bančnega sistema. V teh dveh letih je 
bančno področje doživelo hiter razvoj v smislu števila bank in 
njihovega poslovanja, zato predlog vsebuje predvsem 
popravke in izboljšave, ki so se pokazale za potrebne v zad- 
njih dveh letih. Vse to je prispevalo k povečanju konkurence 
med bankami in povečanju ponudbe bančnih storitev. 
V praksi se je izkazalo, da je pri bančništvu zaradi narave 
poslov potrebno tudi normativno omejevati rizike, ki nastajajo 
pri poslovanju, z namenom, da se utrdi varnost bančnega 
poslovanja in zaupanje varčevalcev. Da bi razvoj nadaljevali 
v začrtani smeri je potrebno prilagoditi obstoječi zakon Direk- 
tivam Evropske skupnosti, ki so se v zadnjih letih tudi 
bistveno dopolnila. Pri tem predlagamo dopolnitve, ki upošte- 
vajo dosežen razvoj, stanje in probleme našega bančnega 
sistema. Upoštevamo pa tudi že sprejete rešitve na drugih 
področjih, ki zadevajo poslovanje bank. 

1. Pravno formalno se banko mora ustanoviti kot delniško 
družbo, pri čemer je potrebno tudi dovoljenje Banke Slove- 
nije. Ker celotno poslovanje banke poteka v odvisnosti od 
kapitala in sredstev s katerimi banka neomejeno krije rizike, je 
prilagajanje celotnega bančnega sistema pravilom trdnega in 
zdravega poslovanja nujno. Predlagana višina ustanovitve- 
nega kapitala v denarni obliki ustreza pogojem za ustanavlja- 
nje bank v okviru Evropske skupnosti (Direktiva 89/646/EEC 
- 4. člen). 

2. Opravljanje bančnih poslov je povezano z možnimi velikimi 
riziki in pomembnost bančnega poslovanja za celotno 
narodno gospodarstvo zahteva od pravnih oseb, ki želijo 
opravljati vse vrste bančnih poslov, izpolnjevanje pogojev in 
meril, ki jih predpiše Banka Slovenije. Na podlagi le-teh je 
v predlogu zakona predvideno, da Banka Slovenije izda naj- 
pozneje v roku 12 mesecev (skladno z Direktivo 77/780/EEC 
- 3. člen) neomejeno ali omejeno dovoljenje, v odvisnosti od 
obsega izpolnjevanja predpisanih pogojev In meril. Pridobitev 
dovoljenja za poslovanje torej ne predstavlja samo formal- 
nega postopka. 

3. Ker Republika Slovenije še ni sprejela celovitega zakona, ki 
bi urejal pretok tujega kapitala v gospodarstvu, je potrebna 
predlagana dopolnitev 20. člena zakona, ki določa, da tuja 
oseba lahko postane lastnik več kot 2% navadnih delnic le 
s soglasjem Banke Slovenije. 4. člen predloga določa, da 
lahko tuja oseba postane lastnik več kot 2% delnic s pravico 
upravljanja le s predhodnim soglasjem Banke Slovenije. 
Določba se začne uporabljati z dnem, ko zakon začne veljati. 
Uskladitev obstoječega stanja k navedenemu članu ni po- 
trebna. 

4. Direktiva 89/647/EEC - 10. člen, opredeljuje višino potreb- 
nega trajnega kapitala banke glede na rizično aktivo banke. 
Predpisano razmerje se je oblikovalo na podlagi bančne 
prakse v Evropi. Pomeni pa, da mora banka svoje poslovanje 
usklajevati tako, da dosega predpisano razmerje med kapita- 
lom s katerim posluje in višino rizika, katerim so bančni 
plasmaji podvrženi. Na ta način kvaliteto bančnega poslova- 
nja bistveno lažje nadziramo. 

Ker navedena direktiva ne loči med velikim in največjim mož- 
nim kreditom predlagatelj predlaga dopolnitev v smislu črta- 
nja določb o največjem možnem kreditu. 

5. Osnovna dejavnost bank je opravljanje bančnih poslov ne 
pa nalaganje bančnega kapitala v zemljišča, poslovno 
opremo, kapitalske deleže v bankah in nebančnih organizaci- 
jah. Predlog omejevanja takšnih naložb v višini 60% jamstve- 
nega kapitala je smiseln in za razmere pri nas tudi nujen. 
Omejitev kapitalske naložbe v posamezni nebančni instituciji 
v višini 15% jamstvenega kapitala banke je pomembna zaradi 
razporeditve rizika, ki izhaja iz kapitalskih naložb banke. Pri 
tem mora banka na zahtevo Banke Slovenije posredovati 
podatke o naložbah v nebančne organizacije, ki so potrebni 
za opravljanje nadzora nad poslovanjem banke s ciljem, da se 
zagotovi največja možna varnost bančnega poslovanja. 

Predvsem zaradi »starih« bank in preteklega načina uravna- 
vanja velikosti kapitalskih naložb bank je potrebna določba, ki 
omogoča, da je ta odstotek lahko tudi višji, če banka pridobi 
dovoljenje Banke Slovenije. Predlagani spremembi sta obli- 
kovani v smislu Direktive 89/646/EEC - 12. člen. 

6. Glede na to, da je bil sprejet Zakon o revidiranju je predla- 
gatelj upošteval pri spremembah tudi določila tega zakona. 

Banke sestavljajo periodična in letna poročila v skladu 
z veljavnimi zakoni, računovodskimi standardi in navodili 
Banke Slovenije za njihovo uporabo. Letno poročilo banke 
oceni pooblaščeni revizor, ki mora izpolnjevati pogoje, ki jih 
določa zakon o revidiranju in pogoje, ki jih predpiše Banka 
Slovenije. 
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PREGLED DOLOČB ZAKONA O BANKAH IN 
HRANILNICAH, KI SE SPREMINJAJO IN 
DOPOLNJUJEJO 

9. člen 

Z aktom o ustanovitvi banke se določi znesek kapitala za 
ustanovitev in delo banke. 

Za ustanovitev banke je potrebno najmanj 35 milijonov dinar- 
jev v denarni obliki. 

Najmanjši znesek kapitala v denarni obliki iz prejšnjega 
odstavka usklajuje Banka Slovenije tako, da se ohranja nje- 
gova realna vrednost. 

15. člen 

Banka Slovenije ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji iz tega 
zakona za poslovanje banke oziroma podružnice tuje banke 
ter izda neomejeno ali omejeno dovoljenje za poslovanje. 

Z omejenim dovoljenjem iz prejšnjega odstavka se dovoli 
opravljanje določenih bančnih poslov na podlagi pogojev in 
meril, ki jih predpiše Banka Slovenije. 

Če pogoji za poslovanje niso izpolnjeni, Banka Slovenije 
z odločbo zavrne izdajo dovoljenja za poslovanje banke. 

Odločba iz prejšnjega odstavka je dokončna v upravnem 
postopku. 

19. člen 

Banka mora obvestiti Banko Slovenije o: 

1. statusnih spremembah banke, 

2. spremembi statuta banke, 

3. zamenjavi direktorja banke, 

4. kapitalski udeležbi v nebančnih organizacijah, 

5. vsakem pojavu plačilne nesposobnosti banke, 

6. ustanovitvi banke, podružnice, poslovne enote ali pred- 
stavništva v tujini, 

7. skupnem znesku kreditov fizičnim osebam iz 30. člena 
tega zakona, ki presega 1% jamstvenega kapitala banke iz 
9. člena tega zakona, oziroma lastnikom banke v skupnem 
znesku, večjem od 5% jamstvenega kapitala banke iz 9. 
člena tega zakona, 

8. odobritvi velikega in največjega možnega kredita, 

9. dnevni devizni poziciji banke. 

20. člen 

Banka mora obvestiti Banko Slovenije o vsakem ustanovitelju 

banke, ki je postal lastnik več kot 10% delnic s pravico 
upravljanja banke. 

Več kot 15% delnic s pravico upravljanja banke lahko pridobi 
posamezni ustanovitelj banke le s predhodnim soglasjem 
Banke Slovenije. 

26. člen 

Banka mora obseg svojega poslovanja usklajevati tako, da 
znesek celotne aktive in aktivnih izvenbilančnih postavk, raz- 
porejenih in ponderirnih po stopnjah rizičnosti, ne presega 
šestnajstkratnika jamstvenega kapitala banke. 

Banka mora upoštevati določbe tega zakona o velikem in 
največjem možnem kreditu enemu posojilojemalcu, določbe 
o skupnem znesku vseh kreditov, drugih terjatev in jamstev 
enemu posojilojemalcu in določbe o skupnem znesku velikih 
in največjih možnih kreditih. 

Za veliki kredit po tem zakonu se šteje posamični kredit 
oziroma druga posamična terjatev in jamstvo, dano enemu 
posojilojemalcu, ki presega 10% jamstvenega kapitala. 

Za največji možni kredit enemu posojilojemalcu po tem 
zakonu se šteje kredit iz prejšnjega odstavka, ki znaša 15% 
jamstvenega kapitala banke. 

Skupni znesek vseh kreditov, drugih terjatev in jamstev 
enemu posojilojemalcu ne sme presegati 30% jamstvenega 
kapitala banke. 

Skupni znesek vseh velikih in največjih možnih kreditov ne 
sme presegati jamstvenega kapitala banke. 

Način izvajanja določb tega člena podrobneje predpiše Banka 
Slovenije. 

27. člen 

Banka Slovenije je dolžna na zahtevo posamezne banke dajati 
podatke o velikih in največjih možnih kreditih določenemu 
posojilojemalcu. Ti podatki se štejejo za poslovno skrivnost 
banke. ( 

28. člen 

Naložbe banke v zemljišča, zgradbe, poslovno opremo, kapi- 
talske deleže v drugih bankah in nebančnih organizacijah ne 
smejo presegati jamstvenega kapitala banke. 

Naložbe v zemljišča, zgradbe in kapitalske deleže v nebančnih 
organizacijah, ki jih banka pridobi na podlagi vnovčitve nepla- 
čanih terjatev, se ne štejejo za naložbe iz prejšnjega odstavka 
prva tri leta po pridobitvi. 

48. člen 

Banka je dolžna sestaviti periodični in letni obračun v skladu 
z zakonom. 

Letni obračun banke mora preveriti in oceniti pooblaščeni 
revizor. 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH ZAKONA O PREDSANACIJI, SANACIJI, 

STEČAJU IN LIKVIDACIJI - EPA 281 

Vlada Republike Slovenije je na 34. seji dne 1. julija 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA 
O PREDSANACIJI, SANACIJI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI 
BANK IN HRANILNIC. 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije in 1. člena začasnega 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po 
hitrem postopku, ker so spremembe zakona večinoma 
tehnične narave in bodo pripomogle k bolj usklajeni in 
hitrejši izvedbi sanacije bank. Odlaganje sprejetja zakona 
bi po naši oceni povzročilo podaljševanje procesa razreše- 
vanja problemov v bančnem sistemu in s tem negativne 

posledice za celotni finančni sistem. S predlaganimi spre- 
membami se določbe obstoječega zakona usklajujejo 
z zakonom o bankah in hranilnicah in z Direktivami Evrop- 
ske skupnosti. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu 
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sode- 
lovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- mag. Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu 
za finance, 

- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance. 

PREDLOG ZAKONA o spremembah zakona o predsanaciji, sanaciji, stečaju in 
likvidaciji bank in hranilnic 

l.člen 

Druga alinea 2. člena zakona o predsanaciji, sanaciji, stečaju 
in likvidaciji bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 1/91-1) se 
spremeni tako, da se glasi: 

»-da banka po zadnjih ugotovljenih podatkih ne dosega 70% 
predpisanega razmerja iz prvega odstavka 26. člena zakona 
o bankah in hranilnicah;« 

Četrta alinea se črta. 

V peti alinei, ki postane nova četrta alinea, se za besedilom 
»denarne politike« vejica nadomesti s piko, preostalo bese- 
dilo pa se črta. 

2. člen 

3. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Sanacijski postopek v banki se lahko uvede, kadar banka po 
zadnjih ugotovljenih podatkih ne dosega 50% predpisanega 
razmerja iz prvega odstavka 26. člena zakona o bankah in 
hranilnicah.« 

3. člen 

Osma alinea 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»predpiše merila za odobravanje naložb in jamstev ter uprav- 
ljanje z odprto devizno pozicijo banke « 

4. člen 

Šesta točka 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»z nakupom vseh delnic ali določenega števila delnic banke 
v sanaciji v skladu z 20. členom zakona o bankah in hranil- 
nicah« 

5. člen 

V celotnem zakonu se beseda »ustanovitelji« v ustreznem 
sklonu nadomesti z besedo »delničarji«. 

6. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in 
hranilnic je sprejela SKupščina Republike Slovenije v okviru 
tako imenovanih osamosvojitvenih zakonov v juniju 1991, 
uporabljati pa se je začel 8. oktobra 1991. Navedeni zakon 
celovito ureja pogoje in postopke predsanacije, sanacije, ste- 
čaja in likvidacije bank In hranilnic. To področje je bilo 
potrebno urediti zaradi ekonomskih razlogov, saj je bila v Slo- 
veniji izrazjta kriza v bančnem sistemu, napovedoval pa se je 
tudi začetek sanacije bank. Zakon je tako predstavljal osnovo 
za začetek sanacije bank. 

Razloga za nujno prisotnost driave pri izvajanju posameznih 
faz sanacije bančnega sistema sta predvsem dva. Prvi je 
zaščita upnikov oziroma varčevalcev, drugi pa je poenotenje 

postopka sanacije za vse banke, ki bodo v tem procesu 
soudeležene. 

Zakon o spremembah zakona o predsanaciji, sanaciji, stečaju 
in likvidaciji bank in hranilnic usklajuje zakon o predsanaciji, 
sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic z zakonom 
o bankah in hranilnicah. S temi spremembami prilagajamo 
zakon tudi Direktivam Evropske skupnosti. Spremembe so 
večinoma tehnične narave in dopolnjujejo zakon v smislu bolj 
usklajene izvedbe sanacije bank. 

Spremembi 2. in 3. člena obstoječega zakona o predsanaciji, 
sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic se nanašata na 
opredelitev pogojev za uvedbo predsanacijskega in sanacij- 
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skega postopka v bankah in hranilnicah. Tako se namesto 
vezave na jamstveni kapital banke pri določanju pogojev, kdaj 
se v banki uvedeta predsanacijski oz. sanacijski postopek, 
uvaja vezava na količnik kapitalske ustreznosti banke, ki je 
priporočen kot merilo za ugotavljanje uspešnega poslovanja 
banke tudi v direktivah Evropske skupnosti (89/674/EEC, 10. 
člen). 

V peti alinei oz. novi četrti alinei 2. člena zakona o predsana- 
ciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji se črta besedilo »s čimer se 
ogroža jamstvo za vloge občanov«, s čimer želimo zagotoviti, 
da se določlila te alinee uporabljajo za vse banke, t. j. tudi za 
tiste banke, ki se ne bodo ukvarjale z zbiranjem depozitov od 
občanov. Črtanje tega besedila pa nikakor ne pomeni zmanj- 
ševanja jamstva za vloge občanov, saj je to prva prioriteta 
nadzora nad bankami. 

Sprememba osme alinee 6. člena zakona omejuje restriktiv- 

nost pri poslovanju banke, ki je v predsanacijskem postopku. 
Tako guverner Banke Slovenije samo predpiše merila za odo- 
bravanje naložb in jamstev ter upravljanje z odprto devizno 
pozicijo banke, kar pa pomeni, da banki ni nujno prepove- 
dano odobravanje novih kreditov, garancij in akreditivov in 
s tem pridobivanje novih komitentov, če ji to seveda dovoli 
guverner Banke Slovenije. 

Sprememba šeste alinee 13. člena bo omogočila hitrejšo 
privatizacijo bank, saj se ukinja omejitev limita 1% na novo 
vplačanega kapitala s strani posameznega kupca delnic oz. 
skupine kupcev, ki so med seboj povezani s poslovnimi inte- 
resi ali procesom odločanja ter omejitev ene tretjine na novo 
vplačanega kapitala s strani prejšnjih ustanoviteljev banke. 

Sprememba pojma »ustanovitelji« v pojem »delničarji« je 
potrebna iz tehničnega pomena, saj ustanovitelji banke ne 
ostanejo za vedno delničarji banke. 

PREGLED DOLOČB ZAKONA O PREDSANACIJI, 
SANACIJI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI BANK IN 
HRANILNIC, KI SE SPREMINJAJO 

2. člen 

Predsanacijski ukrepi se lahko uvedejo v banki in hranilnici 
v primerih, ko Banka Slovenije s sklepom ugotovi: 
- nelikvidnost banke oziroma hranilnice; 

- da banka prekoračuje posamezne multiplikatorje iz 26. 
člena zakona o bankah in hranilnicah za več kot 20% v zadnjih 
6 mesecih; 

- da hranilnica prekoračuje posamezne multiplikatorje, pred- 
videne v aktih o ustanovitvi hranilnice oziroma v dovoljenju 
Banke Slovenije za poslovanje, za več kot 20% v zadnjih 
6 mesecih; 

- da predstavljajo potencialne izgube, ki izvirajo iz rizičnih 
naložb in jzvenbilančnih aktivnih postavk, več kot 30% zneska 
jamstvenega kapitala; 

- da banka oziroma hranilnica ne izpolnjuje drugih predpisa- 
nih pogojev poslovanja oziroma ukrepov denarne politike, 
s čimer se ogroža jamstvo za vloge občanov. 

Potencialne izgube ugotovi Banka Slovenije na podlagi klasi- 
fikacije rizičnosti aktivnih bilančnih in izvenbilančnih postavk 
banke oziroma hranilnice (v nadaljnjem besedilu: banka). 

3. člen 

Sanacijski postopek v banki se lahko uvede, kadar izgube in 
potencialne izgube zaradi rizičnosti naložb in aktivnih izven- 
bilančnih postavk predstavljajo več kot 50% zneska jamstve- 
nega kapitala banke. 

5. člen 

Likvidacijski postopek se uvede v banki, kadar ustanovitelji 
sprejmejo sklep o prenehanju banke ali kadar Banka Slove- 
nije ugotovi, da banka ne izpolnjuje več predpisanih pogojev 
za nadaljnje delo. 

6. člen 

V predsanacijskem postopku lahko guverner Banke Slovenije 
uvede v banki naslednje ukrepe: 

1. predpiše roke za odpravo razmer, ki so navedena v prvem 
odstavku 2. člena tega zakona; 

2. imenuje osebo, ki bo spremljala poslovanje banke nepo- 
sredno v banki; 

3. preverja uporabo sredstev iz naslova jamstev za bančne 
vloge; 

4. preverja stroške in izvrševanje plačil z žiro računov banke; 
5. preverja, ali banka predlaga vse plačilne naloge za dospele 

obveznosti; 
6. preverja odobravanje in po potrebi prepove odobravanje 

limitov negativnih stanj tekočih računov občanov ali zah- 
teva preklic že odobrenih limitov; 

7. prepove delitev in izplačilo dobička; 
8. prepove odobravanje novih kreditov, garancij in akredi- 

tivov. 

Podrobnejši način izvajanja ukrepov iz prejšnjega odstavka 
predpiše po potrebi Banka Slovenije. 

Odločba o izreku ukrepa iz prejšnjega odstavka tega člena je 
dokončna v upravnem postopku. 

7. člen 

Predlog za uvedbo sanacijskega postopka lahko dajo banka, 
ustanovitelji, upniki banke in pooblaščena organizacija za 
plačilni promet. 

k 
Guverner Banke Slovenije izda sklep o uvedbi postopka za 
oceno finančnega stanja banke ter možnosti in ekonomske 
upravičenosti njene sanacije na predlog iz prejšnjega 
odstavka ali po lastni presoji. 

S sklepom iz prejšnjega odstavka se lahko v banki uvedejo 
tudi predsanacijski ukrepi po 6. členu tega zakona. 

12. člen 

Z vročitvijo odločbe o uvedbi sanacijskega postopka v banki 
prenehajo funkcije vsem organom upravljanja, pooblastila 
vodilnim delavcem ter pravice ustanoviteljev na podlagi kapi- 
talskih vlog, ki so bile v skladu z določbami prejšnjega člena 
uporabljene za odpis izgub in potencialnih izgub banke. 

Odločbe iz prejšnjega odstavka se pošlje tudi sodišču, pri 
katerem je banka vpisana v sodni register. 
Sanacija banke se opravi: ' A 

13. člen 

1. z dodatnim vplačilom kapitala v banko, ki je v sanacijskem 
postopku; 

2. z delnim ali celotnim odpisom terjatev do banke; 
3. s prevzemom potencialnih izgub skupaj z ustreznim delom 

pasive; 
4. z začasnim ali trajnim nakupom potencialnih izgub banke 

v sanaciji; 
5. s prevzemom banke v sanaciji s strani druge banke; 
6. z nakupom vseh delnic ali določenega števila delnic banke 

v sanaciji, pri čemer se upošteva boniteta kupca in to, da 
niti posamičen kupec delnic niti skupina kupcev, povezana 
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s poslovnimi interesi ali procesom odločanja, ne sme pri- 
dobiti več kot 1% na novo vplačanega kapitala banke ter 
da vsi prejšnji ustanovitelji banke, med njimi tudi subjekti, 
ki so z njimi povezani prek poslovnih interesov ali procesa 
odločanja, ne smejo pridobiti več kot tretjine na novo 
vplačanega kapitala; 

7. z dodatnim vplačilom kapitala v banko, ki prevzema banko 
v sanaciji. 

23. člen 

Odločbo o ugotovitvi pogojev za uvedbo stečajnega postopka 
nad banko izda guverner Banke Slovenije. 

Ugotavljanje pogojev za uvedbo stečajnega postopka lahko 

predlagajo tudi upniki, ustanovitelji banke in pooblaščena 
organizacija za plačilni promet. 

Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka lahko guverner 
Banke Slovenije uvede v banki predsanacijske ukrepe iz 6. 
člena tega zakona, zavrne predlog ali izda odločbo o ugotovi- 
tvi pogojev za uvedbo stečajnega postopka. 

Zoper odločbo o ugotovitvi pogojev za uvedbo stečajnega 
postopka lahko vloži banka ali predlagatelj iz drugega 
odstavka tega člena pritožbo v osmih dneh po njeni vročitvi. 
O pritožbi odloča svet Banke Slovenije. 

Če vlaga pritožbo iz prejšnjega odstavka banke, mora pritožbi 
priložiti dokumentacijo, s katero dokazuje, da za njen stečaj 
niso izpolnjeni predpisani pogoji. 

Predlog zakona o NAJETJU POSOJILA PRI MEDNARODNI BANKI ZA 

OBNOVO IN RAZVOJ ZA PRESTRUKTURIRANJE PODJETNIŠKEGA IN 

BANČNEGA SEKTORJA (EFSAL) - EPA 280 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika 
Skupščina Republike Slovenije in 1. člena začasnega 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da se navedeni zakon sprejme po 
hitrem postopku, da bi se na podlagi zakona, ki je pogoj za 
sklenitev posojilne pogodbe, zagotovilo planirano črpa- 
nje, s tem pa tudi financiranje proračunskega deficita 
v letu 1993. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu 
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sode- 
lovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 

- dr. Mojmir Mrak, vodja delegacije za pogajanja, 

- Dušan HOČEVAR, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za finance. 

PREDLOG ZAKONA o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za 
prestrukturiranje podjetniškega in bančnega sektorja (EFSAL) 

1. člen 

Republika Slovenija najema posojilo pri Mednarodni banki za 
obnovo in razvoj, VVashington, D. C., ZDA - (MBOR) za 
sanacijo podjetij in bank v znesku 80,000.000,00 USD. 

Pogoji posojila so naslednji: 
- obrestna mera: variabilna za košarico valut, skladno s pra- 
vili banke 
- marža za deželni riziko: 0,5% 
- stroški pripravljenosti posojila: ne več kot 0,75% 
- rok odplačila: 15 let, s 5-letnim moratorijem - začetek 
odplačevanja 15. 2. 1999 

2. člen 

Pogodbo o najetju posojila sklene z Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj minister za finance. 

3. člen 

Sredstva za odplačilo posojila in za odplačilo stroškov poso- 
jila se zagotavljajo v vsakokratnem proračunu Republike Slo- 
venije. 

4. člen 

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

1. 

Posojilo Mednarodne banke za obnovo in razvoj za sanacijo 
podjetniškega in bančnega sektorja je prvo posojilo, ki ga ta 
ustanova namenja Republiki Sloveniji po njeni osamosvojitvi. 
Namen posojila je podpora vladnemu programu gospodar- 
skih reform in financiranje proračunskega primanjkljaja. Svoj 
program gospodarskih reform je Vlada opredelila v proračun- 
skem memorandumu za leto 1993, z Banko pa ga je uskladila 
v t. im. Pismu o razvojni politiki, ki ga je nanjo naslovila in 
z njim, skupaj z Banko Slovenije, za posojilo zaprosila. 

Pobudo za sklenitev mednarodne posojilne pogodbe je Vlada 
RS obravnavala in sprejela na svoji 28. seji dne 27. 5. 1993. 
Pobudo je potrdil tudi Odbor za mednarodne odnose Držav- 
nega zbora RS na svoji seji dne 4. 6. 1993. V času od 7. 6. do 
11. 6. 1993 je vladna delegacija opravila pogajanja z Banko 
v VVashingtonu in jih zaključila z zabeležko o pogajanjih. 
Vlada RS je na svoji seji dne 17. 6. 1993 obravnavala poročilo 
o pogajanjih z banko o pogojih posojilne pogodbe in ga 
potrdila, ter naročila Ministrstvu za finance naj pripravi 
nadaljnje postopke, ki bodo omogočili podpis omenjene po- 
godbe. 

3. 

Znesek posojila je 80 mio USD, od katerih je 5 mio USD 
namenjeno financiranju tehnične pomoči - sodelovanja pri 

pripravi in izvajanju programa sanacije podjetij in bank, 75 
mio USD, oz. t. im. hitro črpajoči del« je namenjen financira- 
nju same sanacije, oziroma dela proračunskega primanjkljaja, 
ki iz nje izhaja. Ta del posojila bo črpan v dveh tranšah in sicer 
30 mio USD predvidoma v letu 1993, preostanek pa v letu 
1994. Obrestna mera je variabilna in je vezana na košarico 
valut, od katerih so najpomembnejše USD, DEM in JPY. 
Obrestno mero določa Odbor izvršnih direktorjev Banke dva- 
krat letno, upoštevaje razmerja med valutami v košarici, tre- 
nutno pa ta mera znaša 6,93% p. a. K tej obrestni meri je 
potrebno prišteti maržo za deželni riziko, ki je pri vseh posoji- 
lih Banke posameznim državam članicam 0,5%. Skladno 
s pravili banke, država, ki posojilo najame hkrati tudi garantira 
njegovo vrnitev. Marža na neizkoriščeni del kredita (commit- 
ment fee) znaša 0,75%, vendar je lahko Odbor izvršnih direk- 
torjev Banke spreminja, upoštevaje finančno stanje Banke. 
Trenutno znaša ta marža 0,25%. Posojilo mora biti v celoti 
izčrpano do 31. 12. 1995, vračati pa se začne 15. 2. 1999 in se 
bo v polletnih obrokih vračalo 10 let. 

4. 

Pogoj za podpis posojilne pogodbe je skladno s 16. členom 
Zakona o kreditnih poslih s tujino (Ur. list RS 1/91-1.) sprejem 
posebnega zakona. Glede na to, da gre za financiranje prora- 
čunskega primanjkljaja, predvidenega za leto 1993, ki ima 
določen časovni okvir, predlagamo, da se Zakon sprejme po 
hitrem postopku. Da bi pogodba postala veljavna, je upošte- 
vaje določila Zakona o zunanjih zadevah (Ur. list. RS 1/91-1.), 
po njenem podpisu potrebna še ratifikacija. 
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Predlog zakona o TAKSI NA IZVOŽENO BLAGO - EPA 283 

Vlada Republike Slovenije je na 34. seji dne 1. julija 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O TAKSI NA IZVOŽENO BLAGO, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije in 1. člena začasnega 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da se navedeni zakon sprejme po 
hitrem postopku, ker gre za odpravo večjih motenj v go- 
spodarstvu. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri 
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije 
sodelovala: 

- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 

- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu 
za ekonomske odnose in razvoj. 

PREDLOG ZAKONA o taksi na izvoženo blago 

1.člen 

Da bi se preprečile občutne motnje na domačem trgu zaradi 
pomanjkanja lesa, odpadkov iz železa, jekla in barvnih kovin 
se lahko uvede vplačilo takse pri izvozu tega blaga. 

Za blago iz prejšnjega odstavka Vlada Republike Slovenije 
določi višino takse in koliko časa se bo taksa pobirala. 

2. člen 

Taksa iz 1. člena se plačuje v proračun Republike Slovenije. 

3. člen 

Taksa se pobira pri carinjenju blaga, in sicer po predpisih, ki 
veljajo za pobiranje carin in drugih uvoznih davščin. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Večina industrijsko razvitih driav vzpodbuja izvoz izdelkov 
višje stopnje predelave medtem, ko omejuje ali pa celo prepo- 
veduje izvoz nekaterih bazičnih strateških surovin. Tudi Vlada 
Slovenije je sprejela tovrstni ukrep januarja 1992, ko je dolo- 
čila plačilo izvozne takse pri izvozu nekaterih surovin in s to 
takso nadomestila izvozne kontingente, ki jih je poznala jugo- 
slovanska zunanjetrgovinska zakonodaja. Odlok o določitvi 
blaga za katerega se pri izvozu plačuje posebna taksa (Ur. list 
RS št. 5/92, 11/92, 19/92, 48/92) je določil plačilo posebne 
takse pri izvozu hlodovine ter nekaterih vrst žaganega lesa 
nižje stopnje obdelave ter pri izvozu odpadkov iz železa, jekla 
in barvnih kovin. Posebna taksa pri izvozu hlodovine in neka- 
terih vrst žaganega lesa je bila določena zaradi motene 
oskrbe z lesom do katere je prišlo po osamosvojitvi Slovenije, 
ko so prenehale dobave iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine, 
znižala pa se je tudi oskrba lesno-predelovalne industrije 
z domačo surovino (od 76,5% v letih 1978-89 na 71,2% v letu 
1990). Lesnopredelovalna industrija je po nekaterih ocenah 
v letu 1991 lahko kupila 1,5 mio m3 manj lesa za predelavo. 
Podobne razmere so se pojavile tudi na področju oskrbe 
z odpadki iz železa, jekla in barvnih kovin. 

Izhajajoč iz sedanje ponudbe in povpraševanja po lesu in 
odpadkih iz železa, jekla in drugih barvnih kovin na domačem 
trgu še vedno obstaja potreba po omejitvi izvoza teh surovin. 
Po ocenah tudi v bodoče ne bo prišlo do sprememb v ponudbi 
teh surovin. Zakon o zunanji trgovini, ki je bil podlaga za 
odlok Vlade ne daje več možnosti za uvedbo tega ukrepa, zato 
je potrebno sprejeti zakon, ki bo omogočal uvedbo takse. 

Predlagamo, da se na podlagi 147. člena Ustave Republike 
Slovenije, ki določa, da država z zakonom predpisuje davke, 
carine in druge dajatve sprejme zakon o taksi na izvoženo 
blago. 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 
V primeru, da pride do pomanjkanja nekaterih osnovnih suro- 
vin nujno potrebnih za proizvodnjo in predelavo daje predlo- 
ženi zakon podlago, da Vlada sprejme ukrep s katerim bo 
preprečila oz. omilila občutne motnje na domačem trgu. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Za izvajanje predloženega zakona ni potrebno zagotoviti 
dodatnih finančnih sredstev. 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O CARINSKI SLUŽBI - EPA 150 

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi 

Vlada Republike Slovenije je na 34. seji dne 1. julija 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O CARINSKI SLUŽBI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije in 1. člena začasnega 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 

Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu 
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sode- 
lovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- mag. Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu 
za finance, 
- Franc KOŠIR, direktor Republiške carinske uprave, 
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance, 
- Tatjana MLEKUŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance, 
- Jože SINTIČ, svetovalec ministra za finance. 

1.člen 

V 5. členu zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91-1) 
se dodata drugi in tretji odstavek, ki glasita: 

»V delovno področje Republiške carinske uprave spada tudi 
opravljanje zadev s področja nadzora prehajanja čez državno 
mejo, naloge v zvezi z ugotavljanjem mejnih incidentov in 
drugih kršitev nedotakljivosti državne meje na mejnem pre- 
hodu ter skrb za izvajanje predpisov s področja tujcev in 
mednarodnih sporazumov, ki urejajo prehajanje čez državno 
mejo, na mejnih prehodih, za katere Vlada Republike Slove- 
nije določi, da enote republiškega organa za notranje zadeve 
na njih ne opravljajo kontrole prehajanja čez državno mejo (v 
nadaljnjem besedilu: mejni prehodi, ki jih določi Vlada). 

Ne glede na pooblastila iz prejšnjega odstavka, sme Ministr- 
stvo za notranje zadeve uporabiti enote organa za notranje 
zadeve, določene za kontrolo prehajanja čez državno mejo, 
če je to potrebno iz varnostnih razlogov, predvsem zaradi 
varnosti državne meje in odkrivanja in preprečevanja kaznivih 
dejanj. O tem morajo predhodno obvestiti pristojni carinski 
organ, kolikor zaradi nevarnosti odlašanja ni potrebno takojš- 
nje ukrepanje.« 

2. člen 

V 6. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi: 

»2. zagotavlja enotno uporabo carinskih in drugih predpisov 
po carinarnicah in nadzoruje delo carinarnic, ter izdaja in 
zalaga uradne obrazce in publikacije v okviru svoje dejav- 
nosti;« 

Za 8. točko se dodajo nove 9., 10., 11. in 12. točka, ki se 
glasijo: 

»9. opravlja kemične in fizikalne analize vzorcev blaga in daje 
strokovna mnenja s tega področja; 

10. sodeluje z Ministrstvom za notranje zadeve, zaradi medse- 
bojnega obveščanja o zadevah mejne kontrole in varnosti 
državne meje ter drugih zadevah iz drugega odstavka 5. člena 

11. sodeluje s pristojnimi mejnimi organi sosednjih držav; 

12. skrbi za uniformo in drugo osebno opremo, oborožitev, 
tehnično in drugo opremo v organih carinske službe ter skrbi 
za izgradnjo in vzdrževanje delovnih prostorov organov carin- 
ske službe.« 

3. člen 

V 11. členu se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi: 
♦ 

»5. na mejnih prehodih, ki jih določi Vlada, opravlja zadeve 
s področja kontrole prehajanja čez državno mejo, naloge 
v zvezi z ugotavljanjem mejnih incidentov in drugih kršitev 
nedotakljivosti državne meje na mejnem prehodu ter skrbi za 
izvajanje predpisov s področja tujcev in mednarodnih spora- 
zumov, ki urejajo prehajanje čez državno mejo;« 

Dosedanje 5., 6. in 7. točka postanejo nove 6., 7. in 8. točke. 

4. člen 

V drugem odstavku 13. člena se za besedo »Začetek« doda 
besedilo »in prenehanje«. 

5. člen 

Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: »Repu- 
bliški carinski upravi se zagotavljajo za osebne dohodke do 
20% večja sredstva od sredstev, ki se zagotavljajo za podobna 
delovna mesta v drugih republiških upravnih organih in repu- 
bliških organizacijah, za pooblaščenost in za pogoje dela 
v temeljni dejavnosti carinske službe, ki se opravlja na pro- 
stem, pod vplivom plinov, z uporabo specifične opreme, 
z nošenjem orožja, pri pregledu prevoznih sredstev, blaga in 
potnikov na mednarodnih cestnih, železniških, morskih, reč- 
nih in zračnih mejnih prehodih ter delavcem, ki delajo pri 
operativni kontroli in nadzorstvu ter preprečevanju tihotap- 
ljenja«. 

V drugem odstavku se beseda »direktorja« nadomesti z bese- 
dami »ministra za finance«. 

6. člen 

V 16. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in doda 
naslednje besedil«: 

»in ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora 
za kaznivo dejanje, storjeno z naklepom, ki se preganja po 
uradni dolžnosti oziroma ni v kazenskem postopku zaradi 
takšnega kaznivega dejanja.« 

Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki 
se glasita: 
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»Kdor želi prvič skleniti delovno razmerje v organih carinske 
službe za delovno mesto carinika, ne sme biti starejši od 30 
let.« 

»Delavcu, ki je obsojen za kaznivo dejanje iz prvega odstavka 
tega člena, preneha delovno razmerje z dnem pravnomočno- 
sti sodbe« 

Dosedanji drugi odstavek postane nov četrti odstavek. 

7. člen 

Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da glasi: 

»Predlog za objavo potreb in za sprejem novih delavcev 
v carinarnico predloži direktorju upravnik carinarnice.« 

8. člen 

V prvem odstavku 19. člena se črta besedilo: »ki je predpisan 
za delavce v družbenih organih, pri drugem organu ali organi- 
zaciji«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Izpit iz prejš- 
njega odstavka mora delavec opraviti najkasneje v enem letu 
po sklenitvi delovnega razmerja.« 

V tretjem odstavku se črta besedilo: »pri drugem upravnem 
organu oziroma organizaciji«. 

V četrtem odstavku se besedilo »najpozneje v enem letu« 
nadomesti z besedilom »najpozneje v šestih mesecih«. 

0. člen 

Za 19. členom se doda nov 19. a člen, ki se glasi. 

»Delavci, ki uporabljajo pri delu specialno tehnično opremo 
in pooblaščene uradne osebe carinske službe (v nadaljeva- 
nju: pooblaščene uradne osebe), ki nosijo orožje, morajo biti 
za tako delo posebej usposobljene. 

Izobraževanje teh delavcev se izvaja po posebnem programu, 
ki ga določi Republiška carinska uprava v sodelovanju z Mini- 
strstvom za notranje zadeve.« 

10. člen 

V tretjem odstavku 21. člena se za besedilom »ali novih 
organizacijskih enot« postavi vejica ter doda besedilo »zaradi 
narave dela«. 

11. člen 

Peti odstavek 22. člena se črta. 

Dosedanji šesti odstavek postane nov peti odstavek. 

12. člen 

Za tretjim odstavkom 23. člena se doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi: 

»Delavec, ki je razporejen po lastni želji, nima pravice do 
nadomestil iz prvega in drugega odstavka tega člena ter do 
drugih nadomestil, določenih s tem zakonom.« 

13. člen 

V 26. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Začasno razporejeni delavec se mora zglasiti na delo v roku, 
ki je določen v odločbi o premestitvi oziroma razporeditvi, 
najpozneje pa v treh dneh od dneva vročitve odločbe. Ugovor 
delavca ne zadrži izvršitve odločbe.« 

14. člen 

30. člen se črta. 

15. člen 

Naslov četrte točke četrtega poglavja se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Pooblastila delavcev organov carinske službe« 

16. člen 

31. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Delavci, ki opravljajo dela kontrole prometa s tujino, carinje- 
nja in carinskega nadzora, preprečevanja carinskih prekr- 
škov, revizije, kontrole prehajanja čez državno mejo in nad- 
zora nad delom carinarnic, so pooblaščene uradne osebe. 

Kateri delavci Republiške carinske uprave in carinarnic so 
pooblaščene uradne osebe, določi direktor Republiške carin- 
ske uprave na podlagi pravilnika o sistemizaciji.« 

17.čien 

Za 31. členom se doda nov 31. a člen, ki se glasi: 

31. a člen 

Pooblaščene uradne osebe so dolžne nadzorovati pretok ljudi 
in blaga ter promet čez državno mejo, preprečevati in odkri- 
vati carinske prekrške, kazniva dejanja in gospodarske pre- 
stopke v carinskem postopku, ter opravljati devizno-valutno 
kontrolo v mednarodnem potniškem in obmejnem prometu 
s tujino. 

Pri opravljanju uradnih nalog imajo pooblaščene uradne 
osebe pravico pregledati osebne in druge dokumente za 
prestop meje ter kontrolirati prometno sredstvo in stvari. 

Če pri izvajanju svojih nalog pooblaščene uradne osebe ugo- 
tovijo znake kaznivega dejanja oziroma prekrška, morajo 
takoj obvestiti pristojni organ za notranje zadeve; kadar pa ni 
drugače mogoče zavarovati dokaza ali preprečiti škodljivih 
posledic tega dejanja, pa smejo osebo do prihoda delavcev 
tega organa začasno zadržati, vendar najdlje do 6 ur.« 

18. člen 

32. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Pooblaščene uradne osebe in delavci s posebnimi poobla- 
stili in odgovornostmi ter drugi delavci, za katere je to posebej 
določeno, morajo nositi službeno obleko. 

Poleg službene obleke imajo delavci, ki opravljajo preglede 
v prevoznih in prenosnih sredstvih, v carinskih magazinih, 
razkladaiiščih, skladiščih, shrambah in carinskem laborato- 
riju ter delavci pri drugih strokovno-tehničnih delih in nalo- 
gah, ki jih določi direktor, pravico tudi do delovne obleke. 

Vlada Republike Slovenije določi barvo in oznake službene 
obleke, minister za finance na predlog direktorja Republiške 
carinske uprave pa določi, kateri delavci nosijo službeno oz. 
delovno obleko ter 'predpiše kroj, trajanje in način njene 
uporabe.« 

19. člen 

Za 32. členom se dodajo novi členi 32. a, 32. b, 32. c, 32. č in 
32. d člen, ki se glasijo: 

32. a člen 

Pooblaščene uradne osebe in delavci s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi ter delavci, za katere je to posebej dolo- 
čeno, imajo službeno izkaznico. 

Službeno izkaznico izda direktor. 

Službena izkaznica se delavcu odvzame oziroma jo mora 
delavec vrniti: 
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1. če delavcu preneha delovno razmerje ali se razporedi na 
delovno mesto, za katero ni predpisana službena izkaznica; 

2. če se delavcu odvzamejo pooblastila, zaradi katerih je bil 
upravičen do službene izkaznice; 

3. če se v disciplinskem postopku ugotovi z dokončno 
odločbo, da je delavec hudo kršil svoje delovne obveznosti. 

Začasno, do zaključka kazenskega postopka, se odvzame 
službena izkaznica in orožje, če je zoper delavca uvedena 
preiskava ali če je vložen obtožni predlog oziroma obtožnica 
bre preiskave. 

Pravilnik o uveljavljanju pravice do službene izkaznice ter 
obrazec službene izkaznice izda minister za finance na pred- 
log direktorja. 

32. b člen 

Pooblaščene uradne osebe na mejnih prehodih, ki jih določi 
Vlada in drugi delavci, za katere to določi direktor Republiške 
carinske uprave in so usposobljeni po programu iz 19. a člena 
tega zakona, imajo pravico in dolžnost imeti in nositi orožje in 
strelivo v skladu s pravilnikom, ki ga izda minister za finance 
na predlog direktorja Republiške carinske uprave. 

Pri opravljanju uradnih nalog sme pooblaščena uradna oseba 
uporabiti strelno orožje samo, če ne more drugače odvrniti od 
sebe neposrednega protipravnega napada, s katerim je ogro- 
ženo njeno življenje. 

32. c člen 

Predno uporabi pooblaščena uradna oseba strelno orožje, 
mora tistega, zoper katerega naj bi uporabila strelno orožje, 
opozoriti s klicem; »Stoj, streljal bom«, in z opozorilnim 
strelom v zrak, kadar okoliščine to dopuščajo. 

Pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo delo pod vodstvom 
nadrejenega, smejo uporabiti orožje samo po njegovem 
ukazu. Uporabo orožja sme ukazati nadrejeni le v primerih iz 
32. b člena in prvega odstavka tega člena 

32.č člen 

Direktor Republiške carinske uprave lahko delavcu odvzame 
status pooblaščene uradne osebe, če le-ta uporabi poobla- 
stilo v nasprotju s tem zakonom in drugimi predpisi ali če iz 
razlogov varnosti ni več primeren za opravljanje nalog poo- 
blaščene uradne osebe in ga razporedi na drugo ustrezno 
delovno mesto. Če takega delovnega mesta ni, delavcu pre- 
neha delovno razmerje po poteku odpovednega roka. 

Odvzem statusa pooblaščene uradne osebe ima za posledico 
odvzem službene izkaznice in orožja ter prepoved nošenja 
službene obleke in vseh pravic, ki izhajajo iz tega statusa. 

32. d člen € 
Republiška carinska uprava zagotov/f strokovno pravno 
pomoč pooblaščeni uradni osebi, ki je v kazenskem 
postopku, ali je tožena zaradi odškodnine, ker je po oceni 
organa pri opravljanju uradne nalogje zakonito uporabila 
strelno orožje oziroma je opravljala svoje delo v skladu s pred- 
pisi.« 

20. člen 

V 33. členu se na koncu 4. točke doda besedilo »ter orožja«. 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja se 
obvezno izreče delavcu, ki huje krši delovno obveznost tako, 
da prihaja na delo v vinjenem stanju ali uživa med delom 
alkohol ali druga narkotična sredstva, ki zmanjšujejo zmož- 
nost za delo. Alkoholiziranost delavca se lahko preverja z al- 
kotestom.« 

21. člen 

Za 33. členom se doda nov 33. a člen, ki se glasi: 

»33. a člen 

O disciplinski odgovornosti na prvi stopnji odloča: 

- direktor Republiške carinske uprave za delavce uprave; 

- upravnik za delavce carinarnice. 

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka ima delavec pravico 
do ugovora na disciplinsko komisijo v osmih dneh od dneva 
vročitve odločbe.« 

22. člen 

V IV. poglavju se za 5. podpoglavjem doda novo podpoglavje, 
ki se glasi »6. Pravice iz socialnega zavarovanja in zagotavlja- 
nja vrednosti in zdravja pri delu«. 

V tem podpoglavju se dodajo novi 33. b, 33. c in 33. č člen, ki 
se glasijo: 

»33. b člen 

Delavcem v organih carinske službe, ki opravljajo izredno 
težka in zdravju škodljiva dela oziroma dela, na katerih po 
določeni starosti ne morejo več uspešno delati, se zavaro- 
valna doba šteje s povečanjem. Za 12 mesecev dejanskega 
opravljanja dela jim pripada 15 mesecev zavarovanja. 

Za posebno težka in zdravju škodljiva dela iz prvega odstavka 
tega člena, v zvezi s katerimi obstajajo pri njihovem opravlja- 
nju znatnejši škodljivi vplivi na zdravstveno stanje in delovno 
zmožnost delavcev, in ki jih opravljajo delavci v težkih in za 
zdravje škodljivih razmerah ob viru škodljivih vplivov v nepre- 
trganem delovnem procesu ter v polnem delovnem času, se 
Štejejo: dela kontrole prometa s tujino, carinjenja in carin- 
skega nadzora, preprečevanja carinskih prekrškov, kontrola 
prehajanja čez državno mejo, neposredno na mejnem pre- 
hodu, in reVizije ter nadzora nad delom carinarnic. 

Delavcu iz drugega odstavka tega člena, ki je napoten na 
šolanje ali strokovno izobraževanje, daljše od 6 mesecev, se 
čas šolanja šteje v zavarovalno dobo v dejanskem trajanju. 

Prispevki za zavarovalno dobo v skladu s tem zakonom se 
poravnavajo v breme proračuna Republike Slovenije, in sicer 
po prispevni stopnji, ki jo določa Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije. 

33. c člen 

Delavcem v organih carinske službe iz prejšnjega člena se 
odmerja starostna pokojnina od povprečnega mesečnega 
zneska plače, ki jo je delavec prejel v zadnjem koledarskem 
letu pred upokojitvijo. 

33. č člen 

Republiška carinska uprava in carinarnice so dolžne upošte- 
vati posebne predpise, s katerimi se ureja varnost in zdravje 
delavcev pri delu, delavci pa so odgovorni, da z največjo 
možno skrbjo varujejo svojo lastno varnost in zdravje pri delu, 
kakor tudi varnost in zdravje drugih oseb, če je to odvisno od 
njihovega ravnanja. 

Minister za finance na predlog direktorja Republiške carinske 
uprave izda pravilnik o varstvu pri delu, s katerim podrobneje 
določi organizacijo in izvajanje varstva pri delu, medsebojne 
obveznosti in odgovorne osebe na posameznih ravneh.« 

23. člen 

V prvem odstavku 36. člena se za besedami »se zagotovijo 
stanovanja« dodajo še besede »ali sredstva za nakup stano- 
vanj«. 
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24. člen 25. člen 

Za 23. členom se dodata nova 23. a in 36. b člen, ki se glasita: 

»36. a člen 

Delavci, zaposleni v organih carinske službe, so dolžni varo- 
vati državno, vojaško in uradno tajnost. Dolžnost varovanja 
državne, vojaške in uradne tajnosti traja tudi po prenehanju 
delovnega razmerja. 

Direktor Republiške carinske uprave lahko v utemeljenem 
primeru razreši delavca organa carinske službe dolžnosti 
varovanja državne, vojaške ali uradne tajnosti, v soglasju 
s skrbnikom podatkov. 

36. b člen 

Delavci, zaposleni v organih carinske službe, ne smejo oprav- 
ljati dela, ki ni združljivo z naravo dejavnosti carinske službe, 
kot so zunanjetrgovinske špediterske ter svetovalne dejavno- 
sti s teh področij in tudi ne smejo biti lastniki podjetij, ki 
opravljajo takšno dejavnost. 

Podrobnejše določbe o tem, kaj se šteje za nezdružljivost del 
oz. dejavnosti iz prejšnjega odstavka, predpiše minister za 
finance na predlog direktorja Republiške carinske uprave « 

V sedmem odstavku 19. člena in v drugem odstavku 20. člena 
se beseda »direktor« nadomesti z besedami »minister za 
finance na predlog direktorja Republiške carinske uprave«, 
v ustreznih sklonih. 

26. člen 

V zakonu se na vseh mestih besedilo »Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Vlada Repu- 
blike Slovenije«, besedilo »Republiški sekretariat za finance« 
pa z besedilo »Ministrstvo za finance« v ustreznih sklonih. 

27. člen 

Delavci, ki so sklenili delovno razmerje pred uveljavitvijo tega 
zakona, so dolžni opraviti dopolnilni izpit za delo v okviru 
temeljne dejavnosti v rokih, določenih v 19. členu zakona 
o carinski službi (Uradni list RS št. 1/91-1). 

28. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 2. 6. 1994, 
sprejel predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah Zakona o carinski službi z osnutkom zakona in Vlado 
Republike Slovenije zadolžil, da pripravi predlog zakona, pri 
čemer naj prouči in upošteva mnenja in stališča delovnih teles 
ter stališča, pripombe in predloge iz razprave poslancev na 
seji zbora. 

II. PRIPOMBE IZ RAZPRA VE IN OPREDELITVE 
PREDLAGATELJA 

Vlada Republike Slovenije je pri pripravi predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi pro- 
učila mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
Državnega zbora, pripombe Odbora za notranje politiko in 
pravosodje Državnega zbora, Republiškega senata za prekr- 
ške, Gospodarske zbornice Slovenije, Komisije Državnega 
sveta za politični sistem, prof. dr. Alenke Šelih in prof. dr. 
Ljuba Bavcona ter pripombe iz razprave na seji Zbora. 

Sploina pripomba: 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora 
je opozoril na korektnost, da bi bila možnost prenosa določe- 
nih nalog z organov za notranje zadeve na carinsko službo 
razvidna tudi iz zakonov, ki urejajo ustrezno področje (Zakon 
o nadzoru državne meje, Zakon o tujcih). 

V zvezi s to pripombo Vlada pojasnuje, da se s predloženimi 
spremembami zakona o carinski službi ne spreminjajo izvirne 
pristojnosti organov za notranje zadeve, zato v tem trenutku 
ni potrebno spreminjati tudi navedenih zakonov. Vlada pa bo 
to pripombo upoštevala ob prvem spreminjanju teh zakonov. 

Konkretne pripombe na nekatere člene: 

k 5. členu: 

Vlada je ponovno proučila številne pripombe, ki se nanašajo 
na predlagano spremembo, po kateri bi o carinskih prekrških 
na drugi stopnji (v pri tožbenem postopku) odločala Republi- 
ška carinska uprava, ne pa Republiški senat za prekrške, 
ocenila, da so prevladali argumenti proti navedeni spremembi 
in je zato sklenila črtati S. djen osnutka zakona. To pomeni, da 

bo o carinskih prekrških na drugi stopnji tudi v bodoče 
odločal Republiški senat za prekrške. 

k 7. členu - 6. člen predloga zakona 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora 
je opozoril, da je potrebno oceniti utemeljenost predlagane 
ureditve, ki zajema, kot oviro za sklenitev delovnega razmerja 
v organih carinske službe, obsodbo za vsa naklepna kazniva 
dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, kakor tudi 
uveden kazenski postopek zaradi takšnega kaznivega de- 
janja. 

Vlada želi s predlagano določbo poostriti pogoje za zaposlo- 
vanje v carinski službi v primerjavi s splošnimi določbami 
zakona o delavcih v državnih organih in nekdanjega zakona 
o temeljih sistema državne uprave. To je potrebno zaradi 
posebne narave nalog te službe. Treba je poudariti, da s to 
določbo ne posegamo v določila kazenskega zakona Repu- 
blike Slovenije o izbrisu podatkov o obsodbi iz kazenske 
evidence. To pomeni, da po preteku rokov, opredeljenih 
v kazenskem zakonu, ni več ovire za sklenitev delovnega 
razmerja v carinski službi. 

Vlada pa je upoštevala navedeno pripombo v tem smislu, da je 
s preoblikovanjem besedila v 7. členu (6. člen predloga) 
izenačila težko kazni za nepogojeno obsodbo za naklepno 
kaznivo dejanje z zagroženo kaznijo pri uvedenem kazen- 
skem postopku za takšno kaznivo dejanje. 

k 18. členu - novi 31. a člen (17. člen predloga zakona) 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora 
je opozoril, da je potrebno proučiti pravico pooblaščene 
uradne osebe carinskega organa do začasnega zadržanja 
osebe, ker je tudi začasno zadržanje osebe mogoče šteti za 
poseg v osebno svobodo oz. svobodo gibanja, Odbor za 
notranje politiko in pravosodje Državnega zbora pa je imel 
pripombo, da je vsebina novega 31. a člena vezana na zakon 
o kazenskem postopku, zato je potrebna medsebojna uskladi- 
tev ustreznih določil. 

Vlada je navedene pripombe upoštevala na ta način, da je 
s preoblikovanjem besedila 18. člena (17. člen predloga) 
izredno zožila pogoje za začasno zadržanje osebe, zadržanje 
osebe časovno omejila na največ 6 ur in črtala besedilo 
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četrtega odstavka tega člena (poučitev zadržane osebe o nje- 
nih pravicah), ki je domnevno zavajalo kot da postopek vodi 
carinski delavec, ne pa delavec organa za notranje zadeve. Po 
novo predlagani rešitvi mora pooblaščena uradna oseba 
carinske službe v primeru ugotovitve znakov kaznivega deja- 
nja ali prekrška takoj obvestili pristojni organ za notranje 
zadeve, ki vodi celoten nadaljnji postopek (ovadba); le v pri- 
meru, kadar drugače ni mogoče zavarovati dokaza ali prepre- 
čiti škodljive posledice tega dejanja, smejo pooblaščeni carin- 
ski delavci osebo do prihoda delavcev organa za notranje 
zadeve začasno zadržati, vendar največ do 6 ur. Predlagatelj 
smatra, da je pod tako natančno opredeljenimi in zelo omeje- 
nimi pogoji, začasno zadržanje osebe, ki bo izjemen primer, 
utemeljeno. V nasprotnem primeru, ko carinski delavci na 
mejnih prehodih, na katerih opravljajo tudi policijske naloge 
(brez prisotnosti mejne policije), ne bi imeli tudi vseh potreb- 
nih pooblastil, bi bila zmanjšana učinkovitost njihovega dela 
pa tudi nadzor in varnost državne meje. 

k 23. členu - novi 33. b člen (22. člen predloga zakona) 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora 
je v zvezi s predlaganim beneficiranjem delovne dobe carini- 
kov opozoril na spornost določba drugega odstavka 33. 
b člena, ki za določitev del oz. delovnih mest pooblašča 
Vlado, in menil, da je v Zakonu o carinski službi sicer možno 
začasno, t. j. do sprejema posebnega zakona po 211. členu 
Zakona o pokojinskem in invalidskem zavarovanju, urediti za 
delavce carinske službe štetje zavarovalne dobe s poveča- 
njem, vendar pa mora ta dela oz. delovna mesta določiti 
zakon. Odbor za notranjo politiko, in pravosodje Državnega 
zbora je menil, da je potrebno beneficiranje še proučiti, ker ni 
dovolj korektno izpeljano iz Zakona o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju, da je primerjava podana le z delavci 
s področja notranjih zadev in da je potrebno k rešitvi tega 
vprašanja pristopiti kar se da selektivno. Na seji Zbora je bilo 
postavljeno tudi vprašanje predlagatelju, zakaj takšna razlika 
v stališčih do beneficirane delovne dobe med prejšnjo in 
sedanjo državo in zakaj se s temi predlogi ne počaka do 
sprejema novega zakona o delavcih v državnih organih, ki bi 
kot krovni zakon urejal ta vprašanja. 

Vlada meni, da so dolgoletna prizadevanja carinskih delavcev 
po beneficiranju delovne dobe, zaradi težkih in zdravju škod- 
ljivih del, kakor tudi zaradi narave dela samega, novih in 
zahtevnejših dodatnih nalog, ki jih prevzemajo na podlagi 
tega zakona, in v primerjavi z nekaterimi drugimi delavci 
v upravnih organih, upravičena. 

Upoštevaje, da poseben zakon o štetju zavarovalne dobe 
s povečanjem (po 211. členu Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju), ki bo natančneje določil delovna 
mesta, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem, 
postopek za njihovo določanje, stopnjo povečanja zavaro- 
valne dobe na teh delih ter način in postopek revizije, še 
določen čas ne bo sprejet, Vlada soglaša, da se vprašanje 
beneficiranja ponovno obravnava ob sprejemu navedenega 
zakona, do takrat pa se z Zakonom o carinski službi določi 
carinskim delavcem štetje zavarovalne dobe s povečanjem. 
V skladu s pripombami je preoblikovano besedilo 33. b člena 
tako, 

- da je črtan drugi odstavek tega člena, ki je pooblaščal 
vlado za določitev beneficiranih delovnih mest ter načina 
plačevanja povečanih prispevkov; 

- da so upoštevani pogoji iz 209. člena Zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, ki jih izpolnjujejo predla- 
gana delovna mesta za beneficiranje; 

- da so na podlagi omenjenega določena konkretna delovna 
mesta, za katera se predlaga beneficiranje; 

- da je določen vir zagotavljanja dodatnih prispevkov za 
beneficirano delovno dobo. 

Na tej osnovi Vlada meni, da je dosežena korektna izpeljava 
štetja zavarovalne dobe s povečanjem iz Zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, z uvedbo treh kriterijev iz 
209. člena omenjenega zakona pa je dosežena tudi zadostna 
selektivnost beneficiranja. Za beneficiranje se predlagajo 
samo dela oz. delovna mesta v temeljni dejavnosti carinske 
službe, in sicer za delavce, ki opravljajo kontrolo prometa 
s tujino, carinjenja in carinskega nadzora, preprečevanja 
carinskih prekrškov, kontrole prehajanja čez državno mejo, in 
to samo neposredno na mejnih prehodih (maloobmejnih, 
meddržavnih in mednarodnih), revizije ter nadzora nad delom 
carinarnic. Po sprejemu posebnega zakona iz 211. člena 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa bodo 
vsa navedena delovna mesta, kakor tudi druga dela, za katera 
je že doslej uveljavljeno štetje zavarovalne dobe s poveča- 
njem, podvržena ponovni reviziji. 

Vlada ne more pojasniti razlogov za odklonilna stališča pri 
vseh prejšnjih poskusih uveljavljanja pravic do beneficiranja 
delovne dobe carinikov, opozoriti pa želi, da zakon o delavcih 
v državnih organih ne bo urejal vprašanj štetja zavarovalne 
dobe s povečanjem, ker je z 211. členom Zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju že določeno, da bo to urejal 
poseben zakon. 

k novemu 33. c členu: 

Odbor za notranjo politiko in pravosodje Državnega zbora je 
opomnil, da zakonska dikcija 33. c člena, po katerem se 
nekaterim delavcem carinske službe odmerja starostna 
pokojnina, ni dovolj jasna v tem smislu, katero povprečje 
plače in iz katerega obdobja se vzame delavcu kot podlaga za 
odmero pokojnine. 

Predlagatelj je pripombo upošteval in besedilo 33. c člena 
dopolnil, tako da je nedvoumno, da se starostna pokojnina 
odmera od povprečnega mesečnega zneska plače, ki jo je 
delavec prejel v zadnjem koledarskem letu pred upokojitvijo. 
Praksa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa 
je, da upošteva tudi 10-letno povprečje plače, v kolikor je ta 
osnova za delavca ugodnejša. 

k 25. členu - novi 36. b člen (24. člen predloga zakona) 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora 
je opozoril, da bi bilo potrebno v zvezi z opravljanjem del, ki 
niso združljiva z naravo dejavnosti carinske službe, vsaj 
okvirno opredeliti »druge dejavnosti', sicer je pooblastilo 
ministra, da podrobneje določi kaj se šteje za ta dela oz. 
dejavnosti, zelo široko: Odbor za notranjo politiko in pravoso- 
dje Državnega zbora pa je menil, da je potrebno to zadevo še 
proučiti in vprašanje t. im. konkurenčne klavzule strožje opre- 
deliti. 

Vlada je omenjene pripombe oz. opozorila upoštevala na ta 
način, da je v 3. b členu delovanja t. im. konkurenčne klavzule 
razširila še na prepoved svetovalne dejavosti na zunajetrgo- 
vinskem in špediterskem področju, črtala pa »druge dejavno- 
sti«. Ob tem pa je seveda potrebno upoštevati, da tudi za 
delavce v organih carinske službe veljajo splošne določbe 
o nezdružljivosti določenih del z delom v državnih organih na 
osnovi zakona o delavcih v državnih organih in zakona o nez- 
družljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejav- 
nostjo. 
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DOLOČBE ZAKONA O CARINSKI SLUŽBI (Uradni 
list RS, št. 1/91 - z dne 25.6.1991), KI SE 
SPREMINJAJO Z ZAKONOM O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O CARINSKI SLUŽBI 

5. člen 

V delovno področje Republiške carinske uprave spadajo 
zadeve carinskega nadzora, carinjenja blaga in storitev, kon- 
trole blaga, katerega uvoz oziroma izvoz sta posebej urejena, 
devizno valutne kontrole v mednarodnem potniškem in 
obmejnem prometu s tujino, preprečevanje in odkrivanje 
carinskih prekrškov ter vodenja upravnega postopka na prvi 
in drugi stopnji in postopka za prekrške na prvi stopnji, 
preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj in gospodarskih 
prestopkov v carinskem postopku, preprečevanje in odkriva- 
nje deviznih prekrškov v mednarodnem potniške in obmej- 
nem prometu s tujino ter obdelava in spremljanje evidenčnih 
in statističnih podatkov o uvozu in izvozu. 

6. člen 

Republiška carinska uprava v okviru delovnega področja iz 
prejšnjega člena zlasti: 

* 
1. organizira delo carinske službe, spremlja in proučuje njen 

razvoj ter ustrezno ukrepa za njeno pravilno delovanje; 

2. zagotavlja enotno uporabo carinskih in drugih predpisov, 
ki jih izvršujejo organi carinske službe in nadzoruje delo 
carinarnic; 

3. odloča o pritožbah zoper odločbe, ki jih izdajajo carinar- 
nice v upravnem postopku in odloča na prvi stopnji 
v upravnem postopku, kadar je to predpisano z zakonom; 

4. odloča o ustanavljanju organizacijskih enot za opravljanje 
strokovnih in tehničnih del za več carinarnic in Republiško 
carinsko upravo; 

5. predlaga in uresničuje programe za dolgoročnejši kadrov- 
ski, strokovni in tehnični napredek službe, sprejema in 
uresničuje ustrezne letne plane ter skrbi, da so zagotov- 
ljeni drugi pogoji za uspešno opravljanje nalog organov 
carinske službe! 

6. sodeluje s podjetji in drugimi pravnimi osebami, obrtniki, 
Gospodarsko zbornico Slovenije in splošnimi združenji ter 
jim strokovno pomaga pri uporabi carinskih predpisov; 

7. sodeluje z mednarodnimi organizacijami in strokovnimi 
združenji s področja carinske službe in carinskega 
sistema, ter sodeluje z drugimi carinskimi službami; 

8. spremlja podatke o gibanju uvoza in izvoza, jih po potrebi 
obdeluje ter obvešča udeležence v carinskem postopku 
o vprašanjih iz delovnega področja organov carinske 
službe. 

11. člen * 

V okviru delovnega področja iz 5. člena tega zakona carinar- 
nica neposredno ali po svojih organizacijskih enotah: 

1. opravlja carinsko nadzorstvo nad blagom, potniki in pre- 
voznimi sredstvi; 

2. carini blago; 
J 

3. kontrolira blago, katerega uvoz oziroma izvoz je posebej 
urejen; 

4. opravlja devizno-valutno kontrolo v mednarodnem potni- 
škem in obmejnem prometu s tujino; 

5. preprečuje in odkriva carinske prekrške, kazniva dejanja in 
gospodarske prestopke v carinskem postopku; 

6. vodi na prvi stopnji upravni postopek in postopek za prekr- 
ške v zvezi s carinskimi prekrški; 

7. opravlja še druge zadeve, ki spadajo po zakonih in drugih 
predpisih v njeno delovno področje. 

13. člen 

Za neposredno opravljanje carinjenja blaga, izvajanje ukre- 
pov carinskega nadzorstva in kontrole potniškega prometa 
s tujino ima carinarnica kot svoje organizacijske enote carin- 
ske izpostave in carinske referate in odseke, določene 
v splošnem aktu o organizaciji in delu Republiške carinske 
uprave, ki se ustanovijo v sedežu ali izven sedeža carinarnice. 

Začetek dela organizacijskih enot iz prvega odstavka tega 
člena določi direktor z odločbo, ki se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

14. člen 

Na prvi stopnji o carinskih prekrških odločajo carinarnice. 

Na drugi stopnji o carinskih prekrških odloča Republiški 
senat za prekrške. 

15. člen 

Carinarnicam se zagotavljajo za osebne dohodke do 20% 
večja sredstva od sredstev, ki se zagotavljajo za podobna, 
delovna mesta v drugih republiških upravnih organih in repu- 
bliških organizacijah: za opravljanje temeljne dejavnosti 
carinske službe, ki se opravlja na prostem, pod vplivom pli- 
nov, z uporabo specifične opreme, pri pregledu prevoznih 
sredstev, blaga in potnikov na mednarodnih cestnih, železni- 
ških, morskih, rečnih in zračnih mejnih prehodih, ter delav- 
cem v Republiški carinski upravi, ki delajo pri operativni 
kontroli in nadzorstvu ter preprečevanju tihotapljenja. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določi na predlog 
direktorja dela oziroma delovna mesta, za katera se povečajo 
sredstva po prejšnjem odstavku. 

16. člen 

Delovno razmerje v organu carinske službe lahko sklene, kdor 
izpolnjuje poleg pogojev, določenih s predpisi, ki urejajo 
delovna razmerja delavcev v državnih organih, tudi posebne 
zdravstvene ter psihofizične sposobnosti za opravljanje dolo- 
čenega dela. 

Posebne zdravstvene in psihofizične sposobnosti se določajo 
z aktom o sistematizaciji del. 

17. člen 

Direktor odloča o potrebi po novih delavcih v Republiški 
carinski upravi in carinarnicah v skladu s splošnim aktom 
o sistematizaciji delovnih mest. 

Predlog za sprejem delavca v carinarnico predloži upravnik. 

19. člen 

Delavec, ki sklene delovno razmerje v Republiški carinski 
upravi oziroma v carinarnici za delo v okviru temeljne dejav- 
nosti, pa ima manj kot deset let delovne dobe in ni opravil 
strokovnega izpita, ki je predpisan za delavce v družbenih 
organih pri drugem organu ali organizaciji, mora opraviti: 

1. splošni del strokovnega izpita, ki je predpisan za delavce 
v državnih organih in 

2. dopolnilni izpit za delo v okviru temeljne dejavnosti carin- 
ske službe. 

Izpit iz prejšnjega odstavka mora opraviti: 

1. delavec z visokošolsko izobrazbo - najpozneje v 2 letih; 
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2. delavec z višješolsko izobrazbo - najpozneje v 18 mesecih; 

3. delavec s srednješolsko izobrazbo - najpozneje v enem 
letu. 

Delavec iz prvega odstavka tega člena, ki ima več kot deset let 
delovne dobe ali je opravil strokovni izpit pri drugem uprav- 
nem organu oziroma organizaciji, mora v roku iz prejšnjega 
odstavka opraviti dopolnilni izpit za delo v okviru temeljne 
dejavnosti carinske službe. 

Delavec organa carinske službe, ki si pridobi med delom višjo 
stopnjo šolske izobrazbe, nima pa več kot deset let delovnih 
izkušenj pri carinskem delu, mora izpit iz prejšjega odstavka 
opraviti najpozneje v enem letu po razporeditvi na delovno 
mesto, ki ustreza stopnji šolske izobrazbe, ki si jo je pridobil. 

Če delavec iz prvega in tretjega odstavka tega člena v predpi- 
sanem roku po svoji krivdi ne opravi izpita, mu preneha 
delovno razmerje. 

Delavec iz četrtega odstavka tega člena, ki ne opravi izpita 
v predpisanem roku, se razporedi na delo, ki ga je opravljal 
prej. 

Vsebino in način opravljanja dopolnilnega izpita iz 2. točke 
prvega odstavka tega člena predpiše direktor v aktu iz prvega 
odstavka 20. člena tega zakona. 

20. člen 

Za delavce, ki opravljajo delo v okviru temeljne dejavnosti, je 
obvezno periodično preverjanje strokovne usposobljenosti 
v skladu s splošnim aktom o strokovnem usposabljanju carin- 
skih delavcev. 

Splošni akt iz prejšnjega odstavka izda direktor. 

21. člen 

Delavec organa carinske službe opravlja delo, za katero je 
sklenil delovno razmerje oziroma h kateremu je razporejen. 

Če delovne potrebe tako zahtevajo, se sme delavec razpore- 
diti k drugemu delu, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in 
delovnim izkušnjam, v skladu s pogoji, ki so predpisani 
s splošnim aktom o sistemizaciji delovnih mest. 

Z delovnimi potrebami so mišljeni zlasti primeri, ko posa- 
mezna carinarnica oziroma Republiška carinska uprava ne 
more s svojimi delavci pravočasno in uspešno opravljati dela, 
primeri ustanavljanja novih carinarnic ali novih organizacij- 
skih enot oziroma kadar to terja obnašanje delavca, s katerim 
se resneje spodkopavajo odnosi med ljudmi in onemogoča 
zakonito in normalno opravljanje dela in v drugih podobnih 
primerih. 

Za razporejanje delavcev iz drugega odstavka tega člena je 
pristojen: 

1. direktor - za delavce Republiške carinske uprave 

2. upravnik carinarnice - za delavce carinarnic. 

22. člen 

Direktor lahko delavca razporedi iz ene carinarnice v drugo 
oziroma iz carinarnice v Republiško carinsko upravo in 
obratno, če to zahtevajo delovne potrebe. 

Razporeditev iz prvega odstavka tega člena opravi direktor, 
ko dobi mnenje upravnika carinarnice, iz katere delavec 
odhaja in v katero prihaja. 

Delavec, ki je razporejen po delovni potrebi, se lahko razpo- 
redi, na delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi 
in delovnim izkušnjam, tudi brez njegove privolitve. 

Zoper odločbo o razporeditvi po delovni potrebi ima delavec 
pravico ugovarjati. 

O ugovoru iz prejšnjega odstavka odloči republiški sekretar 
za finance po predhodnem mnenju direktorja in upravnika 
carinarnice, iz katere je delavec razporejen. 

Ugovor iz četrtega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve 
odločbe. 

23. člen 

Delavec, ki je razporejen po delovni potrebi ima pravico do 
povračila potnih in selitvenih stroškov zase in za svoje ožje 
družinske člane. 

Delavec iz prejšnjega odstavka ima pravico do nadomestila za 
ločeno družinsko življenje od dneva, ko nastopi novo delo, 
dokler ni zanj in za njegovo družino zagotovljeno ustrezno 
stanovanje. 

Odločbo o povračilu in nadomestilu po tem členu izda direk- 
tor v skladu s predpisi Izvršnega sveta skupščine Republike 
Slovenije. 

26. člen 

Če delovne potrebe tako zahtevajo, sme direktor v skladu 
z drugim odstavkom 21. člena tega zakona začasno razpore- 
diti delavca na delo iz ene carinarnice v drugo oziroma 
v Republiško carinsko upravo in obratno. 

Delo iz prvega odstavka tega člena sme trajati največ šest 
mesecev, več kot šest mesecev pa le z delavčevo privolitvijo. 

V času, ko je začasno razporejen na delo v drugo carinarnico 
ali v Republiško carinsko upravo, ima delavec pravico do 
dnevnic za prvi mesec dni, za ostali čas pa pravico do nado- 
mestila za ločeno življenje v skladu s 23. členom tega zakona. 

30. člen 

Delavec organa carinske službe, ki mu je odvzeta službena 
izkaznica, je lahko razporejen na drugo ustrezno delovno 
mesto pri carinarnici, na drugo ustrezno delovno mesto pri 
carinski službi, ali dan na razpolago. 

Odločbo o razporeditvi iz prejšnjega odstavka izda upravnik 
carinarnice oziroma direktor; zoper tako odločbo je dopusten 
ugovor, o katerem odloči republiški sekretar za finance. 

31. člen 

Delavci carinarnice, ki opravljajo delo v okviru temeljne dejav- 
nosti, in delavci Republiške carinske uprave, ki opravljajo 
kontrolno-revizijska dela, morajo imeti službeno obleko. 

Poleg delavcev iz prejšnjega odstavka morajo imeti službeno 
obleko tudi drugi delavci organov carinske službe, kadar 
opravljajo carinsko kontrolo in nadzorstvo na meji. 

Poleg službene obleke imajo delavci, ki opravljajo preglede 
v prevoznih In prenosnih sredstvih, v carinskih magazinih, 
razkladališčih, skladiščih, shrambah in carinskih laboratori- 
jih, ter delavci pri drugih strokovno-tehničnih nalogah in 
delih, ki jih določi direktor, pravico tudi do delovne obleke. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določi barvo in 
oznake službene obleke, direktor pa določi pravico delavcev 
do službene oziroma delovne obleke ter predpiše kroj, traja- 
nje in način njene uporabe. 

32. člen 

Delavci, ki opravljajo dela kontrole prometa s tujino carinjenja 
in carinskega nadzorstva, carinskega upravnega postopka in 
postopka za prekrške, preprečevanja cariskih deliktov, nad- 
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zorstva nad delom carinarnic in revizije ter druga dela, pri 
katerih narekuje to narava dela, dobijo službeno izkaznico. 

Službeno izkaznico izda direktor. 

Službena izkaznica se odvzame oziroma se mora vrniti: 

1. če delavcu preneha delovno razmerje v organu carinske 
službe ali se ga razporedi na delovno mesto znotraj organa 
carinske službe, za katero ne potrebuje službene izkaz- 
nice; 

2. če se delavcu odvzamejo pooblastila, zaradi katerih je bil 
upravičen do službene izkaznice; 

3. če se v disciplinskem postopku ugotovi, da je delavec 
hudo kršil svoje delovne obveznosti. 

Začasno se, do konca postopka, službena izkaznica odvzame, 
če je zoper delavca uvedena preiskava ali če je vložena 
obtožnica brez preiskave. 

Predpise o uveljavljanju pravice do službene izkaznice o vse- 
bini in obliki službene izkaznice ter o evidenci izdanih službe- 
nih izkaznic izdaja direktor. 

33. člen 

Za hujšo kršitev delovne dolžnosti se, poleg kršitev, ki jih 
določajo predpisi o delovnih razmerjih delavcev v državnih 
organih, šteje tudi: 

1. preprečevanje kontrolno-inšpekcijskim organom, da 
opravljajo svoje delo; 

2. onemogočanje drugemu delavcu, da opravi svoje delo; 
3. opustitev dolžnega nadzorstva nad izvajanjem zakonitosti 

ali nad pravilnim vodenjem; 
4. opustitev nošenja ali nepravilno in nemarno nošenje služ- 

bene obleke in označb. 

36. člen 

Republiški carinski upravi se zagotovijo stanovanja za 
potrebe izpolnitve obveznosti do delavcev, ki jih direktor po 
delovni potrebi razporedi ali začasno razporedi iz ene enote 
v drugo enoto carinske službe po 22. do 26. členu tega 
zakona, oziroma ki jih upravnik razporedi ali začasno pošlje 
na delo v drugo organizacijsko enoto carinarnice po 27. in 28. 
členu tega zakona, ter za druge primere začasne nastanitve 
delavcev, zlasti na meji. 

Sredstva iz prejšnjga odstavka se zagotavljajo v proračunu 
republike. 

Predlog zakona o POGOJIH KONCESIJE ZA MODERNIZACIJO CEST 

- EPA 276 

Vlada Republike Slovenije je na 33. seji dne 24. junija 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POGOJIH KONCESIJE ZA 
MODERNIZACIJO CEST, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije in 1. člena začasnega 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri 
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije 
sodelovala: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 

- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pro- 
met in zveze. 

PREDLOG ZAKONA o pogojih koncesije za modernizacijo cest 

1-člen 

Republika Slovenija s tem zakonom kot koncesijskim aktom 
določa pogoje za podelitev koncesij za modernizacijo ceste 
na trasi državna meja pri Šentilju-Maribor-Celje-Ljubljana- 
-Postojna-državna meja pri Novi Gorici, z odseki za Koper in 
državno mejo pri Sežani (mejni prehod Fernetiči) ter državno 
mejo pri Lendavi, z zgraditvijo oziroma dograditvijo manjkajo- 
čih avtocestnih odsekov. 

POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJ ZA MODERNIZACIJO 
CESTE NA TRASI IZ PREJŠNJEGA ODSTAVKA SE UPORAB- 
LJAJO TUDI ZA DOGRADITVE MANJKAJOČIH ODSEKOV NA 
DRUGIH AVTOCESTNIH SMEREH. 

2. člen 

Koncesija za modernizacijo ceste iz prejšnjega člena obsega 
zgraditev manjkajočih avtocestnih odsekov, vključno z objekti 
spremljajoče infrastrukture ter vzdrževanje in izkoriščanje 
modernizirane ceste in se vsebinsko prilagaja izbranemu 
modelu koncesije. 

Manjkajoči avtocestni odseki se gradijo oziroma dograjujejo 
v polnem ali varčnem profilu avtoceste. 

Tehnični elementi AVTOCESTNIH odsekov in OBJEKTOV 
SPREMLJAJOČE INFRASTRUKTURE, ki so predmet koncesij- 
ske gradnje, se določijo v tehnični dokumentaciji, ki je sesta- 
vina osnov za izdelavo ponudb za pridobitev koncesije. 

poročevalec 17 



3. člen 

Koncesijo iz prejšnjega člena podeli Republika Slovenija kot 
koncedent domačim ali tujim pravnim ali fizičnim osebam. 

Koncesijo podeli Republika Slovenija na podlagi mednarod- 
nega javnega natečaja kot vabila za vlaganje ponudb, katerih 
vsebino skladno z določbo 13.člena tega zakona natančneje 
določi minister za promet in zveze v soglasju z ministrom za 
finance. 

OSEBI DOMAČEGA PRAVA Z VEČINSKIM DELEŽEM KAPI- 
TALA SLOVENSKIH PRAVNIH ALI FIZIČNIH OSEB IN VEČIN- 
SKIM DELEŽEM REPUBLIKE SLOVENIJE SE KONCESIJA 
LAHKO PODELI TUDI BREZ MEDNARODNEGA JAVNEGA 
NATEČAJA V PRIMERU, DA IZKAŽE USPOSOBLJENOST ZA 
IZVEDBO PROJEKTOV IN IMA V TA NAMEN ZAGOTOVLJENA 
POTREBNA FINANČNA SREDSTVA. 

VLOGA ZA PODELITEV KONCESIJE MORA BITI SESTAV- 
LJENA OB SMISELNI UPORABI ELEMENTOV IZ 13. ČLENA 
TEGA ZAKONA. 

4. člen 

Tehnično dokumentacijo za avtocestne odseke in spremlja- 
jočo infrastrukturo, ki so predmet koncesijske gradnje ter 
upravna dovoljenja za posege v prostor in gradnjo objektov 
pripravi do faze, potrebne za izbrani model koncesije, Repu- 
blika Slovenija in pridobi za ta namen potrebna zemljišča 
pred dogovorjenim pričetkom izvedbenih del. 

Kadar tuja oseba kot koncesionar nastopa v funkciji investi- 
torja, pridobi na zemljišču potrebnem za zgraditev manjkajo- 
čih avtocestnih odsekov in objektov spremljajoče infrastruk- 
ture, v obsegu kot ga določa koncesijska pogodba, stvarne 
pravice v skladu s posebnim zakonom. 

S. člen 

Trajanje koncesije iz 2. člena tega zakona ter pogoje in način 
za morebitno spremembo roka se določi s koncesijsko po- 
godbo. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka KONCESIJA NE 
SME TRAJATI DLJE OD 30 LET. 

6. člen 

V času trajanja koncesije mora koncesionar, V KOLIKOR JE 
TUJA PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, spoštovati zakonodajo 
Republike Slovenije. 

Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujeta v okviru svojih 
pristojnosti Ministrstvo za finance IN Ministrstvo za promet in 
zveze TER ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE. 

7. člen 

Pri izbiri izvajalcev je koncesionar dolžan zagotoviti najmanj 
50% udeležbo domačih izvajalcev in zaposliti najmanj 70% 
domače delovne sile v času trajanja koncesije. DELEŽA 
DOMAČIH IZVAJALCEV IN DOMAČE DELOVNE SILE SE 
LAHKO ZNIŽATA NAJVEČ ZA ENO PETINO, ČE KONCESI- 
ONAR DOKAŽE, DA OB TEH POGOJIH NE MORE ZAGOTO- 
VITI ZAHTEVANE KAKOVOSTI DEL ALI RACIONALNE GRAD- 
NJE. 

Obveznost iz prejšnjega odstavka se nanaša na izvajalce in 
zaposlene pri gradnji, vzdrževanju in izkoriščanju avtoceste 
ter na delo pri objektih spremljajoče infrastrukture in z izko- 
riščanjem ceste povezane dejavnosti. 

8. člen 

graditev, vzdrževanje in izkoriščanje objektov spremljajoče 
infrastrukture ter z izkoriščanjem avtoceste povezane dejav- 
nosti sme koncesionar oddati v podkoncesijo le s soglasjem 
koncedenta in skladno s pogoji koncesijske pogodbe 

9. člen 

ČE SOINVESTITORJI SKUPAJ Z REPUBLIKO SLOVENIJO 
USTANOVIJO MEŠANO PODJETJE OZIROMA DRUŽBO ZA 
IZVEDBO PODJEMA, PREVZAME TO PODJETJE OZIROMA 
DRUŽBA KOT KONCESIONAR ZA ČAS TRAJANJA KONCE- 
SIJE V VZDRŽEVANJE IN IZKORIŠČANJE ŽE ZGRAJANE 
AVTOCESTNE ODSEKE IN OBJEKTE SPREMLJAJOČE 
INFRASTRUKTURE, S KATERIMI UPRAVLJA REPUBLIKA 
SLOVENIJE. 

Delež Republike Slovenije v osnovnem kapitalu mešanega 
podjetja OZIROMA DRUŽBE se določi z AKTOM O NJEGOVI 
USTANOVITVI. 

10. člen 

Mešano podjetje OZIROMA DRUŽBA iz prejšnjega člena 
z ustvarjenimi prihodki od cestnin in z izkoriščanjem ceste 
povezanih dejavnosti prvenstveno zagotovi sredstva za vzdr- 
ževanje in obratovanje avtoceste ter pokritje stroškov poslo- 
vanja podjetja. 

Način ugotavljanja in razporejanja dobička mešanega 
podjetja OZIROMA DRUŽBE se uredi z AKTOM O NJEGOVI 
USTANOVITVI v odvisnosti od rezultatov poslovanja in 
pokritja obveznosti iz prejšnjega odstavka ter trajanja konce- 
sije. 

11. člen 

Koncesionarju ali drugemu podjetju ustanovljenemu za vzdr- 
ževanje in izkoriščanje modernizirane ceste v času koncesije, 
SE PRIZNAJO DAVČNE IN CARINSKE OLAJŠAVE V SKLADU 
S POSEBNIMI PREDPISI. 

12. člen 

ČE KONCESIONAR NI PODJETJE IZ 9. ČLENA TEGA 
ZAKONA, lahko koncesionar ali drugo podjetje ustanovljeno 
za vzdrževanje in izkoriščanje modernizirane ceste prevzame 
v upravljanje avtocesto na celotni trasi le proti plačilu odškod- 
nine za izkoriščanje že obstoječih AVTOCESTNIH odsekov. 

Višina odškodnine se določi s koncesijsko pogodbo. 

13. člen 

Mednarodni JAVNI natečaj za vlaganje ponudb za pridobitev 
koncesije, ki ga razpiše Vlada Republike Slovenije, mora ob 
upoštevanju pogojev tega zakona vsebovati naslednje: 
- opredelitev predmeta koncesije, 
- pričetek in čas trajanja koncesije, 
- ocenjeno vrednost del graditve manjkajočih avtocestnih 
odsekov, 
- rok zgraditve cestnih odsekov, ki bodo predmet koncesij- 
ske gradnje, 
- obveznost predložitve dokazil o zagotovljenem celotnem 
znesku sredstev potrebnih za financiranje gradbenih stro- 
škov, 
- OBVEZNOST PONUDNIKA, DA PREDLOŽI REFERENCE IN 
MNENJE USTREZNE INSTITUCIJE O BONITETI NJEGOVEGA 
POSLOVANJA, 
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- obveznost ponudnika, da v ponudbi prikaže načrt financira- 
nja projekta, vključno z načinom zavarovanja IN GARANCI- 
JAMI ZA IZPOLNITEV prevzete obveznosti, predvideni način 
določanja in pobiranja cestnine ter opredeli predvideni čas 
trajanja koncesije, 
- obveznost ponudnika glede izbire izvajalcev in delovne sile, 
- opredelitev možnosti ustanovitve mešanega podjetja 
s soudeležbo Republike Slovenije in s tem v zvezi obveznost 
ponudnika, da opredeli višino kapitalskega deleža Republike 
Slovenije v ustanovnem kapitalu podjetja, 
- obveznost spoštovanja zakonodaje Republike Slovenije 
v času trajanja koncesijskega razmerja (faza gradnje, vzdrže- 
vanja in izkoriščanja avtoceste) s posebnim ozirom na varova- 
nje OKOLJA TER OHRANJANJE naravne in kulturne dediš- 
čine, 
- navedbo, da bo koncesionarju ob pričetku koncesijskega 
razmerja izročena pripravljena trasa AVTOcestnih odsekov 
z vso tehnično dokumentacijo, 
- navedbo možnosti podeljevanja podkoncesij, 
- kriterije za izbor najugodnejše ponudbe z navedbo, predno- 
sti pri izbiri, 
- navedbo roka za izvedbo natečaja, ki ne sme biti krajši od 
90 dni od dneva objave, 
- navedbo ministrstva, pri katerem so na razpolago osnove 
za izdelavo ponudbe in druga dokumentacija, 
- ROK IN način oddaje ponudb, naslov ministrstva, pri kate- 
rem se ponudbe zbirajo in rok, v katerem bodo ponudniki 
obveščeni o izidu. 

MEDNARODNI JAVNI NATEČAJ SE OBJAVI V URADNEM 
GLASILU REPUBLIKE SLOVENIJE IN EVROPSKE SKUPNO- 
STI TER V ČASOPISU »FINACIAL TIMES«. 

14. člen 

STROKOVNE NALOGE V ZVEZI Z IZVEDBO MEDNAROD- 
NEGA JAVNEGA NATEČAJA IN OCENJEVANJEM PRISPELIH 
PONUDB IZVEDETA MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE IN 
MINISTRSTVO ZA FINANCE TER PRIPRAVITA POROČILO 
VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE O USPEHU MEDNAROD- 
NEGA NATEČAJA SKUPAJ S PREDLOGOM ZA IZBOR KON- 
CESIONARJA. 

KRITERIJE ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE SE 
DOLOČI V OSNOVAH ZA IZDELAVO PONUDB. PRI ENAKO- 
VREDNIH PONUDBAH, GLEDE NA KRITERIJE, IMA PRED- 
NOST TISTA, KI ZAGOTAVLJA ZGRADITEV OBJEKTOV 
SPREMLJAJOČE INFRASTRUKTURE VKLJUČNO S KOMUNI- 
KACIJSKIMI SISTEMI. 

• . ■k 
15. člen 

O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije. 

Koncesijo se lahko podeli enemu ali več ponudnikom za 
celotno dolžino manjkajočih odsekov avtoceste, če obstaja 
njihovo medsebojno soglasje. 

16. člen 

Vlada Republike Slovenije z izbranim koncesionarjem sklene 
koncesijsko pogodbo, s katero se uredijo zlasti naslednja 
vprašanja: 

- natančna opredelitev območja koncesijske gradnje in že 
zgrajenih cestnih odsekov na trasi avtoceste, 
- odgovornost pogodbenih strank, 
- izročitev koncesijskega območja (tehnična dokumentacija, 
dovoljenja, zemljišče), program dokončanja del, odprtje ceste 
za promet, dodatna dela, potrebne spremembe zaradi nepred- 
vidljivih okoliščin, 
- vzdrževanje in varstvo ter izkoriščanje ceste (eksploatacij- 
ske norme in standardi, prekinitve in omejitve prometa, 
objekti in naprave ceste, zavarovanje ceste), 
- način financiranja projekta (cestninske tarife in pobiranje 
cestnine, drugi prihodki v zvezi z izkoriščanjem ceste, poraba 
stredstev), 
- finančni in strokovni nadzor s strani koncedenta, 
- medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, 
- določbe o morebitni spremembi koncesijske pogodbe, 
- prenehanje koncesijskega razmerja, izročitev zgrajenih 
odsekov AVTOceste in objektov SPREMLJAJOČE INFRA- 
STRUKTURE, 
- določbe o reševanju sporov. 

PRED PODPISOM KONCESIJSKE POGODBE VLADA REPU- 
BLIKE SLOVENIJE SEZNANI DRŽAVNI ZBOR S POGOJI ZA 
SKLENITEV POGODBE IN OBVEZNOSTMI, KI JIH REPUBLIKA 
SLOVENIJA PREVZEMA S PODPISOM POGODBE. 

17. člen 

Z iztekom časa, za katerega se sklene koncesijska pogodba, 
preneha koncesijsko razmerje med koncesionarjem in Repu- 
bliko Slovenijo, kot tudi vsa morebitna podkoncesijska raz- 
merja. 

S prenehanjem koncesijskega razmerja preneha tudi podjetje 
OZIROMA DRUŽBA iz 9.člena tega zakona oziroma drugo 
podjetje, ustanovljeno za izvedbo koncesije, za katerega se 
opravi predpisan postopek likvidacije. Celotno avtocesto 
prevzame v vzdrževanje in izkoriščanje kot dobrino v splošni 
rabi Republika Slovenija. 

18. člen 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS. 

OBRAZLOŽITEV . 

I. UVOD 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 26.3.1993 
obravnaval predlog za izdajo zakona o pogojih koncesije za 
modernizacijo ceste na trasi državna meja pri Šentilju-Mari- 
bor-Celje-Ljubljana-Postojna-državna meja pri Novi 
Gorici z odseki za Koper in državno mejo pri Sežani (mejni 
prehod Fernetiči) ter državno mejo pri Lendavi z osnutkom 
zakona in ga sprejel. Hkrati je Državni zbor naročil Vladi 
Republike Slovenije, da pripravi predlog zakona in pri tem 
upošteva stališča, pisne pripombe in predloge iz razprave 
poslancev na seji zbora. 

II. SPLOŠNE PRIPOMBE 
V razpravi o osnutku zakona na seji zbora so bila podana 
nekatera stališča, ki ne zadevajo neposredno zakonskega 
gradiva, pač pa predvsem razloge za reševanje graditve manj- 
kajočih avtocestnih odsekov na predmetni trasi na osnovi 
koncesije. 

Tako je poslanec Jože Lenič opozoril na pomanjkanje grobih 
empiričnih podatkov, na podlagi katerih bi si poslanci lahko 
odgovorili na ključna vprašanja in to: ali bi bilo za državo 
ceneje najeti kredite in tako pridobiti prihodek cestnine in vse 
ostale prihodke iz spremljajočih dejavnosti, ali razpisati kon- 
cesijo in koliko bo koncesionar zaslužil v tridesetih letih, 
oziroma zakaj je predlagana doba ravno trideset let? 

Predloženo zakonsko gradivo je bilo pripravljeno skladno 
z obveznostjo, ki jo je naložil zakon o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o modernizaciji ceste na obravnavani trasi 
(Uradni list RS, št.24/92) Vladi Republike Slovenije, da v roku 
60 dni pripravi poseben koncesijski akt oziroma zakon, s kate- 
rim bodo določeni pogoji koncesije, zato vsebinsko sledi 
elementom določenim v 3. členu citiranega zakona. Tudi 
predlagatelj je bil mnenja, da bi morala priprava tega zakona 
izhajati iz kompleksne primerjalne analize pogojev gradnje 
slovenskih avtocest, ki so različni glede na možne načine 
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njihovega financiranja (lastna sredstva, domača in tuja 
finančna in blagovna posojila, različni modeli koncesije). Ker 
pa se to vprašanje nanaša, po oceni predlagatelja, zlasti na 
predhodno citirani zakon (ki je bil kljub tovrstnim opozorilom 
Vlade Republike Slovenije ob njegovi obravnavi sprejet), je 
predlagatelj sledil naloženi obveznosti, problematiko, ki se ob 
pripravi zakona odpira in na katero je opozoril poslanec 
Lenič, pa je poskušal osvetliti v predlogu za izdajo zakona in 
to v poglavjih »Ocena stanja- in »Finančne posledice 
zakona«. Ne glede na to, bo kompleksno primerjalno analizo 
o prednostih posameznih možnih načinov financiranja grad- 
nje avtocest potrebno pripraviti, ta pa bo služila predvsem kot 
strokovna podlaga za presojo prispelih ponudb za koncesij- 
sko gradnjo, ki pa bodo hkrati same bistveno prispevale 
k popolnosti podatkov za primerjavo različnih možnih kombi- 
nacij. V tej smeri so zasnovane tudi predlagane zakonske 
rešitve, ki po oceni predlagatelja dopuščajo različne modele 
koncesije in različne oblike organiziranosti za zgraditev manj- 
kajočih odsekov avtoceste. 

Glede na razpoložljive podatke pa je na zastavljena vprašanj 
možno podati naslednje odgovore: 

1. Zgolj s finančnega vidika, je za državo ceneje najeti kredite 
kot razpisati koncesijo. Pri koncesiji se namreč pojavijo kot 
dodatni stroški: 
- stroški zavarovanja kreditov zavarovalnih bank v deželi 
izvajalca 
- stroški managementa projekta 
- stroški financiranja (obresti in bančni stroški so višji pri 
kreditih, ki jih najema koncesionar kot v primeru, če jih 
najame država) 
- dobiček koncesionarja. 

Za oceno večjih oziroma manjših stroškov v primeru konce- 
sije je potrebno izdelati feasibility študijo za vsak konkreten 
projekt. 
Ob sicer večjih stroških pri koncesiji pa je hkrati potrebno 
upoštevati, da je obseg kreditov, ki jih lahko najame država, 
omejen. Z najemanjem kreditov za cestno infrastrukturo se 
zmanjša možnost države za najemanje kreditov za druge 
potrebe, vsled česaj je dinamika gradnje cest v Sloveniji 
počasnejša kot bi jo zahteval njen hitrejši razvoj. 

Bistveno vprašanje, na katerega si je potrebno odgovoriti pri 
odločanju »za koncesijo ali proti njej«, torej ni vprašanje 
večjih ali manjših stroškov temveč vprašanje: ali zgraditi ozi- 
roma dograditi avtocesto v 4-5 letih in finančne obveznosti 
porazdeliti na daljše časovno obdobje (25-30 let), ali pa 
graditi avtocesto postopoma z dograjevanjem posameznih 
odsekov glede na možnosti pridobivanja tujih kreditov? 

2. S koncesijsko pogodbo si koncesionar želi zagotoviti 
pokritje vseh svojih stroškov, vračilo vloženih lastnih sredstev 
z dogovorjenimi obrestmi in dobiček. Višina dobička se lahko _ 
dogovori v maksimalnem ali minimalnem znesku. V prvem' 
primeru bo koncesionar vrnil koncesijo, ko doseže maksi- 
malni dobiček, v drugem primeru pa bo zahteval podaljšanje 
trajanja koncesije, če v prvotno dogovorjenem roku ne bi 
dosegel minimalnega dogovorjenega dobička. 

Čas trajanja koncesije se dogovori s koncesijsko pogodbo. Po 
mednarodnih izkušnjah naj bi ta čas ne bil daljši od 30 let, 
v vsakem konkretnem primeru koncesije pa je njeno trajanje 
običajno pogojeno z realizacijo dogovorjenega dobička. 

Poslanec dr.Leo Šešerko je poleg podobnih pomislekov, kot 
jih je iznesel poslanec Lenič opozoril še na problematičnost 
obstoječega sistema cestnin. Menil je, da je cestnina ekolo- 
ško povsem nesprejemljiva in nepotrebna, zato seje zavzel za 
njihovo odpravo. Problema cestnin se je dotaknila tudi raz- 
prava poslanca Iva Verzolaka. 

Koncesija za zgraditev avtoceste je običajno zasnovana na 
sistemu cestnin. Cestnina namreč predstavlja koncesionarju 
in njegovim kreditodajalcem (na osnovi feasibility študije) 
garancijo, da bodo pokriti vsi stroški, vrnjena vložena sred- 
stva in dosežen predvideni dobiček. V kolikor cestnine ni, 

mora koncedent zagotoviti in garantirati pokrivanje vseh stro- 
škov, vračilo vloženih sredstev in izplačilo dobička (torej iz 
proračuna). Poleg tega se pobiranje cestnin v skladu z novimi 
tehničnimi dosežki ureja na način, ki ne zahteva novih površin 
niti ne povzroča zaustavljanja vozil in s tem dodatnega ones- 
naževanja. 

Poslanec Jože Lenič je izrazil tudi pomislek na samo vsebino 
koncesije, katere pogoje bo urejal predlagani zakon. Menil je, 
da država lahko podeli koncesijo le za upravljanje objekta, ne 
pa za gradnjo. Pravna podlaga za koncesije je sedaj v zakonu 
o tujih vlaganjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88), ki se skladno 
z Ustanim zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije uporab- 
lja kot slovenski predpis. Navedeni zakon v poglavju o poseb- 
nih oblikah vlaganj ureja koncesijo, ki jo lahko pridobi tuji 
vlagatelj za izkoriščanje obnovljivega in neobnovljivoga 
naravnega bogastva ali dobrine v splošni rabi (18. in 19. člen) 
in za zgraditev ter vodenje in izkoriščanje določenega 
objekta, postroja ali obrata (20. Ven). Ob takšni zakonodaji, 
domača pravna ali fizična oseba koncesije v smislu 20. člena 
citiranega zakona ne more pridobiti, prav tako pa ni urejen 
postopek in vsebina takšnega koncesijskega razmerja. To 
vrzel naj bi za potrebe gradnje avtocest premostil predlagani 
zakon. 

V tujih pravnih ureditvah so danes pogoste t.im. ekonomske 
koncesije, s katerimi država dovoljuje posameznim subjek- 
tom, domačim ali tujim, izkoriščanje naravnih bogastev ali pa 
izgradnjo infrastrukture (glej: prof. dr. Širne Ivanjko, dipl. iur. 
»Pravni modeli za koncesijsko gradnjo avtocest«, Podjetje in 
delo št.5/92). Republika Madžarska je v letu 1992 n.pr. dopol- 
nila svoj predpis, ki ureja cestni transport (sprejet 1.1988) 
z določbo, da država lahko z namenom, da se zgradijo, 
razvijajo, vzdržujejo in obratujejo, koncesionira avtoceste, 
hitre ceste oziroma njihove določene odseke. Republika Hrva- 
ška je v decembru 1992 sprejela zakon o koncesijah, ki 
v 1.členu med drugim določa, da se s koncesijo pridobi 
pravica opravljanja dejavnosti, ki je v interesu republike ter 
izgradnja in izkoriščanje objektov in postrojev, potrebnih za 
izvajanje te dejavnosti. 

Med splošnimi pripombami je obravnavati tudi vprašanje 
zagotovljenosti sredstev v proračunu za odkup zemljišč. 
Ocena glede finančnega ovrednotenja obveznosti Republike 
Slovenije, ki jih bo morala izpolniti pred začetkom koncesij- 
ske gradnje, je podana v predlogu za izdajo tega zakona in to 
v poglavju o finančnih posledicah zakona, skupaj z nakazano 
usmeritvijo glede načina zagotovitve sredstev, zato se v odgo- 
voru v celoti sklicujemo na že obrazloženo. 

III. REŠITVE, KI SE RAZLIKUJEJO OD OSNUTKA ZAKONA 

Naslov zakona je v predloženem zakonskem besedilu spreme- 
njen tako, da ni več posebej navedena trasa, za katero se 
primarno določajo poboji, pod katerimi bo možno podeliti 
koncesijo za dograditev manjkajočih odsekov avtoceste. 
S takšno spremembo naslova in dopolnitvijo 1. člena z drugim 
odstavkom, ki vsebinsko povzema rešitev iz 17. člena osnutka 
zakona, bo možno pogoje za podelitev koncesije na trasi, ki je 
opredeljena v prvem odstavku tega člena, uporabljati tudi za 
dograjevanje odsekov na drugih avtocestnih smereh, oziroma 
jih uporabiti v vseh primerih, kadar se bodo modernizirali 
posamezni odseki cest na koncesijski podlagi. 

V drugem odstavku 3. člena je na pripombo poslanca Jožeta 
Leniča besedilo osnutka dopolnjeno tako, da bo povsem 
jasno, da bo Republika Slovenija koncesijo podelila na pod- 
lagi mednarodnega »javnega« natečaja. V zvezi s tem je 13. 
člen osnutka dopolnjen tudi z drugim odstavkom, ki določa, 
kje mora biti ta mednarodni javni natečaj objavljen. 

3. členu je dodan tretji odstavek, s katerim bo dana možnost, 
da se koncesija lahko podeli tudi brez mednarodnega javnega 
razpisa, če gre za osebo domačega prava, katere ustanovite- 
ljice so v pretežnem delu slovenske pravne ali fizične osebe 
z večinskim deležem Republike Slovenije v celotnem kapitalu 
podjetja. Postopek razpisa in izvedbe mednarodnega javnega 
natečaja za podelitev koncesije je po izkušnjah drugih držav 
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dolg in drag postopek. V Madžarski je npr. za 60 km dolgo 
cesto M1 in M15 postopek trajal od maja 1991 (septembra 
1991 so bila poslana vabila interesentom, januarja 1992je bila 
izbrana kratka lista - short list ponudbe so bile prejete 
jeseni 1992) do spomladi 1993, ko so se pričela pogajanja. Ko 
to pišemo pa zmagovalec natečaja še ni bil znan. Torej je 
postopek razspisa trajal več kot dve leti. Pričakovati je, da bo 
za projekt v Sloveniji ta čas še daljši. 
V kolikor bi predhodne ekonomske analize projekta pokazale 
rezultate, ki bi bili za tujega koncesionarja že v osnovi nezani- 
mivi - stopnja donosnosti bistveno pod normalno mejno 
stopnjo 12%, in podobno, bi bilo smiselno, da Republika 
Slovenija ne uporabi metode javnega mednarodnega nate- 
čaja ampak podeli koncesijo za izvedbo projekta domači 
družbi, ki bi bila ustanovljena namensko za izvedbo tega in 
drugih cestnih projektov in v kateri bi bila Republika Slovenija 
udeležena z večinskim deležem. V skladu s tem zakonom pa 
bo to možno le v kolikor bi takšna družba izkazala usposoblje- 
nost za izvedbo projekta in imela v ta namen zagotovljena 
potrebna finančna sredstva. Pri oblikovanju vloge pa bo 
morala smiselno upoštevati elemente iz 13.člena tega zakona. 

Oseba domačega prava iz tretjega odstavka 3. člena predloga 
bi bila v prednosti pred privatnim domačim ali tujim koncesi- 
onarjem, ker lahko pristopi k izvedbi projekta najmanj dve leti 
prej kot koncesionar izbran v javnem mednarodnem natečaju. 

Gre torej predvsem za časovni element, hkrati pa tudi za 
upoštevanje dejstva, da bi projekt zaradi šibke ekonomičnosti 
lahko ne privabil kvalitetnih ponudb, ne nazadnje pa so viri 
kapitala, na katere bi se zanašali tuji koncesionarji direktno 
na razpolago tudi domačemu koncesionarju iz tretjega 
odstavka 3.člena predloga zakona. 

Ker predlagana rešitev odstopa od predvidenega postopka 
podelitve koncesije na podlagi mednarodnega javnega raz- 
pisa v zakonu o modernizaciji ceste na zadevni trasi, bo temu 
primerno potrebna sprememba osnovnega zakona (Uradni 
list SRS, št. 9/69 in RS, št.24/92). 

V 4. členu je opuščena varianta, po kateri se črta drugi 
odstavek, ki določa, da tuja oseba kot koncesionar, ki nastopa 
v funkciji investitorja, pridobi na zemljišču, potrebnem za 
zgraditev manjkajočih odsekov avtoceste in objektov sprem- 
ljajoče infrastrukture, stvarno pravico v skladu s posebnim 
zakonom. Zakon o stvarnih pravicah tujcev na nepremični- 
nah, ki je v fazi priprave predloga, bo dopuščal, da pridobi 
tujec na podlagi pravnega posla na stavbnem zemljišču služ- 
nostno pravico gradnje in redne rabe stavbišča in funkcional- 
nega zemljišča (12.člen osnutka). Ta pravica pa bo podlaga za 
pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja. Če naj 
predloženi zakon omogoča vso možne modele koncesije in 
tudi t.im. »leasing model«, mora zagotavljati tudi možnost, da 
nastopa tujec kot koncesionar v funkciji investitorja, za kar pa 
glede na predvidene rešitve posebnega zakona ne bo zadrž- 
kov. S tem odpadejo tudi pomisleki glede kompatibilnosti 
predlagane rešitve z ustavo in navedenim zakonom 

Varianta k drugemu odstavku 5. člena, po kateri naj zakon ne 
bi določal maksimalnega možnega trajanja koncesije, se prav 
tako opusti. Na osnovi mednarodnih izkušenj naj bi koncesija 
ne trajala dlje kot 30 let. Trajanje koncesije se v konkretnem 
primeru dogovori s koncesijsko pogodbo in je odvisno od 
vrste pogojev, ki lahko v različnih kombinacijah narekujejo 
tudi zelo različno trajanje koncesije. To pa naj bi za avtocesto 
na obravnavani smeri v nobenem primeru ne bilo daljše od 30 
let. Zaradi jasnosti je besedilo tega odstavka le redakcijsko 
spremenjeno. 

Z dopolnitvijo drugega odstavka 6. člena osnutka, ki razširja 
pristojnost glede nadzora nad izvajanjem koncesije, tudi na 
Odbor za infrastrukturo in okolje Državnega zbora, bo zago- 
tovljena neposredna kontrola predstavniškega telesa. S to 
dopolnitvijo je upoštevana pripomba poslanca dr. Ludvika To- 
plaka. 

V prvem odstavku 7. člena je dodana rešitev, po kateri naj bi 
se zahtevani delež domačih kapacitet pri izvajanju projekta 

izjemoma lahko zmanjšal največ za eno petino. To v primerih, 
ko domači izvajalci ne bi razpolagali s tehnologijo in opremo, 
ki bi zagotavljala ustrezno kvaliteto in racionalnost določenih 
del. 

9. člen je preoblikovan tako, da daje možnost, da pridobi 
koncesijo podjetje, ki ga ustanovijo zainteresirani soinvesti- 
torji, med katerimi je tudi Republika Slovenija in katero za čas 
koncesije prevzame v vzdrževanje in izkoriščanje že zgrajene 
avtocestne odseke in objekte spremljajoče infrastrukture, 
s katerimi upravlja Republika Slovenija. 

Dopolnjen je 13. člen osnutka, ki predpisuje vsebino medna- 
rodnega javnega natečaja tako, da je v 9. alinei pri obvezno- 
stih ponudnika, dan poseben poudarek varovanju okolja ter 
ohranjanju naravne in kulturne dediščine, z novim drugim 
odstavkom pa je tudi določeno, kje je potrebno ta javni 
natečaj objaviti. Z navedeno dopolnitvijo so vsebinsko upo- 
števani predlogi poslancev Igorja Bavčarja in Jožeta Leniča. 

Z novim 14. členom predloga zakona, ki opredeljuje način 
izvedbe mednarodnega javnega natečaja in postopek izbire 
najugodnejše ponudbe, je bila smiselno upoštevana pri- 
pomba poslanca Leniča, hkrati pa tudi določeno, kje morajo 
biti opredeljeni kriteriji za izbor najugodnejše ponudbe in 
določeni kriteriji za priznanje prednosti ob sicer enakovred- 
nih ponudbah. 

15. člen osnutka zakona, ki postane 16. člen, je dopolnjen 
z drugim odstavkom, ki nalaga Vladi Republike Slovenije, da 
pred podpisom koncesijske pogodbe seznani Državni zbor 
s pogoji za sklenitev pogodbe in obveznostmi, ki jih Repu- 
blika Slovenija z eventualnim podpisom prevzema. S to 
dopolnitvijo je predlagatelj sledil predlogu poslanca Cirila 
Pucka. 

Upoštevaje mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve Državnega zbora Republike Slovenije je besedilo v 2., 
12., 13. in 15.čienu osnutka zakona korigirano in vzpostav- 
ljena enotnost uporabe pojmov. 

IV. PRIPOMBE OZIROMA MNENJA K OSNUTKU ZAKONA, 
KI JIH PREDLAGATELJ NI UPOŠTEVAL: 

Mnenja poslanca Igorja Bavčarja, naj se tretji odstavek 
2. člena dopolni z rešitvijo, po kateri morajo tehnični elementi 
avtocestnih odsekov in objektov spremljajoče infrastrukture 
vsebovani v osnovah za izdelavo ponudb slediti sodobnim 
dosežkom stroke, ni bilo mogoče upoštevati. Priprava celotne 
tehnične dokumentacije, ki je sestavina osnov za pripravo 
ponudb, je po določbi tega člena obveznost koncedenta in je 
s tem že zagotovljena uveljavitev njegovega interesa, da zah- 
tevane tehnične rešitve ustrezajo sodobnim dosežkom stroke. 

Mnenje poslanca Jožeta Leniča k 5.členu: 

Zakaj predvidena doba trajanja koncesije ravno 30 let? 
Bistveno je, v kakšnem času bo koncesionar dobil vrnjeno 
naložbo. To pa naj bo izračunano tako, da koncesionar ne bo 
vlekel ekstra profit. Kandidat, ki ponudi krajšo dobo trajanja 
koncesije, naj bi imel prednost pri izbiri. Opredeliti je tudi 
začetek trajanja koncesijske pogodbe. Glede opredelitve tra- 
janja koncesije je bilo že odgovorjeno v II. del u te obrazložitve. 
Pomen trajanja koncesije je potrebno ocenjevati le v kontek- 
stu vseh drugih pogojev, saj predlagano krajše obdobje kon- 
cesije ne pomeni vselej najugodnejše ponudbe. To je tudi 
razlog, da ponudbi s krajšim koncesijskim obdobjem ne kaže 
zgolj iz tega razloga priznati prednosti pri izbiri. Začetek 
trajanja koncesijske pogodbe (verjetno je pri tem mišljena 
koncesijska pravica) pa je pogojen z veljavno sklenitvijo 
pogodbe, s katero se koncesionarju podeli pravica, ki mu 
omogoča določeno delovanje. To vprašanje rešuje v konkret- 
nem primeru že osnovni zakon, to je zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o modernizaciji ceste državna meja pri 
Šentilju - Maribor-Celje-Ljubljana - Postojna-državna 
meja pri Novi Gorici (Uradni list RS, št.24/92), ki v 4.členu 
določa subjekt, ki bo za Republiko Slovenijo sklenil pogodbo 
o izgradnji manjkajočega dela ceste, način in postopek skle- 
nitve ter začetek veljavnosti te pogodbe. 
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Predlagatelj ni upošteval mnenja poslancev Jožeta Leniča in 
Igorja Bavčarja k 7.členu, da je potrebno v tej določbi oprede- 
liti, da se 50% domači delež nanaša na vrednost vseh del, naj 
bi pri izbiri imel prednost tisti, ki ponudi večji odstotek doma- 
čih del, ob tem pa naj bi se po možnosti upoštevala reciproci- 
teta. Iz vsebine drugega odstavka tega člena nesporno izhaja, 
da se zahtevani obseg udeležbe domačih izvajalcev in 
domače delovne sile nanaša na vsa dela v času trajanja 
koncesije. Pogojevanje reciprocitete pri izvajalskih delih bi 
bilo smiselno le v primeru, kadar bi kot koncesionar nastopala 
druga država, kar pa glede na predmet koncesije ni realno 
pričakovati. Prednost ponudnika glede na višji odstotek 
domačih izvajalcev pa bo primerno upoštevati med kriteriji za 
izbor ponudnikov pri oblikovanju javnega natečaja. 

Prav tako predlagatelj ni v celoti sledil predlogu, naj bi se 
v 9. členu osnutka predvidena ustanovitev mešanega podjetja 
nadomestila s pojmom družbe.Predlagani zakon, kot je bilo ' 
že navedeno v tej obrazložitvi, sledi elementom določenim 
v 3.členu osnovnega zakona, med katerimi je v četrti točki 
naložena ureditev možnosti ustanovitve mešanega podjetja. 
Poleg tega pa zakon o tujih vlaganjih (Uradni list SFRJ, št. 77/ 
88) v 14.členu kot obliko tujih vlaganj obravnava ustanovitev 
mešanega podjetja. Ker je pojem mešanega podjetja uporab- 
ljen skladno z navedenim iz razloga, da upošteva možne 
primere tujih vlaganj, je pojem »družba« le dodan, da bo tako 
upoštevan tudi primer, da se kot ustanovitelj družbe za 
izvedbo podjema pojavijo le domači soinvestitorji. 

Predlagatelj dalje ni upošteval mnenja navedenega poslanca, 
naj bi se opustile predlagane rešitve 11. člena osnutka zakona, 
ki napovedujejo davčne olajšave.Zlasti olajšave pri obdavče- 
nju dobička koncesionarja oziroma podjetja za izvedbo 
podjema so običajne in eden pomembnih pogojev pri obliko- 
vanju koncesijskega razmerja. Ker pa so olajšave pri obdavče- 
nju dobička in druge davčne ter carinske olajšave oziroma 
oprostitve predmet druge zakonske materije, bodo z deloma 
spremenjeno rešitvijo 11.člena osnutka s tem zakonom, ki bo 
uredil le pogoje koncesije, napovedane tudi davčne in carin- 
ske olajšave, ki pa bodo po vrsti in višini konkretizirane 

v posebnih predpisih s področja davčnega in carinskega 
sistema. Vse predlagane olajšave in oprostitve bo potrebno 
ocenjevati predvsem z vidika njihovega vpliva na celotne 
stroške investicije in trajanje koncesije, oziroma dobo vrača- 
nja vloženih sredstev in ne trenutnega učinka manjšega pro- 
računskega priliva, oziroma z vidika večjih ali manjših obvez- 
nosti koncedenta. 

Prav tako ni bilo mogoče slediti pripombi poslanca Leniča in 
predlagani spremembi 12. člena osnutka, po kateri bi koncesi- 
onar lahko prevzel v upravljanje avtocesto na celotni trasi ne 
le proti plačilu odškodnine za izkoriščanje že zgrajenih avto- 
cestnih odsekov temveč tudi povračilu stroškov za pridobitev 
potrebnih zemljišč In pripravo tehnične dokumentacije. 

V primeru vnaprejšnjega plačila odškodnine za prevzem že 
zgrajenih cestnih odsekov (v kolikor bo tako določala konce- 
sijska pogodba) bo Republika Slovenija tako pridobljena 
sredstva skladno z intencijo osnovnega zakona lahko name- 
nila za pokritje obveznosti v zvezi s pripravljalnimi deli (npr. 
pridobitev zemljišč), sicer pa le za pokrivanje obveznosti, ki 
bremenijo te odseke (odplačevanje kreditov glede na izpad 
cestnine). V primeru pa, da bi bil koncesionar dolžan povrniti 
vse stroške, ki jih je Republika Slovenija nosila s pripravljal- 
nimi deli, bi to v končni fazi pomenilo le večji delež koncesi- 
onarja v celotni investiciji in hkrati tudi sorazmerno podaljša- 
nje koncesijskega obdobja. 

Poslanec dr.Ludvik Toplak je predlagal, da se prvi odstavek 
U.člena osnutka zakona dopolni tako, da bi o izbiri koncesi- 
onarja Vlada Republike Slovenije odločila šele po pridobitvi 
predhodnega mnenja Odbora za infrastrukturo in okolje 
Državnega zbora. Predlagatelj meni, da mora izbira koncesi- 
onarja temeljiti na strokovni oceni izpolnjevanja razpisnih 
pogojev. O sprejemljivosti pogojev ponudbe bo pred podpi- 
som koncesijske pogodbe razpravljal Državni zbor, kot je to 
določeno z dopolnjenim drugim odstavkom 16. člena. Ker si 
bo Državni zbor pred tem nedvomno pridobil tudi mnenje 
pristojnih odborov, predlagana dopolnitev U.člena ni bila 
upoštevana. 

Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji 

Vlada Republike Slovenije je na 33. seji dne 24. junija 1993 
obravnavala gradivo: 

- GRADNJA AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. (lena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije in 1. člena 
začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije. 

S tem gradivom Vlada Republike Slovenije nadomešča 
gradivo »Strategija graditve in financiranja avtocestnega 
omrežja Republike Slovenije«, ki smo vam ga poslali 
z dopisom št. 402-03/90-11/16-8 z dne 15/7-1992. 

KRATKA PREDSTAVITEV 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri 
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije 
sodelovala: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 

- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za 
promet in zveze. 
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1.UV0D 

Pred nami so pomembne odločitve o hitrejši in uspešnejši 
gradnji cestnega omrežja v Sloveniji. 

Zastavljeni cilji pri tem so naslednji: 

- hitri in varni prevozi potnikov in blaga ob čim manjših 
stroških uporabnikov na ozemlju Republike Slovenije; 
- povezave s sosednjimi državami in enakovredno vklapljanje 
v prometne tokove teh držav in v Evropo ob upoštevanju kar 
najmanjšega vpliva na naše bivalno in in naravno okolje. 

Slovenski avtocestni križ z odcepi je dolg 663 km. Od tega je 
zgrajenih in v gradnji 198 km štiripasovnih in dvopasovnih 
avtocest. Zgraditi je potrebno še 465 km štiripasovnih avto- 
cest in cest ustreznega standarda. 

Na kraku avtocestnega križa v smeri zahod - vzhod od 
hrvaške meje na Dragonji do Lendave, ki je z vsemi odcepi 
dolg 480 km, je zgrajenih ali v gradnji 132 km štiripasovnih in 
dvopasovnih avtocest. V celoti je potrebno zgraditi še 348 km 
štiripasovnih avtocest in cest ustreznega standarda, na trasi 
Koper - Lendava pa s priključnimi kraki še 318 km teh cest. 

Na kraku avtocestnega križa v smeri sever - jug od Karavank 
do Obrežja, ki je skupno dolg 183 km, je zgrajenih ali je 
v gradnji 66 km štiripasovnih in dvopasovnih avtocest. Zgra- 
diti je potrebno še 117 km štiripasovnih cest in cest ustrez- 
nega standarda. 

V tem elaboratu so prikazane možnosti izgradnje slovenskih 
avtocest na tri načine, ki se med seboj ne izključujejo, ampak 
se dopolnjujejo, oziroma nadgrajujejo. Kot časovno okvir je 
izbrano obdobje od leta 1994 do leta 1999. 

V prvih dveh načinih so prikazane možnosti, ki so dane 
z obstoječim načinom financiranja cest preko integralnega 
proračuna. Ob tem so ocenjene tudi možnostih izkoriščenja 
predvidenih posojil za izgradnjo prometne infrastrukture 
v okviru podpisanega Sporazuma med Evropsko gospodar- 
sko skupnostjo in Republiko Slovenijo na področju prometa 
(v nadaljevanju Prometni sporazum). 

Iz obeh prvih dveh prikazanih načinov je razvidno, da hitrejša 
izgradnja avtocest v Sloveniji s sedanjim sistemom financira- 
nja ni mogoča. Zato je kot tretji način predlagana in prikazana 
možnost hitrejše izgradnje avtocest na podlagi posebnega 
načina financiranja preko Družbe za izgradnjo avtocest. 

Glede na sklep Državnega zbora z dne 22.4.1993, da je pri 
gradnji cest v Sloveniji prva prioriteta avtocestna povezava 
Koper - Nova Gorica - Lendava -t Šentilj, so v vseh treh 
načinih prikazane predvsem možnosti izgradnje te povezave 
do konca leta 1999. 

Samo po tretjem načinu, s pomočjo Družbe, bo mogoče v tem 
času zgraditi celotno avtocestno povezavo med Koprom in 
Lendavo. Po prvih dveh načinih bo v tem obdobju zgrajen, 
oziroma rekonstruiran samo manjši del te trase. 

2. PRIKAZ SEDANJEGA STANJA PRI FINANCIRANJU 
IZGRADNJE AVTOCEST 

Letošnja sredstva za ceste v proračunu znašajo 15 MLD SIT ali 
141 mio USD ( 5.5.93, 1 USD = 106 sit). Od tega je za 
nadaljevanje gradnje avtocest in večjih rekonstrukcij name- 
njenih 5,0 MLD SIT, za vsa ostala dela na obstoječi državni 
cestni mreži pa 10 MLD SIT. 

Ilustrativno to pomeni, upoštevaje sedanjo povprečno ceno 
4,7 mio USD za izgradnjo enega kilometra avtoceste, da bi 
bilo mogoče z denarjem namenjenim za gradnjo avtocest 
v letošnjem proračunu, zgraditi 10 km teh cest letno. Tako bi 
dogradili smer Koper - Lendava s priključnimi kraki v pri- 
bližno 30 letih. 

Ob tem pa je potrebno poudariti, da je delež sredstev za ostala 

dela na magistralni in regionalni cestni mreži letos mnogo 
prenizek in pomeni nadaljnje propadanje obstoječih državnih 
cest, saj med ostalim zagotavlja samo 20% potrebne letne 
amortizacije vozišč teh cest. 

3. PRIKAZ BODOČIH MOŽNOSTI IZGRADNJE AVTOCEST 
S SEDANJIM NAČINOM FINANCIRANJA 

3.1. PRVI NAČIN 

V tem prikazu sta program del in dinamika izvajanja novogra- 
denj in nekaterih rekonstrukcij do konca leta 1999 zasnovana 
na dveh izhodiščih: 

- upoštevanju kot osnove višino proračunskih sredstev za to 
vrsto del v letu 1993 in 
- sofinanciranju tujih finančnih institucij. 

V letu 1994 so predvidena realno enaka sredstva za ceste kot 
leta 1993 v višini 15 MLD SIT. Po letu 1994 je predpostavljena 
možnost minimalnega realnega porasta teh sredstev vsako 
leto za 1 MLD SIT, oziroma povprečno 6% na leto. Če se 
v okviru teh sredstev v naslednjih letih predvidi enak delež za 
gradnjo avtocest kot leta 1993, kar pa je glede na sedanje 
stanje obstoječe cestne mreže optimistično, bi bilo možno do 
konca leta 1999 zbrati za gradnjo avtocest skupno 330 mio 
USD. To bi po sedanjih cenah zadoščalo za izgradnjo 70 km 
teh cest. 

Ker pa je taka ocena mnogo pregroba in ne daje slike »kaj, kje 
in kdaj«, je bil za tako predpostavljene možnosti proračuna 
izdelan konkreten program, ki upošteva vse dosedanje dogo- 
vore s tujimi sofinancerji (Evropska investicijska banka, 
Evropska banka za obnovo in razvoj, italijanski posojiloda- 
jalci), tako glede višine sredstev kot tudi glede vsebine pro- 
gramov. Podrobnosti v tej kratki predstavitvi niso navedene, 
povzetek programa pa je naslednji: 

- dokončanje AC in rekonstrukcij, ki so trenutno v gradnji; 
- zelo skromna izgradnja novih avtocestnih odsekov v smeri 
zahod - vzhod; 
- rekonstrukcije nekaterih najbolj kritičnih odsekov magi- 
stralnih cest; 
- nadaljnje slabšanje stanja na obstoječi cestni mreži na 
področju modernizacij cest, obnov vozišč in obnov objektov; 
- minimalne možnosti za Izkoriščenje posojil v okviru Pro- 
metnega sporazuma. 

V smeri zahod - vzhod bi v šestih letih, do konca leta 1999, po 
tem programu zgradili skupaj 60 km novih avtocest in cest 
ustreznega standarda, kar pomeni 18,8 % preostale nezgra- 
jene trase, ob tem pa bi rekonstruirali tudi nekatere izredno 
kritične odseke na magistralnih cestah. 

Do konca leta 1997 bi lahko, upoštevajoč ostale dogovore, 
porabili samo 9% posojil v okviru Prometnega sporazuma. 

3.2. DRUGI NAČIN 

Prav podatek o zelo skromnih možnostih izkoriščenja sred- 
stev, ki so na voljo po Prometnem sporazumu, je bil povod za 
analizo, koliko sredstev iz proračuna bi bilo pravzaprav 
potrebnih za izkoriščenje predvidenih posojil iz tega spora- 
zuma do konca leta 1997 (150 mio ECU-jev, oziroma 184.mio 
USD posojil, ki jih je mogoče izkoristiti le ob zagotavljanju 
prav tolikšnega lastnega deleža). 

Zato je bil izdelan konkreten program izgradnje avtocest, 
ravno tako do konca leta 1999, ki predvideva 86% koriščenje 
posojil Prometnega sporazuma do konca leta 1997, poleg 
tega pa še porabo že odobrenih posojil Evropske investicijske 
banke (EIB), dogovorjenih posojil Evropske banke za obnovo 
in razvoj (EBRD) in italijanskih posojil. 

Podrobnosti v tej kratki predstavitvi niso navedene, povzetek 
programa pa je naslednji: 

- dokončanje AC in rekonstrukcij, ki so trenutno v gradnji; 
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- pospešena izgradnja novih avtocestnih odsekov v smeri 
zahod - vzhod s poudarkom med Celjem in Ljubljano; 
- rekonstrukcije nekaterih najbolj kritičnih odsekov magi- 
stralnih cest; 
- nadaljnje slabšanje stanja na obstoječi cestni mreži na 
področju modernizacij, obnov vozišč in obnov objektov, 
v kolikor ne bo močno povečan delež tudi za ta dela; 
- možnosti za izkoriščenje posojil v okviru Prometnega spo- 
razuma v višini 86%. 

Za realizacijo tega programa bi bilo potrebno v letih 1994 do 
1997 zagotavljati predvsem za gradnje avtocest in večje 
rekonstrukcije bistveno več, kot pa je zagotovljeno danes, 
tako da bi bil celoten proračun za ceste izredno povečan. 
V letu 1994 bi moral znašati 30 mld SIT, leta 1995 40 mld SIT, 
leta 1996 30 mld SIT in leta 1997 25 mld SIT. V vseh teh vsotah 
so vključeni celotni programi, posojila in lastni deleži za 
izgradnjo avtocest, ter dejansko potrebna sredstva za nor- 
malno vzdrževanje in obnavljanje obstoječih cest. 

S takim načinom financiranja gradnje in rekonstrukcij cest bi 
bilo možno do konca leta 1999, poleg ostalega, zgraditi 
v smeri zahod - vzhod skupaj 108,4 km novih avtocest in cest 
ustreznega standarda, kar pomeni 34 % celotne preostale 
nezgrajene trase; ob tem pa bi rekonstruirali tudi nekatere 
izredno kritične odseke na magistralnih cestah. 

Do konca leta 1997 bi s tem programom porabili 86% posojil 
v okviru Prometnega sporazuma. 

Makroekonomska razmerja tako velikega povečanja prora- 
čuna za ceste, ki bi bilo potrebno za realizacijo tega pro- 
grama, verjetno ne bodo omogočala. Ob tem so vprašljive tudi 

■možnosti uvedbe dodatnih obdavčitev v obliki namenskega 
»bencinskega tolarja«. Zato bi bilo potrebno že za realizacijo 
tega programa, ki pomeni predvsem porabo že odobrenih 
evropskih posojil in še vedno ne predstavlja zelo pospešene 
izgradnje avtocest, predvideti poseben način financiranja 
preko Družbe za izgradnjo avtocest. 

4. PRIKAZ MOŽNOSTI HITREJŠE IZGRADNJE AVTOCEST 
Z DRUŽBO 

Iz predhodnih prikazov je razvidno, da vsak ambicioznejši 
program pospešene izgradnje avtocest ob istočasnem ohra- 
njanju obstoječe cestne mreže, pa čeprav ob pomoči tujih 
sofinancerjev, močno presega sedanje realne možnosti prora- 
čuna. Vsak pospešen program izgradnje avtocest bo možno 
realizirati le s pomočjo posebnih finančnih aranžmajev. 

4.1.KONCEPT DRUŽBE 

4.1.1. Ustanovitelj družbe 

Republika Slovenija bo, v sodelovanju z domačimi in tujimi 
partnerji, ustanovila Družbo za izgradnjo avtocest (v nadalje- 
vanju Družbo), ki bo realizirala projekte dograditve avtocest- 
nega sistema s pomočjo države in pod njeno kontrolo. 

V družbi bo imela Republika Slovenija večinski delež. Predvi- 
doma bodo prisotni s kapitalskimi vložki še domači in tuji 
partnerji s področja gradbeništva, bančništva, turizma, ener- 
getike itd. 

4.1.2. Program Družbe 

Zasnova Družbe bo taka, da bo omogočeno financiranje vseh 
avtocestnih odsekov v Sloveniji. Poslovni interes Družbe bo 
čim hitrejša dograditev vseh manjkajočih avtocestnih odse- 
kov v naši državi. 

4.1.3. Delovanje Družbe 

Družba bo organizirala, financirala in nadzorovala projekte. 
Strokovna dela in izvajanje vseh tehničnih dejavnosti pa bo 
oddajala domačim in tujim izvajalcem in dobaviteljem. 

4.1.4. Financiranje Izgradnje avtocest 

Družba bo gradnjo avtocest finacirala z lastnimi sredstvi od 
pobrane cestnine, s sredstvi, ki jih bo prispevala država, 
s posojili mednarodnih finančnih institucij, z domačim in 
tujim javnim in privatnim kapitalom ter s sredstvi domačih in 
tujih izvajalcev. 

Namen družbe je angažirati finančna sredstva za gradnjo cest 
po principu projektnega financiranja, ki zahteva le omejeno 
garantno vlogo Republike Slovenije. 

4.2. PRIMER IZVEDBE PROGRAMA KOPER - LENDAVA 
S POMOČJO DRUŽBE 

Čeprav je v Sloveniji v celoti potrebno zgraditi še 465 km 
avtocest in cest ustreznega standarda, predlagamo kot izho- 
diščni program, ki bi ga realizirali z Družbo, izgradnjo avto- 
cestne povezave Koper - Lendava. Osnova za to je že ome- 
njeni sklep Državnega zbora. 

4.2.1 Investicijska vrednost programa 

Program, ki je prikazan v prilogi 1, prikazuje izgradnjo te 
avtoceste v njeni celotni dolžini 318 km do konca leta 1999, 
s kraki na Fernetiče, Novo Gorico in Šentilj. 

Investicijska vrednost programa, ocenjena na podlagi do 
sedaj izdelane projektne dokumentacije, sedanjih stroškov 
odkupov in priprave zemljišč in dosedanjih izkušenj pri grad- 
njah avtocest, znaša 1.496 mio ameriških dolarjev, kar pomeni 
povprečno 4,7 mio USD na kilometer ceste. 

Ocenjeno je, da bi bilo mogoče to vrednost precej znižati 
z bolj pragmatičnim projektnim pristopom, z olajšavami pri 
odkupih zemljišč, predvsem glede vrednotenja spremembe 
namembnosti teh zemljišč in s sprejemljivejšimi cenami grad- 
benih del zaradi hude mednarodne konkurence pri oddaji del. 
Na podlagi vsega tega se ocenjuje, da bi bilo mogoče ta 
projekt izvesti za 1.033 mio USD, kar pomeni povprečno 3,3 
mio USD na kilometer ceste. 

Glede na sedanje ekonomske perspektive Slovenije in na 
začetne ocene potenciala tujih kreditov, kapitalskih vložkov in 
domačega plasmaja obveznic ocenjujemo, da je 1.000 milijo- 
nov USA dolarjev približno zgornja meja investicij, ki bi jih 
družba lahko realizirala do konca leta 1999. 

4.2.2. Potrebni pogoji za realizacijo programa 

Poleg zagotovitve finančnih sredstev pa je ključna točka 
v celotni fazi priprav z£ posamezne avtocestne odseke izdaja 
pravnomočnega lokacijskega dovoljenja. Možni datumi izdaje 
teh odločb so predvideni na podlagi skupnega Poročila o sta- 
nju projektne dokumentacije in postopkov priprav za gradnjo 
avtocestnega sistema Republike Slovenije, ki sta ga dne 
14.5.1993 pripravila Ministrstvo za promet in zveze in Ministr- 
stvo za okolje in prostor. Dosledno spoštovanje teh rokov je 
predpogoj za realizacijo tega projekta v predvidenem časov- 
nem okviru. 

Za realizacijo tako velikega projekta v razmeroma kratkem 
času, bo poleg že navedenih pogojev, potrebno zagotoviti še 
naslednje: 

- hitro in kvalitetno izdelavo potrebne projektne dokumenta- 
cije, tehničnih in ekonomskih primerjav in študij upravičeno- 
sti s posebnim poudarkom na racionalnih tehničnih rešitvah 
v skladu z zahtevami Prometnega sporazuma; 
- stalno uspešno sodelovanje z vsemi sofinancerji projekta, 
posebno z EIB in EBRD; 
- hitra in uspešna izvedba odkupov zemljišč in razpisov za 
oddajo del; 
- racionalno in hitro izvajanje gradbenih del. 

Za vse našteto bo potreben velik organizacijski napor v obliki 
dopolnjevanja sedanjih in uvajanja nekaterih novih organiza- 
cijskih oblik za izvedbo tega projekta. 
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4.2.3. Razširitev in dopolnitev programa Družbe 

Kot je bilo že omenjeno, bo Družba ustanovljena za izgradnjo 
vseh slovenskih avtocest. 

Prikazani program zaenkrat sicer ne predvideva nobenih 
novih gradenj v smeri sever - jug, ker se naslanja na sklep 
Državnega zbora. Če bo zaradi spremembe prometnih tokov, 
ali zaradi zahtev podpisnic evropskega sporazuma, ali pa 
zaradi kakšnih drugih razlogov, nujna tudi istočasna hitrejša 
izgradnja smeri sever - jug, bo potrebno prikazani program 
med realizacijo ustrezno spremeniti in dopolniti ter najti 
dodatna sredstva za realizacijo teh dopolnitev. 

4.3. PODROBNEJŠI PRIKAZ POSLOVANJA DRUŽBE 
IN NAČINA FINANCIRANJA IZGRADNJE AC KOPER 
- LENDAVA 

Skupna reducirana vrednost investicije avtoceste Koper 
- Lendava, vkljuCno s stroški financiranja, je 1.259 mio USD. 

4.3.1. Viri financiranja 

Viri financiranja bodo naslednji (tabela A v prilogi): 

a) Participacija države: v času gradnje je predviden 25% delež 
države (proračuna) za pokrivanje stroškov gradnje. 
b) Pobiranje cestnine; predviden je prenos že zgrajenih avto- 
cest na smeri zahod - vzhod v družbo; cestnino bo pobirala 
Družba, ravno tako bo vzdrževala te ceste. 
c) Mednarodna posojila: predviden je 50% delež s strani EIB 
in EBRD za pokrivanje gradbenih stroškov. 
d) Obveznice: družba bo izdajala obveznice. 
e) Posojila tujih izvajalcev: za stroje, materiale in usluge so 
predvideni izvozni in spremljajoči komercialni krediti. 

4.3.2. Prikaz predvidenih poslovnih rezultatov Družbe 

V tabeli B v prilogi je prikazana preliminarna analiza poslova- 
nja družbe do leta 2016 v treh različnih variantah. Poslovni 
rezultat družbe je v vseh treh variantah prikazan kot razlika 
med obveznostmi ( to so: odplačevanje kreditov EIB/EBRD, 
komercialnih bank, izvoznih kreditov, odplačilo obveznic) in 
neto dohodki od cestnin. Obveznosti so pri vseh treh varian- 
tah enake, variirajo pa dohodki od cestnin in sicer: 

a) pesimistična varianta: 

- upošteva povprečno cestnino 
6 c/km na vozilo; 
- upošteva 3% realni porast prometa letno od leta 1992 dalje. 

Po tej varianti postane poslovanje družbe donosno šele leta 
2010. 

Donosnost je definirana kot poslovanje, pri katerem ni več 
potrebna pomoč državnega proračuna in dohodki od cestnin 
pokrivajo izdatke odplačevanja dolgov, stroške pobiranja 
cestnin in rednega vzdrževanja. 

V izračunu povprečne cestnine so upoštevana vsa vozila; 
generalno vzeto je povprečna cestnina na kilometer za vozilo 
za 50% višja od cestnine za osebni avto. 

Upoštevana 3 % letna rast prometa pomeni zelo previden 
pristop, kajti upoštevati bi bilo potrebno padec prometa v letu 
1991 zaradi vojne; rast bo naslednjih letih skoraj gotovo 
hitrejša, saj bo pospešeno dohitevala nivo 90. 

b) srednja varianta: 

- upošteva povprečno cestnino 
9 c/km na vozilo; 
- upošteva 3% realni porast prometa letno od leta 1992 dalje. 

Po tej varianti postane poslovanje družbe donosno leta 2004, 
torej pet let po končani gradnji. 

c) optimistična varianta 

Narejena je na podlagi študije Adrie, kjer so vse obveznosti 
enake kot pri prejšnjih dveh variantah, upošteva povprečno 
cestnino 9 c/km na vozilo, vendar izkazuje presentljivo visoke 
neto dohodke od cestnine po letu 1999, tako, da to varianto 
lahko smatramo za preoptimistično. Poslovanje postane 
donosno že v tretjem letu po dograditvi ceste. 

Kot najbolj realno možnost zaenkrat ocenjujemo srednjo vari- 
anto. 

4.3.3. Predvideni vplivi na proračun 

V tabeli B v prilogi in v priloženih diagramih so prikazani vplivi 
na proračun po vseh treh variantah. Predpostavka je, da je 
Družba neprofitna ustanova in da ji proračun krije izgubo in 
pobira dobiček. V času gradnje, do konca leta 1999, to 
pomeni, da je letna obremenitev proračuna enaka seštevku 
njegovega deleža pri izgradnji (25%) in pokrivanju izgube 
družbe. Po končani izgradnji pokriva proračun samo izgubo 
družbe, oziroma kasneje pobira njen dobiček. Primerjave 
kažejo, da so pri srednji varianti obremenitve proračuna raz- 
meroma nizke. 

Vse obremenitve proračuna so prikazane kot dejanske in ne 
upoštevajo možnosti ublažitve teh obremenitev s premostitve- 
nimi krediti in drugimi finančnimi posegi. 

4.4. POVZETEK 

V kolikor bo koncept Družbe sprejet, bo potrebna nadaljnja 
podrobna analiza prikazanih in še dodatnih variant. Ob tem 
pa je potrebno še enkrat poudariti 
naslednje: 

PRISTOP JE IZRAZITO AGRESIVEN PRI: 

- rokih izgradnje; poleg zagotovitve finančnih sredstev bo 
zahteval izreden organizacijski napor, posebno pri načrtova- 
nju in vsklajevanju ceste v prostoru; 
- cenah gradbenih del, kjer se računa na hudo mednarodno 
konkurenco in nižanje cen pri razpisih; 
- določenih ugodnostih, ki bi jih nudila država pri realizaciji 
tega projekta. 

PRISTOP JE TUDI KONSERVATIVEN, NA VARNI STRANI, ker: 

- je upoštevana razmeroma nizka letna rast prometa; 
- niso upoštevane eksterne koristi; 
- niso upoštevani in izvrednoteni multiplikativni učinki; 
- upošteva razmeroma nizko obremenitev proračuna; 
- odplačila posojil EIB in EBRD niso predvidena v najugod- 
nejših možnih rokih; 
- v povprečju ni upoštevana najugodnejša možna obrestna 
mera; 
- niso upoštevani še drugi potencialni vlagatelji doma in iz 
sosednjih držav in s tem dodatno razbremenjevanje prora- 
čuna. 

5. KONCEPT DRUŽBE V PRIMERJAVI S STRATEGIJO 
GRADITVE IN FINANCIRANJA AVTOCESTNEGA 
OMREŽJA REPUBLIKE SLOVENIJE 

V letu 1992 je Vlada Republike Slovenije sprejela Strategijo 
graditve in financiranja avtocestnega omrežja Republike Slo- 
venije, ki predvideva izgradnjo avtocest in cest ustreznega 
standarda v naši državi na naslednji način: 

1. Z oddajo koncesij tujim vlagateljem za izgradnjo in izkoriš- 
čanje naslednjih avtocest: 

- povezava Sežane in Nove Gorice z Razdrtim; 
- Razdrto - Ljubljana - Celje - Maribor; 
- Šentilj - Macelj; 
- Karavanke - Ljubljana - Obrežje. 

2. Z lastnimi sredstvi in tujimi posojili izgradnjo naslednjih 
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cest ustreznega standarda, ki bi jih bilo mogoče kasneje na 
nekaterih odsekih dograditi v štiripasovne avtoceste: 

- Slov.Bistrica - Lendava; 
- Divača - Koper - Sečovlje. 

Vrednost celotnega programa je bila ocenjena na 2.118 mio 
USD, od katerih bi morali zagotoviti: 

- 700 mio USD lastnih sredstev; 
- 168 mio USD posojil tujih finančnih institucij; 
- 1.250 mio USD vlaganj tujih koncesionarjev. 

Zagotovitev lastnih sredstev je bila predvidena z dodatnim 
namenskim »bencinskim tolarjem« v višini 9,4 SIT na liter 
naftnih derivatov izven sedanjega financiranja cest. Ta sred- 
stva bi se stekala v poseben sklad. Zadostovala bi za lastne 
deleže pri gradnji odsekov Slovenska Bistrica - Lendava in 
Divača - Koper, ter za izdelavo projektne dokumentacije in 
odkupe zemljišč na vseh ostalih trasah cest. 

V preteklih letih se je že v uvodnih pogajanjih z nekaterimi 
potencialnimi tujimi koncesionarji pokazalo, da koncesijska 
gradnja za Slovenijo ne bi bila najbolj ugodna iz naslednjih 
razlogov: 

- noben koncesionar ne vlaga v koncesijo večje vsote lastnih 
sredstev, ampak pretežno najema posojila na trgu kapitala (to 
lahko stori tudi Republika Slovenija, brez posrednikov); 
- če bi hotel tuji koncesionar v sprejemljivem času zgraditi 
daljše najbolj potrebne manjkajoče odseke naših avtocest, bi 
država morala zagotoviti lasten delež v višini do 40 % investi- 
cije, ker se drugače koncesionarju zaradi relativno majhnega 
prometa na večini naših cest, zaradi vkalkuliranega dobička 

in rizika, račun glede na pričakovano pobrano cestnino ne 
izide; 
- v kolikor pa država lastnega deleža ne bi zagotovila, bi tuji 
koncesionar gradil razmeroma zelo dolgo in s tem izničil 
prednost tuje koncesije, kratek rok izgradnje ( ponudba Phi- 
lipp Holzmann za koncesijo Karavanke - Ljubljana - Obrežje 
in Fernetiči - Ljubljana); 
- poleg vsega navedenega, bi država morala dati tujemu 
koncesionarju v vsakem primeru že zgrajene avtoceste v izko- 
riščanje. 

Če pa država že daje zgrajene avtoceste v izkoriščanje in 
mora poleg tega dati še lasten delež, je bolje, da vse to da 
v slovensko družbo, ki bo poslovala neprofitno in brez vkalku- 
liranega rizika; poleg tega bo v tem primeru cesta vseskozi 
naša in ne v upravljanju in izkoriščanju tujcev 20 in več let. 

Vse kar lahko zagotovi tuji koncesionar, bo lahko zagotovila 
tudi Družba, s tem, da bo skrbela za skrajno racionalno 
gradnjo z najnižjimi možnimi cenami gradbenih del in mini- 
malnimi stroški financiranja in manegementa. 

V primerjavi z modelom predvidenim v Strategiji, kjer večina 
financiranja izgradnje avtocest temelji na dodeljevanju kon- 
cesij tujim vlagateljem, se predlaga ustanovitev Družbe kot za 
Slovenijo ugodnejši način hitrejše izgradnje avtocest. 

Družba bo sicer tudi dobila od države v izkoriščanje in uprav- 
ljanje že zgrajene avtoceste, ravno tako tudi dodatne deleže iz 
proračuna, vendar bo cesta ob tem vseskozi slovenska, naši 
bodo tudi vsi multiplikativni učinki med gradnjo in po njej. Po 
določenem času, ki pa bo precej krajši od trajanja koncesije, 
pa bo država pobirala tudi dobiček. 

Dinamika gradnje AC Koper—Lendava v obdobju 1993—1999 
Celotna izgradnja s priključnimi kraki po 1.1999 

Priloga 1 

Datum: 5. 5. 1993 
opis inv. str. 

v mio USS 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Primorski krak 
Čebulovica-Divača 38,50 
Divača-Kozina 23,00 
Obvoznica Kozina in razcep 9,20 
Kozina-Črni Kal 40,70 
Črni Kal-Ankaran 39,50 
Razdrto-Podnanos 72,00 
Podnanos-Selo 56,70 
Selo-Šempeter 58,80 
Razcep Divača-Dane 63,50 
Dane-Fernetiči 40,30 
Štajerski krak 
Malence-Šentjakob 73,00 
Šentjakob-Blagovica 137,00 
Blagovica-Vransko 120,00 
Vransko-Arja vas 119,00 
Arja vas-Hoče 155,60 
Slivnica-Miklavž 38,50 
Miklavž-Pesnica 85,20 
Pesnica-šentilj 53,90 
Zadobrova-Tomačevo 30,00 
SI. Bistrica-Hajdina 52,20 
Hajdina-Ormož 95,10 
Ormož-Pince (Lendava) 86,40 

2,70 

23,10 

35,28 
19,05 
12,09 

14,60 

23,80 
23,34 

18,87 
6,00 

15,40 

14.40 
11,34 
23,52 
31,75 
20,15 

43,80 

24,00 
71,40 
23,34 

21,56 
18,00 
31,32 

4,60 

9,88 
21.60 
17,01 

12,70 
8,06 

14,60 
41,10 
24,00 
23,80 
23,34 

10,78 
6,00 

20,88 
19,02 

11,50 
2,76, 
9,74 
9,88 

21,60 
17,01 

54,80 
24,00 

38,90 

17,04 

47,55 
17,28 

6,90 
4,60 

24,35 
9,88 

14,40 
11,34 

41,10 
24,00 

23,34 
15,40 
42,60 

28,53 
43,20 

1,84 
14,61 
9,88 

24,00 

23,34 
23,10 
25,56 

25,92 
Skupaj vzhod-zahod 1.496,10 2,70 176,13 349,98 257,37 272,06 289,64 148,25 
Reducirana ocena inv. str. 1.033,00 126,00 251,00 180,00 182,00 193,00 101,00 
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Tabela A 

VIRI IN PORABA FIN. SREDSTEV 
KONCEPTUALNI MODEL 
SLOVENSKA CESTA VZHOD ZAHOD 
ver. 3 maj 1719 

Investicijski izdatki 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 TOTAL 
Gradbeni stroški 
Stroški financ 

0,0 
0,0 

126,0 
5,4 

251,0 
17,9 

180,0 
29,0 

181,0 
45,9 

193,0 
62,9 

102,0 
65,0 

1033,0 
226,1 

Cl/I IDA I 
VIRI FIN. SREDSTEV 
Posojila pri 50% gradb. stros. 
EBRD 
EIB 

0,0 131,4 

30,0 
30,0 

268,9 

60,0 
60,0 

209,0 

45,0 
45,0 

226,9 

45,0 
45,0 

255,9 

50,0 
50,0 

167,0 1259,1 

25,0 
25,0 

255,0 
255,0 

Subtotal 
Lastna sredstva 
DRUŽBA 
obveznica 
cestnine neto: 
posojila izvajalcev 
izvozni krediti 85% 
posojila bank 15% 

PRORAČUN RS 
posebni prispevki RS 
dod. na gorivo 

0,0 

0,0 
0,0 

0,0 

60,0 

15,8 

21.4 
3,2 

30.5 

120,0 

20.0 
20.1 

42,7 
6,4 

59,7 

90,0 

20,0 
24,9 

30,6 
4,6 

38,9 

90,0 

30,0 
24,9 

30,8 
4,6 

46,6 

100,0 

30,0 
37,0 

32,8 
4,9 

51,2 

50,0 

30,0 
36.0 

17,3 
2,6 

31.1 

510,0 

130,0 
158,7 

0,0 
175,6 
26,3 
0,0 

257,9 
00,0 

0,0 
SKUPAJ 0,0 131,4 268,9 209,0 226,9 255,9 167,0 1259,1 
nota: ne vključuje odplačilo dolge 25 mil. dol 

za obstoj sektorjev Vzh-Zah. 
cestnine neto - pobrana cestnina manj stroški pobiranja in redno vzdrževanje 
cestnina povp. 6c, glej Finančna analiza - skupni pregled 

Tabela B 

SLOVENSKA avtocesta vzhod—zahod 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sk. 
30,5 59,7 38,9 46,6 51,2 31,1 

U 4,3 2,7 1,4 0,6 

IZDATKI 
PORAČUNAŠ 
odplačevanje za zgr. AC 
vzhod-zahod 
Skupno - Proračun RS 
ODPLAČEVANJE KREDITOV 
EIB/EBRD 
K0MERC.BANKE 
IZVOZNE BANKE EXIM 
OBVEZNICE 

37,7 64,0 41,6 48,0 51,8 31,1 

4,2 15,0 25,3 39,3 51,3 59,4 64,2 65,3 62,2 602 57.6 55,1 52,6 50,0 47,5 44,9 42,4 34,6 24j 17,6 10,9 3,6 
0,3 0,8 1,8 3,5 4,7 5,5 6,2 5,7 4,0 2,8 1,7 0,6 
1,7 5,1 10,3 17,8 23,6 27,9 30,5 31,2 29,4 27,7 23,3 16,5 11,6 6,9 2,3 

1,6 6,110,6 15,1 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 39,6 38,0 43,5 35,0 34,5 
SKUPNO Odplačila Zadolženo 6,2 22,5 43,5 71,2 94,7 112,4 120,5 121,8 115,7 110,3 122,2 110,2 107,7 95,9 84,3 44,9 42,4 34,6 24,8 17,6 10,9 3,6 
POSLOVNI USPEH/IZGUBA 

Neto doh. iz cestnin pri 6cfem 
Poslovni rezultat pri 6c/km 
Odliv/Priliv/ tv pror* 
Neto doh. iz cest. pri 9c/km 
Poslovni rezultat pri 9c/Vm 
0dliv/Priliv/v proračun 
Neto doh. Adria projekc. 
Poslovni rezultat 
0dliv/Priliv/v proračun 

15,8 20,1 24,9 
15,8 13,9 2,4 

-21,9 -50,1 -39,2 
153 35,8 43,6 
15,8 29,6 21,1 

-21,9 -34,4 -20,5 
15,8 35,8 43,6 
15,8 29,6 

24,9 37,0 36,0 
-18,6 -34,2 -58,7 

43,6 63,3 63,3 
0,1 -7,9-31,4 

47,9 -59,7 -62,5 
43,6 63,3 82,9 

0,1 -7,9-11,8 
21,9 -34,4 -20,5 -47,9 -59,7 -42,9 

21,1 

64,8 67,3 64,9 
-47,6 -53,2 -56,9 
-47,6 -53,2 -56,9 
106,7 110,5 109,4 
-5,7 -10,0 -12,4 
-5,7 -10,0 -12,4 
100,1 109,7 119,4 
-12,3-10,8 -2,4 
-12,3-10,8 -2,4 

67,6 66,4 68,2 
-48,1 -43,9 -54,0 
-48,1 -43,9 -54,0 
113,4 113,5 116,8 
-2,3 3,2 -5,4 
-2,3 3,2 -5,4 

128,9 139,4 149,9 
13,2 29,1 27,7 
13,2 29,1 27,7 

66,1 69,1 722 
-44,1 -38,6 -23,7 
-44,1 -38,6 -23,7 
116.1 120,7 125,3 

5,9 13,0 29,4 
5,9 13,0 29,4 

174.2 166,8 179,9 
64,0 59,1 84,0 
64,0 59,1 84,0 

75,4 78,7 
-8,9 333 
-8,9 33,8 

130,1 136,0 
45,8 90,1 
45,8 90,1 

194,0 208,9 
109,7 164,0 
109,7 164,0 

80,0 83,0 86,0 
37,6 48,4 61 i 
37,6 48,4 61 ž 

140,0 147,0 150,0 
97,6 112,4 125,2 
97,6 112,4 125,2 

224,9 232,9 250,8 
182,5 198,3 226,0 
182,5 198,3 226,0 

1-77,4 
88,0 90,6 93,4 
70,4 79,7 
70,4 79,7 

153,0 157,0 162,0 
135,4 146,1 158,4 954,1 
135,4 146,1 158,4 
288,0 330,0 353,0 
270,4 319,1 349,42118,0 
270,4 319,1 349,4 

-Predpostavka če je Družba neprofitna ustanova ki ji Proračun krije izgue in pobira dobiček 
Poslovni rezultat je na razpolago tudi za kritje invest. vzdrževanja, itd. 
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PESIMISTIČNA VARIANTA 
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SREDNJA VARIANTA 

2 i 

3 I 
N o 
m c 

— £■ 

K 

E 

I 

5 

J L 

S 

3 

to 

*8 
o 
CM 

CM 

K) 

CM 

CM 

2g 

_8S 

8° 

as 

s° 
^ lO cvjg 

*S L-» • • 
O fsT) 

Osi ^ 
o™ 

' o ,_ 

§s 

Ha 
oo °> 
o>,~~ 

'o>r* 
_H cr> 

. CT> r~ 
CT) to 

_Z &> 

CT> 
" Ol 

V 

O l_ 
Cl 
N 

T) 
O 

1 

E 
o 
o. 

■*-> 
m 
E 

r> 

E .* 
\ 
v 

o> 

o 
oo 

o 
tO 

o 
-<d- 

o o 
CM O 

o o o o o o 
oo ID ^ (M ' CM 

O 
-*±- 

o 
i£> 

O 
00 

•|op vsn JLJOIIJUJ 

poročevalec 29 



OPTIMISTIČNA VARIANTA 
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Predlog za izdajo zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR s predlogom 

zakona - EPA 274 

Vlada Republike Slovenije je na 33. seji dne 24. junija 1993 
določila besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN DRU- 
GIH POSEGOV V PROSTOR S PREDLOGOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije in 1. člena začasnega 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da 
na podlagi 103. člena poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije v zvezi s 1. členom začasnega poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije uvrsti navedeni zakon na 
dnevni red nadaljevanja 10. seje Državnega zbora. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem 

postopku, ker prekluzivni rok za vložitev zahtev za odlog 
prisilne izvržbe po veljavnem predpisu izteče 9/7-1993. 
S podaljšanjm roka in dovolitvijo obročnega plačila depo- 
zita za socialno ogrožene prosilce pa bo v večji meri 
dosežen namen, zaradi katerega je bil zakon sprejet. * 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri 
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije 
sodelovala: 

- Miha JAZBINŠEK, minister za okolje in prostor, 

- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu 
za okolje in prostor. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor 

RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor (v nadaljevanju: zakon) na seji dne 26. 3. 
1993. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 18/93. 

Z zakonom so bili med drugim določeni tudi pogoji in 
postopki za legalizacijo obstoječih črnih gradenj. Čeprav je 
bil rok za vlaganja zahtev za odlog prisilne izvršbe na videz 
dovolj dolg, se je v praksi izkazalo, da to ni res. Interes 
črnograditeljev je sicer izjemno velik. To potrjuje blizu 1000 
vloženih zahtev za odlog prisilne izvršbe, kar predstavlja pri- 
bližno 10% obstoječih nedovoljenih gradenj stavbnih objek- 
tov. Mnogi črnograditelji pa v tako kratkem času niso uspeli 
zagotoviti sredstev za plačilo depozita, ki je pogoj za uveljav- 
ljanje odloga prisilne izvršbe. 

S podaljšanjem roka in dovolitvijo obročnega plačila depozita 
za socialno ogrožene prosilce bo v večji meri dosežen namen 
zaradi katerega je bil zakon sprejet, saj predlagatelj pričakuje 
prav na ta račun še večje in hitrejše odločanje črnograditeljev 
za vlogo iz 11. člena zakona. 

POGLAVITNE REŠITVE 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se prekluzivni 
rok 90 dni za vlaganje zahtev podaljša tako, da lahko investi- 
torji vložijo zahtevo najkasneje do 10. 10. 1993. Istočasno 
predlog zakona opredeljuje način in pogoje obročnega 
načina plačila depozita. 

• FINANČNE POSLEDICE 

Za proračun ne nastajajo zaradi teh sprememb nikakršne 
finančne posledice. 

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor 

1.člen 

V 5. členu se v 1. odstavku 76. c člena tega zakona v tretji 
vrstici besedilo »člena« popravi tako, da se pravilno glasi: 
»člena tega zakona«. 

2. člen 

V zadnji vrstici 3. točke 7. člena se beseda »drugega« nado- 
mesti z besedo »tretjega«. 

3. člen 

V 11. členu se v 1. odstavku besedilo »lahko v 90 dneh od 
dneva uveljavitve tega zakona« nadomesti z besedilom »sme 

najkasneje do 10.10.1993« ter na koncu 3. odstavka doda nov 
stavek, ki se glasi: 

»Za stanovanjske objekte in za gospodarske objekte na kmeti- 
jah lahko upravni organ iz 1. odstavka tega člena v primeru 
socialne ogroženosti na podlagi potrdila Centra za socialno 
delo posamezniku dovoli obročno plačilo depozita in sicer 
tako, da plača 50% depozita ob vložitvi zahteve za odlog, 
preostanek pa v 6 mesecih.«. 

4. člen 

Ta zakon prične veljati dan po objavi v Uradnem listu Repu- 
blike Slovenije. 

poročevalec 31 



OBRAZLOŽITEV 

Drugi odstavek 1. člena predlaganega zakona je popravek 
očitne napake. Enako velja za predlagani 2. člen, s katerim se 
odpravlja napaka v 7. členu zakona ter predlagani 4. člen. 

Predlagano podaljšanje 90 dnevnega prekluzivnega roka 
omogoča investitorjem nedovoljenega posega v prostor, za 
katerega je predpisano lokacijsko dovoljenje, da vložijo zah- 
tevo za odlog prisilne izvršbe in sicer najkasneje do 10. 10. 

1993. Istočasno predlagane spremembe omogočajo socialno 
ogroženim posameznikom za stanovanjske objekte in gospo- 
darske objekte na kmetijah obročno plačilo depozita in sicer 
50% pred ali ob vložitvi vloge, preostanek pa v 6 mesecih. 

Predlagane spremembe in dopolnitve pa ne podaljšujejo 
odloga izvršbe, inšpekcijske službe pa bodo tudi v tem času 
izvajale inšpekcijsko nadzorstvo. 

Predlog za izdajo zakona o LASTNINJENJU STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

s predlogom zakona - EPA 273 

Na podlagi 266. in 267. člena Poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije, v zvezi z 2. odstavkom 1. člena začasnega 
poslovnika Državnega zbora, vlagamo: 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O LASTNINJENJU 
STAVBNIH ZEMLJIŠČ S PREDLOGOM ZAKONA 

Skladno s 312. členom Poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije predlagamo, da Državni zbor sprejme zakon po 
skrajšanem postopku tako, da hkrati obravnava in sprejme 

predlog za izdajo in zakonski predlog. Gre za zakon, ki 
ureja področje, ki je bilo izpuščeno v zakonu o denaciona- 
lizaciji in v zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. 
Glede na to, da denacionalizacija in lastninjenje že pote- 
kata je nujno, da se predlagani zakon sprejme po skrajša- 
nem postopku. 

Izidor Rejc, I. r. 
Stane Frim, I. r. 

Miroslav Geržina, I. r. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o lastninjenju stavbnih zemljišč 

I. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zem- 
ljišč iz leta 1958 je prenesel v družbeno lastnino vsa stavbna 
zemljišča. Pojem stavbnega (gradbenega) zemljišča je bil 
opredeljen z okoliši, ki so bili namenjeni po odločbah pristoj- 
nih organov pretežno za gradnjo. Po tem zakonu so prešla 
v družbeno last poleg mestnih jeder tudi širša področja, 
namenjena za razvoj naselij. Tako so bile nacionalizirane 
parcele na katerih so bile zgrajene hiše, hišam pripadajoči 
vrtovi in druga funkcionalna zemljišča, nezazidana stavbna 
zemljišča, pa tudi kmetijska zemljišča znotraj zazidalnih okoli- 
šev. Gradbeni okoliši so se določali in razširjali tudi v letih po 
uveljavitvi zakona o nacionalizaciji, tako, da je nacionalizacija 
gradbenih zemljišč potekala vse do družbenih sprememb 
v osemdesetih letih. 
Nacionalizacija je pomenila odvzem lastninske pravice prvot- 
nemu lastniku, ne pa nujno tudi odvzema posesti. Veljalo je, 
da ostane nacionalizirano zemljišče v uporabi prejšnjega last- 
nika, dokler ga pristojni upravni organ ne dodeli drugemu 
uporabniku, ki je lahko bil družbena pravna oseba ali pa tudi 
zasebnik. Pri funkcionalnih zemljiščih, kamor so v mnogih 
primerih sodili tudi hišam pripadajoči vrtovi, je veljalo, da 
pripada pravica uporabe vsakokratnemu lastniku hiše. Ta je 
bil tudi zavezan za plačilo pripadajočih davščin na posest 
zemljišč in davka od zemljiškega katastrskega dohodka. Pra- 
vica uporabe zemljišča v družbeni lasti je bila praviloma 
vknjižena v zemljiško knjigo. 

S pravico uporabe je bil prva leta po nacionalizaciji dovoljen 
pravni promet, kasneje pa prepovedan. Kadar je bila pravica 
uporabe knjižena na vsakokratnega lastnika stavbe, je promet 
s pravico uporabe lahko potekal s prodajo te stavbe. Kdor je 
hotel prodali svojo gradbeno parcelo je moral zgraditi, ali vsaj 
začeti graditi hišo in jo kasneje prodati. 

Vedno je bilo možno dedovanje pravice uporabe, vendar je 
bilo kasneje od tega izvzeto oporečno dedovanje ter dopuš- 
čeno le dedovanje po zakonu. To seveda ni veljalo za funkci- 
onalna zemljišča, ki so delila usodo stavb; pri teh omejitev ni 
bilo, razen kolikor bi se povečalo število stanovanjskih nepre- 
mičnin v lasti posamezne osebe preko dovoljene meje. 

Opisana ureditev je ustvarila povsem svojski sistem stvarnih 
pravic do zemljišč v družbeni lasti, ki jih zakoni o denacionali- 
zaciji ni uspel prevesti v običajne lastninske pravice tako, da 
bodo potrebni dodatni prepisi. 

Po določilih zakona o denacionalizaciji se podržavljene stvari 
načeloma vračajo upravičencu, to je tistemu, ki so mu bile 
podržavljene. Če je upravičenec mrtev, se odloča o vrnitvi ali 
odškodnini glasi na njega, nato pa se opravi zapuščinski 
postopek po splošno veljavnih načelih. 

Zakon o denacionalizaciji v 32. členu določa, da se stavbna 
zemljišča ne vračajo, če so zazidana, razen če je na njih 
zgrajeni trajni objekt v lasti upravičenca. Pač pa se vračajo 
stavbna zemljišča, na katerih ima upravičenec pravico upo- 
rabe (31. člen). 

Zakon ne govori o primerih, ko »upravičenec«, to je oseba, ki 
mu je bilo stavbno zemljišče podržavljeno in nosilec »pravice 
uporabe« nista ista oseba. Uveljavila se je praksa, da se ta 
zemljišča ne vračajo in ostajajo torej še vedno pod režimom 
»družbene lastnine« in »pravice uporabe«. 

Uveljavljena praksa ima svojo logiko. Prejšnji lastnik podržav- 
ljenega zemljišča, sedanji upravičenec do denacionalizacije, 
je lahko s svojo »pravico uporabe« že razpolagal. Pravico 
uporabe so si lahko pridobile tudi druge osebe bodisi z dedo- 
vanjem, bodisi z nakupom stavb. Prav tako je lahko družbeno 
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politična skupnost, ali kdo drug na temelju sklepa družbeno 
politične skupnosti, postal novi »nosilec pravice uporabe« na 
tem zemljišču vračali prvotnemu lastniku (denacionalizacij- 
skemu upravičencu), bi s tem povzročili situacije, po katerih 
bi imel nekdo »trajno pravico uporabe« na zemljišču 
v zasebni lasti druge osebe, kar bi posredno ohranjalo neu- 
strezne lastniške odnose oziroma stvarne pravice iz prejš- 
njega sistema. Temu se izogiba tako zakon o denacionaliza- 
ciji, kakor tudi zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

Nerešeno je tudi vprašanje odškodnine. Zakon o denacionali- 
zaciji določa, da pripada upravičencu, to je bivšemu lastniku 
podržavljenega zemljišča odškodnina, če zemljišča ni 
mogoče vrniti v naravi. Če je tako zemljišče prevzela država 
brez odplačila n. pr. z zaplembo, je situacija jasna. Če je bila 
poračunana in izplačana odškodnina za odvzem »pravice do 
uporabe« je treba za valoriziran znesek te odškodnine zmanj- 
šati odškodnino, ki pripada upravičencu po zakonu o denaci- 
onalizaciji, kar tudi sledi iz zakona. Nastane pa vprašanje, ali 
in do kakšne odškodnine je upravičen bivši lastnik, ki je 
pravico do uporabe prodal drugemu zasebniku bodisi samo- 
stojno, kar je bilo možno v prvih letih po uveljavitvi zakona 
o nacionalizaciji, ali jo je prenesel na drugo fizično ali pravno 
osebo s prodajo stavbe, ali z dedovanjem. Prav tako ni ure- 
jeno vprašanje pravic nosilca uporabe, če mu je bila ta pravica 
odvzeta na način, kot je bil določen za podržavljanje lastnine 
(razlastitev, arondacije, zaplembe itd.). 

II. NAČELA IN CILJI 

Z zakonom bi prevedli pravico uporabe na stavbnih zemljiščih 
v lastninsko pravico. Predlagane rešitve slede uveljavljenim 
rešitvam pri zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki 
pravico uporabe na družbenih sredstvih spreminja v lastnin- 
sko pravico in za družbeni kapital izdaja delnice. Ko gre za 
kmetijska zemljišča in gozdove ta zakon prenaša lastninsko 
pravico na državo po samem zakonu in to brez posebnega 
postopka. Analogna rešitev je tudi v stanovanjskem zakonu, ki 

je olastninil družbena stanovanja tako, da so postale pravne 
osebe, ki so imele na njih pravico uporabe z dnem uveljavitve 
zakona, njihovi lastniki. S predlaganim zakonom bi tako pre- 
nehala družbena lastnina na stavbnih zemljiščih. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

Z zakonom bi postale fizične in pravne osebe, ki imajo pravico 
uporabe na družbenih stavbnih zemljiščih lastniki teh zem- 
ljišč po samem zakonu brez posebnih postopkov. Prav tako bi 
se poočitev lastniške spremembe v zemljiški knjigi izvedla po 
uradni dolžnosti. 

Uveljavitev zakona ne bi imela posledic za postopke po pred- 
pisih o denacionalizaciji. 

Zakon bi uredil tudi vprašanje odškodnin za podržavljena 
stavbna zemljišča tako, da bi izključil odškodninske zahtevke 
bivših lastnikov in nosilcev uporabe, ki so svojo pravico upo- 
rabe na družbenem stavbnem zemljišču prenesli na drugo 
fizično osebo s pravnim poslom in za primere, ko je pravica 
uporabe prešla na drugo osebo z dedovanjem. Ta izključitev 
ne bi veljala za odplačne ali neodplačne pravne posle, ki so 
bili sklenjeni kot nadomestilo za odločbe državnih organov 
o prisilnem prenosu pravice uporabe. 

Nosilci pravice uporabe na gradbenih zemljiščih, ki jim je bila 
ta pravica podržavjena na način po 3. 4. ali 5. členu zakona 
o denacionalizaciji postanejo upravičenci do denacionaliza- 
cije in lahko vložijo svojo zahtevo za denacionalizacijo v roku, 
ki ga določa zakon o denacionalizaciji. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Ta zakon za državo ne bi imel nobenih neposrednih finančnih 
posledic. 

PREDLOG ZAKONA o lastninjenju stavbnih zemljišč 

1. člen 

Pravne in fizične osebe, ki imajo pravico uporabe na družbe- 
nih stavbnih zemljiščih postanejo z dnem uveljavitve tega 
zakona lastnice teh zemljišč. 

Sprememba lastništva se poočiti v zemljiški knjigi po uradni 
dolžnosti. 

2. člen 

Sprememba lastništva po prvem členu tega zakona ne vpliva 
na obveznosti strank v postopkih denacionalizacije, lastnin- 
skega preoblikovanja podjetij, lastninjenja stanovanj in stano- 
vanjskih hiš ter drugih postopkih lastninjenja družbene last- 
nine. 

Nosilec pravice uporabe na stavbnem zemljišču, ki mu je bila 
ta pravica odvzeta na temelju dejanj navedenih v 3., 4. in 5. 
členu zakona o denacionalizaciji (Ur. I. RS 27/91-1), je upravi- 

čen do denacionalizacije, če izpolnjuje druge pogoje dolo- 
čene z zakonom. 

Oseba iz prejšnjega odstavka tega člena lahko vloži zahtevo 
za denacionalizacijo pri pristojnem organu v roku, ki ga 
določa zakon o denacionalizaciji. 

3. člen 

Upravičencu po zakonu o denacionalizaciji, ali nosilcu pra- 
vice uporabe na podržavljenem stavbnem zemljišču, ki je 
prenesel pravico uporabe na zemljišču, ki mu je bilo podržav- 
ljeno, na drugo fizično osebo z odplačnim pravnim poslom ali 
z dedovanjem, ne pripada odškodnina po zakonu o denaci- 
onalizaciji, razen, kadar je pogodba o prenosu nadomestila 
odločbo državnega organa. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

S predlogom zakona se ureja vprašanje lastninjena stavbnih 
zemljišč tako, da se družbena lastnina na njih nadomesti 
z lastnino znanih fizičnih in pravnih oseb. 

Predlagani zakon uvaja spremembo lastninske pravice sam 
po sebi in za prehod ne predvideva posebnih postopkov. 
Rešitev je ustrezna, saj je bila pravica uporabe na stavbnih 
zemljiščih v družbeni lastnini vknjižena kot posebna pravica 
v zemljiški knjigi. 

Predlagani zakon sledi rešitvam v drugih zakonih s področja 
lastninjenja, kot so zakon o lastninskem preoblikovanju 

podjetij in stanovanjski zakon, ki sta prav tako prevedla druž- 
beno lastnino v lastnino znanih fizičnih in pravnih oseb. 

Predlagani zakon ureja tudi vprašanje odškodnine za podr- 
žavljeno stavbno zemljišče tako, da pripada bivšemu lastniku 
pravica do odškodnine po predpisih o denacionalizaciji razen 
v primeru, ko je pravico do uporabe na stavbnem zemljišču 
prenesel odplačano ali z darilom na drugo fizično osebo, ali 
kadar je pravica uporabe prešla na drugo osebo z dedova- 
njem. Predlagani zakon določa še, da je do denacionalizacije 
upravičena tudi oseba, ki ji je bila pravica uporabe vzeta na 
način, ki je veljal za podržavljanje premoženja. 
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Vlada Republike Slovenije je na 32. seji dne 17. junija 1993 
določila besedilo: 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O MEROSLOVJU 
Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. 
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in 
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupšine Republike Slovenije ter 1. 

člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu 
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sode- 
lovali: 

- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnolo- 
gijo, 

- dr. Rado GENORIO, državni sekretar v Ministrstvu za 
znanost in tehnologijo, 

- Peter PALMA, direktor Urada Republike Slovenije za 
standardizacijo in meroslovje. 

POVZETEK 
Zakon ureja sistem merskih enot, etalonov In drugih 
zakonskih meril, odobritve tipa meril, overjanje meril In 
njihovo vzdrževanje, proizvodnjo In prodajo ter nadzor 
količin in označevanje predpaklranlh proizvodov. 

Zakon kot osrednje vladno strokovno telo, pristojno za 
vsa operativna vpraianja o meroslovju, določa Urad 
Republike Slovenije za standardizacijo in meroslov|e, ki 
predlaga In uresničuje politiko In strategijo na področju 
meroslovja. Je vrh razvejanega sistema, ki se razpreda 
v vse dele družbe. 

Določa se uporaba merskih enot po mednarodnem 
sistemu SI. Uporabo enot izven SI sistema lahko dovoli 
minister, pristo|en za meroslovje. 

Priznanje etalonov za nacionalne etalone in njihova 
sledljlvost sta v pristojnosti države, kar pomeni, da mora 
država priskrbeti tudi sredstva za vzdrževanje nacional- 
nih etalonov. Zakon omogoča, da so imetniki nacionalnih 
etalonov in etalonov poleg Urada tudi pravne osebe. Te 
morajo skrbeti za trajno izpolnjevanje merosiovnih pogo- 
jev, katerim morajo ustrezati etalonl. 

Zakon se nanaia le na merila, ki se uporabljajo v točno 
določene namene. Vsa merila, ki so določena kot zakon- 

ska merila, morajo imeti tipsko odobritev In overitev. 
Podvržena so tudi kontrolnim pregledom. Vsi, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo, uvažanjem, popravljanjem, ser- 
visiranjem, prodajanjem ali dajanjem meril v najem, 
morajo o tej svoji dejavnosti obvestiti Urad. 

Ureja se tudi področje predpaklranlh proizvodov z zah- 
tevo, da smejo v promet le v primeru, da so opremljeni 
z točno, razločno in nedvoumno označbo količine in da je 
njihova dejanska količina v okviru dovoljenih odstopanj 
od označene količine. 

Urad lahko del svojih zakonskih pristojnosti ob določe- 
nih pogojih prenese na pravne osebe. S tem se zmanjšu- 
jejo stroški delovanja državne uprave. 

Za storitve, ki jih po tem zakonu opravlja Urad, se plaču- 
jejo pristojbine In stroški. Vlada Republike Slovenije izda 
uredbo, s katero določi višino pristojbin in stroškov. 

Urad opravlja meroslovni nadzor nad Izvajanjem javnih 
pooblastil, poverjenih pravnim osebam. Meroslovni nad- 
zor nad izvajanjem zakonskih določil pa izvaja tudi tržna 
Inšpekcija. 

Nespoštovanje zakonskih določil je opredeljeno kot pre- 
kršek, katerega storilec se kaznuje s predpisano 
denarno kaznijo. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o meroslovju 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Poenoten mednarodni meroslovni sistem omogoča nemo- 
teno mednarodno trgovino, zato so vlade večine držav s pod- 
pisom Metrske konvencije omogočile nastanek takega mero- 
slovnega sistema. Nekdanja SFRJ je bila podpisnica te kon- 
vencije, Zvezni izvršni svet pa je ustanovil Zvezni zavod za 
mere in plemenite kovine, saj je zvezna ustava v 281. členu 
nalagala federaciji skrb, pravice in dolžnosti, da preko zvez- 

nih organov ureja in zagotavlja sistem merskih enot, kontrolo 
meril in plemenitih kovin. 

Področje meroslovja je v SFRJ urejal Zakon o merskih enotah 
in merilih (Uradni list SFRJ, št. 9/84, 59/86, 20/89 in 9/90). Na 
podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 -I) se zgoraj navedeni zvezni 
zakon v Sloveniji smiselno uporablja kot republiški predpis. 
Pristojnosti Zveznega zavoda za mere in plemenite kovine je 
prevzel Urad Republike Slovenije za standardizacijo in mero- 
slovje. 

Obstoječi zakon ne ustreza zahtevam poenotenega medna- 
rodnega meroslovnega sistema. S sprejetjem predlaganega 
Zakona o meroslovju bo Republika Slovenija pridobila 
osnovo za postavitev sodobnega meroslovnega sistema, ki ga 
mora imeti za dosego kompatibilnosti z mednarodnim siste- 
mom. Z ustanovitvijo Mednarodne organizacije za zakonsko 
meroslovje (Organisation Internationale de Mtrologie Lgale 
- OIML), ustanovljene v Parizu leta 1956, v katero se lahko 
včlanijo vlade posameznih držav, so članice te organizacije 

Predlog za združitev prve In druge faze sprejema 
zakona 

V skladu z 265. členom Poslovnika o delu Skupšči- 
ne Republike Slovenije predlagamo združitev pr- 
ve in druge faze sprejema zakona, tako da se 
hkrati obravnava In sprejema predlog za izdajo 
zakona In zakonski osnutek. 
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dosegle, da so osnovne zahteve za posamezna merila in 
načini njihovega preverjanja enotni. OIML izdaja priporočila 
in dokumente, ki so osnova za zakone in druge predpise 
posameznih članic. Dokumenti so svetovalnega značaja, 
medtem ko so priporočila obvezujoča za članice OIML. Slove- 
nija je takoj po osamosvojitvi sprožila postopek za članstvo in 
je v mesecu marcu 1993 postala članica OIML. Sedaj mora 
spoštovati zahteve te organizacije in imeti ustrezno zakono- 
dajo, ki bo temeljila na mednarodnih meroslovnih priporočilih 
in dokumentih. Leta 1975 je OIML izdal svoj dokument 
z naslovom »Law on Metrology, International Oocument of 
the International Committee of Legal Metrology: CIML1975 D. 
I. No. 1«. Omenjeni dokument predstavlja osnovo za pripravo 
Zakona o meroslovju. 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Namen predloženega zakona je zgraditi tak meroslovni 
sistem, ki bo upošteval vse obstoječe zmogljivosti, s tem 
zahteval čim manj vlaganj in se do določene mere sam vzdrže- 
val. 

Temeljno načelo, ki je bilo upoštevano pri vzpostavitvi enot- 
nega meroslovnega sistema, je načelo delitve meroslovja na 
regulirano in neregulirano področje. Zakon ureja samo tako- 
imenovano zakonsko področje meroslovja, to je tisto, ki nepo- 
sredno ščiti človekovo življenje, zdravje, imovino in okolje 
pred posledicami, ki jih lahko povzroči nepravilno merjenje. 
Za ustreznost meril, ki se uporabljajo v te namene, jamči 
država, ki mora tako zagotoviti meroslovni nadzor nad: 

- merili, ki se uporabljajo kot etaloni za overjanje in kalibra- 
cijo drugih merilnih instrumentov; 

- merili, katerih uporaba je povezana s človekovim zdravjem, 
okoljem in varnostjo; 

/ 
- merili, vključenimi v vse procese trgovanja in obračuna- 
vanja. 

Sedaj veljavni zakon določa, da morajo biti nadzorovana vsa 
merila, ki so v uporabi, kar je značilno za države z nerazvitim 
tržnim gospodarstvom, ki poskušajo vpliv trga nadomestiti 
z zakoni. Takih rešitev gospodarsko razvite države ne poz- 
najo, saj morajo podjetja, ob podpori ustreznega meroslov- 
nega sistema, sama ugotoviti, kako kakovostni morajo biti 
njihovi proizvodi in kako zahtevano kakovost doseči. 

Delitev meroslovja na regulirano in neregulirano področje je 
uvedel zgoraj naveden dokument OIML, tako rešitev pa so 
v svojo zakonodajo med drugimi državami uvedle tudi Nem- 
čija, Švica in Španija. >• 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

Kot osrednje vladno strokovno telo, pristojno za vsa opera- 
tivna vprašanja o meroslovju, zakon določa Urad Republike 
Slovenije za standardizacijo in meroslovje, ki hkrati tudi pred- 
laga in uresničuje politiko in strategijo na področju mero- 
slovja. Je vrh razvejanega sistema, ki se razpreda v vse dele 
družbe. Organizacijska struktura Urada se bo spreminjala 
z razvojem meroslovja v Sloveniji. 

Urad sodeluje z mednarodnimi in tujimi organizacijami na 
področju meroslovja in v njih predstavlja nacionalno službo, 
vzpostavi nacionalni sistem za akreditacijo in kalibracijsko 
službo vključi v mednarodni sistem akreditiranja. 

Najvišji organ za meroslovje v Republiki Sloveniji bo Svet 
Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, ki bo 
dajal strokovne podlage za politiko na področju meroslovja in 
standardizacije v skladu z nacionalnimi interesi Republike 
Slovenije in sprejetimi mednarodnimi obveznostmi. Predvsem 
bo namenjen medresorskemu usklajevanju z namenom, da se 
na enem mestu združijo potrebe, interesi in videnja tistih, ki 
so v naši državi povedani s standardizacijo in meroslovjem. 
Svet bodo sestavljali strokovni predstavniki nekaterih vladnih 
resorjev, univerz ali znanstveno-raziskovalnih institucij, 

gospodarstva in direktor Urada. Svet bo ustanovila Vlada 
Republike Slovenije v okviru svojih pristojnosti in zato nje- 
gova ustanovitev in delovno področje nI urejeno v samem 
zakonu. 

Za kompatibilnost slovenskega meroslovnega sistema z med- 
narodnim je nujna vpeljava uporabe enot mednarodnega 
sistema merskih enot SI. Uporaba merskih enot izven SI 
sistema je le izjemna, dovoli pa jo lahko minister, pristojen za 
meroslovje. Taka rešitev je potrebna, ker prihaja do primerov, 
ko je mogoče uporabiti le opremo, ki uporablja enote izven SI 
sistema. Uporabo enot SI sistema priporoča OIML in vse 
njegove članice so v svojo zakonodajo uvedle rešitev, ki je 
vsebovana v predlaganem zakonu (med drugimi Nemčija, 
švica in Španija). 

Za delovanje meroslovnega sistema in izvajanje prenosa zna- 
nih vrednosti veličin na druga merila mora vsaka država 
vzpostaviti etalonsko bazo in njihovo povezavo na medna- 
rodno raven. Definicija etalona je podana v 5. členu zakona. 
Število in raven nacionalnih etalonov, ki jih vsebuje etalonska 
baza posamezne države, sta odvisna od gospodarskih potreb 
in finančnih zmožnosti države. Glede na svojo stopnjo razvoja 
bo imela Slovenija v začetku le omejeno število etalonov, ki 
bodo v skladu z zakonom določeni za nacionalne etalone. 
Zakon uvaja rešitev, po kateri lahko izvede, hrani in vzdržuje 
etalone (poleg Urada) vsaka pravna oseba. Pod pogoji, ki 
bodo predpisani v podzakonskih aktih, bodo pravne osebe 
lahko tudi imetniki nacionalnih etalonov. Taka ureditev 
znatno odstopa od sedaj veljavne zakonodaje, ki omejuje 
gospodarstvo pri imetništvu etalonov. Tudi to področje je 
usklajeno s priporočili OIML. 

Zakonska merila se smejo v Republiki Sloveniji uporabljati le, 
če tip merila uspešno prestane tipski preskus, posamezno 
merilo odobrenega tipa pa overitev. Tipski preskus se izvede, 
ko se na tržišču pojavi nov tip merila. S preskusom se ugotav- 
ljajo meroslovne lastnosti in uporabnost določenega tipa 
merila. Ko določen tip merila uspešno prestane preskus in 
dobi tipsko odobritev, je posamezna merila odobrenega tipa 
možno dati v overitev, s katero se ugotavlja, ali merilo povsem 
ustreza predpisanim meroslovnim pogojem. Tipska odobritev 
in overitve (zakon vsebuje: prvo, redno in izredno) so name- 
njene zagotavljanju ustreznosti zakonskih meril. Ker pa se 
redne overitve opravljajo v določenih časovnih razmakih, 
zakon omogoča tudi kontrolne preglede meril, s katerimi se 
zagotavlja permanentna neoporečnost zakonskih meril. Izva- 
janje tipskih odobritev, overitev in kontrolnih pregledov je 
v pristojnosti Urada. Temu pa je omogočeno, da svoje pristoj- 
nosti na tem področju prenese na pravne osebe, ki so si 
pridobile ustrezno akreditacijo, če izpolnjujejo pogoje, ki jih 
predpiše minister, pristojen za meroslovje. 

Poleg zakonskih meril morajo biti pod stalnim meroslovnim 
nadzorom tudi količine določenega blaga v prometu. Z razvo- 
jem tržne ekonomije so tudi na področju meroslovja prišla 
v ospredje nekatera nova pomembna vprašanja. Eno od teh je 
vsekakor nadzor nad količinami in označevanje predpakira- 
nih proizvodov. Definicija predpakiranih proizvodov je 
podana v 20. členu zakona. Skladno z ureditvijo v Zahodni 
Evropi in ZDA je bilo potrebno predpisati, da morajo vsi 
predpakirani proizvodi imeti točno, razločno in nedvoumno 
označbo količine. Pravila o načinu nadzora količin blaga 
v prometu in o načinu označevanja predpakiranih proizvodov 
so v modernih zakonodajah zelo dodelana in razvejana. 
V skladu z že citiranim dokumentom OIML bo natančnejša 
ureditev tega področja vsebovana v podzakonskih predpisih. 

Že pri zakonskih merilih je bilo poudarjeno, da zakon Uradu 
omogoča prenos dela svojih pristojnosti na pravne osebe. 
Tudi nadzor nad količinami in označevanjem predpakiranih 
proizvodov je možno prenesti na pravne osebe. Prenos javnih 
pooblastil je predviden zaradi čimbolj smotrnega organizira- 
nja državne uprave. Na gospodarske subjekte, ki so ustrezno 
opremljeni in imajo ustrezno kadrovsko zasedbo, se prena- 
šajo javna pooblastila, da bi se zmanjšali stroški, potrebni za 
opremljanje meroslovnih laboratorijev. 
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Prenos javnih pooblastil na gospodarske subjekte pa seveda 
zahteva izvajanje ustreznega meroslovnega nadzora. Če Urad 
ugotovi, da pooblaščena pravna oseba ne izvaja poverjenih 
javnih pooblastil v skladu s predpisi ali da trajno ne izpolnjuje 
pogojev, predpisanih za pooblastitev, razveljavi odločbo 
o pooblastitvi. Uporabo zakonskih določb o veljavnosti oznak 
na merilih oziroma potrdil o skladnosti meril s predpisi pa 
nadzorujejo tudi organi tržne inšpekcije. Ti nadzorjujejo tudi 
spoštovanje meroslovnih pogojev, katerim morajo ustrezati 
količine pri predpakiranih proizvodih, in način označevanja 
količin ter dovoljena odstopanja dejanskih količin od naziv- 
nih. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Glede na strategijo celotnega razvoja Slovenije bo zahtevano 
raven meroslovja v Sloveniji možno relativno natančno opre- 
deliti, iz česar bodo razvidna tudi potrebna finančna sredstva. 

Sredstva za delovanje Urada za leto 1993 so zagotovljena 
z letošnjim proračunom. Pri pripravi proračuna za leto 1994 
bo potrebno upoštevati prehod na nov sistem meroslovja. 
Kljub zoženemu področju zakonskega meroslovja bo 
potrebno zagotoviti sredstva za članarine v mednarodnih 
organizacijah, za vzdrževanje in širitev etalonske baze 
v skladu z načrtom Urada, pripravljenim na podlagi gospodar- 
skega razvoja Republike Slovenije in strategije razvoja mero- 
slovja. Zagotoviti bo potrebno tudi sredstva za izdelavo števil- 
nih predpisov, ki bodo izdani na podlagi zakona o meroslovju 
in morajo urediti naslednja področja: 

- zakonite merske enote v Republiki Sloveniji, 

- etalone, njih sledljivost na mednarodno raven, uporabo in 
vzdrževanje, 

- zakonska merila, 

- tipske odobritve in overjanje meril ter kontrolne preglede 
meril, 

- oznake, žige in dokumente (listine) o overjanju, , 

- predpakiranje in označevanje proizvodov, 

- splošne in druge pogoje za pridobitev pooblastila za oprav- 
ljanje nalog, ki so v pristojnosti USM, 

- meroslovni nadzor. 

V. PRIMERJALNOPRAVNI PREGLED 

Pri pisanju zakona se je predlagatelj oprl na mednarodna 
priporočila ter veljavno tujo zakonodajo, s posebnim poudar- 
kom na modernih zakonih nekaterih držav. Vizija je bila narav- 
nana po evropskih in svetovnih trendih na področju mero- 
slovja, torej ne na trenutno stanje, pač pa na zaželeno stanje, 
proti kateremu sta usmerjena Evropa In svet. 

1. Mednarodna priporočila 

Najpomembnejši dokument s tega področja je dokument 
z naslovom »Law on Metrology, International Document of 
the International Committee of Legal Metrology, CIML1975 D. 
I. No. 1.« Gre za dokument Mednarodnega komiteja za zakon- 
sko meroslovje (CIML). Temeljni namen izdaje tega doku- 
menta je v pomoči državam članicam OIML pri pripravi zako- 
nodaje na področju zakonskega meroslovja. Gre za splošno 
navodilo, ki pa ga mora vsaka država konkretizirati glede na 
svoj pravni sistem. Dokument opredeljuje način postavitve 

sistema, ki vsebuje uporabo merskih enot, zakonskih meril, 
vključno z etaioni, meroslovni nadzor nad uporabo merskih 
enot in zakonskih meril, tipske odobritve in načine overjanja 
meril, nadzor nad predpakiranimi proizvodi ter uvedbo sank- 
cij za kršitve postavljene ureditve. 

2. Švica 

V Švici je zakonsko meroslovje urejeno z Zveznim zakonom 
o merstvu iz leta 1977. Zakon upošteva priporočilo CIML iz 
leta 1975 in ureja področje merskih enot, zakonskih meril, 
odobritve tipa in overjanje meril, status meroslovne službe ter 
predpakirane proizvode. 

Na področju merskih enot odreja uporabo enot mednarod- 
nega sistema merskih enot SI. Zvezni svet pa lahko za 
posebne namene določi tudi uporabo enot izven sistema SI. 
Odobritev tipa in overjanje potrebujejo le tista merila, ki se 
uporabljajo v trgovini in prometu, v zdravstveni službi in 
službi javne varnosti ter za obračun. 

Izvrševanje zakona zagotavlja Zvezni merilni urad, vendar je 
overjanje meril v pristojnosti kantonov. Za naloge, ki jih ne 
izvršujejo kantoni, lahko Zvezni svet osnuje preizkusna mesta 
ali pa naloge s področja meroslovja zaupa posameznim insti- 
tucijam. Zvezni svet uredi razmerje teh institucij do Zveznega 
merilnega urada. 

3. Španija 

V Španiji na področju meroslovja velja zakon iz leta 1985. 
Enako kot švicarski je tudi ta zakon po sklopu vprašanj, ki jih 
ureja, primerljiv s predlaganim zakonom. Odreja obvezno 
uporabo enot mednarodnega sistema merskih enot SI, 
dopušča pa uporabo merskih enot izven sistema SI, če se to 
predpiše s posebnim dekretom vlade. 

\ 
Pod meroslovnim nadzorom so tista merila, ki zagotavljajo 
zaščito zdravja ter ekonomske interese potrošnikov. Mero- 
slovni nadzor vključuje odobritev tipa merila ter različne vrste 
overitev (prva, redna in izredna overitev). Način izvedbe nad- 
zora je urejen s podzakonskimi predpisi. 

Predmet meroslovnega nadzora so tudi predpakirani proiz- 
vodi in naprave za predpakiranje. Meroslovni nadzor izvaja 
država prek pristojnega ministrstva. Kot najvišji medresorski 
posvetovalni in koordinacijski organ pa je vzpostavljen 
Vrhovni meroslovni svet. 

4. Nemčija 

V Nemčiji je zakonsko merosiovje'urejeno z več predpisi, od 
katerih sta najvažnejša Zakon o merskih enotah in Zakon 
o overjanju. 

Zakon o merskih enotah odreja uporabo enot mednarodnega 
sistema merskih enot SI. Zakon o overjanju pa določa vrsto 
meril, za katere je nujen meroslovni nadzor. To so merila, ki se 
uporabljajo kot etaioni, merila, ki zagotavljajo tehnično var- 
nost in varovanje okolja ter zdravja, ter merila v prometu in 
trgovini. Predmet nadzora so tudi predpakirani proizvodi in 
naprave za predpakiranje. 

Odobritev tipa merila, prvo in redno overitev ter stalen nadzor 
nad merili opravlja država sama ali pa to dejavnost prepusti 
pooblaščenim institucijam. Državna pristojnost na področju 
meroslovja pa je deljena med zvezno oblastjo in deželnimi 
oblastmi. Pri nekaterih bolj enostavnih merilih pa lahko overi- 
tev izvede tudi proizvajalec sam, ki potrdi, da je merilo 
skladno z odobrenim tipom. 
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OSNUTEK ZAKONA o meroslovju 

SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

Ta zakon ureja sistem merskih enot, etalone in druga zakon- 
ska merila (v nadaljevanju: merila), odobritve tipal meril, njih 
overjanje, proizvodnjo, vzdrževanje in prodajo ter nadzor koli- 
čin in označevanje predpakiranih proizvodov. 

II URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA STANDARDIZACIJO IN 
MEROSLOVJE 

2. člen 

Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v 
nadaljevanju: Urad) predlaga in uresničuje politiko ter izvaja 
naloge na področju standardizacije in meroslovja. 

Naloge Urada s področja meroslovja so zlasti, da: 
| 
- predlaga strategijo meroslovja; 

- nadzoruje uporabo merskih enot, etalonov in meril; 

- zagotavlja vzdrževanje meroslovne sledljivosti z nacional- 
nih etalonov na etalone; 

- sodeluje pri pripravi tehničnih in drugih predpisov, ki jih 
izdajajo pristojna ministrstva po predhodnem soglasju mini- 
strstva, ki je pristojno za meroslovje; 

- predlaga povezave z mednarodnimi in tujimi organizacijami 
za meroslovje; 

- sodeluje z mednarodnimi organizacijami in predstavlja 
v njih nacionalno meroslovno službo; 

- sodeluje z drugimi institucijami s sorodno dejavnostjo; 

- organizira in vzdržuje informacijski sistem; 

- predlaga ustrezne raziskovalno-izobraževalne ustanove za 
izvajanje splošnih izobraževalnih programov meroslovja ter 
druge usposobljene institucije za opravljanje posebnih nalog; 

- sodeluje pri izobraževanju na področju meroslovja in izo- 
bražuje svoje strokovno osebje; 

- predlaga in opredeli prednosti pri izboru in financiranju 
razvojno-raziskovalnih projektov, povezanih z zakonskim 
meroslovjem. 

i 
3. člen 

V uradnem glasilu, ki ga izdaja Urad, se objavljajo njegovi 
certifikati o tipski odobritvi meril, odločbe o prenosu javnih 
pooblastil in priznanju nacionalnih etalonov ter njegova stro- 
kovna navodila, mnenja in pojasnila. 

III MERSKE ENOTE 
4. člen 

V Republiki Sloveniji se uporabljajo enote mednarodnega 
sistema merskih enot SI (Systeme International d'Unites) (v 
nadaljevanju: SI sistem). 

Minister, pristojen za meroslovje, izda predpis o enotah SI 
sistema ter njihovi uporabi. 

Minister, pristojen za meroslovje, lahko dovoli uporabo enot 
izven SI sistema. 

IV ETALONI 
5. člen 

Etalon je materializirana mera, merilo ali sistem, katerega 
namen je definirati, realizirati, ohranjati ali reproducirati neko 
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enoto ali eno ali več znanih vrednosti veličine, z namenom, da 
se s primerjavo prenesejo na druga merila. 

Nacionalni etalon je etalon, ki je od Urada priznan za osnovo 
pri določanju vrednosti drugih etalonov zadevne veličine 
v Republiki Sloveniji. 

Štedljivost je lastnost merila, ki omogoča njegovo navezavo 
na pripadajoče etalone, v splošnem mednarodne ali naci- 
onalne, skozi neprekinjeno verigo primerjav. 

Pri pregledih vseh vrst meril mora biti definirana in zagotov- 
ljena sledljivost z navezavo na etalone višje hierarhične stop- 
nje, vse do nacionalnih etalonov v Republiki Sloveniji ter 
preko njih na mednarodno raven. 

6. člen 

Nacionalne etalone izvede, hrani in vzdržuje Urad, ki obfnem 
zagotavlja njihovo sledljivost na mednarodno raven. 

Etalone izvedejo, hranijo in vzdržujejo Urad in (jravne osebe, 
ki izpolnjujejo predpisane meroslovne pogoje. 

Etalon, ki ga je izvedla, ga hrani in vzdržuje pravna oseba, 
Urad lahko prizna za nacionalni etalon. Prijave za priznanje 
etalona za nacionalni etalon se zbirajo na podlagi javnega 
razpisa. V proračunu Republike Slovenije se zagotovijo sred- 
stva za sofinanciranje izvedbe, vzpostavitve sledljivosti na 
mednarodne etalone, hranjenja in vzdrževanja etalonov, ki so 
prijavljeni na razpis. Urad določi pogoje in načine za sofinan- 
ciranje etalonov. 

Minister, pristojen za meroslovje, izda predpise, s katerimi 
natančneje uredi izvedbo, hranjenje in vzdrževanje nacional- 
nih etalonov in etalonov, pogoje za priznanje etalona za 
nacionalni etalon ter merilne metode za prenos vrednosti 
merskih enot z nacionalnih etalonov na etalone. 

7. člen 

Ustreznost nacionalnih etalonov iz 3. odstavka 6. člena tega 
zakona predpisanim meroslovnim pogojem se zagotavlja 
z overitvijo. 

Etaloni iz prejšnjega odstavka se overijo na zahtevo njihovega 
imetnika, na način in po merilnih metodah, ki jih določajo 
meroslovna navodila. 

Če se pri overitvi ugotovi, da nacionalni etalon ne ustreza 
predpisanim meroslovnim pogojem, se razveljavi odločba 
o priznanju etalona za nacionalni etalon. 

Zoper odločbo iz 3. odstavka tega člena je dopustna pritožba 
ministrstvu, pristojnemu za meroslovje. Pritožba ne zadrži 
izvršitve odločbe. 

Merilo je namenjeno merjenju ali generiranju določenih fizi- 
kalnih veličin v predpisanih merskih enotah. To funkcijo 
opravlja merilo samostojno oziroma povezano z drugo 
opremo. 

Določila tega zakona se nanašajo samo na merila, ki se 
uporabljajo: 

- kot etaloni; 

- za zaščito zdravja ljudi, varstva okolja in splošno tehnično 
varnost; 

- v prometu blaga in storitev; 

- za obračun. 
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9. člen 

Merila, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji, morajo imeti 
odobritev tipa in overitev, da se ugotovi njihova skladnost 
s predpisi. Odobritev tipa in overitev meril izvaja Urad oziroma 
z njegove strani pooblaščena pravna oseba. 

Minister, pristojen za meroslovje, s predpisom natančneje 
določi vrste meril, za katere sta po tem zakonu obvezna 
odobritev tipa in overitev. Prav tako predpiše meroslovne 
pogoje, ki jih morajo glede meroslovnih lastnosti izpolnjevati 
merila določene vrste, in meroslovna navodila za odobritev 
tipa in overitev meril. 

10. člen 

Odobritev tipa merila je možna na podlagi preskusa tipa 
merila, s katerim se ugotavljajo meroslovne lastnosti in upo- 
rabnost določenega tipa merila. 

Preskus tipa merila se opravi na zahtevo proizvajalca ali 
uvoanika merila. K zahtevi je treba priložiti z meroslovnimi 
navodili določeno tehnično dokumentacijo in vzorec merila. 

11. člen 

Če se pri preskusu tipa merila ugotovi, da merilo ustreza 
predpisanim meroslovnim pogojem in da je primerno za upo- 
rabo, izda Urad certifikat o odobritvi tipa merila (v nadaljnjem 
besedilu: certifikat), s katerim odobri, da se smejo merila 
zadevnega tipa dajati v overitev. S certifikatom o odobritvi 
tipa merila se lahko omeji število meril, ki se smejo predložiti 
v overitev in čas njegove veljavnosti. Certifikat o odobritvi tipa 
merila se izda na predpisanem obrazcu. ■» 
Če se pri preskusu tipa merila ugotovi, da merilo ne ustreza 
predpisanim meroslovnim pogojem ali da ni primerno za 
uporabo, izda Urad odločbo, s katero odreče zaprošeno odo- 
britev. 

Če Urad med uporabo merila ugotovi, da merilo, za katero je 
izdal certifikat iz prvega odstavka tega člena, ni primerno za 
uporabo, izdani certifikat o odobritvi tipa merila razveljavi. 

Merilo, za katero je certifikat o odobritvi tipa merila razveljav- 
ljen, se ne sme uporabljati ali dajati v promet. 

Zoper odločbi iz drugega in tretjega odstavka tega člena je 
dopustna pritožba ministrstvu, pristojnemu za meroslovje 
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

12. člen 

Overitve predstavljajo določene postopke, ki jih opravi Urad 
zaradi ugotavljanja in potrjevanja, da merilo povsem ustreza 
predpisanim meroslovnim pogojem. 

Overitve meril so naslednje: 

- prva overitev; 

- redna overitev; 

- izredna overitev. 

13. člen 

Prva overitev je obvezna za nova merila domače in tuje proiz- 
vodnje. 

Prva overitev se opravi, preden gre merilo v promet oziroma 
preden se začne uporabljati. 

Za prvo overitev meril, izdelanih v Republiki Sloveniji, je 
odgovoren proizvajalec, za prvo overitev uvoženih meril pa 
uvoznik. 

14. člen 

Redna overitev je namenjena merilom, ki so v uporabi ozi- 
roma v prometu, ali merilom, ki se hranijo za uporabo ali 
promet. Overitev se opravi v rokih, ki jih za posamezne vrste 
meril predpiše minister, pristojen za meroslovje. 

Redna overitev merila se opravi, preden poteče rok veljavno- 
sti oznake oziroma preden neha veljati potrdilo o skladnosti 
merila s predpisi. Za redno overitev merila je odgovoren 
njegov imetnik. 

Merilo, za katero je potekel rok za redno overitev, se ne sme 
dati v promet ali uporabiti. 

15. člen 

Izredna overitev je obvezna za merila, ki so bila zaradi okvare 
ali drugih tehničnih pomanjkljivosti izključena iz uporabe. 

Za izredno overitev je odgovoren tisti, ki je merilo popravil 
oziroma predelal. 

16. člen 
Če se pri overitvi meril ugotovi, da merilo ustreza predpisanim 
meroslovnim pogojem, ga Urad opremi z oznako oziroma izda 
zanj potrdilo o skladnosti s predpisi. 

Če se pri overitvi meril ugotovi, da merilo ne ustreza predpisa- 
nim meroslovnim pogojem, odreče Urad podelitev oznake 
oziroma izdajo potrdila o skladnosti merila s predpisi. 

Če se pri izredni overitvi ugotovi, da merilo ne ustreza več 
predpisanim meroslovnim pogojem, Urad razveljavi oznako 
na merilu oziroma na izdano potrdilo vpiše, da je nehalo 
veljati. 

V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena Urad na 
pismeno zahtevo stranke izda odločbo. Zoper to odločbo je 
dovoljena pritožba ministrstvu, pristojnemu za meroslovje. 

17. člen 

Vrste in oblike oznak, ki se uporabljajo pri overitvi meril, ter 
vsebino in obliko potrdila o skladnosti merila s predpisi pred- 
piše minister, pristojen za meroslovje. 

Oznaka na merilu neha veljati: 

- če poteče rok njene veljavnosti; 

- če je spremenjena, poškodovana ali odstranjena; 

- če je razveljavljena; 

- če je bilo merilo popravljeno ali predelano. 

Drugi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za 
prenehanje veljavnosti potrdila o skladnosti merila s predpisi. 

Merilo, za katero je nehala veljati oznaka oziroma za katero je 
nehalo veljati potrdilo o skladnosti merila s predpisi, se ne 
sme dati V promet ali uporabiti. 

18. člen 

Merila, ki se uvažajo, smejo v promet ali se uporabljati, če 
imajo potrdilo Urada, da ustrezajo meroslovnim in drugim 
pogojem, kar se ugotovi s preskusom tipa in overitvijo merila. 

Urad ima pravico priznati odobritve tipa in overitve meril in 
pripadajoče listine, izdane v tujini, 

- če so bile te listine izdane v okviru mednarodnih sistemov 
medsebojnega priznavanja preskusov, overitev in listin 
v skladu s pravili teh sistemov; 
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- će so bile te listine izdane v skladu z mednarodnimi ali 
večstranskimi sporazumi, ki jih je sklenila Republika Slove- 
nija. 

Priznavanje teh listin ne izključuje preverjanja ustreznosti 
posameznih meril z navedbami v listinah. 

Urad lahko v izjemnih primerih oprosti posamezne vrste meril 
odobritve tipa ali prvih overitev. 

19. člen 

Pravna oseba ali podjetnik, ki proizvaja, uvaža, popravlja, 
servisira, prodaja ali daje v najem merila, mora o tej svoji 
dejavnosti obvestiti Urad. 

VI NADZOR KOLIČIN IN OZNAČEVANJE PREDPAKIRANIH 
PROIZVODOV 

20. člen 

Predpakirani proizvodi v smislu tega zakona so proizvodi 
v poljubni embalaži, ki so pakirani in zaprti v odsotnosti 
kupca, pri čemer količine vsebovanega proizvoda brez odpi- 
ranja ali občutne spremembe ni mogoče spreminjati. 

V prometu predpakiranih proizvodov morajo biti njihove koli- 
čine pod meroslovnim nadzorom. 

Predpakirani proizvodi smejo biti dani v promet le v primeru, 
da imajo točno, razločno in nedvoumno označbo količine in 
da je njihova dejanska količina v okviru dovoljenih odstopanj 
od označene količine. 

Pravna oseba ali zasebnik, ki se ukvarja s predpakiranjem 
proizvodov, mora o tej svoji dejavnosti obvestiti Urad. 

Minister, pristojen za meroslovje, predpiše način nadzora in 
meroslovne pogoje, katerim morajo ustrezati količine predpa- 
kiranih proizvodov, način označevanja količin in dovoljena 
odstopanja dejanskih količin od označenih količin pri predpa- 
kiranih proizvodih ter izjeme od zahteve o vidni označitvi 
količine. 

Uvoz predpakiranih proizvodov, ki ne ustrezajo predpisanim 
meroslovnim pogojem, ni dovoljen. 

21. člen 
■ Meroslovni nadzor nad predpakiranimi proizvodi izvaja Urad 
; oziroma z njegove strani pooblaščena pravna oseba. 

Č3 nadzorni organ pri pregledu predpakiranih proizvodov 
ugotovi, da nimajo ustrezne označbe količine ali da je preko- 
račeno dovoljeno odstopanje dejanskih količin od označenih 
količin, izda odločbo, s katero prepove njihovo prodajo. 

Zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena je dopustna 
pritožba ministrstvu, pristojnemu za meroslovje. Pritožba ne 
zadrži izvršitve odločbe. 

VII PRENOS JAVNIH POOBLASTIL 
22. člen 

Pravnim osebam, ki so si pridobile ustrezno akreditacijo, se 
lahko poveri izvedba preskusa tipa meril, overjanje in kon- 
trolne preglede meril ter nadzor nad količinami in označeva- 
njem predpakiranih proizvodov, če so registrirane za opravlja- 
nje teh dejavnosti in če izpolnjujejo pogoje, ki jih predpiše 
minister, pristojen za meroslovje. 

Izpolnjevanje pogojev za izvajanje javnih pooblastil, navede- 
nih v prejšnjem odstavku tega člena, ugotavlja Urad na zah- 
tevo zainteresirane pravne osebe. 

Če so predpisani pogoji izpolnjeni, Urad izda odločbo, 
s katero vložnika zahteve iz drugega odstavka tega člena 
pooblasti za preskus * pa meril, overjanje in kontrolne pre- 
glede meril ter nadzor nad količinami in označevanjem pred- 
pakiranih proizvodov. 

Če predpisani pogoji niso izpolnjeni, Urad izda odločbo, 
s katero odreče pooblastitev. 

Zoper odločbo iz četrtega odstavka tega člena je dopustna 
pritožba ministrstvu, pristojnemu za meroslovje. 

23. člen 

Pri preskusu tipa meril pooblaščena pravna oseba izdela 
poročilo o preskusu tipa, na podlagi katerega Urad izda 
certifikat o odobritvi tipa merila oziroma odločbo, s katero 
odobritev odreče. 

Pri overjanju in kontroli meril ter pri nadzoru nad količinami 
in označevanjem predpakiranih proizvodov pa ima pooblaš- , 
čena pravna oseba pravico opraviti vsa dejanja, ki jih sicer 
opravlja Urad. 

VIII PLAČEVANJE PRISTOJBIN 
24. člen 

Za storitve, ki jih po tem zakonu opravlja Urad, se plačujejo 
pristojbine in stroški. Vlada Republike Slovenije izda uredbo, 
s katerim se določi višina pristojbin in stroškov. 

IX MEROSLOVNI NADZOR 
25. člen 

Urad ima pravico opraviti kontrolne preglede meril v uporabi 
ne glede na veljavno overitev. 

Če se pri kontrolnem pregledu ugotovi, da merilo kljub 
veljavni overitvi ne ustreza predpisanim meroslovnim pogo- 
jem, izda odločbo, s katero prepove njegovo uporabo ali 
promet. 

Zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena je dopustna 
pritožba ministrstvu, pristojnemu za meroslovje. Pritožba ne 
zadrži izvršitve odločbe. 

Če pravna oseba ali fizična oseba, ne omogoči pooblašče- 
nemu delavcu Urada prostega dostopa v proizvodne in druge 
prostore ter vozila, kjer se nahajajo merila, lahko to, na 
obrazložen predlog Urada, s pismeno odredbo odredi prei- 
skovalni sodnik sodišča, na območju katerega se nahajajo 
prostori ali vozila. 

26. člen 

Merilo, za katero je izdana odločba o prepovedi uporabe 
oziroma prometa, Urad vidno označi kot merilo, ki ni skladno 
s predpisi, razveljavi oznako na merilu oziroma na izdano 
potrdilo o skladnosti s predpisi vpiše, da je nehalo veljati. 

27. člen 

Urad nadzoruje izvajanje javnih pooblastil, poverjenih prav- 
nim osebam. 

Če Urad ugotovi, da pooblaščena pravna oseba ne izvaja 
poverjenih javnih pooblastil v skladu s predpisi ali da ne 
izpolnjuje več pogojev, navedenih v 22. členu tega zakona, 
razveljavi odločbo, ki je bila izdana po tretjem odstavku 22. 
člena tega zakona. 

Zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena je dopustna 
pritožba ministrstvu, pristojnemu za meroslovje. Pritožba ne 
zadrži izvršitve odločbe. 

28. člen 

Minister, pristojen za meroslovje, predpiše pogoje za izvedbo 
kontrolnih pregledov meril in nadzora nad izvajanjem javnih 
pooblastil in način njihove izvedbe. Predpiše tudi vsebino in 
obliko uradne izkaznice, s katero se izkažejo delavci, ki oprav- 
ljajo kontrolne preglede meril in nadzor nad izvajanjem javnih 
pooblastil. 
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29. člen 

Uporabo določb tega zakona o veljavnosti oznake na merilih 
oziroma potrdila o skladnosti s predpisi lahko nadzorujejo 
tudi organi tržne inšpekcije. Slednji nadzorujejo tudi spošto- 
vanje meroslovnih pogojev, katerim morajo ustrezati količine 
pri predpakiranih proizvodih, ter način označevanja količin in 
dovoljena odstopanja dejanskih količin od označenih količin 
pri le-teh. 

Organ tržne inšpekcije z odločbo prepove uporabo in promet 
neoverjenih meril ali meril, ki ne ustrezajo meroslovnim navo- 
dilom, prodajo predpakiranih proizvodov, ki nimajo označbe 
količine ali pri katerih je prekoračeno dovoljeno odstopanje 
dejanskih količin od označenih količin. 

X KAZENSKE DOLOČBE 
30. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samo- 
stojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če v Republiki Sloveniji uporablja merske enote, ki niso 
predpisane s tem zakonom oziroma predpisi, izdanimi na 
temelju tega zakona (4. člen); 

2. če uporablja merila, ki nimajo odobritve tipa ali overitve 
(prvi odstavek 9. člena); 

3. če da v promet ali uporablja uvoženo merilo, ki nima 
potrdila Urada, da ustreza predpisanim pogojem (prvi odsta- 
vek 18. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba v pravni osebi, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

31. člen 

Z denarno kaznijo 18.000 SIT se kaznuje na kraju samem za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če uporablja merilo, za katero je bil razveljavljen certifikat 
o odobritvi tipa merila (četrti odstavek 11. člena); 

2. če ne poskrbi za prvo, redno ali izredno overitev merila 
(drugi odstavek 13. člena, drugi odstavek 14. člena in prvi 
odstavek 15. člena); 

3. če da v promet ali uporabi merilo, za katero je nehala veljati 

oznaka oziroma potrdilo o skladnosti merila s predpisi (četrti 
odstavek 17. člena); 

4. če ne obvesti Urada o svoji dejavnosti (19. člen in četrti 
odstavek 20. člena); 

5. če da v promet predpakiran proizvod brez ustrezne 
označbe količine ali če dejanska količina predpakiranega 
proizvoda ni v okviru dovoljenih odstopanj od označene koli- 
čine (tretji odstavek 20. člena). 

Z denarno kaznijo 9.000 SIT se kaznuje na kraju samem 
odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori prekršek iz prveaa 
odstavka tega člena. 

XI PREHODNE DOLOČBE 
32. člen 

Vsi predpisi o meroslovju, ki jih je uveljavil Zvezni zavod za 
mere in plemenite kovine na temelju Zakona o merskih eno- 
tah in merilih (Uradni list SFRJ, št. 9/84, 59/86, 20/89, 9/90) 
veljajo do uveljavitve predpisov, izdanih na temelju teqa za- 
kona. 

33. člen 

Oznake na merilih, ki so bila overjena pred uveljavitvijo tega 
zakona, ostanejo v veljavi v skladu z določili zakona o merskih 
enotah in merilih. Vse tipske odobritve meril, ki so bile izdane 
pred uveljavitvijo tega zakona, ostajajo v veljavi do njihove 
razveljavitve. 

Vsa pooblastila in odločbe, ki so bile izdane pred uveljavitvijo 
tega zakona, ostanejo v veljavi do sprejema ustreznih predpi- 
sov, izdanih na temelju tega zakona. 

Za merila, ki so se uporabljala pred uveljavitvijo tega zakona 
a zanje nista bili opravljeni odobritev tipa ali prva overitev, sta 
ti obvezni, in sicer od dneva pričetka veljavnosti tega zakona 
in v roku, ki ga določi Urad. 

34. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati 
zakon o merskih enotah in merilih, razen členov 9 do 21 ki se 
bodo prenehali uporabljati z začetkom veljavnosti predpisa iz 
drugega odstavka 4. člena tega zakona. 

35. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

Zakon ureja sistem merskih enot, etalonov in drugih zakon- 
skih meril, odobritve tipa meril, njihovo overjanje, vzdrževa- 
nje, proizvodnjo in prodajo ter nadzor količin in označevanje 
pri predpakiranih proizvodih. 

Najpomembnejši pojmi (etalon, nacionalni etalon, sledljivost, 
merilo, predpakirani proizvod) so zaradi razumljivosti obra- 
zloženi v zakonu. 

Sicer pa je uporabljeno izrazoslovje iz mednarodnega stro- 
kovnega jezika, ki je v vseh možnih primerih poslovenjeno. 
Kjer pa bi slovenščina zahtevala uvedbo povsem novih izra- 
zov, ki bi bili večini nerazumljivi, so ohranjeni uveljavljeni 
izrazi, kijih uporablja tudi naše meroslovje. Veliko teh izrazov 
je obrazloženih v mednarodnem slovarju osnovnih in splošnih 
meroslovnih izrazov, ki ga je leta 1989 pripravil prof. France 
Mlakar v založbi Slovenskega društva za merilno procesno 
tehniko v Ljubljani. V skladu s tem slovarjem je uporabljen 
izraz »meroslovje« za sicer doslej uveljavljeni izraz •-metrolo- 
gija«. Izrazje korekten, slovenski in pri manj poučenih prepre- 

čuje zamenjavo metrologije z meteorologijo, kar se je sicer 
večkrat dogajalo. 

II. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA STANDARDIZACIJO 
IN MEROSLOVJE 

Zakon o meroslovju določa, da je osrednje vladno strokovno 
telo, pristojno za vsa operativna vprašanja o meroslovju, Urad 
Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, ki pred- 
laga in uresničuje politiko in strategijo meroslovja. Je vrh 
razvejanega sistema, ki se razpreda v vse dele družbe. Organi- 
zacijska struktura Urada namenoma ni opredeljena, saj se bo 
spreminjala z razvojem meroslovja v Sloveniji. Kljub nazivu 
Urad ni le pisarna, saj ima že zdaj v sestavi operativne (labora- 
torijske) zmogljivosti (Kontroli meril v Ljubljani in v Celju 
- Urada za overjanje). Urad v svojem strokovnem delu, ki 
temelji na delu metroloških komisij (na področju meroslovja) 
združuje vse zainteresirane strokovnjake iz relevantnih 
področij. S tem je zagotovljena maksimalna strokovnost, 
interdisciplinarnost, transparentnost dela ter uspešno nada- 
ljevanje mednarodnih povezav, ki so jih mnogi strokovnjaki že 
doslej uspešno gojili. V začetni fazi razvoja meroslovnega 
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sistema v Sloveniji je pričakovati, da bo za spodbujanje naci- 
onalnega gospodarstva Urad svoje operativne zmogljivosti še 
širil. Kasneje pa bo nastopilo obdobje deregulacije, ko se bo 
državna uprava na področju meroslovja skrčila, operativni 
sektorji Urada pa bodo postali samostojne ekonomske enote. 

Urad izdaja uradno glasilo, v katerem objavlja vse svoje 
odločbe ter strokovna navodila, mnenja in pojasnila. Na ta 
način je zagotovljena javnost dela ter prenos informacij zain- 
teresiranim uporabnikom. 

III. MERSKE ENOTE 

Zakon določa uporabo merskih enot mednarodnega sistema 
merskih enot SI. Iz praktičnih razlogov je predvideno, da bodo 
dovoljene merske enote predpisane s posebnim podzakon- 
skim aktom. S tako ureditvijo sledijo vsem spremembam ali 
dopolnitvam v sistemu merskih enot, ki jih uvaja sistem enot 
SI, le spremembe izvedbenega predpisa. Predvideno je tudi, 
da lahko minister, pristojen za meroslovje, dovoli uporabo 
enot izven SI sistema. 

IV. ETALONI 

Priznanje etalona za nacionalni etalon in njegova sledljivost 
so v pristojnosti države, kar pomeni, da mora država priskr- 
beti tudi sredstva za vzdrževanje nacionalnih etalonov. Pri 
tem pa je politika Urada takšna, da bo tehnična raven etalo- 
nov in nacionalnih etalonov v Sloveniji ustrezala potrebam 
industrije in gospodarstva oziroma javnih služb, ki so njihovi 
uporabniki. 

Zato bo imela Slovenija le v izjemnih primerih primarne eta- 
lone (tiste, ki realizirajo v absolutnem smislu vrednost enot 
posameznih veličin), katerih postavitev in vzdrževanje sta 
izjemno dragi. Pač pa bo morala na racionalen način zagoto- 
viti sledljivost merjenja, kar bo opredeljeno v ustreznem pod- 
zakonskem predpisu in v strateških usmeritvah ter nalogah 
Urada. 

Zakon omogoča, da so imetniki etalonov poleg Urada tudi 
pravne osebe. Te morajo skrbeti za trajno izpolnjevanje mero- 
slovnih pogojev, katerim morajo ustrezati etaloni. 

V. MERILA 

V zakonu se navajajo z izrazom »merilo« vse naprave, ki se 
uporabljajo za merjenje. Kot merilo je zato razumeti tudi vse 
merilne sestave ali opremo, katerih končni cilj je merjenje. 
Poseben predpis bo določil vrste meril, ki jih kot zakonska 
merila ureja zakon v 8. členu. 

S preskusom tipa merila se ugotavljajo meroslovne lastnosti 
in uporabnost določenega tipa merila. Vsa merila, ki so dolo- 
čena kot zakonska merila, morajo imeti odobritev tipa. Način 
izvedbe preskusa tipa merila določa poseben predpis. Certifi- 
kat o odobritvi tipa merila se izda, če merilo ustreza vsem 
predpisanim meroslovnim pogojem. 

Overitev merila je potrditev, da merilo ustreza veljavnim pred- 
pisom. Zakon razlikuje prvo, redno in izredno overjanje meril. 
Način, obseg in obveznosti teh overjanj bo določal poseben 
predpis. 

Poleg overjanj bodo zakonska merila podvržena tudi kontrol- 
nim pregledom, ki bodo dodatno zagotavljali kontinuirano 
ustreznost meril. 

Doslej je bil v splošni rabi izraz »pregled meril". Ta izraz pa ni 
bil ustrezen, zato uvajamo izraz »overjanje«(francosko: verifi- 
cation). 

Dokaz o overitvi merila bo žig, posebna oznaka, potrdilo ali 
zapisnik o overitvi merila. • 

Merila, ki se uvažajo, smejo v promet, če imajo potrdilo Urada, 
da ustrezajo meroslovnim in drugim pogojem, kar se ugotovi 
s preskusom tipa in overitve merila. Pod določenimi pogoji 
ima Urad pravico priznati odobritve tipa in overitve meril, 
opravljene v tujini. 

Pravna oseba ali podjetnik, ki proizvaja, uvaža, popravlja, 
servisira, prodaja ali daje v najem merila, mora o tej svoji 
dejavnosti obvestiti Urad. 

VI. NADZOR KOLIČIN IN OZNAČEVANJE PREDPAKIRANIH 
PROIZVODOV 

V 20. členu zakona je podana definicija predpakiranih proiz- 
vodov. V skladu z dokumentom OIML in zakonodajami 
v Zahodni Evropi zakon določa, da morajo biti količine pred- 
pakiranih proizvodov v prometu pod nadzorom in da morajo 
imeti le-1 i točno, razločno in nedvoumno označbo količine. 
S posebnim predpisom bodo naknadno določene dopustne 
meje odstopanja dejanskih količin od označenih količin. Ure- 
ditev področja predpakiranih proizvodov je potrebna zaradi 
varstva potrošnikov. 

VII. PRENOS JAVNIH POOBLASTIL 

Preskus tipa meril, overjanje in kontrolni pregledi meril ter 
nadzor nad količinami in označevanjem predpakiranih proiz- 
vodov so v pristojnosti Urada. Temu pa je omogočeno, da 
svoje pristojnosti prenese na pravne osebe, ki izpolnjujejo 
pogoje, določene v 22. členu zakona. 

S prenosom javnih pooblastil se zmanjšujejo stroški držav- 
nega poseganja v področje zakonskega meroslovja. 

VIII. PLAČEVANJE PRISTOJBIN 

Za storitve, ki jih po tem zakonu opravlja Urad, se plačujejo 
pristojbine in stroški. Vlada Republike Slovenije izda uredbo, 
s katero določi višino pristojbin in stroškov. 

IX. MEROSLOVNI NADZOR 

Prenos javnih pooblastil na pravne osebe zahteva izvajanje 
ustreznega meroslovnega nadzora. Če Urad ugotovi, da poo- 
blaščeni subjekt ne izvaja poverjenih javnih pooblastil 
v skladu s predpisi ali da trajno ne izpolnjuje pogojev, predpi- 
sanih za pooblastitev, razveljavi odločbo o pooblastitvi. 

V meroslovni nadzor so vključeni tudi organi tržne inšpekcije. 
Ti nadzorujejo uporabo zakonskih določb o ustreznosti meril 
ter spoštovanje meroslovnih pogojev, katerim morajo ustre- 
zati količine in označbe pri predpakiranih proizvodih. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 

Nespoštovanje zakonskih določil je opredeljeno kot prekršek, 
katerega storilec se kaznuje z ustrezno denarno kaznijo. V 30. 
členu zakona so opredeljene hujše kršitve zakona in je zato 
v skladu s šestim odstavkom 25. člena Zakona o prekrških 
zagrožena denarna kazen v višini najmanj 500.000 SIT. 

XI. Prehodne določbe 

Da bi zagotovili pravno kontinuiteto v meroslovju, je treba 
zakon uveljaviti postopoma. Nanj je vezanih veliko predpisov, 
ki jih ni mogoče pripraviti in uveljaviti takoj. Zato je treba 
zagotavljati meroslovni red z veljavnimi podzakonskimi akti, 
odredbami in predpisi na podlagi veljavnega zveznega 
zakona o merskih enotah in merilih. Prav tako je treba dolo- 
čiti, da ostanejo v prehodnem obdobju v veljavi žigi in nalepke 
na merilih, da so veljavne vse dosedanje tipske odobritve 
meril, da veljajo vse odločbe za delo laboratorijev po členih 
46, 57 in 58 dosedanjega zakona, da veljajo pristojbine za 
meroslovno delo, kot so zdaj uveljavljene, in urediti je treba 
veljavnost prvih overjanj meril. 
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Predlog za izdajo zakona o PREPREČEVANJU DVOJNEGA 

DRŽAVLJANSTVA s tezami - EPA 268 

Na podlagi 266., 267. in 273. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije ter drugega odstavka 1. člena začas- 
nega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
pošiljam v obravnavo in sprejem 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O PREPREČEVANJU 
DVOJNEGA DRŽAVLJANSTVA S TEZAMI. 

Zmago Jelinčič, I. r. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o preprečevanju dvojnega državljanstva 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ul. št. 1/91-1 in 30/ 
91-1.) predpisuje za pridobitev slovenskega državljanstva štiri 
načine in to: 
- po rodu (poreklu) 
- z rojstvom na območju Republike Slovenije, 
- z naturalizacijo in 
- po mednarodni pogodbi. 

Medtem ko ostali načini niso sporni, je pridobitev sloven- 
skega državljanstva z naturalizacijo, po mojem mnenju, 
v Zakonu slabo urejeno. Predvsem so sporni: drugi odstavek, 
12. člena, 14. člen in 40. člen omenjenega Zakona, ki omogo- 
čajo pridobitev slovenskega državljanstva brez pogoja, da 
prosilec za sprejem v državljanstvo prošnji predloži odpust iz 
dosedanjega državljanstva oziroma, da izkaže, da ga bo dobil, 
če bo sprejet v državljanstvo Republike Slovenije. Posledica 
tega je pojav dvojnega državljanstva, ki je v Sloveniji zelo 
razširjen, saj so mnogi vzeli, predvsem državljani bivše Jugo- 
slavije, slovensko državljanstvo predvsem iz koristoljubnih 
namenov (odkup stanovanj itd.). Tako je bilo po spornem 40. 
členu v državljanstvo Republike Slovenije od sprejetja zakona 
o državljanstvu pa do danes, sprejeto blizu 200 tisoč državlja- 
nov drugih republik nekdanje Jugoslavije, ki imajo istočasno 
še državljanstvo teh republik. Pri veliki brezposelnosti v tem 
trenutku v Sloveniji vsekakor to ni vzpodbuden podatek. 
Posledica tega pa je tudi velik porast kriminala, katerega 
nosilci so v glavnem prav ti državljani. 

Mednarodna skupnost rešuje pojave dvojnega državljanstva 
predvsem s sprejemanjem konvencij o preprečevanju dvoj- 
nega državljanstva ter s sklepanjem bilateralnih pogodb. Po 
mojem mnenju bi sprejetje zakona o preprečevanju dvojnega 
državljanstva v veliki meri pripomogla k temu cilju, torej 

preprečevanju dvojnega državljanstva, h kateremu teži vsa 
mednarodna skupnost, zmanjšala bi se brezposelnost in pre- 
prečil bi se nadaljnji porast kriminala v Sloveniji. 

2. NAČELA NA KATERIH TEMELJI ZAKON 

Predlagani zakon temelji na naslednjih načelih: 
- Temeljno načelo je načelo izključnosti državljanstva Repu- 
blike Slovenije. Državljani Slovenije naj bi imeli samo sloven- 
sko državljanstvo in iz tega izhajajoče pravice in obveznosti. 

- Načelo vesti, poštenja in pripadnosti. Zakon bo omogočil, 
da bo vsakdo vzel slovensko državljanstvo le na podlagi 
resnične volje in pripadnosti Sloveniji in ne iz špekulativnih 
namigov. 

3. TEMEUNE REŠITVE 

Temeljne rešitve in cilji zakona so: 

- v preprečevanju dvojnega državljanstva; 

- pridobitev novih delovnih mest; 

- zmanjševanje kriminala. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Sprejetje zakona bi obremenilo državni proračun za največ 
2 milijona DEM. Znesek je na prvi pogled velik, vendar z uve- 
ljavitvijo zakona bi se povečalo število delovnih mest in s tem 
zmanjšalo število brezposelnih, kar bi v veliki meri razbreme- 
nilo proračun, tako da bi bil omenjeni strošek za sprejem 
zakona v daljšem obdobju večkratno povrnjen. 

TEZE za zakon o preprečevanju dvojnega državljanstva 

l.teza 

Vse osebe, ki so bile sprejete v državljanstvo Republike Slove- 
nije po 10. členu, po drugem odstavku 12. člena in po 40. 
členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list 
RS št. 1/91-1 in 30/91-1), v zvezi z odločbama Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi 13. a, 28. in 41. 
člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list 
RS št. 61/92) ne da bi jim predhodno prenehalo prejšnje 
državljanstvo, morajo v 18 mesecih od sprejetja tega zakona 
predložiti dokaz o prenehanju prejšnjega državljanstva. 

Dokaz o prenehanju prejšnjega državljanstva morajo predlo- 
žiti tudi osebe, ki so pridobile državljanstvo Republike Slove- 
nije po 4. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, 
(varianta 1: če starša pred tem nista imela državljanstva Repu- 
blike Slovenije; 
varianta 2: če nobeden od staršev pred temni imel državljan- 
stva Republike Slovenije.) 

Dokaza o prenehanju prejšnjega državljanstva ni potrebno 
predložiti osebi slovenske narodnosti, ki je bila rojena v Slo- 

veniji in bi lahko po 37. členu zakona o državljanstvu Federa- 
tivne ljudske republike Jugoslavije (Uradni list DFJ št. 64/45 in 
Uradni list FLRJ št. 54/46, 107/47 in 105/48) pridobila držav- 
ljanstvo takratne Ljudske republike Slovenije, bila pa je vpi- 
sana v državljansko knjigo tiste republike bivše SFRJ, kjer je 
v času vzpostavitve evidence prebivala. 

2. teza 

Kot dokaz o prenehanju prejšnjega državljanstva se šteje: 
- odločba pristojnega organa tuje države o odpustu iz prejš- 
njega državljanstva; 

- ugotovitvena odločba pristojnega organa tuje države, da je 
osebi prejšnje državljanstvo prenehalo s pridobitvijo držav- 
ljanstva Republike Slovenije; 

- ugotovitvena odločba pristojnega organa tuje države, da se 
oseba ne šteje za državljana omenjene tuje države; 

- dokaz o obstoju dejstev iz drugega odstavke 10. člena 
Zakona o državljanstvu Republike Slovenije; 
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3. teza 

V kolikor oseba po preteku roka iz prvega odstavka tega 
zakona ne predloži dokazila o prenehanju prejšnjega držav- 
ljanstva se predhodno izdana odločba o sprejemu v državljan- 
stvu Republike Slovenije razveljavi. 

Odločbo o tem izda Ministrstvo za notranje zadeve Republike 
Slovenije v 6 mesecih po poteku roka iz prvega člena tega 
zakona. 

4. teza 

Če oseba iz upravičenih razlogov zamudi rok, ki je določen 
v 1. tezi tega zakona, se rok lahko izjemoma podaljša za 
največ 6 mesecev. 

5. teza 

Kadar ni mogoča osebna vročitev odločbe zaradi tega, ker 

- oseba živi v tujini, 
- ni znan naslov prebivališča osebe, 
- ni vzpostavljenih diplomatskih odnosov z določeno državo, 
- so pretrgane poštne zveze, 
se odločba vroči po 96. členu Zakona o upravnem postopku 
(Uradni list SFRJ št. 47/86 - prečiščeno besedilo), skladno 
z uporabo na podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo 
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Uradni list RS št. 1/91-1). 

6. teza 

Po pravnomočnosti se odločba iz 3. teze tega zakona izvrši 
v uradnih evidencah. 

7. teza 

Ta zakon stopi v veljavo 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. 

Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE O ZNANSTVENEM 

IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU - EPA 279 

Vlada Republike Slovenije je na 33. seji dne 24/6-1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽE- 
NIH DRŽAV AMERIKE O ZNANSTVENEM IN TEHNIČNEM 
SODELOVANJU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi 
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 
drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri 
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije 
sodelovala: 

- dr. Rado BOHINC, minisiter za znanost in tehnologijo, 

- dr. Rado GEfJORIO, državni sekretar v Ministrstvu za 
znanost in tehnologijo. 

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju 

1-člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnolo- 
škem sodelovanju, podpisan v Washingtonu 29. aprila 1993. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku 
glasi: 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE O ZNANSTVENEM IN 
TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenih držav Amerike 
(v nadaljnjem besedilu podpisnici) 

se zavedata pomena znanosti in tehnologije za razvoj naci- 
onalnih gospodarstev obeh držav, 

sta prepričani, da bo mednarodno sodelovanje v znanosti in 
tehnologiji še nadalje krepilo prijateljske vezi in razumevanje 
med narodoma ter pospešilo razvoj znanosti in tehnologije ter 
njun vpliv na blaginjo obeh držav in človeštva nasploh, 

v želji po nadaljevanju in razširitvi znanstvenega in tehnolo- 
škega sodelovanja, ki je uspešno potekalo med državama 
v preteklosti na podlagi sporazuma, podpisanega 27. junija 
1988 (v nadaljnjem besedilu sporazum iz leta 1988), 

prepričani o nujnosti nadaljnjega razvijanja obojestransko 
koristnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja in 

ob upoštevanju načel helsinške Sklepne listine Konference 
o varnosti in sodelovanju v Evropi, 

zato sta se sporazumeli o temle: 
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1.člen 

1. Podpisnici bosta razvijali, podpirali in omogočali znan- 
stveno in tehnološko sodelovanje med sodelujočimi organiza- 
cijami obeh držav na podlagi enakosti, vzajemnosti in skupnih 
interesov. 

To sodelovanje lahko poteka na področjih kot so: temeljne 
znanosti, varstvo okolja, medicinske znanosti in zdravstvo, 
kmetijstvo, raziskave na področju inženiringa, energija, 
naravni viri in njihova uporaba, promet, standardizacija, znan- 
stvena in tehnološka politika in vodenje, in druga področja 
znanosti in tehnologije, o katerih se dogovori Skupni odbor, 
ustanovljen v skladu z 9. in 10. členom tega sporazuma. 

2. Sodelujejo lahko znanstvene akademije, znanstveni inšti- 
tuti, znanstvena združenja, vladne agencije in organizacije, 
univerze in druge raziskovalne in razvojne organizacije obeh 
držav. 

3. Dejavnosti sodelovanja lahko vključujejo: koordinirane in 
skupne raziskovalne projekte, študije in raziskave, skupne 
znanstvene tečaje, delavnice, konference in simpozije, izme- 
njavo znanstvenih in tehnoloških informacij in dokumentacije 
v zvezi z dejavnostjo sodelovanja, izmenjavo znanstvenikov, 
strokovnjakov in raziskovalcev, izmenjavo oziroma soupo- 
rabo opreme ali materiala, potrebnega za raziskave, in druge 
oblike znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o katerih 
se dogovori Skupni odbor. 

2. člen 

Sodelovanje v okviru tega sporazuma poteka v skladu 
z veljavnimi zakoni in predpisi obeh podpisnic in v okviru 
razpoložljivih dogovorjenih sredstev. 

3. člen 

1. Dejavnosti sodelovanja v okviru tega sporazuma potekajo 
na osnovi dogovorov o izvajanju ali drugih dogovorov med 
vladnimi organizacijami obeh strani (v nadaljevanju: dogovori 
o izvajanju). Dogovori o izvajanju lahko vključujejo predmet 
sodelovanja, postopke, financiranje, razporeditev stroškov in 
druge zadeve v zvezi s sodelovanjem. 

2. Dejavnosti znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, ki 
tečejo med sodelujočimi organizacijami po sporazumu iz leta 
1988, se bodo nadaljevale in bodo potekale v skladu z določili 
tega sporazuma. 

4. člen 

Pri dejavnostih sodelovanja po tem sporazumu bosta obe 
strani v skladu s svojimi zakoni in predpisi omogočali: 
a. hiter in učinkovit vstop in izstop ustrezne opreme, inštru- 
mentov in projektnih informacij s svojega ozemlja; 

b. hiter In učinkovit vstop in izstop oseb, udeleženih pri 
izvajanju tega sporazuma, s svojega ozemlja ter potovanja in 
delo tem osebam na svojem ozemlju; 

c. dostop do geografskih področij, podatkov, materialov, 
institucij, povezanih z dejavnostmi sodelovanja in do oseb, ki 
sodelujejo pri izvajanju tega sporazuma, in 

d. obojestranski dostop do pomembnejših programov, 
opreme in raziskovalnih centrov, katerih pokrovitelj je ali jih 
podpira vlada, in do laboratorijev za gostujoče raziskovalce 
ter obojestranski dostop in izmenjavo informacij na področju 
znanstvenih in tehnoloških raziskav in razvoja. 

5. člen 

Predpisi o varstvu in širjenju intelektualne lastnine, ustvarjene 
ali pridobljene na podlagi sodelovanja po tem sporazumu, so 
navedeni v Dodatku A, ki je sestavni del tega sporazuma. 

6. člen 

Znanstvene in tehnološke informacije, ki niso posebej zašči- 
tene in izhajajo iz sodelovanja po tem sporazumu, bodo na 
voljo svetovni znanstveni skupnosti po rednih poteh in 
v skladu z rednimi postopki sodelujočih organizacij, če ne bo 
drugače pisno dogovorjeno z dogovori o izvajanju. 

7. člen 

Znanstvenike, strokovnjake in institucije tretjih držav ali med- 
narodnih organizacij se na podlagi soglasja obeh podpisnic 
lahko na njihove lastne stroške, če ni drugače dogovorjeno, 
povabi k sodelovanju pri dejavnostih po tem sporazumu. 

8. člen 

Določila tega sporazuma ne preprečujejo dogovorov o znan- 
stvenem in tehnološkem sodelovanju med organizacijami 
obeh podpisnic izven tega sporazuma. 

9. člen 

Za izvajanje tega sporazuma podpisnici ustanovita Skupni 
8lovensko-ameriški odbor za znanstveno in tehnološko sode- 
lovanje (v nadaljevanju: Skupni odbor). Skupni odbor bo: 

a. priporočal podpisnicama politiko sodelovanja v okviru tega 
sporazuma; 

b. določal področja in oblike sodelovanja v skladu s 1. in 3. 
odstavkom 1. člena; 

c. obravnaval, ocenjeval in dajal posebna priporočila v zvezi 
z dejavnostmi znanstvenega in tehnološkega sodelovanja; 

d. obravnaval specifične dejavnosti sodelovanja, ki jih pred- 
hodno priporočijo vladne agencije in organizacije obeh strani 
in zanje odobrita sredstva izvršilna organa (v skladu z 11. 
členom); 

e. pripravljal periodična poročila o dejavnosti Skupnega 
odbora in dejavnostih sodelovanja po tem sporazumu ter jih 
dajal v pregled ministru za znanost in tehnologijo ali ministru 
za zunanje zadeve Republike Slovenije in državnemu sekre- 
tarju Združenih držav Amerike in 

f. opravljal druge naloge, o katerih se dogovorita podpisnici. 

10. člen 
1. Skupni odbor sestavljajo štirje vladni predstavniki, od kate- 
rih dva imenuje Vlada Republike Slovenije, da jo zastopata, in 
dva Vlada Združenih držav Amerike, da jo zastopata. Vsaka 
stran lahko imenuje namestnike svojih članov, če je to po- 
trebno. 

2. Skupni odbor se sestaja enkrat letno, izmenično v Repu- 
bliki Sloveniji in Združenih državah Amerike, ali večkrat, če se 
podpisnici tako odločita. 

3. Skupni odbor izmed svojih članov Izbere predsedujočega 
za enoletno obdobje. 

4. Skupni odbor odloča s konsenzom. 

11. člen 

1. Vsaka podpisnica ima izvršilni organ. Izvršilna organa sta 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo v Republiki Sloveniji in 
Državni sekretariat Združenih držav Amerike. 

2. Izvršilna organa nadzorujeta, vodita in usklajujeta dejavno- 
sti sodelovanja po tem sporazumu. 
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3. Izvršilna organa odobravata finančna sredstva za dejavno- 
sti sodelovanja, ki jih priporočijo vladne agencije in organiza- 
cije obeh strani. 

4. Izvršilna organa upravljata s skupnim skladom, ki ga pod- 
pisnici ustanovita za financiranje skupnih aktivnosti. Ustano- 
vitev Skupnega sklada opredeljuje 12. člen tega sporazuma. 

5. Izvršilna organa pripravljata delovna gradiva za zasedanja 
Skupnega odbora. 

12.člen 

Podpisnici ustanovita Skupni sklad za razvijanje predlogov, 
izvajanje in financiranje dejavnosti sodelovanja po tem spora- 
zumu. Podpisnici prispevata v sklad enaka deleža. Ustanovi- 
tev Skupnega sklada je opredeljena v Dodatku B, ki je 
sestavni del tega sporazuma. 

13. člen 

1. Ta sporazum začne veljati z dnem izmenjave pisnih obvestil 
po diplomatski poti, da sta podpisnici izpolnili zahteve inter- 
nega postopka za njegovo uveljavitev. Ta sporazum velja pet 
let. S pričetkom veljavnosti ta sporazum nadomesti sporazum 
iz leta 1988 med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združe- 
nih držav Amerike. Podpisnici sporazum lahko podaljšata, 
s pisnim dogovorom. 

2. Vsaka podpisnica lahko ta sporazum odpove drugi strani 
pisno šest mesecev vnaprej. Odpoved tega sporazuma ne 
prepreči izvajanja skupnih dejavnosti po tem sporazumu, ki 
po izteku odpovednega roka še niso zaključene. 

3. Ta sporazum lahko podpisnici dopolnita s pisnim dogo- 
vorom. 

V^da republike Slovenije in Vlada Združenih držav Amerike 
srn pooblastili vsaka svojega podpisnika tega sporazuma. 

Sestavljeno v VVashingtonu, dne 29. aprila 1993 v dveh izvo- 
dih, v slovenskem in angleškem jeziku. Obe besedili sta enako 
veljavni. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije Združenih držav Amerike 
Prof. dr. Rado Bohinc I. r. Curtis Bohlen I. r. 

DODATEK A 

INTELEKTUALNA LASTNINA 

V skladu s 5. členom tega sporazuma bosta podpisnici zago- 
tavljali ustrezno in učinkovito varstvo intelektualne lastnine, 
ustvarjene ali zagotovljene na podlagi tega sporazuma ter 
ustreznih dogovorov o izvedbi. Podpisnici se sporazumeta, da 
se bosta medsebojno pravočasno obveščali o izumih ali avtor- 
skih delih, ki izhajajo iz sodelovanja na podlagi tega spora- 
zuma, in bosta pravočasno poskrbeli za varstvo pravic do 
intelektualne lastnine. Pravice do take intelektualne lastnine 
bodo razporejene, kot določa ta dodatek. 

I. OBSEG 

A. Ta dodatek se nanaša na vse dejavnosti sodelovanja po 
sporazumu, razen če se podpisnici ali njune pooblaščene 
osebe v specifičnih primerih ne dogovorijo drugače. 

B. V skladu s tem sporazumom ima izraz »intelektualna last- 
nina« pomen, ki ga določa 2. člen Konvencije o ustanovitvi 
Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane 
v Stockholmu 14. julija 1967. 

C. Ta dodatek se nanaša na razporeditev pravic, deležev in 

nadomestil med podpisnicama. Vsaka podpisnica bo zagoto- 
vila drugi možnost za pridobitev pravice do intelektualne 
lastnine, razporejene v skladu s tem dodatkom, na podlagi 
pogodb s svojimi udeleženci pri sodelovanju oziroma po 
potrebi na podlagi drugih zakonitih sredstev. Ta dodatek sicer 
ne spreminja ali prejudicira razporeditve med podpisnicama 
in njunimi državljani, ki bo določena z zakpni in prakso 
podpisnic. 

D. Spore v zvezi z intelektualno lastnino, ustvarjeno po spora- 
zumu, naj sporazumno dogovorno rešujejo prizadete usta- 
nove udeleženke v sodelovanju ali, če je potrebno, podpisnici 
ali njuni pooblaščenci. Na podlagi dogovora obeh podpisnic 
bo spor predložen razsodišču za obvezno poravnavo v skladu 
z veljavnimi pravili mednarodnega prava. Če se podpisnici ali 
njuni pooblaščenci drugače pisno ne dogovorijo, veljajo arbi- 
tražni predpisi Komisije Združenih narodov za mednarodno 
trgovinsko pravo (UNCITRAL). 

E. Prenehanje veljavnosti sporazuma ne vpliva na pravice in 
obveznosti iz tega dodatka. 

II. RAZPOREDITEV PRAVIC 

A. Vsaka podpisnica bo upravičena do neizključne, nepre- 
klicne in brezplačne licence v vseh državah do prevajanja, 
razmnoževanja in javne distribucije znanstvenih in tehničnih 
časopisnih člankov, poročil in knjig, ki neposredno izhajajo iz 
sodelovanja po tem sporazumu. Vsi javni izvodi avtorskega 
dela, pripravljenega na podlagi teh določil, bodo označeni 
z imeni avtorjev dela, razen če avtor izrecno ne želi biti 
imenovan. 

B. Pravice do vseh oblik intelektualne lastnine, razen pravic, 
navedenih pod II. A., bodo dodeljene takole: 

1. Gostujočim raziskovalcem, na primer gostujočim znanstve- 
nikom na študijskem izpopolnjevanju, bodo priznane pravice 
do intelektualne lastnine na podlagi politik institucije gostite- 
ljice. Dodatno bo imel vsak gostujoči raziskovalec, ki je izumi- 
telj, pravico do deleža do vsake licenčnine, ki jo pridobi 
institucija gostiteljica z licenčno pogodbo za to intelektualno 
lastnino. 

2. a. Za intelektualno lastnino, ustvarjeno med skupnim razi- 
skovanjem, na primer na podlagi vnaprejšnjega dogovora 
o obsegu dela med podpisnicama, sodelujočimi institucijami 
ali sodelujočim osebjem bo vsaka podpisnica upravičena do 
pridobitve vseh pravic in deležev na svojem ozemlju. Pravice 
in interesi v tretjih državah bodo določeni z dogovori o izved- 
bio. Če raziskava v ustreznih dogovorih o izvedbi ni označena 
kot »skupna raziskava«, bodo pravice do intelektualne last- 
nine, ki izhaja iz raziskave, razporejene v skladu z odstavkom 
II. B. 1. Dodatno bo vsaka oseba, ki je izumitelj, upravičena do 
deleža licenčnine, pridobljene v katerikoli instituciji na pod- 
lagi licenciranja lastnine. 

b. Če kljub odstavku II. B. 2. a. ena podpisnica zagotavlja 
zakonsko varstvo določene vrste intelektualne lastnine, druga 
pa ne, bo podpisnica, katere zakoni zagotavljajo to varstvo, 
upravičena do vseh pravic in interesov po svetu, osebe, ki so 
izumitelji, bodo kljub temu upravičene do deleža licenčnine, 
kot določa II. B. 2. a. 

III. ZAUPNE POSLOVNE INFORMACIJE 

Če je informacija, ki je bila zagotovljena ali ustvarjena na 
podlagi sporazuma, pravočasno opredeljena kot zaupna 
poslovna informacija, bodo podpisnici in njuni udeleženci 
varovali takšno informacijo v skladu z veljavnimi zakoni, pra- 
vili in administrativno prakso. Informacija je lahko oprede- 
ljena kot zaupna poslovna informacija, če oseba, ki ima to 
informacijo, iz nje lahko ustvari gospodarsko korist ali pridobi 
konkurenčno prednost pred tistimi, ki je nimajo, če informa- 
cija ni splošno znana, ali dostopna javnosti iz drugih virov in 
če je lastnik ni predhodno dal na razpolago, ne da bi pravo- 
časno določil zaupnost informacije. 
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DODATEK B 

SKUPNI SKLAD 

1. Podpisnici se zavežeta, da bosta v skladu z razpoložljivostjo 
dodeljenih sredstev v skupni sklad prispevali enaka deleža. 
Znesek deleža bo opredeljen in dogovorjen po uradni poti. 

2. V skladu z veljavnimi zakoni in predpisi bosta podpisnici 
podvza!! ustrezne ukrepe za zagotovitev monetarne integri- 
tete skupnega sklada in bosta sredstva naložili na račune, ki 
se obrestujejo. 

3. Podpisnici imata pri upravljanju skupnega sklada enaki 
vlogi. Postopki upravljanja skupnega sklada in uporabe sred- 
stev za razvoj, organizacijo in podporo dejavnosti sodelova- 
nja na področju znanosti in tehnologije bodo kar se da eno- 
stavni in učinkoviti. 

4. S sredstvi, prispevanimi v skupni sklad, upravljata izvršilna 
organa, navedena v 11. členu. 

5. Administrativni stroški skupnega sklada se krijejo iz obresti 
na sredstva skupnega sklada. V primeru, da sredstva iz obre- 
sti ne zadoščajo za kritje teh stroškov, se manjkajoča sredstva 
sposodijo ali zagotovijo iz sredstev skupnega sklada. 

6. Ustanovitev in delovanje skupnega sklada ne preprečujeta 
sodelujočim organizacijam obeh strani sklepanja posebnih in 
dopolnilnih dogovorov za financiranje dejavnosti, ki so pred- 
met sodelovanja. Sodelujoče organizacije obeh strani, ki 
svoje dejavnosti financirajo iz drugih virov, lahko sodelujejo 
v dejavnostih, ki jih financira skupni sklad. 

DODATEK C 

DOLOČILA O VARNOSTI 

1. Zaščita informacij 

Podpisici se strinjata, da ne bo nobena informacija ali 
oprema, katere zaščito terjajo interesi nacionalne varnosti ali 
zunanjih odnosov in je tajna glede na veljavne zakone in 
predpise, dana na razpolago v okviru tega sporazuma. Če se 
ugotovi, da gre za informacijo ali opremo, ki izhaja iz dejavno- 
sti sodelovanja po tem sporazumu, za katero je znano ali se 
predpostavlja, da terja tako zaščito, se takoj obvesti pristojne 
službe in podpisnici se posvetujeta o potrebnosti in stopnji 
zaščite take informacije ali opreme. 

2. Prenos tehnologije 

• Prenos nezaščitenih, vendar izvozno kontroliranih informacij 
ali opreme, ki je zagotovljena ali izdelana po tem sporazumu, 
med podpisnicama je izveden v skladu z zakoni in predpisi 
vsake podpisnice, ki preprečujejo neavtoriziran prenos in 
prenos v tretje države takih informacij ali opreme. 
Natančna določila za preprečitev neavtoriziranega prenosa 
takih informacij ali opreme ali prenosa v tretje države se 
vključijo v pogodbe ali dogovore o izvajanju, če katera od 
podpisnic meni, da je to potrebno. 

Opomba: Sledi tekst sporazuma v angleškem Jeziku 

3. člen 

7. O posebnih dodatnih dogovorih za vodenje in uporabo 
skupnega sklada in o vračanju sredstev, izposojenih iz skup- 
nega sklada (gled odstavek 5), se dogovori Skupni odbor. 

8. V primeru, da je ta sporazum odpovedan ali poteče, se 
podpisnici dogovorita o razpolaganju z ostankom sredstev 
v skupnem skladu. 

Za jzvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo Republike Slovenije 
za znanost in tehnologijo. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih 
držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju 
sta podpisala prof. dr. Rado Bohinc, minister za znanost in 
tehnologijo v imenu Vlade Republike Slovenije in g. Curtis 
Bohlen, pomočnik državnega sekretarja za znanost in tehno- 
logijd v imenu Vlade Združenih držav Amerike v VVashingtonu 
29. aprila 1993. 

Podpisani sporazum bo veljal pet let in ga podpisnici lahko 
podaljšata s pisnim dogovorom. 

Sporazum predvideva sodelovanje med Republiko Slovenijo 
in Združenimi državami Amerike na naslednjih področjih: 
temeljne znanosti, varstvo okolja, medicinske znanosti in 
zdravstvo, kmetijstvo, raziskave na področju inženiringa, 
energija, naravni viri in njihova uporaba, promet, standardiza- 
cija, znanstvena in tehnološka politika in vodenje ter druga 
področja znanosti in tehnologije, o katerih se dogovori 
Skupni slovensko-ameriški odbor, ustanovljen v skladu z 9. in 
10. členom sporazuma. 

Sporazum predvideva naslednje oblike sodelovanja: koordini- 
rane in skupne raziskovalne projekte, študije in raziskave, 
skupne znanstvene tečaje, delavnice, konference in simpo- 
zije, izmenjavo znanstvenih in tehnoloških informacij in doku- 
mentacije, izmenjavo znanstvenikov, strokovnjakov ali razi- 

skovalcev, izmenjavo oziroma souporabo opreme ali materi- 
ala, potrebnega za raziskave, in druge oblike znanstvenega in 
tehnološkega sodelovanja, o katerih se dogovori Skupni slo- 
vensko-ameriški odbor. 

Sredstva za kritje stroškov skupnih aktivnosti bo zagotavljal 
Skupni slovensko-ameriški sklad, ustanovljen v skladu z 12. 
členom sporazuma in Dodatkom B, ki je sestavni del spora- 
zuma, v katerega bo vsaka podpisnica prispevala enak delež: 
50% sredstev Republika Slovenija v tolarski protivrednosti 
deleža ZDA, ZDA pa svoj 50% delež v USD. Ustrezni znesek 
tolarskih sredstev bo zagotavljalo Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo. Za leto 1993 je na delovni ravni dogovorjen 
prispevek 350.000,00 USD in 350.000,00 USD v tolarski proti- 
vrednosti. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanjih 
zadevah Sporazum ratificira Državni zbor Republike Slove- 
nije. 

Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih oziroma spre- 
membe veljavnih predpisov. 

Sredstva za uresničevanje sporazuma bo zagotavljalo Ministr- 
stvo za znanost in tehnologijo v skladu z navedenimi principi 
financiranja. 
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Predlog akta o NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE 

S KRALJEVINO DANSKO - EPA 277 

Vlada Republike Slovenije je na 34. seji dne 1/7-1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV 
NEKDANJE JUGOSLAVIJE S KRALJEVINO DANSKO, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi 
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zuna- 
njih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri 
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije 
sodelovala: 

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve, 

- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne 
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

I 

PREDLOG AKTA o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Dansko 

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike. 
Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za 
izvedbo Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike 
Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slove- 
nije glede naslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je s Kralje- 
vino Dansko sklenila nekdanja Jugoslavija: 

1. Konvencija med SFRJ in Kraljevino Dansko o socialnem 
zavarovanju, podpisana 22. 06. 1977 v Beogradu, objavljena 

v Ur. I. SFRJ-MP št. 5/80. 

2. Sporazum med SFRJ in Kraljevino Dansko o izogibanju 
dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja s protoko- 
lom, podpisan 19. 03. 1961 v Beogradu, objavljen v Ur. I. 
SFRJ-MP št. 15/81. 

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije o sukcesiji mednarodnih pogodb, ki jih je 
sklenila nekdanja Jugoslavija in ki se nanašajo na Republiko 
Slovenijo, predlagamo Državnemu zboru Republike Slovenije 
sprejem akta o nasledstvu dveh bilateralnih pogodb s Kralje- 
vino Dansko. 

■ V kontaktih pravnih služb ministrstev za zunanje zadeve Slo- 
venije in Danske je verificiran obseg in način prevzema bilate- 
ralnih pogodb, sklenjenih med SFRJ in Kraljevino Dansko, ki 
naj veljajo še naprej med Slovenijo in Dansko. 

Jugoslavija je imela s Kraljevino Dansko sklenjenih 6 pogodb. 
S pogodbo o nasledstvu bilateralnih sporazumov bi Slovenija 
nasledila: 

1. Konvencijo o socialnem zavarovanju z dne 22. 06. 1977 in 

2. Soorazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka 

in premoženja s protokolom z dne 19. 03. 1981. 

Trgovinski sporazum, sklenjen med Kraljevino Jugoslavijo in 
Dansko z dne 1. 05. 1937 se ne uporablja več, ker je sedaj 
zunanja trgovina držav članic ES v pristojnosti ES. 
Sporazum o poravnavi, arbitraži in sodnem postopku z dne 
14. 12. 1935 sta nadomestili Konvencija ZN o priznanju in 
uveljavljanju tujih arbitražnih odločb in Evropska konvencija 
o mednarodni trgovinski arbitraži, katerih pogodbenica je 
tudi Slovenija na podlagi nasledstva mednarodnih pogodb. 

Sporazum o gospodarskem, industrijskem in tehničnem 
sodelovanju z dne 20. 05. 1981 je zastarel. Danska stran nam 
je že posredovala osnutek novega sporazuma. 

Predlagamo, da se ohrani veljava v predlogu akta navedenih 
dveh sporazumov. 

Po odobritvi akta o nasledstvu bo ministrstvo za zunanje 
zadeve o tem obvestilo dansko stran. 

poročevalec 47 



Razširjeno poslovno poročilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije 

I. UVOD » 
Leto 1992 predstavlja prelomnico v razvoju področja zdrav- 
stvenega varstva Slovenije. V začetku leta so bili namreč 
sprejeti zakoni, ki so vnesli na področje bistvene sistemske 
spremembe. Med temi so gotovo najpomembnejše opredeli- 
tve, ki postavljajo v ospredje naloge s področja prizadevanja 
in družbene skrbi za čim boljše zdravje vsega prebivalstva, 
opustitev koncepcije nacionalnega zdravstvenega varstva in 
prehod na sistem zdravstvenega zavarovanja, ponovno uvaja- 
nje zasebne zdravstvene dejavnosti, uzakonitev planiranja kot 
metode za usmerjanje razvoja celotnega sistema zdravstve- 
nega varstva ter opredelitev za partnerstvo kot način upravlja- 
nja. Omenjene zakonske opredelitve so skupaj s še nekaterimi 
drugimi novostmi zaokrožile povsem nov sistem zdravstve- 
nega varstva in zavarovanja, opredelile nove nosilce najpo- 
membnejših nalog, njihove pristojnosti in dolžnosti. 

Med vsemi novostmi pa je gledano iz zornega kota prebival- 
stva gotovo najpomembnejša odločitev, da tudi Slovenija 
podobno kot velika večina držav Evrope prevzame zdrav- 
stveno zavarovanje kot način zagotavljanja zdravstvene var- 
nosti. , 

Značilnost nove pravne ureditve je predpisano obvezno 
zdravstveno zavarovanje, v katerega so vključeni vsi prebi- 
valci republike in nekateri drugi, ki izpolnjujejo za to pogoje. 
Pogoj za uveljavljanje zahtev do zdravstvenih storitev in dru- 
gih pravic je zdravstveno zavarovanje in s tem povezano 
plačevanje prispevkov. Slednje so dolžni plačevati vsi, ki 
imajo kakršnekoli dohodke. Za osebe, ki so brez dohodkov, je 
dolžnost plačevanja prispevkov zakon naložil tistim, ki sicer 
skrbijo za njihovo socialno varnost oziroma državi (republika, 
občine). Zakon je tudi določil raven pravic, ki so s tem obvez- 
nim zavarovanjem zagotovljene vsem zavarovancem. Glede 
opredeljevanja pravic sta za nov zakon značilni dve novosti. 
Po novem imajo v celoti z obveznim zavarovanjem zagotov- 
ljene vse pravice do zdravstvenih storitev le otroci, šolarji, 
študentje in mladina do 18. leta starosti ter ženske za storitve 
v zvezi z načrtovanjem družine, nosečnostjo in porodom. 
Ostali zavarovanci imajo zagotovljene v celoti pravice do 
storitev pri stanjih oziroma boleznih, opredeljenih v zakonu, 
ostale pa v odstotnem deležu, določenem z zakonom. Preo- 
stali delež gre v breme zavarovanca, ki pa mu zakon omogoča 
nekatere možnosti zavarovanja pred prevelikimi tveganji. 
Hkrati pa zakon omogoča zavarovancem, da v skupščini 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje soodločajo v soglasju 
z Vlado Republike Slovenije o ravni storitev, ki štejejo v obve 
zno zavarovanje. Torej gre za prilagodljiv sistem pravic, ki se 
lahko prilagaja potrebam in razmeram v državi, še prav pose- 
bej pa njenim gospodarskim možnostim. 

Pogoj za uveljavljanje zahtev do zdravstvenih sto- 
ritev in drugih pravic ]e zdravstveno zavarovanje 
in s tem povezano plačevanje prispevkov. Slednje 
so dolini plačevati vsi, ki imajo kakršnekoli do- 
hodke. 

Nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja je po zakonu 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanj 
u ZZZS), ki je začel delati s 1. marcem 1992. Zakon mu je 
določil status javnega zavoda, pooblastila, organe upravljanja 
in tudi vire sredstev, s katerimi zavarovancem omogoča ures- 
ničevanje njihovih pravic. V najvišji organ upravljanja Zavoda 
so imenovani predstavniki delodajalcev in delojemalcev, ki so 
pristojni sprejemati najpomembnejše splošne akte Zavoda in 
s tem oblikovati njegovo politiko. 

Zavod je tudi eden izmed nosilcev prostovoljnega zdravstve- 
nega zavarovanja, ki je gotovo največja novost v zdravstve- 

nem zavarovanju v naši republiki. Zakon namreč daje zavaro- 
vancem možnost, da se za razlike v vrednosti storitev, ki 
presegajo raven obveznega zavarovanja, sami in prostovoljno 
zavarujejo. Takšno zavarovanje lahko uvedejo poleg Zavoda 
tudi druge zavarovalnice. Kot je znano, se je za ponudbo 
prostovoljnega zavarovanja poleg ZZZS odločila samo zava- 
rovalna družba Adriatic iz Kopra. Prostovoljno zavarovanje 
lahko vključuje zavarovanje tudi za pravice, ki sploh niso 
sestavni del obveznega zavarovanja. 

S sprejetjem in postopnim uvajanjem novih zakonov se je vsaj 
v pravnoformalnem pogledu končalo nekaj več kot dvoletno 
prehodno obdobje od ukinitve SIS-ov do priprave nove ure- 
ditve, s tem pa tudi proračunsko financiranje programa zdrav- 
stvenega varstva. Od sprejema zakona dalje so potekale razgi- 
bane in zahtevne aktivnosti za pripravo podzakonskih aktov in 
splošnih aktov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
ki bodo šele omogočili uresničevanje vseh zakonskih določb. 
Tem vprašanjem in prilagajanju notranje organizacije Zavoda 
novim nalogam je bilo posvečeno v pretežni meri njegovo 
delo v minulem letu. Ob tem ni mogoče spregledati obsež- 
nega vsakodnevnega dela z zavarovanci, ki se je prav zaradi 
spremembe predpisov precej povečalo. O teh aktivnostih, 
uspehih, težavah in drugih problemih govori to poročilo. 
Pripravljeno je po sklepu Državnega zbora z dne 25. 2. 1993. 

II. KONSTITUIRANJE ZAVODA 

V grobem bi lahko rekli, da je konstituiranje Zavoda potekalo 
na dveh področjih. Prvo se je nanašalo na oblikovanje orga- 
nov upravljanja Zavoda skladno z zakonskimi določili in pri- 
pravo ter sprejem osrednjega organizacijskega in konstitutiv- 
nega akta, to je statuta. Drugo področje pa se je nanašalo na 
oblikovanje izvedenskih organov Zavoda (zdravniške komi- 
sije) ter oblikovanje aktov o notranji organizaciji Zavoda. 

Konstituiranje zavoda je potekalo predvsem na 
področju oblikovanja organov upravljanja, obliko- 
vanja sploinih aktov in vzpostavljanja Izveden- 
skih organov zavoda. 

Konstituiranje organov Zavoda je potekalo s precejšnjo 
časovno zamudo glede na zakonska predvidevanja. Le imeno- 
vanje vršilca dolžnosti direktorja ZZZS je bilo opravljeno 
v zakonsko predvidenem roku. Vlada ga je namreč imenovala 
27. 2. 1992 in to z namenom zagotoviti potrebne organizacij- 
ske in strokovne podlage za delovanje novega zavoda in s tem 
za nemoteno uveljavljanje zdravstvenega zavarovanja v repu- 
bliki. Predstavniki delojemalcev in zavarovancev v Začasni 
skupščini Zavoda pa so bili v Skupščini Republike Slovenije 
imenovani šele 27. 9. 1992, namesto v 30 dnevih po sprejemu 
zakona. Tako se je Skupščina Zavoda sestala in izvolila svoje 
vodstvo ter upravni odbor šele 15. oktobra lani. Zaradi takšne 
6 mesečne kasnitve pri konstituiranju Skupščine je prišlo tudi 
do časovnega zamika pri sprejemanju statuta, posledično pa 
do zamujanja pri imenovanju še preostalih organov in spreje- 
manju ostalih splošnih aktov Zavoda. Začasni statut je sicer 
bil že sprejet v Skupščini Zavoda, vendar ga je Vlada potrdila 
šele aprila 1993. To pa je bil eden izmed osrednjih razlogov in 
ovir za imenovanje še preostalih organov upravljanja kot so 
območni sveti in odbor za prostovoljno zavarovanje. V zvezi 
s tem se pojavljajo tudi nekatere težave pri sprejemanju 
nadaljnjih splošnih aktov, ki bi uredili področje pravic in 
obveznosti zavarovancev in drugih nosilcev nalog s tega 
področja. 

Ne glede na opisane težave pri konstituiranju Zavoda in nje- 
govih organov pa je doslej začasna Skupščina že sprejela 
predlog začasnega statuta, Splošne pogoje za prostovoljno 
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Cilj nov«, sodobne organizacije |e bil večplasten 
In sicer decentralizirati posamezne funkcije z na- 
menom delavnosti ZZZS približati zavarovancem, 
ob tem pa centralizirati tiste strokovne naloge, ki 
pomenlfo zagotavl|an|e Izvajanja zdravstvenega 
zavarovan|a In sodobnega poslovnega sistema. 

zdravstveno zavarovanje, finančni načrt Zavoda za leto 1993, 
predlog o prispevnih stopnjah za zdravstveno zavarovanje, 
začasni sklep o obsegu pravic iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja in postopkih njegovega uresničevanja, o pogojih 
in obsegu nujnega zdravljenja (za zavarovance po 25. členu 
zakona), začasni sklep o pogrebninah, posmrtninah, in potnih 
stroških ter več navodil in poročil s področja dela ZZZS. 
Skupščina je v tem času imela tri redne in eno korespon- 
denčno sejo. Več sej je imel upravni odbor in sicer osem in pri 
tem sprejel večje število različnih sklepov. V pretežni meri so 
se nanašali na gradiva, ki jih je obravnavala in o njih odločala 
Skupščina ali pa na vprašanja notranje organizacije službe 
ZZZS. Vsi ti splošni akti postopoma utrjujejo položaj Zavoda 
v predvideni vlogi in vodijo k njegovemu oblikovanju kot jo je 
predvidel zakon. 

K ustanavljanju Zavoda sodi tudi konstituiranje in organiza- 
cija njegove službe. Zavod je namreč prevzel delavce in orga- 
nizacijsko shemo od bivše Republiške uprave za zdravstveno 
varstvo. Zato je bilo potrebno na novo opredeliti notranjo 
organizacijo Zavoda in jo prilagoditi novim potrebam ter 
sprejeti nove akte o notranji organizaciji, sistemizaciji, kolek- 
tivno pogodbo itd. Glede na to, da je služba organizirana po 
skoraj vseh občinah v Sloveniji in da je njeno delo zelo 
mnogostransko in specifično, je bilo oblikovanje omenjenih 
aktov toliko zahtevnejše. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije opravlja dejav- 
nost, ki jo določa že zakon. To je narekovalo vzpostavitev 
takšne organizacije, s katero se teritorialno pokrije celotno 
področje države (izpostave v vseh občinah, razen v tistih, kjer 
so sedeži območnih enot - večja mesta), uvede nove dejav- 
nosti, funkcijsko in procesno specializacijo, posodobi infor- 
macijski sistem, zagotovi enotnost vodenja in koordinacije ter 
drugo. Temeljni cilji oblikovanja organizacijske strukture so 
bili uresničeni z oblikovanjem 9 območnih (izvajanje zdrav- 
stvenega zavarovanja) in 2 področnih enot (prostovoljno 
zavarovanje in informacijski sistem). Statut določa, da se 
oblikuje še deseta območna enota »Posavje«, ki bo vključe- 
vala občine Krško, Sevnico in Brežice. Celoten poslovni 
sistem vodi direkcija na treh velikih področjih dela, to je 
področju zdravstvenega zavarovanja, financ in računovodstva 
ter področju socialne medicine, zdravstvene ekonomike in 

Slika 1. Organizacijske shema ZZZS 

zdravniških komisij. V direkciji so združene še nekatere druge 
skupne funkcije poslovnega sistema (štabne dejavnosti) in 
sicer razvoj informacijskega sistema, zunanjih in notranjih 
delovnih komunikacij (stiki z javnostjo, delo za organe uprav- 
ljanja) in upravljanje s kadri. Gledano s stališča organizacije je 
bilo treba za tako porazdelitev funkcij vzpostaviti štiri hierar- 
hične nivoje Zavoda kot poslovnega sistema (v ožjem smislu) 
- direkcija, območne in področni enoti, oddelki ter službe in 
izpostave. 

Sicer pa je poleg opisanega bilo opravljeno znotraj službe 
izredno obsežno delo na pripravi elaboratov, delovnih gradiv 
in osnutkov za splošne akte, ki jih je potrebno še sprejeti. 
Tako je bilo imenovanih 27 projektnih skupin, v katerih je 
delalo ali še dela okrog 50 strokovnjakov s področja ekono- 
mije in socialne medicine, prava in sociologije in to iz vrst 
delavcev ZZZS, kot tudi iz drugih zavodov, fakultet ter inštitu- 
tov. Projektne skupine so oblikovale in pripravljale strokovne 
podlage za vprašanja organiziranosti ZZZS, ožjih področij 
pravic zavarovancev, postopkov in pogojev za uveljavljanje 
pravic zavarovancev, za prostovoljno zdravstveno zavarova- 
nje, zavarovalniški zdravstveno-informacijski sistem, za 
notranjo organizacijo službe in nekatera druga področje delo- 
vanja ZZZS. Pretežni del projektnih nalog je opravljen. Neka- 
teri projekti so tudi že uveljavljeni (n. pr. prostovoljno zavaro- 
vanje, statut itd ), za druge je potrebno izdelati izvedbene 
elaborate oziroma jih sprejeti v obliki splošnega akta ZZZS. 

III. IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 

Povsem točnih podatkov o zavarovancih iz obveznega zdrav- 
stvenega zavarovanja v Sloveniji v letu 1992 še ni. Najprej je 
med razlogi za to treba omeniti dejstvo, da zdravstveno stati- 
stični podatki o tem še niso zbrani. Drug pomemben razlog je 
v spremembah svojstva zavarovancev in njihovega ponov- 
nega preverjanja, kar je ena izmed aktivnosti ZZZS, začeta 
v letu 1992 in še nedokončana. Zato si lahko pomagamo le 
s podatki iz leta 1991. V tem letu je bilo skupno število 
uporabnikov (zavarovancev) 2.313.183, od tega je bilo: 
- A - delavcev in njihovih družinskih članov 64,4 % 
- B - kmetov in njihovih družinskih članov 5,6 % 
- C - upokojencev in njihovih družinskih članov 26,9 % 
- D - drugih zavarovancev 3,1 % 

Silita 2. Uporabniki (zavarovanci) ZV po 
skupinah v letu 1991 

Ocenjujemo, da se je lansko leto število zavarovancev ozi- 
roma njihovih družinskih članov zmanjšalo. Ta ocena izhaja iz 
dejstva, da je določeno število delavcev iz drugih republik 
bivše Jugoslavije, ki niso pridobili naše državljanstvo ali so 
celo zapustili našo državo, izgubilo lastnost zavarovancev 
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v Sloveniji. S tem so izgubili pravice iz obveznega zavarovanja 
tudi njihovi družinski člani. Število zavarovanih oseb v letu 
1991 v Sloveniji in po območnih enotah ZZZS prikazujeta sliki 
2 in 3. 

800 
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Slika 3. Uporabniki (zavarovanci) ZV po 
regijah v letu 1991 

Izvajanje zdravstvenega zavarovanja v mnogih pogledih 
poteka še po prej veljavnih predpisih, saj je zakon podaljšal 
veljavnost sporazumov, ki so opredelili pravice zavarovancev 
do zdravstvenih storitev in postopke za njihovo uresničeva- 
nje, razen v delu, ki bi bila v nasprotju z zakonom. To velja, 
dokler ne bo ZZZS sprejel novih pravilnikov oziroma drugih 
splošnih aktov. Kljub temu je nekaj področij, ki so že v lan- 
skem letu pri izvajanju zdravstvenega zavarovanja tekla po 
drugačnih postopkih kot poprej oziroma so zahtevale neka- 
tere drugačne pristope. 

Najprej so se novosti pokazale pri preverjanju lastnosti zava- 
rovancev in s tem v zvezi pri doslednejšem urejanju podatkov- 
nih baz o zavarovancih po območnih enotah ZZZS. Ta se je 
tudi lotil obsežne naloge preveriti status vseh zavarovancev in 
uskladiti podatke o njih z dejanskim stanjem in nekaterim 
novimi šifranti ter registrskimi številkami. Dosledno uresniče- 
vanje zakonskih določil o tem, na kakšni osnovi bi lahko bila 
oseba zavarovana, je pogojevalo izredno veliko dela pri pojas- 
njevanju predpisov, nuđenju pravne in druge pomoči zavaro- 
vancem, njihovem prijavljanju in odjavljanju, potrjevanju 
zdravstvenih izkaznic, izdajanju drugih listin in podobnem. 
V lanskem letu še ni bila izvršena naloga, zapisana v zakonu, 
po kateri bi moral Zavod z odločbo ugotoviti, kateri družinski 
člani delavcev iz bivših jugoslovanskih republik, še lahko 
obdržijo lastnost zavarovanca v Sloveniji. Ta naloga je glede 
na sprejeto spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju odložena za dobo enega leta. Že 
dosedanje preverjanje podlag za zavarovanje je pokazalo, da 
se nekateri zavezanci za plačevanje prispevkov za zdrav- 
stveno zavarovanje svojim dolžnostim izogibajo in ne prijav- 
ljajo Zavodu oseb, ki bi jih morali zavarovati po zakonu. 
Največ težav je pri prijavljanju oseb, ki bi jih morale zavarovati 

občine. Gre za osebe, ki so brez dohodkov in ne morejo biti 
zavarovani po nobeni drugi osnovi. Pri ugotavljanju lastnosti 
zavarovanca je prihajalo do določenih zapletov zaradi neure- 
jenih odnosov pri zagotavljanju zdravstvene varnosti z repu- 
blikami bivše Jugoslavije. Nasploh pa bo v zvezi z vzpostavlja- 
njem pravnega reda pri prijavljanju in odjavljanju oseb v zava- 
rovanje ter s tem povezanega urejanja svojstva zavarovanca 
potrebno še veliko truda, čeprav so aktivnosti okrog prosto- 
voljnega zdravstvenega zavarovanja prispevale pomemben 
delež k razčiščevanju podatkov o zavarovancih. 

Drugo področje, ki ga je pri izvajanju zdravstvenega zavarova- 
nja bilo potrebno lani na novo zastaviti, se je nanašalo na 
uvajanje izvedenskih postopkov. Zakon je namreč določil, da 
pri uresničevanju pravic sodelujejo zdravniške komisije kot 
izvedenski organi Zavoda. Njihova pristojnost je omejena na 
oblikovanje strokovnih medicinskih mnenj in ocen o upravi- 
čenosti do začasne delanezmožnosti, do zdraviliškega zdrav- 
ljenja, zdravljenja v tujini, zahtevnejših ortopedskih pripo- 
močkov in o nekaterih drugih vprašanjih. Za njihovo delo in 
postopke je zakon podal le osnovne usmeritve, pri čemer 
mora njihovo sestavo, organizacijo in konkreten način izvrše- 
vanja njihovih nalog urediti Zavod v ustreznem splošnem 
aktu. Lansko leto se je uporabljal začasni akt, ki ga je potrdila 
Vlada. Na podlagi tega dokumenta so bile imenovane zdravni- 
ške komisije na sedežu vseh območnih enot Zavoda s senati, 
ki delajo skoraj v vseh občinah Slovenije. Zdravniška komisija 
II. stopnje je imenovana za Zavod kot celoto s senatoma 
v Ljubljani in Mariboru. V zdravniških komisijah deluje več kot 
220 zdravnikov, od katerih je redno zaposlenih v Zavodu 22, 
ostali pa delajo na podlagi pogodbe. 

Obseg dela zdravniških komisij je bil dokaj obsežen, v začetku 
pa tudi povezan z veliko nedorečenosti. Prehod na novo 
ureditev, po kateri so večino opisanih pristojnosti poprej imeli 
konziliji zdravnikov v zdravstvenih domovih oziroma bolnišni- 
cah, je bil za mnoge nepričakovano težak in zahteven. Očitno 
so nekateri zdravniki v zdravstvenih domovih in konziliji že 
pričakovali novo ureditev in v določenem času pred spreje- 
mom zakona niso opravljali svojih nalog na področju ugotav- 
ljanja začasne delanezmožnosti in potreb po zdraviliškem 
zdravljenju povsem v skladu s predpisi. Tako so se zdravniške 
komisije v prvih dneh svojega dela soočile z velikim številom 
zahtev po strokovni presoji o vprašanjih iz svoje pristojnosti, 
ki bi morale biti razrešene že prej. V mnogih primerih je bila 
silno pomanjkljiva tudi dokumentacija, na podlagi katere naj 
bi oblikovali svoja strokovna stališča. Zdravniške komisije so 
dobile v obravnavo tudi zadeve, ki so glede trajanja začasne 
delanezmožnosti občutno presegale roke, v okviru katerih so 
imeli pristojnosti tega ocenjevanja zdravniki oziroma njihovi 
konziliji. Tudi sicer se je pokazalo, da je v vrsti primerov 
medicinska dokumentacija nepopolna ali je sploh ni bilo in so 
opredelitve o delanezmožnosti bile sprejete brez teh. Poleg 
tega so se pojavljale nejasnosti oziroma nedoslednosti pri 
razmejitvi pristojnosti glede odločanja o pravicah zavarovan- 
cev oziroma podajanja strokovnih mnenj, ki bi predstavljale 
podlago za odločanje. Šele s časoma se je izkristaliziralo, da 
zdravniške komisije ne morejo in ne smejo odločati o pravi- 
cah ampak morajo s svojimi strokovnimi mnenji in ugotovi- 
tvami pomagati Zavodu, da odloča o pravicah objektivno na 
podlagi izvedenskih ugotovitev strokovnjakov medicinske 
vede. Podrobnejši prikaz obsega dela zdravniških komisij 
oziroma števila primerov, kjer je bilo potrebno izvedensko 
mnenje, da bi bilo možno odločiti o pravici zavarovancev 
prikazuje tabela 1. 

Tako je v bistvu med letom postopoma nastajala pravna in 
strokovno-medicinska doktrina Zavoda. To je proces, ki bo 
trajal še določen čas po sprejemu ustreznih pravilnikov, saj 
pri nas na tem področju nimamo zadostnih izkušenj in ne 
preverjenih ter izoblikovanih norm oziroma pravil obnašanja 
s strani delojemalcev ali delodajalcev, pa tudi ne s strani 
zdravniških komisij ali pristojnih služb Zavoda in se vrsta 
postopkov odvija po utečenih navadah iz prejšnjih časov. Da 
pa so vendarle prvi rezultati delovanja zdravniških komisij že 
zaznavni, potrjuje nekaj dejstev. To je znižanje obsega 
začasne zadržanosti z dela, o čemer še ni na voljo potrebnih 
zdravstveno-statističnih podatkov, a se kaže v znižanju izdat- 
kov za nadomestila plač v času take odsotnosti in v postop- 
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TABELA 1: Poročilo o dalu zdravniških komisij v letu 1992 

Naloga oziroma vrsta zahtevka 
število 

primerov 
letu 1992 

Odstotek 

1. ugotavljanje začasne delanez- 
možnosti za delo nad 30 dni 

92.716 82,9 

2. presoja ocene osebnega zdravnika o 
delanezmožnosti 

1.969 1.8 

3. ocena potrebe po zdraviliškem 
zdravljenju 

11.241 10,0 

4. ocena potrebe po ortopedskem 
pripomočku 

367 0.3 

S. presoja glede upravičenosti po 
zdravljenju v tujini 

369 0,3 

6. ostali zahtevki po strokovni presoji po 
zdrav. komisl|l 

5.265 4,7 

SKUPAJ ZADEV, OBRAVNAVANIH V 
ZDRAVNIŠKIH KOMISIJAH 

111.927 100,0 

* - obdobje 7 mesecev po imenovanju komisij 

nem zmanjševanju števila zavarovancev, pri katerih morajo 
komisije podajati mnenje o njihovi začasni delanezmožnosti. 
Doseženo je prav tako večje poenotenje kriterijev zdravniških 
komisij pri zavzemanju strokovnih mnenj in stališč o posa- 
meznih področjih dela iz njihove pristojnosti. Prvi rezultati 
v tej smeri hkrati nakazujejo na nujnost nadaljnjega kvalitet- 
nega spreminjanja obstoječe miselnosti in pojmovanja pravic 
in njegovega dograjevanja skladno z zakonom in splošnimi 
akti, ki jih bo Zavod moral v bližnji prihodnosti še sprejeti. 
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Slika 4. Delo zdravniških komisij v letu 
1992 

■ Zdravniška komisija II. stopnje je obravnavala v času od usta- 
novitve do konca lanskega leta 1.589 primerov, od katerih se 
je pretežni del (1096 ali 69 odstotkov) nanašal na ponovno 
presojo strokovnega mnenja komisije I. stopnje, na preverja- 
nje utemeljenosti oziroma upravičenosti do zdravljenja v tujini 
(31 primerov) in do zdraviliškega zdravljenja (419 primerov ali 
26,2 odstotka). Za uskladitev z novo zakonodajo bo s sploš- 
nimi akti 7.77S potrebno urediti področja: 

- pravic in obveznosti iz obveznega zdravstvenega zavaro- 
vanja, 
- pravice do ortopedskih, ortotičnih, slušnih, očesnih, zobno- 
protetičnih in drugih tehničnih pripomočkov,* 
- predpisovanje zdravil na recept v breme ZZZS, 
- zdraviliškega zdravljenja, 
- izbire osebnega zdravnika in napotnih zdravnikov, 
- potopkov za uresničevanje pravic zavarovancev in 
- listine za uresničevanje pravic iz obveznega zavarovanja. 

* Opomba: Pravilnik je že sprejet, veljati je začel 27. 3. 1993 

Prvi rezultati delovan|a zdravniških komlsi| so že 
zaznavni. To potr|u|e znižanje obsega začasne 
zadržanostih dela v letu 1992, kar se kaže v zniža- 
nju Izdatkov za nadomestila plač In v postopnem 
zmanjševanju števila zavarovancev, pri katerih 
mora|o komlsi|e podajati mnenja o njihovi začasni 
delanezmožnosti. 

O obsegu drugih postopkov pri uveljavljanju pravic zavaro- 
vancev s področja zdravstvenega zavarovanja oziroma pri 
varstvu teh pravic še ni na voljo podrobnejših podatkov. 
O tem delu službe se ne vodijo posebne evidence, čeprav je 
število ljudi, ki dnevno zahtevajo dokazila o zavarovanju ozi- 
roma preverjanje ustreznega opredeljevanja njihovih pravic 
pri službah Zavoda veliko. Omeniti velja, da področje postop- 
kov pri uresničevanju pravic še ni povsem usklajeno z novim 
zakonom. O tem je v pripravi pravilnik, ki naj bi uredil vpraša- 
nja izbire osebnega zdravnika, proste izbire zdravnika, zdrav- 
stvenega zavoda ter postopke pri uveljavljanju zahtev do 
zdravstvenih storitev v vseh zdravstvenih dejavnostih in do 
denarnih dajatev ter vse ostale izvedenske oziroma upravne 
postopke s področja zdravstvenega zavarovanja. Ne glede na 
te nejasnosti pa je vendarle zakon sam že predpisal nekatera 
področja, o katerih je potrebno znotraj ZZZS odločiti z izdajo 
odločbe. To je nujno v vseh primerih, ko se ne strinjata 
z mnenjem zdravniške komisije II. stopnje zavarovanec ali 
njegov delodajalec. Tovrstne odločbe izdaja direkcija ZZZS. 
O drugih spornih zadevah izdajajo odločbe na prvi stopnji 
območne enote ZZZS, direkcija pa kot drugostopenjski 
organ, če se zavarovanec ali delodajalec ne strinjata z odloči- 
tvijo na prvi stopnji. V okviru teh zadolžitev je direkcija ZZZS 
v letu 1992 izdala 83 odločb, pri čemer je število zahtev za 
odločitev na drugi stopnji skoraj okrog dvakrat večje. Časovni 
zamiki in kasnitve v izdajanju odločb na drugi stopnji so 
največkrat pogojeni s pomanjkljivostjo dokumentacije, ki jo je 
potrebno zbrati na nižjih ravneh, najpogosteje pri zdravstve- 
nih zavodih. 

IV. PROSTOVOLJNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje je največja novost 
v sistemu zdravstvenega zavarovanje naše države. 
V nasprotju s prvotnimi zakonskimi ureditvami celotnega 
povojnega obdobja, ko so vsem zavarovancem bile zagotov- 
ljene z zakonsko predvidenim zavarovanjem vse pravice ob 
morebitnem doplačevanju k ceni storitev, je z novim zakonom 
določena vrednost storitev (v odstotnem deležu), ki šteje 
v obvezno zavarovanje. Za razliko do polne vrednosti storitve 
se zavarovanec lahko po svoji presoji in odločitvi prostovoljno 
zavaruje ali pa jo ob uveljavljanju zahtev po teh storitvah 
dolžan to razliko plačati sam. Zakon daje možnost, da ZZZS 
ali druge zavarovalnice uvedejo zavarovanje tudi za pravice 
oziroma storitve, ki jih zakon v obveznem zavarovanju ne 
obsega. Na teh predpostavkah je ZZZS oblikoval svojo 
ponudbo za prostovoljno zavarovanje zavarovancev. Nana- 
šala se je na štiri področja in sicer na zavarovanje za razlike 
v vrednosti storitev, ki štejejo v obvezno zavarovanje in nji- 
hovo polno vrednostjo, za višj,i standard storitev (boljši, kvali- 
tetnejši materiali, ugodnejši postopki, ugodnejši pogoji biva- 
nja v bolnišnici, zdravilišču itd ), za nekatere pravice, ki niso 
vključene v obvezno zavarovanje in za zavarovanje oseb, ki 
nimajo lastnosti zavarovanca po predpisih naše republike. 
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Do 31.12.1992 je pri ZZZS prostovoljno zavaro- 
valo 1.060.000 zavarovancev, stanje ob koncu fe- 
bruarja 1993 pa je bilo 1.148.369 zavarovancev. 

Vsi pogoji za takšno zavarovanje so bili opredeljeni v Splošnih 
pogojih za prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Tudi ta 
splošni akt je bil sprejet z določenim časovnim zamikom. 
Zakon je namreč predpisal, da mora ZZZS začeti uvajati 
prostovoljno zavarovanje s 1. IX. 1992, kar pa ni bilo uresnič- 
ljivo glede na to, da je Skupščina ZZZS sprejela akt, ki je urejal 
to področje šele na svoji prvi seji v mesecu oktobru. Zato je 
tudi na tem področju prišlo do približno dvomesečnega 
časovnega zamika v uveljavitvi zakonskih določil. Posledica 
tega so bili izredni pritiski na službo ZZZS za sklenitev polic 
o prostovoljnem osebnem, družinskem, ali skupinskem zava- 
rovanju. Nekatere komercialne poteze potencialnih zavaroval- 
nic, ki so napovedovale usodne spremembe v možnostih 
uveljavljanja pravic zavarovancev, so poleg drugih dejstev 
pogojevale oblikovanje neke splošne miselnosti, da po uvelja- 
vitvi novega zakona večina zavarovancev ne bo več imela 
pravic do vrste storitev, ki so jih poprej lahko uveljavljali iz 
naslova zdravstvenega zavarovanja. Uvajanje zdravstvenega 
zavarovanja na tak način je bila za naše razmere povsem 
neznana novost. Za to je bilo v začetku težko predvideti 
odzivnost zavarovancev na to novo obliko zavarovanja. Vrsta 
predpostavk je ob gospodarski situaciji naše države kazala na 
to, da se bodo prostovoljno zavarovali le premožnejši posa- 
mezniki. 

(59.5%) 

(40.5%) 

- upokojenci (40,5 %) 

- ostali (59.5 %) 

Slika 5. Delež prostovoljno zavarovanih 
upokojencev 

Dejstva v zvezi s tem so povsem drugačna, saj je število oseb, 
ki se je prostovoljno zavarovalo večje od pričakovanj. Do 31. 
1?. 1992 se je pri ZZZS prostovoljno zavarovalo 1.060.000 
zavarovancev, stanje ob koncu februarja 1993 pa je bilo 
1.148.369 zavarovancev. Velika večina zavarovancev se je 
prostovoljno zavarovala za paket »POPOLNO ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE«, ker je razumela zakon in pravice iz tega 
paketa kot najvišjo stopnjo zdravstvene varnosti. Ob ponudbi 
ZZZS za prostovoljno zdravstveno zavarovanje na 14 vsebin- 
sko zaokroženih področjih, oblikovanih v ustreznih paketih, 
se je interes zavarovancev oblikoval skladno z omenjeno 

miselnostjo. Število zavarovancev, ki so se zavarovali za večji 
obseg pravic ali boljše pogoje njihovega uveljavljanja kot jih 
nudi paket »POPOLNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE«, je 
sorazmerno majhno. Med temi se pojavlja določeno število 
sklenjenih polic za pakete »NADSTANDARD«, »ODDIH« in 
v neznatnem številu še za ostale pakete. 

Ob tem pa vendarle ne gre prezreti, da se je v takšno prosto- 
voljno zavarovanje že na samem začetku vključila pretežna 
večina zavarovancev. Ocene kažejo, da je do konca lanskega 
leta bilo zavarovano pri ZZZS za vse pravice iz obveznega 
zavarovanja in pred tveganji doplačil za razlike v vrednosti 
storitev iz obveznega zavarovanja do njihove celotne vredno- 
sti (vključno z osebami, ki jim to že zagotavlja zakon v celoti 
v obveznem zavarovanju) okoli 90 odstotkov vseh zavaro- 
vancev. 

(74.5%) 

(14.4%) 
(2.9%) 

(8.2%) 

- letno (14,4 %) 

- polletno (2,9 %) 

- četrtletno (8,2 %) 

- mesečno (74,5 %) 

Slika 6. Način plačevanja premij PZZ 

Uvajanje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja je zahte- 
valo izredne napore delavcev službe ZZZS. Na novo je bilo 
potrebno zavarovati skorajda vse odrasle zavarovance iz 
obveznega zavarovanja , preveriti njihov status v tem zavaro- 
vanju, dogovoriti pogoje zavarovanja, pojasniti obseg in vse- 
bino pravic posameznih paketov, skleniti police ter izdati 
posebne izkaznice o prostovoljnem zavarovanju. Vse to je bilo 
potrebno v službi ZZZS opraviti v sorazmerno kratkem času, 
saj je velika večina zavarovancev hotela im£ti urejeno zavaro- 
vanje (obvezno in prostovoljno) pred začetkom izvajanja 
predpisov o zdravstvenem zavarovanju po novem zakonu, 
torej pred 1.1. 1993. To delo pa ni bilo skoraj nič manjše kot 
na novo zavarovati blizu milijon zavarovancev. Vse delo na 
prostovoljnem zavarovanju je moralo biti opravljeno v krat- 
kem času, približno v dveh mesecih, pri čemer se razen nekaji 
izjem število zaposlenih v ZZZS ni povečalo. ZZZS si je neko- 
liko pomagal pri tem delu tako, da je sklenil pogodbe z neka- 
terimi drugimi zavarovalnicami, ki so prevzele del poslov 
prostovoljnega zavarovanja. Delo na tem zavarovanju bi bilo 
še obsežnejše, če se ne bi pretežni del prebivalstva zavaroval 
s skupinskimi policami. Podrobnejše podatke o številu oseb, 
ki se je zavarovalo pri posameznih območnih enotah ZZZS in 
nekatere druge podatke s tega področja kaže tabela 2. 
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Na področju prostovoljnega zavarovanja 777S sam oblikuje 
oziroma določa premije. V promocijskem roku (v mesecu 
decembru) je na podlagi sklepov upravnega odbora ZZZS 
omogočil skleniteljem posebne popuste na premije. Popusti 
so bili dogovorjeni tudi pri skupinskih zavarovanjih, kjer je 
sklenitelj zavaroval zelo veliko število oseb. Takšnih popustov 
so bili deležni upokojenci, člani sindikatov, ki so sklenili 
z ZZZS krovno pogodbo, in še nekateri drugi. Prvi mesec od 
uvajanja prostovoljnega zavarovanja je bilo na račun ZZZS 
vplačanih premij v znesku 1.626,3 milijona SIT. Z doseženim 
številom zavarovancev, vključenih v prostovoljno zavarova- 
nje, in zbranimi sredstvi iz tega naslova so osnovni in izho- 
diščni cilji, prisotni ob sprejemanju zakona, doseženi. 

TABELA 2: število prostovoljno zavarovanih oseb po območnih enotah 
in paketih zavarovanja - stanje 31.12.1992 

Območna 
enota 

število 
zavarovanih 

oseb * 
Število polic 

Odstotek 
zavarovanih 
paketov, ki 
niso PZZ 

skupinskih Individualnih 
Celje 66.000 1281 2061 0,5 
Koper 27.500 600 1800 0.5 
Kranj 58.000 740 2000 1,0 

Ljubljana 205.000 1150 15000 1,5 
Maribor 93.700 1631 1700 1,5 
Murska 
Sobota 

52.432 563 1558 3,0 

Nova Gorica 30.000 300 3000 1,0 
Novo mesto 46.600 250 2500 1.0 

Ravne na 
Koroškem 

52.B00 753 682 0.1 

Slovenija 
- upokojenci 
- druž. člani 

392.000 
38.000 

1 

Skupaj 1.061.232 7269 30301 cca0,5 

Vir podatkov: območne enote ZZZS z dne 27. 1. 1993 
*Prt območnih enotah niso vštet! upokojenci. 

Hkrati je prostovoljno zavarovanje v določeni meri pogojevalo 
nekatere druge aktivnosti ZZZS. Njegovo izvajanje v zdrav- 
stvenih zavodih je namreč povezano s preglednimi in ažur- 
nimi evidencami o opravljenih storitvah zavarovancem, nji- 
hovi vrednostmi in deležu te vrednosti v obveznem zavarova- 
nju oziroma o deležu, ki bi ga moral poravnati zavarovanec ali 
ZZZS iz sredstev prostovoljnega zavarovanja. Prejšnji način 
evidentiranja storitev in njihovega obračunavanja je bil oce- 
njen kot neprimeren za novosti, ki jih je zakon prinesel s pro- 
stovoljnim zavarovanjem. Zato je ZZZS predlagal nekatere 
spremembe v sistemu evidentiranje storitev in pri uporabi 
dosedanjega storitvenega sistema, ki se v letošnjem letu že 
uporabljajo. Prav tako je začel z ukrepi za prehod na poeno- 
teno računalniško zajemanje in obračunavanje opravljenega 
dela zdravstvenih zavodov in zasebnih zdravstvenih delavcev. 
Pripravljeni so bili tudi poenoteni in tipizirani računalniški 
programi za izvajalce, ki bodo tudi prilagojeni zahtevam zava- 
rovalniškega informacijskega sistema. Nabavljeno je biio tudi 
2700 osebnih računalnikov za zdravstvene zavode, lekarne in 
druge zavode. To bo omogočilo poenostavitve v administra- 
tivnem delu zdravstvenih zavodov in oblikovanje sprotnih 
podatkov, pomembnih za sprejemanje pravočasnih in ustrez- 
nih poslovnih in organizacijskih odločitev. 

V. FINANCIRANJE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 

Poleg drugih že opisanih novosti, pogojenih z novim zako- 
nom, velja posebej poudariti nov način financiranja področja 
zdravstvenega zavarovanja. Z dnem njegove uveljavitve je 
namreč prenehalo financiranje področja iz proračuna in so se 
vsa sredstva iz prispevkov začela natekati na račun ZZZS. 
S tem se je prekinila praksa, da bi se sredstva, ki so sicer bila 
predvidena za zdravstveno zavarovanje in so se v obliki pri- 
spevkov za te namene tudi odvajala, koristila za druge prora- 
čunske naloge. Že to je bila pomembna sprememba glede na 
poprejšnjo prakso, saj je področje oziroma pristojni nosilec 
zdravstvenega zavarovanja lahko vedel s kakšnimi sredstvi 
razpolaga za financiranje programa oziroma za naloge iz 
zdravstvenega zavarovanja. Vrste prispevkov za posamezna 
področja zavarovanja je predpisal že zakon, ki je tudi določil 
zavezance za njihovo plačevanje. Glede tega je zakon razmejil 
naloge delodajalcev in delojemalcev. Za zavarovanje za bole- 
zen in poškodbe sta po predpisih dolžna plačevati prispevke 
v enakem deležu delavec in njegbv delodajalec, pri čemer 
slednji mora plačevati še prispevek za poškodbe na delu. Po 
dolgih letih je zavezanec za plačevanje prispevkov postal tudi 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (za upoko- 
jence) in Zavod za zaposlovanje (za začasno nezaposlene) ter 
država. Povsem točnega pregleda, če so zavezanci svoje 
obveznosti dosledno uresničevali, ZZZS nima, ker kontrolo 
obračuna in izterjave izvajata SOK in Uprava za javne pri- 
hodke. Ugotoviti je možno le. da so se svojim obveznostim 
poravnavanja prispevkov izogibale nekatere občine. 

Za zavarovanj« za bolezen in poškodbe sta po 
predpisih dolžna plačevati prispevke v enakem 
deležu delavec in njegov delodajalec, pri čemer 
mora slednji plačevati fte prispevek za poškodbe 
na delu. 

Uvedba prostovoljnega zavarovanja kot sistem- 
ska novost je povzročila nekatere nujne spre- 
membe v sistemu evidentiranja storitev. Zato so 
se proti koncu leta 1992 izvedli začetni koraki za 
prehod na poenoteno računalniško zajemanje In 
obračunavanje opravljenega dela v zdravstvenih 
zavodih in pri zasebnikih. 

Kontrole obračuna prispevkov in njihovega odvajanja na 
račun ZZZS, Zavod ni vzpostavil, čeprav mu Zakon o zdrav- 
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju to nalogo 
določa. Poglavitni razlog je v tem, da je kontrola obračuna 
prispevkov ena izmed osnovnih nalog Službe družbenega 
knjigovodstva, zato jo je ZZZS v skladu s citiranim zakonom 
s posebno pogodbo, sklenjeno decembra 1992, za ta dela 
posebej pooblastil. Poleg tega pa bi vzpostavitev kontrole in 
obračuna prispevkov za zdravstveno zavarovanje, v kolikor bi 
bil ZZZS tovrstne naloge primoran prevzeti v okviru svoje 
organiziranosti, pomenilo izredno obsežno in zahtevno delo 
tako v strokovnem, organizacijskem, kot kadrovskem pogledu 
za vzpostavitev organizirane mreže kontrolno-obračunskih 
služb na celotnem območju Slovenije. 

V času od začetka dela ZZZS (od 1. marca) do konca leta 1992 
so zavezanci prispevkov za zdravstveno zavarovanje vplačali 
na račun ZZZS 77.068.932 tisoč SIT. Od tega so znašali pri- 
spevki za zavarovanje: 

- A - za primer bolezni in poškodbe izven dela 62.190.830 
tisoč SIT 
- B - za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni 
2.701.090 tisoč SIT 
- C - za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov za 
kmete po osnovi KD 175.146 tisoč SIT 
- D - za druge pravice 12.021.866 tisoč SIT 

Z zbranimi sredstvi je ZZZS financiral dve veliki področji 
svojih nalog. Prvo se je nanašalo na zagotavljanje pravic 
upravičencev do denarnih dajatev s področja zdravstvenega 
zavarovanja (nadomestila, potni stroški itd.), drugo pa je 
obsegalo področje programov zdravstvenih storitev. Planira- 
nje sredstev za denarne dajatve ob začetku dela ZZZS je bila 
precejšnja neznanka. Pred uveljavitvijo novega zakona so 
sredstva za nadomestila plač, ki predstavljajo največji delež 
denarnih dajatev, morala svojim delavcem zagotavljati 
podjetja oziroma delodajalci in to skoraj v celoti. Takšno 
ureditev smo poznali v Sloveniji 12 let. Po novi ureditvi plaču- 
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D (15.6%) 

A (80.7%) 

Slika 7. Struktura vplačil prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje 

jejo delodajalci nadomestila le za prvih 30 dni odsotnosti 
z dela, za preostalo zadržanost z dela pa ZZZS. Razmejitev 
obveznosti na nakazan način in planiranje obveznosti za 
nadomestila je bilo opravljeno na podlagi ocen in razpoložlji- 
vih zdravstvenostatističnih podatkov. Vendar so dogajanja 
nakazala nekatere nove trende in sociološke zakonitosti, ki jih 
kaže prej povezovati s stopnjo nezaposlenosti kot s spremem- 
bami v zdravstvenem stanju populacije zaposlenih. Dejstvo je 
namreč, da izdatki za nadomestila plač v času začasne zadr- 
žanosti z. dela, s tem pa hkrati celotna sredstva za denarne 
dajatve, niso dosegla pričakovanih postavk. 

Drugače je bilo pri izdatkih za financiranje programov zdrav- 
stvenih storitev. Vrednotenje teh programov je bilo opravljeno 
skladno z izhodišči, ki so jih sprejeli partnerji - zastopniki 
različnih interesov na tem področju. Ti so poskušali doseči 
dogovor o oblikovanju in vrednotenju programov storitev, 
s katerim bi vsaj delno ublažili posledice izredno restriktivne 
politike pri vrednotenju programov zdravstvenih zavodov 
v letih financiranja iz proračuna. Prizadevali so si uveljaviti 
določila področne kolektivne pogodbe vsaj v obsegu, ki je bil 
s sklepi Vlade omogočen. Prav zavoljo tega so sprejeli dolo- 
čene ukrepe za racionalizacijo programov in zmogljivosti, 
potrebnih za njihovo izvajanje. Elementi cene so bili zastav- 
ljeni tako. da so glede plač sledili sklepom Vlade, pri material- 
nih stroških pa so se približevali rasti drobnoprodajnih cen pri 
nas, pri čemer so bile na začetku zastavljene planske vredno- 
sti (preračunane na enoto storitve) stroškov po posameznih 
ožjih dejavnostih. S takšnimi izhodišči in pristopom še vedno 
niso bila vzpostavljena razmerja, ki bi omogočala zdravstve- 
nim zavodom izvajanje kolektivnih pogodb v celotnem 
obsegu, nujna vzdrževanja objektov in opreme ali celo nji- 
hovo obnavljanje. Dejstvo je, da je zakon sicer naložil ustano- 
viteljem zdravstvenih zavodov, da zagotavljajo sredstva za 
njihove investicije. Toda večina teh svoje naloge na tem 
področju ni uresničila, ker ji to niso omogočale materialne 
možnosti ali iz drugih razlogov. 

Skupni odhodki poslovanja ZZZS v obdobju marec-decem- 
ber 1992 so znašali 67.605.641 tisoč SIT. 

Iz pregleda odhodkov po vrstah dejavnosti izkazujemo od- 
hodke: 

- v tisoč SIT 
- za izvajanje osnovne, spec. ambulantne in 49.854.544 
boln. dejavnosti, lekarniške, zdraviliške in dejav- 
nosti socialnih zavodov 

- za zdravila, cepiva, ortopedske in druge pri- 10.525.127 
pomočke ter ostalo (konvencija, tujina, itd.) 
- za nadomestila odsotnosti in ostala nadome- 5.541.136 
stila 
- za delo Zavoda 1.684.834 
Sprememba v sistemu financiranja v letu 1992 je za področje 
dejavnosti zdravstva pomenila precejšnje izboljšanje v poslo- 
vanju zdravstvenih organizacij, predvsem pa je doprinesla 
k zagotovitvi likvidnosti, saj je ZZZS svojim pogodbenim part- 
nerjem, t.j. vsem zdravstvenim zavodom Slovenije, poravnaval 
obveznosti brez časovnih zamikov. K temu ga je zavezoval 
tudi zakon, ki določa, da mora izvajalcem plačati obresti, če 
ne bi plačal računov za pogodbene obveznosti v 14 dnevih po 
njihovem prejemu. Gotovo je k rednemu poravnavanju obvez- 
nosti ZZZS prispevalo to, da je imel z izvajalci sklenjene 
pogodbe in tako pravno in materialno urejene odnose, ki so 
temeljili na oceni prihodkov iz prispevnih stopenj. Druga 
prednost v spremenjenem sistemu financiranja programa je 
bila v možnosti realnejšega vrednotenja materialnih stroškov 
izvajalcev in v upoštevanju specifičnosti, ki je lahko prišla do 
izraza ob sklepanju pogodbe s posameznim zavodom ozi- 
roma zasebnikom. 

Sprememba v sistemu financiranja v letu 1992 Je 
prinesla lzbol|ianje predvsem na področju likvid- 
nosti zavodov. Druga prednost spremenjenega si- 
stema financiranja programov pa Je v možnosti 
realnejšega vrednotenja materialnih strotkov iz- 
vajalcev. 

Zneske, ki bi naj izkazovali vrednost programa zdravstvenih 
storitev v lanskem letu, je potrebno razumeti kot analitični In 
ne bilančni podatek. Prva dva meseca je program zdravstve- 
nih storitev financiral še proračun in je bil za ta sredstva tudi 
že pripravljen zaključni račun. ZZZS je plačeval iz tekočih 
sredstev, zbranih na osnovi prispevkov za zdravstveno zava- 
rovanje, zdravstvene storitve od svoje ustanovitve, to je le za 
10 mesecev leta 1992. 
Opazovano iz vidika letnega programa zdravstvenega zavaro- 
vanja, zlasti programa storitev, je potrebno upoštevati celo- 
letno obdobje, saj šele to omogoča ustrezne primerjave 
s prejšnjimi leti, drugimi državami, področji in podobno. Tako 
ocenjeno vrednost programa zdravstvenega zavarovanja 
v letu 1992 (ki vključuje 2 meseca financiranja iz proračuna in 
10 mesecev financiranja iz sredstev ZZZS) in njegovih ožjih 
dejavnosti oziroma nalog ter nekatere primerjave prikazuje 
tabela 3. Ocena se tudi nanaša le na program, ki se je izvajal 
v letu 1992, zato se ne more pokrivati v celoti s podatki 
zaključnega računa, ki se nanaša na drugo obdobje in vklju- 
čuje tudi nekatere druge naloge, ki jih ni v prikazu vrednosti 
programa. 

TABELA 3: Ocenjena vrednost programa zdravstvenih storitev v Sloveniji 
v letu 1992 (v mlrd SIT) 

Dejavnost ali naloga Ocenjena 
vrednost 
programa 

Odstotek od 
celotnega 
programa 

Odstotek od 
programa 

91 

A Osnovna zdravstvena 
dejavnost 

15.608 21.0 27.6 

8 Specialistična, amb. in 
bolnišnična dejavnost 

32.850 44.2 52.1 

C Lekarniške dejavnosti 
(storitve) 

1.236 1.7 

D Zdravila 11.398 15.4 13.8 

E Zdravniška dejavnost 1.191 1.6 2.0 

F Dej. soc zavodov 3481 4.7 všteto v osn. 

G Denarne dajatve 5.541 7.5 

M Ostalo 2.954 4.0 4.5 

SKUPAJ 74.259 100.0 100,0 

'Podatek vključuje tudi stroške lekarniških storitev. 



Zavod ]• v obdobfu marec - december realiziral 
skupne prilive v višini 80.512.497 tisoč SIT In Imel 
za realizacijo programa ZV odhodke v vlilnl 
67.605.641 tisoč SIT. Razlika med njima pomeni 
presežek 12.906.856 tisoč SIT. 

Slika 8. Primerjava deležev vrednosti 
programov zdravstvenih 
storitev po dejavnostih 

Primerjava strukturnih deležev posameznih dejavnosti ozi- 
roma nalog v letu 1992 in 1991 ni možna brez upoštevanja 
sprememb v sistemu zdravstvenega zavarovanja. Med finanč- 
nimi obveznostmi ZZZS so se lani pojavile denarne dajatve, ki 
so še leto poprej bile skoraj zanemarljive, prav tako pa je 
prevzel od delodajalcev obveznosti plačevanja storitev, pogo- 
jenih s poškodbami na delu in poklicnimi boleznimi. Če izvza- 
memo te vplive sistemskih sprememb lanskega leta, dobimo 
primerljive podatke za ugotavljanje sprememb med posamez- 
nimi dejavnostmi. Takšna primerjava pa kaže, da se je v struk- 
turi programa minulega leta znižal delež programov vseh 
zdravstvenih dejavnosti. Zelo pa se je povečal delež izdatkov 
za zdravila. Do tega je prišlo kljub uvedbi liste zdravil in 
zmanjšanju števila izdanih zdravil na recepte in to zaradi 
povečanja cen zdravil. Najbolj se je zmanjšal delež izdatkov za 
bolnišnično in specialistično ambulantno zdravstveno dejav- 
nost. Dejansko se je zmanjšal predvsem delež izdatkov za 
bolnišnično zdravstveno dejavnost, ki so del programa preu- 
smerile v specialistično ambulantno dejavnost. Slednja je 
namreč povečala svoj delež v strukturi programa zdravstvenih 
storitev leta 1992. Na enaki ravni kot pred enim letom je 
v strukturi ostala zdraviliška zdravstvena dejavnost, nekoliko 
pa se je zmanjšal tudi delež splošne in dispanzerske dejavno- 
sti ter zobozdravstvene dejavnosti. 

VI. OCENA REZULTATOV POSLOVANJA 

Ob pregledu finančnega rezultata ugotavljamo, da je Zavod 
v obdobju marec - december 1992 realiziral skupne prilive 
v višini 80.512.497 tisoč SIT in imel za realizacijo programa 
zdravstvenega varstva odhodke v višini 67.605.641 tisoč SIT. 
Razlika med njima pomeni presežek nad odhodki in sicer 
znaša 12.906.856 tisoč SIT. 

Razlog za nastanek presežnih sredstev je v drugačnem giba- 
nju plač zaposlenih v Sloveniji v letu 1992 od načrtovanih 
trendov, medtem ko so bili elementi za vrednotenje progra- 
mov zdravstvenih storitev v določeni meri limitirani. 

V februarju leta 1992 je Skupščina Republike Slovenije dolo- 
čila nove prispevne stopnje, upoštevajoč kritične razmere 
v zdravstvu v letu 1991 in v začetku leta 1992, rezultate 
poslovanja in izkazane izgube zdravstvenih zavodov v letu 
1991, splošno nelikvidnost in razloge, ki so privedli do preki- 
nitev dela v zdravstvenih zavodih. Poleg tega je morala nova 
prispevna stopnja zagotavljati tudi dodatna sredstva zaradi 
novih programov, ker so bile v okvir zdravstvenega zavarova- 
nja prenesena nadomestila za bolezenske odsotnosti in 
poškodbe na delu. Vrednosti programov izvajalcev zdravstve- 
nih storitev pa so bile določene v Izhodiščih za oblikovanje 
programov in cen zdravstvenih storitev, ki je bil sprejet ozi- 
roma so ga podpisniki podpisali 12. 5. 1992 in je, poleg limita 
za obseg storitev dejavnosti, določal tudi način valorizacije 
cen za storitve izvajalcev. Izhodišča so dovoljevala valoriza- 
cijo cen materialnih stroškov izvajalcev v odvisnosti od pora- 
sta drobnoprodajnih cen. Ta pristop ni upošteval hitrejše rasti 
cen zdravil in nekaterih drugih materialnih stroškov značilnih 
za področje zdravstvenih dejavnosti in določal višino plač, ki 
so bile limitirane s sklepom o določitvi izhodiščne plače za 
negospodarstvo po sklepih Vlade RS in ne po podpisani . 
kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstvenega varstva. 

Ob zbirni prispevni stopnji, ki je bila določena v višini 18,15%, 
(za delodajalce in delojemalce v višini 8,69 in za primer 
nesreče pri delu v višini 0,77 %), in stopnjami za ostale 
pravice, so znašali prilivi na podlagi prispevkov iz naslova 
zdravstvenega zavarovanja 77.088.932 tisoč SIT. 

Razliko 3.423.565 tisoč SIT do celotne višine realiziranih pri- 
hodkov Zavoda so tvorili: 

- prihodki od obresti v višini 2.548.574 tisoč SIT. Ti prihodki 
so bili rezultat aktivne finančne politike Zavoda. Presežke 
prilivov nad odlivi, ki so se začeli pojavljati od meseca avgusta 
1992 dalje, je ZZZS deponiral pri bančnih institucijah kot 
kratkoročne likvidnostne kredite, medtem ko je do konca 
meseca junija moral najemati kredite za izplačilo plač izvajal- 
cem. Nekaj presežkov sredstev je določil tudi za nakup držav' 
nih vrednostnih papirjev. 
- pozitivne tečajne razlike v višini 209.849 tisoč SIT so rezul- 
tat vezav na podlagi valutne klavzule, 
- izredni prihodki pa pomenijo prenos sredstev iz Republiške 
uprave za zdravstveno varstvo po stanju 28.2.1992 v znesku 
489.600 tisoč SIT in drugih prihodkov iz občinskih prora- 
čunov. 

Prihodek od vplačanih premij prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja je znašal do 31.12.1992 skupaj 1.626.349.409,00 
SIT in je v celoti knjižen na začasne razmejitve in prenešen 
v leto 1993. Stroški uvedbe prostovoljnega zavarovanja bodo 
obravnavani v 1. polletju 1993 v skladu s sklepi upravnega 
odbora. 

Odhodki za dejavnost zdravstvenega zavarovanja so v letu 
1992 znašali 67.605.641 tisoč SIT, od tega: 

- v tisoč sit 
- 1. Skupaj za storitve zdravstvene dejavnosti, 49.854.544 

- od tega: 
- za osnovno zdravstveno dejavnost 14.338.025 
- za spec.ambul.in bolnišnično dej. 30.470.016 
- za lekarniško dejavnost 1.145.358 
- za zdraviliško dejavnost 1.238.114 
- za dejavnost socialnih zavodov 2.596.416 
- za zasebno zdravstveno dejavnost 66.615 

- 2. Za zdravila,cepiva, ortopedske pripomočke itd.10.525.127 
- od tega za zdravila 8.134.190 
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- 3. Za nadomestila odsotnosti inostala nado- 5.541.136 
mestila 
- od tega za nadomestila bolezenskih odsot- 4.764.846 
nosti 

- 4. Za dejavnost ZZZS 1.684.834 

Odhodki skupaj: 67.605.641 tisoč SIT (100 %) 

Slika 9. Odhodki za dejavnost 
zdravstvenega zavarovanja 

V strukturi predstavljajo odhodki za osnovno zdravstveno 
dejavnost 21,2%, za specialistično ambulantno in bolnišnično 
dejavnost 45,1%, za ostale dejavnosti 7,5%. Za zdravila, 
cepiva in ortopedske pripomočke je bilo porabljeno 15,5%, 
odhodki za nadomestila in druga nadomestila so bili udele- 
ženi z 8,2%, odhodki za poslovanje ZZZS pa so predstavljali 
2,5%. 

Začasna Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje je ob 
obravnavi zaključnega poročila poslovanja ZZZS in zaključ- 
nega računa ZZZS za leto 1992, presežek prihodkov nad 
odhodki za leto 1992 v doseženi višini 12.906.856 tisoč SIT 
s sklepom razporedila: 

1. del presežkov in sicer v višini polovice mesečnega priliva 
sredstev za zdravstveno zavarovanje za formiranje rezervnega 
sklada ZZZS t.j. v višini 3.500.000 tisoč SIT. 

2. za oblikovanje poslovnega sklada 5.846.856 tisoč SIT od 
katerih so se namensko razporedila sredstva: 

- za kreditiranje zdravstvenih zavodov 1.300.000 tisoč SIT. 
(Ta sredstva se dodeljujejo v soglasju z Ministrstvom za zdrav- 
stvo in po sklepih Upravnega odbora ZZZS kot krediti za dobo 
od enega do treh let zdravstvenim zavodom v Sloveniji za 
nadomestitev dotrajane medicinske opreme, za posodobitev 
opreme in za obnovitev dotrajanih in neustreznih prostorov 
zavodov.) 
- za sofinanciranje novih predvidenih programov in poveča- 
nih stroškov ob vpeljavi novih storitev v programih zdravstve- 
nega zavarovanja v letu 1993 590.000 tisoč SIT in sicer namen- 
sko za: 

- povečanje stroškov pri uvedbi programa testiranja krvi na 
hepatitis C 150.000 tisoč SIT 
- povečanje stroškov za izvajanje nalog novega transplanta- 
cijskega centra 200.000 tisoč SIT 
- za uvedbo in povečanje storitev ob usposobitvi elektromag- 
netne resonance 240.000 tisoč SIT 
- 425.441 tisoč SIT za nabavo računalniške opreme za zdrav- 
stvene zavode s ciljem vpeljave novega načina obračunavanja 
in fakturiranja storitev zdravstvenih zavodov ob uveljavitvi 
sistema prostovoljnega zavarovanja v letu 1993, kot to določa 
zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
- 220.000 tisoč SIT za nadaljnjo izgradnjo organizacije infor- 
macijskega sistema zdravstvenega zavarovanja ZZZS in za 
izvedbo projekta zdravstvene izkaznice. 

3. preostali presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.560.000 
tisoč SIT pa se je po sporazumu med Vlado Republike Slove- 
nije, (ki sta ga podpisala Ministrstvo za zdravstvo in Ministr- 
stvo za delo) in reprezentativnimi sindikati zdravstva, razpore- 
dil za poračun plač delavcem zdravstvenih zavodov Slovenije 
za obdobje junij - december 1992. 

Glede realizacije teh sklepov, je Zavod do sedaj iz presežkov 
pokril poračun plač za zdravstvene zavode v Sloveniji v višini 
3.544.000 SIT, dodelil kredite zdravstvenim zavodom v višini 
1.300.000 tisoč SIT, realiziral nabavo računalniške opreme za 
zdravstvene zavode v višini 425.441 tisoč SIT in po sklepu 
upravnega odbora pokril preseganje progama Kliničnega 
centra za leto 1992 v višini 227.000 tisoč SIT. S posebno 
pogodbo je 7.000.000 tisoč SIT deponiral pri vladi Republike 
Slovenije. 

SlikalO. Razporeditev presežka 
prihodkov nad odhodki 

VII. PARTNERSTVO PRI UREJANJU OSNOSOV MED ZZZS, 
ZDRUŽENJI ZAVODOV IN ZBORNICAMI 

Lani je bil prvič uveljavljen nov način urejanja odnosov med 
ZZZS kot nosilcem obveznega zdravstvenega zavarovanja in 
predstavniki nosilcev interesov izvajalcev zdravstvenih pro- 
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gramov in storitev. Ti partnerji so v lanskem letu bili Ministr- 
stvo za zdravstvo, Zdravniška zbornica, Združenje lekarn Slo- 
venije, ki je zastopalo do njene ustanovitve tudi Lekarniško 
zbornico, Poslovna skupnost naravnih zdravilišč Slovenije, 
Poslovna skupnost za zdravstvo Slovenije (pozneje Združenje 
zdravstvenih zavodov Slovenije), Skupnost socialnih zavodov 
Slovenije in ZZZS. Njihova naloga je po določilih zakona 
doseči dogovor o oblikovanju programa zdravstvenih storitev 
v republiki ter o elementih za njegovo vrednotenje in za 
določanje cen storitev. Pri tem je njihova naloga uskladiti 
različne in včasih celo nasprotne interese in na tej podlagi 
priti do poenotenja. Vloga Ministrstva je zastopanje politike 
Vlade in posredno interesov narodnega gospodarstva. ZZZS 
zastopa interese zavarovancev, strokovna združenja in zbor- 
nice pa stanovske in materialne interese izvajalcev pro- 
gramov. 

Takšen način urejanja odnosov je v naših razmerah novost, na 
katero se bodo morali partnerji še navaditi. Bistvo takšne 
ureditve ni le v možnosti soodločanja o navedenih vprašanjih, 
ampak tudi v porazdelitvi odgovornosti za uresničevanje pro- 
grama med vse partnerje. Ti bi morali med svojim članstvom 
delovati tako, da bi zagotovili dosledno spoštovanje in izvaja- 
nje politike, ki so jo z dogovorom določili in sprejeli. Že 
priprava, še bolj pa izvajanje takšnega dogovora zahteva od 
vseh partnerjev aktiven in ustvarjalen pristop, ki ga prvo leto 
uvedbe takšnega modela še nismo v celoti dosegli. Kljub temu 
je že lansko leto dalo prve rezultate in izkušnje. Partnerji so 
dogovor o vprašanjih, ki jih opredeljuje zakon, sprejeli v obliki 
izhodišč, ki so dajala osnovo za pripravo programov zdrav- 
stvenih storitev, za njihovo ovrednotenje in za izvedbo razpisa 
ponudnikov za njihovo opravljanje. Izhodišča so tudi za leto 
1992 določala, da je potrebno zmanjšati obseg storitev , ki bi 
jih naj financiral ZZZS. Največje zmanjšanje obsega storitev je 
bilo predvideno v bolnišnični dejavnosti, nekoliko manj 
v osnovni dejavnosti in lekarniški dejavnosti. Izhodišča niso 
predvidevala zmanjševanja programa v dejavnosti psihiatrije, 
dialize in zdravstveni dejavnosti socialnih zavodov. Glede 
elementov za vrednotenje programov so izhodišča konkretizi- 
rala oziroma postavila okvire parametrom, opredeljenim 
v zakonu. Določeni so bili skladno z izkušnjami in podatki 
ZZZS iz preteklih let ali pa so povzemali opredelitve iz kolek- 
tivnih pogodb, sklepov Vlade in podobno. 

Bistvo partnerstva pri urejanju odnosov nI le 
v možnosti soodločanja, temveč tudi v porazdeli- 
tvi odgovornosti za uresničevanja programa med 
vse partnerje. 

• Na podlagi izhodišč je ZZZS v mesecu aprilu opravil razpis 
programov za njihove izvajalce. Za zasebnike je bil nato razpis 
ponovljen meseca oktobra. Sploh velja poudariti, da so se 
izhodišča nanašala tudi na zasebne zdravstvene delavce, ki so 
se po mnogih letih lani spet lahko potegovali za sredstva iz 
obveznega zavarovanja. Na razpis, ki je bil objavljen v osred- 
njih slovenskih in lokalnih časopisih se je prijavilo okrog 200 
ponudnikov z več kot 400 različnimi programi iz različnih 
področij dejavnosti. Izbira ponudb je bila za projektno sku- 
pino, imenovano v ZZZS, dosti zahtevno in zapleteno opra- 
vilo, ki je zahtevalo tudi precej časa znanja in poznavanja 
zdravstvenih dejavnosti in zavodov. Izbira ni potekala tako, da 
bi odklonili posamezne ponudnike, ker je bilo to za prvo leto 
takšnega načina urejanja odnosov ocenjeno za neizvedljivo in 
neprimerno. Namesto tega je bil uveljavljen princip tekmoval- 
nosti med ponudniki, enakih oziroma sorodnih programov. 
Kriteriji ocenjevanja so bili dostopnost storitev in predvsem 
cena storitev ali programa kot celote. Tako je glavnina poslov 
pri usklajevanju odnosov med ZZZS in ponudniki potekala na 
ravni pogajanj o elementih, ki občutneje vplivajo na vrednost 
programa ali cene. Ne da bi podrobneje analizirali ves posto- 
pek izbire ponudb in programov, je to vendarle dalo določene 
rezultate v smeri krepitve spoznanj, da ni vsak predložen 
program že vnaprej toliko dober, da ga bo moral ZZZS sprejeti 
v financiranje. 

Omeniti velja, da so delavci ZZZS nudili vsestransko pomoč 
zdravstvenim zavodom in še zlasti zasebnikom pri dopolnje- 
vanju in izpopolnjevanju njihovih vlog oziroma pri izračunih 
njihovih vrednosti. Po opravljeni izbiri ponudb je ZZZS sklenil 
pogodbe z vsemi zavodi in zasebniki, ki so bili izbrani. To so 
bili v lanskem letu vsi, ki so izpolnjevali pogoje za opravljanje 
zasebne dejavnosti. ZZZS je sklenil v lanskem letu pogodbe 
s 43 zasebniki, v vrednosti programov za 68 milijonov SIT. Ti 
so že v prijavi za razpis ponujali za ZZZS ugodnejše pogoje od 
javnih zavodov predvsem glede na »storilnost« (količina pla- 
niranih storitev na delavca) ali glede cen. Za leto 1993 pa 
pričakujemo že več kot 150 pogodb z zasebniki. 

ZZZS Je sklenil v lanskem letu pogodbe s 43 za- 
sebniki, v vrednosti programov za 68 milijonov 
SIT, za letošn|e leto pa pričakujemo preko 150 
pogodb. 

V teh pogodbah so bile opredeljene vse medsebojne pravice 
in obveznosti glede vrste in strukture storitev, za katere ZZZS 
prevzema obveznost financiranja, cene storitev, pogojev izva- 
janja programa (časovna, krajevna opredelitev), obračunava- 
nja in plačevanja opravljenega dela in vsi drugi pogoji izvaja- 
nja dogovorjenega programa. Med temi so bila tudi določila 
o ukrepih v primeru nedoseganja ali preseganja planiranega 
obsega storitev. Izvajanje pogodb je namreč ZZZS redno 
spremljal in sicer za obdobje VI—IX in X—XII. Na ta čas so se. 
namreč tudi nanašale pogodbe. Po izteku teh obdobij je na 
podlagi faktur izvajalcev za opravljene storitve ZZZS opravil 
poračun po usmeritvah in opredelitvah, ki so okvirno že bile 
zajete v izhodiščih. S temi poračuni je bilo zagotovljeno 

' obvladovanje opravljanja programov in njihovega zadrževa- 
nja v pogodbenih okvirih. Podrobnejši pregled izvajanja posa- 
meznih ožjih programov v Sloveniji prikazuje tabela 4. 

Iz tabele je razvidno, da delovni programi na ravni republike 
niso bili doseženi na področju zobozdravstvene, psihiatrične 
nemedicinske (oskrbni dnevi-hotelski del), lekarniške in 
»univerzitetne dejavnosti. Na vseh drugih področjih so bili 
planirani in s pogodbami določeni okviri preseženi in sicer 
najbolj v specialističnoambulantni dejavnosti in dejavnosti 
fizioterapije v naravnih zdraviliščih. 

TABELA 4: Realizacija programov zdravstvenih storitev v Sloveniji v letu 
v primerjavi s plani (pogodbami) 

Programi v: 
v obdobju VI - XII 

v absolut- 
nem številu 

index 
R/P X 100 

osnovni delavnosti (točke) 53.649.340 106,38 

zobozdravstveni dejavnosti (točke) 25.423.404 98,77 

reševalni službi (kilometri) 6.375.318 107,77 

bolnišnični nemed. dej. (oskrb. dan.) 1.688.643 103,33 

bolnišnični zdr. dejav. (točke) 59.066.917 110,53 

spec. - ambulantni dej. (točke) 21.313.500 117,98 

dlalizn! dejavnosti (točke) 4.873.647 101,00 

psihiatrični dej. (oskr. dan) 319.898 98,93 

psihiatrični zdrav. dej. (točke) 7.212.559 102,46 

lekarniški dejavnosti (točke) 5.423.374 99,22 

dej. socialnih zavodov (zdr. nega) 2.407.766 110,55 

zdr. dej. socialnih zavodov (točke) 1.137.382 105,28 

zdraviliški nemed. dejav. (oskr. dan) 178.814 105,28 

zdraviliški zdrav, dejav. (točke) 3.085.553 101,73 

dej. fizioterapije v zdravi, (točke) 1.263.273 258,02 

univerzitetne dej. storitve (točke) 9.937.334 85,41 
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Na vseh zdravstvenih področjih, razen na področ- 
ju zobozdravstvene, psihiatrične nemedicinske 
(oskrbni dnevi - hotelski del), lekarniške In »uni- 
verzitetne« dejavnosti, so bili planirani in s pogod- 
bami določeni okviri delovnih programov preseže- 
ni - najbolj v specialistično ambulantni dejavno- 
sti In dejavnosti fizioterapije v zdraviliščih. 

Na podlagi poračunov , ki jih je sprejel upravni odbor Skupš- 
čine ZZZS so bile plačane vse opravljene storitve v dejavno- 
stih, ki v republiki niso realizirale dogovorjene količine stori- 
tev in to po cenah, ki so veljale ob izstavitvi faktur. Pri ostalih 
dejavnostih storitve nad planom niso bile plačane (n. pr. 
v bolnišničnem zdravljenju) ali le njihov manjši del. Izjemoma 
so bile s strani ZZZS poravnane vse opravljene in fakturirane 
storitve s polno ceno na področju dialize ter zdraviliške in 
psihiatrične zdravstvene dejavnosti. 

VIII. MEDNARODNA DEJAVNOST ZZZS IN ZDRAVLJENJE 
V TUJINI 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije se je moral v letu 
1992, ko je bila razglašena samostojnost in neodvisnost Slo- 
venije in je bila le-ta priznana s strani drugih držav, tudi 
s svojega področja vključevati in sodelovati pri vzpostavitvi 
novih odnosov z državami, tako bilateralnih kot multilateral- 
nih. 

Skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve in Ministrstvom za 
zdravstvo se je Zavod zavzel za nadaljnjo veljavnost konvencij 
s področja socialne varnosti, katere je sklenila bivša SFRJ 
z drugimi državami in sicer do sklenitve novih. 

Tako je Republika Slovenija v skladu s sukcesijo prevzela 18 
konvencij s področja socialne varnosti ter začela samostojno 
in odgovorno z izvajanjem le-teh. Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije je v skladu s svojo novo vlogo organa 
za zvezo začel direktno sodelovati z organi za zvezo drugih 
držav, kar je bila sicer prej naloga Zveze skupnosti zdravstve- 
nega varstva in zdravstvenega zavarovanja Jugoslavije. Vse te 
naloge, ki jih je prej opravljal ta organ, je za R Slovenijo sedaj 
prevzel ZZZS, ki je s tem postal nov partner v odnosih z dru- 
gimi državami. 

ZZZS je pričel z drugimi organi za zvezo sodelovati pri razre- 
ševanju najrazličnejših odprtih vprašanjih ter problemih in 
iskanju ustreznih rešitev. Prejel je več pobud za srečanja, na 
katerih naj bi razrešili nekatera odprta vprašanja in se dogo- 
vorili za nadaljnje sodelovanje. Tako je prišlo v dneh 5. in 6. 
maja 1992 v Sankt Augustinu do srečanja delegacij ZZZS in 
Zveze obrtnih, poklicnih zadrug, kar je nemški organ za zvezo 
za področje zavarovanja nesreč pri delu, kjer so bili sprejeti 
nekateri konkretni dogovori s področja zdravstvenega zavaro- 
vanja ter predvsem nesreč pri delu. 

ZZZS je skupaj z Ministrstvom za zdravstvo aktivno sodeloval 
pri pripravah za sklenitev konvencije o socialni varnosti med 
R Slovenijo in R Avstrijo, ki je bila 22. novembra 1992 tudi 
podpisana. ZZZS kot organ za zvezo za izvajanje le-te se je 
v začetku letošnjega leta srečal s predstavniki avstrijske strani 
ter se dogovoril za oblike in način izvajanja posameznih 
določil konvencije ter bolj podobno opredelil posamezne 
pravice ter načine izvajanja le-teh. 

ZZZS je še posebej zainteresiran, da se področje zdravstve- 
nega zavarovanja v prvi vrsti uredi s sosednjimi državami, zato 
je že takoj po osamosvojitvi skupaj z Ministrstvom za zdrav- 
stvo dal pobudo, da se sklene konvencija o socialni varnosti 

ZZZS je še posebej zainteresiran, da se področ|e 
zdravstvenega zavarovanja v prvi vrsti uredi s so- 
sednjimi državami. 

z R Hrvaško. 2. 3. 1992 je bil sklenjen sporazum o pobotu 
medsebojnih terjatev in obveznosti za pravice, ki jih zavaro- 
vanci R Slovenije in R Hrvaške uveljavljajo na območju druge 
republike. K sporazumu je bil marca 1993 podpisan še aneks, 
s katerim se odpravljajo določene nejasnosti pri izvajanju. 
Naši zavarovanci s tem lahko uveljavljajo na Hrvaškem pra- 
vico do nujnega zdravstvenega varstva, vključno z zdravili, že 
na osnovi potrjene zdravstvene izkaznice. Nekaterim zavaro- 
vancem, kot so npr. študenti in detaširani delavci pa je zago- 
tovljen tudi širši obseg pravic. 

ZZZS je nastopal kot organ za zvezo tudi pri detašmajih, kar 
pomeni, da je prosil v konkretnih primerih za izvzetje naših 
zavarovancev iz socialne zakonodaje držav, kamor podjetja 
napotijo svoje delavce na delo. Tako je za 15 delavcev v naših 
predstavništvih v tujini ter novinarjev zagotovil izvzetje iz 
zakonodaje držav, kjer opravljajo svoje delo. 

ZZZS je v skladu s svojimi pristojnostmi nudil tujim organom 
za zvezo pravno pomoč ter sodeloval pri razreševanju spornih 
vprašanj, predvsem glede pravic naših in njihovih zavarovan- 
cev. Tako je v 25 primerih iskal pristojne plačnike stroškov za 
opravljene storitve Gorske reševalne službe in helikopterske 
enote RSNZ, ki so bile nudene tujim zavarovancem, kateri so 
se ponesrečili predvsem v gorah in podobno (z zmaji,...). V 11 
primerih so tuje bolniške blagajne priznale stroške storitev, 
ostali primeri so še v postopku. 

Zavod je opravljal še druge pomembne naloge na področju 
mednarodnih odnosov, predvsem je tesno sodeloval z Mini- 
strstvom za zunanje zadeve ter Ministrstvom za delo pri različ- 
nih vsebinskih vprašanjih s področja zdravstvenega varstva 
ter se vključeval v različne aktivnosti v zvezi s sodelovanjem 
Republike Slovenije z mednarodnimi organizacijami s tega 
področja (Mednarodna organizacija dela). Sodeloval je pri 
pripravi gradiv s področja zdravstvenega varstva ter priprav- 
ljal informacije o pravicah naših zavarovancev v tujini. 

V letu 1992 je bilo odobrenih 276 napotitev na zdravljenje, 
oziroma preiskave v tujino. Od 276 napotitev je bilo 178 
zavarovancev v tujini zaradi preiskave z nuklearno magnetno 
resonanco. Te preiskave so bile opravljene v Avstriji (Beljak, 
Graz) in Italiji (Trst). Preiskave z nuklearno magnetno reso- 
nanco sta največkrat predlagali Univerzitetna klinika za 
nevrokirurgijo in Univerzitetna nevrološka klinika. Ostalih 
napotitev je bilo 98. Pri tem je potrebno upoštevati, da je bilo 
na zdravljenju v tujini 76 zavarovancev, ker so bili nekateri na 
zdravljenju večkrat. Pred odhodom na zdravljenje v tujino so 
se zavarovanci (76) zdravili na klinikah oziroma inštitutih ali 
pa so te zdravstvene ustanove predlagale zdravljenje v tujini: 
nefrološka klinika - 1 zavarovanec, klinika za nevrokirurgijo 
- 4 zavarovanci, klinika za infekcijske bolezni - 2 zavaro- 
vanca, klinika za maksilofacialno kirurgijo - 1 zavarovanec, 
klinika za plastično kirurgijo in opekline - 16 zavarovancev, , 
klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo 
- 1 zavarovanec, ortopedska klinika - 2 zavarovanca, kirur- 
ška gastroenterološka klinika - 6 zavarovancev, klinika za 
kirurgijo srca in ožilja - 12 zavarovancev, pediatrična klinika 
- 10 zavarovancev, hematološka klinika - 2 zavarovanca, 
očesna klinika - 17 zavarovancev, univerzitetni zavod za 
rehabilitacijo invalidov - 2 zavarovanca. 

V letu 1992 je bilo odobrenih 276 napotitev na 
zdravljenje, oziroma preiskave v tujino. Od 276 
napotitev je bilo 178 zavarovancev v tujini zaradi 
preiskave z nuklearno magnetno resonanco. 

Zavarovanci (76) so se zdravili v naslednjih državah: Avstrija 
(15), Belgija (10), ČSF (1), Francija (4), Italija (11), Nemčija 
(12), Nizozemska (1), Švica (11), Velika Britanija (9), ZDA (2). 

V tujini so se zdravili zavarovanci (76) iz območne enote Celje 
(3), Koper (6), Kranj (9), Ljubljana (33), Maribor (9), Murska 
Sobota (2), Novo mesto (4), Nova Gorica (5), Ravne na Koro- 
škem (5). 
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V tujini so se zdravili zavarovanci stari do 3 let (11), od 4-19 
(21), od 20-49 (31), od 50-65 (11), več kot 66 let (2). 

V tujini so se zdravili: profesor dr. (1), profesorja (2), dipl. 
farmacevt (1), fizioterapevt (1), dipl. ing. (1), uslužbenci (3), 
učitelj (1), ekonomski tehnik (1), elektrotehnik (1), obrtnika 
(2), administrator (1), kmet (1), delavec (1), telefonista (2), 
nezaposlene osebe (3), upokojenci (15), otroci zdravnika (2), 
profesorja (1), ing. (3), psihologa (1), elektrotehnika (1), 
komer, tehnika (1), ekonomskega tehnika (1), tehnika bakteri- 
ologa (1), rudarskega tehnika (1), upravnega delavca (1), 
uslužbencev (5), medicinske sestre (1), obrtnika (1), prodajal- 
cev (2), ključavničarja (1), orodjarja (2), grafika (2), gradbenika 
(1), fotografa (1), avtomehanika (1), kmeta (2), delavcev (4), 
upokojencev (3). 

27 zavarovancem je bilo zdravljenje v tujini odklonjeno. 

V postopku za odobritev zdravljenja je potrebno sodelovati 
z ustrezno kliniko oziroma inštitutom, ki poda mnenje o tem, 
ali so v domovini izčrpane možnosti za uspešno zdravljenje in 
ali je v tujini pričakovati izboljšanje oziroma ozdravitev. Nato 
skladno z zakonom vlogo obravnava zdravniška komisija I. 
stopnje, ki presoja upravičenost zdravljenja. Po sprejemu 
pozitivne odločitve je potrebno v tujini organizirati sprejem 
pacienta, urediti prevoz in njegovo plačilo, zagotoviti akonta- 
cijo za stroške zdravljenja v tujini ter izplačati pripadajoče 
dnevnice. Po končanem zdravljenju se pripravi končni obra- 
čun vseh stroškov in opravi finančna uskladitev. 

Na podlagi določil konvencij o socialni varnosti nudimo tujim 
upokojencem in njihovim družinskim članom, ki žive v Slove- 
niji, zdravstveno zavarovanje v breme tujih zavarovalnih orga- 
nov. Prav tako tudi v Sloveniji živečim družinskim članom 
delavcev zaposlenih v tujini.Od tujih zavarovalnih organov 
smo v ta namen v letu 1992 prejeli 1.218.053 DEM. 

Naše zdravstvene organizacije so nudile zdravstvene storitve 
tudi tujim zavarovancem med začasnim bivanjem pri nas. 
Stroške teh storitev ie ZZZS v letu 1992 zaračunal tujim 

Stroike zdravljenja Je v letu 1992 ZZZS zaračunal 
tudi tu|lm zavarovalnim organom v znesku 
2.539.815 DEM. 

zavarovalnim organom v znesku 2.539.815 DEM. Slovenski 
zavarovanci pa so v tem letu koristili zdravstvene usluge 
v skupnem znesku 1.025.270 DEM. 

Prav tako so bile v letu 1992 nudene zdravstvene pomoči tudi 
državljanom vzhodnoevropskih držav in Velike Britanije. Stro- 
ški teh zdravstvenih storitev so dosegli 1,7 milijona tolarjev in 
jih skladno z določili konvencije (teritorialni princip) zagotav- 
lja naša država. 

Naše terjatve do tujih organov zavarovanja so v letu 1992 višje 
kot v preteklem letu, to pa predvsem zato, ker nismo prejeli 
stroškov po konvenciji z Nemčijo. Po prejemu obračuna 
bomo morali poravnati tudi te stroške za leto 1991. 

Plačevanje in dogovarjanje z drugimi državami poteka dokaj 
redno, razen z Italijo, ki nam že vrsto let ne poravnava terjatev. 
Naši zavarovanci, ki si pred odhodom v tujino v države, 
s katerimi je dogovorjeno zagotavljanje zdravstvenega zava- 
rovanja na podlagi konvencije, niso priskrbeli ustreznih doku- 
mentov, so morali tuji zdravstveni ustanovi stroške plačati 
sami. Povrnitev teh stroškov je v letu 1992 zahtevalo 30 
zavarovancev. Tuje zavarovalne organizacije pa so nas v 42. 
primerih zaprosile za mnenje o višini stroškov storitev nuđe- 
nih njihovim zavarovancem v naših zdravstvenih ustanovah. 
Poleg tega je bilo tudi nekaj zahtevkov za povračilo stroškov 
delavcev naših podjetij, ki so v državah, s katerimi nimamo 
urejenega zagotavljanja zdravstvenega zavarovanja oziroma 
ni sklenjene konvencije o socialni varnosti. 

IX. OBVEŠČANJE JAVNOSTI 

Obveščanje ljudi o novostih, ki izhajajo iz marca 1992. leta 
sprejetega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, predstavlja temelj za učinkovito uveljavljanje 
zakonskih sprememb in izvajanje zdravstvenega zavarovanja. 
Hkrati pa je obveščanje javnosti In uveljavljanje načela javno- 
sti dela tudi dolžnost in skrb Zavoda, s čemer uresničuje in 
vzpostavlja zaupanje svojih zavarovancev. 

Obveščani« javnosti In uvel|avl|anje načela |avno- 
stl dela Je dolžnost In skrb zavoda, s čemer uresni- 
čuje In vzpostavlja zaupanje svojih zavarovancev. 

Da bo morala biti to ena izmed osnovnih strateških orientacij 
Zavoda v preteklem letu, je potrdila tudi anketa, ki je bila 
opravljena v juniju in juliju 1992. Odkrila je izredno slabo in 
pomanjkljivo seznanjenost najširše slovenske javnosti 
o osnovnih sistemskih novostih iz zdravstvene zakonodaje. 
Še več, opozorila je tudi na pomanjkanje in skorajda popolno 
odsotnost sicer v našem prostoru nekoč že uveljavljene tradi- 
cije in kulture zavarovalništva na področju zdravstva. Stalno 
informiranje in vzgoja javnosti dobiva v tej luči še poseben 
pomen za uresničitev vsaj dveh temeljnih ciljev spremenjene 
zdravstvene zakonodaje: uveljavljanja večje odgovornosti 
ljudi za svoje zdravje ter postopnega oblikovanja stroškovne 
zavesti, ki bi zagotovila bolj racionalne in premišljene odloči- 
tve posameznikov tudi v načinu reševanja njihovih zdravstve- 
nih problemov. 

Na področju informiranja javnosti so bili zastavljeni naslednji 
cilji: 
- sprotno seznanjati javnost o vseh aktivnostih Zavoda, 
- ljudi temeljito seznaniti z novostmi v zdravstveni zakono- 
daji, še posebej z novim sistemom zdravstvenega zavaro- 
vanja, 
- jih oborožiti z znanjem o njihovih pravicah in dolžnostih, ki 
jim pripadajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in 
- jih informirati o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju. 

Slika 11. Število zavarovancev 
zdravljenih v tujini po območjih 
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Slika 12. Naslovnica brošure 

Prvi cilj je ZZZS uresničeval predvsem s sprotnim obvešča- 
njem javnosti o vseh poglavitnih projektih, ki so potekali v letu 
1992. Delavci ZZZS so sodelovali na vseh rednih mesečnih 
tiskovnih konferencah Ministrstva za zdravstvo, priredili pa 
tudi nekaj samostojnih tiskovnih konferenc na Zavodu. Medi- 
jem so bili dosledno posredovani tiskani materiali. O prisotno- 
sti ZZZS v vseh javnih medijih od republiškega do lokalnega 
nivoja priča podatek, da so delavci ZZZS od meseca junija do 
decembra sodelovali pri izvedbi preko 250 daljših javnih pred- 
stavitvah in pri realizaciji različnih novinarskih zvrsti (preda- 
vanja, intervjujih, okroglih mizah, kontaktnih oddajah, poseb- 
nih prilogah, ipd.) tako v tiskanih kot tudi elektronskih medi- 
jih, s čemer pa so le stežka zadostili izrednemu povpraševanju 
in interesu javnosti za vprašanja povezana z novostmi v zdrav- 
stveni zakonodaji. 

Poleg drugih informativnih akcij pa gre omeniti zlasti še dve: 
izdajo brošure »Zdravstveno zavarovanje - novost, o kateri je 
dobro vedeti čim več!« in pa omejeno medijsko kampanjo za. 
uveljavitev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki smo 
jo zastavili pod geslom »S premišljenimi koraki do večje 
zdravstvene varnosti!«. 

Izredno pozornost je doživela brošura »Zdravstveno zavaro- 
vanje ...«, katere temeljni namen je bil približati novosti 
v zdravstveni zakonodaji najširšemu krogu ljudi in posredo- 
vati natančne informacije o njihovih pravicah in dolžnostih, 
torej približati jim vse rešitve, ki jih ponuja nova zdravstvena 
zakonodaja. Gre v marsičem za pionirsko delo, saj v taki obliki 
in tako kratkem času na področju zdravstva glede publikacij 
za potrebe najširšega kroga ljudi v preteklih letih nimamo 
podobnega primera. Prvič je bila predstavljena na sejmu 
»Narava - zdravje«, ki je sovpadal z uradnim začetkom uvaja- 
nja prostovoljnega zavarovanja Brošura je bila namenjena 
vsem brezplačno in razdeljena v 700.000 izvodih. 

Časovno omejena medijska kampanja se je pričela z dnem 
uradnega začetka uvedbe prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja, 21.10.1992. Potekala je pod skupnim geslom »S 
premišljenimi koraki do večje zdravstvene varnosti«, ki sve- 
tuje racionalnost, osebni razmislek o novostih in odločitve na 
osnovi informiranosti. Kampanja je zajela TV spot, oglase za 
vse slovenske dnevnike, radijski spot in je trajala od oktobra 
do konca decembra 1992. Omejena je bila na osrednje repu- 
bliške medije (dnevnike, radio in televizijo). Na nižjih regional- 
nih nivojih je ZZZS raje uveljavil informativne (strokovne) 
načine obveščanja. 

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZDRAVSTVENEGA ZAVARO- 
VANJA 
Kontrolna funkcija je v sistemu zdravstvenega varstva pri nas 
bila vrsto let močno zanemarjena. Opredeljena je bila v različ- 
nih aktih in celo teoretično razmejena na področja strokovno- 
-doktrinarne, upravne oziroma finančno-materialne kon- 
trole. V življenju nobena od teh oblik ni povsem zaživela. 
ZZZS je v letu 1992 začel s prvimi koraki v smeri vzpostavitve 
nadzora nad uresničevanjem predpisov s področja zdravstve- 
nega zavarovanja in izvajanjem sklenjenih pogodb z izvajalci 
programov zdravstvenih storitev. V tej smeri so zaostrili kon- 
trolo računov delavci ZZZS na vseh ravneh že v okviru svojih 
vsakodnevnih zadolžitev. Poleg tega je potekala kontrola 
predpisovanja in izdajanja zdravil na recept v breme ZZZS, ki 
jo je opravljal dipl. ing. farmacije, zaposlen pri ZZZS. V okviru 
ZZZS je bila oblikovana posebna skupina nadzornih zdravni- 
kov in drugih strokovnjakov za opravljanje nadzora ustrezno- 
sti izstavljenih računov s strani zdravstvenih zavodov in 
zasebnikov. Ta nadzor je bil opravljen na vzorcih faktur za 
posamezna obdobja v zavodih posameznih območij po planu 
dela ali pa pri izvajalcih, ki so v določenih časovnih obdobjih 
izkazovali izredno visoko število opravljenih storitev, kar je 
dovoljevalo dvom v objektivnost podatkov. 

ZZZS je v letu 1992 začel a prvimi koraki v smeri 
vzpostavitve nadzora nad uresničevanjem predpi- 
sov s področja zdravstvenega zavarovanja In iz- 
vajanjem sklenjenih pogodb z Izvajalci programov 
zdravstvenih storitev. 

Nadzor, kot je opisan v tem poročilu, je opravljalo 9 zdravni- 
kov in 1 višja medicinska sestra na podlagi pogodbe, skle- 
njene z ZZZS. Ti so uporabili za nadzor računov, v nekaterih 
primerih pa tudi zdravstvene dokumentacije pri izvajalcih 485 
ur. Poleg teh so v nadzoru in kontroli računov sodelovali še 
nekateri delavci ZZZS, med katerimi je nadzorni farmacevt 
delal izključno na tem področju. 

Konkretni rezultati kontrole, opravljene v lanskem letu opravi- 
čujejo izdatke, ki jih je ZZZS imel z njeno organizacijo. Delavci 
ZZZS, nadzorni farmacevt in nadzorni zdravniki so pregledali 
precejšnjo količino računov, izstavljenih s strani izvajalcev. 
Pri tem so na podlagi svojih ugotovitev predlagali ZZZS 
zmanjšanje njegovih obveznosti do zdravstvenih zavodov 
v Sloveniji za 93. 890, 278 Sit ter še do zahtev s strani 
izvajalcev iz drugih republik bivše Jugoslavije (5.463.970 HRD 
in 11.471.849 YU DIN). Pretežni del nepravilnosti pri izstavlje- 
nih računih so odkrili referenti oziroma drugi delavci ZZZS 
(okrog 84 milijonov Sit), ostale napake pa nadzorni zdravniki 
(okrog 5,9 milijona Sit) in nadzorni farmacevt (nekaj več kot 
3,5 milijona Sit). Ti podatki samo potrjujejo, da je nadzor 
potreben in koristen. Pri tem ni najpomembnejši finančni 
učinek, temveč rezultati pri zagotavljanju zakonitega ravnanja 
na področju, spoštovanja njegovih predpisov in s tem tudi 
omogočanje enakih pogojev in možnosti vsem zavarovancem 
in izvajalcem, ki so v pogodbenem odnosu z ZZZS. 

V letu 1993 bo potrebno nadzorno funkcijo ZZZS še okrepiti in 
v to delo v večji meri kot doslej vključiti zdravniške komisije, 
predvsem pa tiste njihove člane, ki so tudi redni delavci ZZZS 
(člane zdravniških komisij). 

Poleg kontrole njenih ugotovitev, so delavci ZZZS v lanskem 
letu uveljavljali večje število regresnih zahtevkov napram 
fizičnim in pravnim osebam. Del teh so uveljavljali pri ustrez- 
nih zavarovalnicah, v določenem številu pa tudi s sodnimi 
postopki. Po podatkih območnih enot je bilo v teh postopkih 
izterjano oziroma iztoženo nekaj več kot 9,6 milijonov SIT. 

XI. Službe ZZZS 

Kadrovska zasedba je bila ob ustanovitvi ZZZS glede na nove 
naloge, ki jih je postavljal Zakon neustrezna. Potrebno je bilo 
zaposliti nove delavce z visoko strokovno izobrazbo, pred- 
vsem zdravnike, pravnike, ekonomiste in računalnikarje in 
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Tabela S.: Odhodki službe ZZZS v obdobju III - XI11992 
Potrebno |e bilo zaposliti nove delavce z visoko 
stopnjo strokovne Izobrazbe, predvsem zdravni- 
ke, pravnike, ekonomiste in računalnikarje. 

krepiti strokovno delo na vseh segmentih zdravstvenega zava- 
rovanja. Struktura kadra se je glede na stopnjo strokovne 
izobrazbe preko leta stalno izboljševala. Dne 1. 3.1992 je bilo 
pri Zavodu zaposlenih 588 delavcev s povprečnim kvalifikacij- 
skim količnikom 2,63, dne 31. 3. 1993 pa 682 s količnikom 
3,33. V to število še niso vključeni delavci Zdravstveno infor- 
macijskega centra v Ljubljani in Novi Gorici, ki so v tem letu 
opravljali storitve za potrebe Zavoda pogodbeno. Skladno 
z novo organiziranostjo se je priključilo Zavodu v letu 1993 še 
68 teh delavcev, ki pa opravljajo storitve računalniške obde- 
lave podatkov tudi za zdravstvene zavode (60 % delavcev). 
Prav tako 35 delavcev Zavoda opravlja naloge za ZPIZ na 
področju skupnih prijavnih služb. 

Povprečno število zaposlenih v obdobju marec - december 
1992 je znašalo 632 delavcev. Povprečna bruto plača v tem 
obdobju je znašala 82.210 SIT na delavca mesečno, pov- 
prečno neto mesečno izplačilo pa 44.630 SIT. 

Konec decembra 1992 je sodelovalo pri delu zdravniških 
komisij I. stopnje kot izvedenskega organa 223 zdravnikov, od 
tega jih je bilo 22 v delovnem razmerju pri Zavodu. Za zdravni- 
ško komisijo II. stopnje je delalo pogodbeno 18 zdravnikov. 
Dokler se niso pri Zavodu zaposlili zdravniki, je bilo pogodbe- 
nih zdravnikov približno 300. Zdravnike je do konstituiranja 
imenoval v.d. direktorja, kasneje pa upravni odbor. 

Letno nastane 35 mlllionov »zavarovalniških« do- 
godkov, ki Jih je potrebno podatkovno In Informa- 
cijsko obdelati. 

Z določitvijo novih nalog in pristojnosti ZZZS se je izkazal za 
neustreznega tudi dosedanji informacijski sistem Zavoda, ki 
naj bi zagotavljal potrebne podatke za izvajanje sistema 
zdravstvenega zavarovanja, tako za program dejavnosti 
obveznega zavarovanja, kot še posebej za uvedbo sistema 
prostovoljnega zavarovanja. V območnih enotah, ki so vodile 
podatke o zavarovanih osebah še ročno, je bilo treba nujno 
zagotoviti tehnične pogoje za vzpostavitev računalniške baze 
podatkov. Za vzpostavitev novega sistema in izvajanje novih 
nalog je bil izdelan projekt izgradnje informacijskega sistema, 
po katerem se morajo zagotavljati podatki o vrsti in številu 
zavarovancev, baza in podatki za spremljanje programov 
zdravstvenega varstva ter omogočanje kontrole izvajanja in 
uravnavanja zdravstvenega varstva Slovenije. Analiza je poka- 
zala, da letno nastane kar 35 milijonov »zavarovalniških 
dogodkov«, ki jih je potrebno podatkovno in informacijsko 
obdelati. Upravni odbor ZZZS je elaborat o informacijskem 
sistemu Zavoda v decembru 1992 v celoti sprejel in zadolžil 
službo za njegovo izvedbo. Celoten projekt bo investicijsko 
zaključen predvidoma do konca leta 1993. 

Slika 13. Zaposleni po območnih enotah ZZZS 

'(V SIT) * ' 
^ i . ■>, ■ - i. STR. , '»< 

<%> 
Porabl|en material 

od tega: 
83,800.595 - 4.97 

- pisarniški mat. 65,527,752 
• drobni Inventar - 7,977,865 
Porabllena energija • 10,420,051 - 0.62 
Proizv. storit.drugih • 

od tega: 
433,736,768 - 25.74 

- Investicijsko vzdr. . 301,290,767 
- AOP storitve • 75,922,166 
- PTT storitve 21,309,977 
- sprotno vzdrževanje • 12,981,017 
Neproizv.storitve 

drugih 
od tega: 

70,071,202 - 4.16 

- pogodbe o delu 44,356,734 
- najemnine • 8,990,025 
-oglasi - 4,875,759 
Izdatki za reklamo In 

propagando 
- 19,848,519 - 1.18 

Reprezentanca • 3,930,603 - 0.23 
Amortlzacila - 53,827,322 - 3.1» 
DrugI materialni od- 

hodki 
od tega: 

• 12.020,270 - 0.71 

- strokovno Izobral - 3.432,405 
- strokovna literatura • 3.786,469 
Plačia za bančne stor. - 8,930,900 - 0.41 
Piačla za storitve SOK ■ 54,221,033 - 3.22 
Zavarovalne premije - 1,576,296 - 0.09 
Dnevnice za si.pot. v 

RS 
- 3,159,941 - 0.19 

Dnevnice za si.pot. 
tujina 

• 1.349.576 - 0.08 

Drugi odhodki 
od tega: 

■ 94,289,837 - 5.60 

- za prehrano delavcev - 30,723,086 
- za prevoz na delo • 9,886,810 
Bruto plače 572,939,163 - 34.01 
Prispevki Iz prihodkov- 262,712,390 15.59 
SKUPAJ ODHODKI - 1.684,834.456 - - 100 

Sistem je torej v izgradnji in bo imel pomemben vpliv na samo 
organiziranost ZZZS kakor tudi na postavljanje in delovanje 
celotnega sistema zdravstvenega zavarovanja. 

Naslednji sklop reševanja specifičnih nalog v letu 1992 je bilo 
zagotovitev tehničnih pogojev za delo samega Zavoda, saj je 
bila osnovna opremljenost z delovnimi sredstvi, kakor tudi 
pogoji za delo ob ustanovitvi Zavoda na izredno nizki ravni. 
V preteklih letih se mamreč v okviru proračunskih sredstev ni 
namenjalo temu področju nobenih sredstev. Zato je bila 
v začasnem finančnem načrtu za leto 1992 planirana postavka 
za vzpostavljanje pogojev dela kot zagonski stroški Zavoda. 
V skladu z načrtom je bila nabavljena oprema za delo zdravni- 
kov zdravniških komisij, oprema za vzpostavitev pogojev na 
področju obveznega in prostovoljnega zavarovanja, posa- 
mezne organizacijske enote Zavoda so bile opremljene še 
z drugimi nujnimi pripomočki, kot so osebni računalniki, 
fotokopirni aparati, telefaks, elektronska pošta in drugo. Za 
premoščanje krajevne oddaljenosti območnih enot so bili 
nabavljeni službeni avtomobili. Prav tako je bilo potrebno 
investirati v, zaradi pomanjkanja sredstev, dolgoletno nevzdr- 
ževane prostore in objekte. Nujno le bilo zagotoviti in preure- 
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diti prostore za delo zdravniških komisij, odpraviti arhitekton- 
ske ovire za dostop invalidom, usposobiti prijavno - odjavne 
službe, zagotoviti prostore prostovoljnega zavarovanja kot 
nova mesta za delo z zavarovanci in izvajanje dejavnosti. 

Odhodki službe ZZZS v letu 1992 so bili realizirani v višini 
1.684.834 tisoč SIT, kar je po posameznih postavkah razvidno 
iz tabele 5. 

XII. ZAKLJUčNE MISLI 

Nova zakonodaja na področju zdravstvenega varstva je vnesla 
v prakso vrsto novosti in prej neznanih rešitev. Od teh je že 
uresničen le del, za preostala področja bodo potrebne nadalj- 
nje aktivnosti v letu 1993. Predvsem bo potrebno pospešiti 
delo na pripravi in sprejemanju splošnih aktov, ki bodo uredili 
še tista področja , ki niso povsem usklajena z novo zakono- 
dajo. Zato je nemogoče že zdaj oceniti ustreznost nove uredi- 
tve področja zdravstvenega varstva pri nas. Edino, kar je 
mogoče že zdaj ugotoviti, je dejstvo, da je nov sistem vnesel 
v področje in življenje veliko sprememb in da uvaja določen 
red. Za dokončno oceno njegove ustreznosti bo potrebno še 
nekaj časa. 

Predvsem bo potrebno pospešiti delo na pripravi 
In spre|eman]u splošnih aktov, ki bodo uredili še 
Usta področja, ki niso povsem uskla|ena z novo 
zakonodajo. 

Za lansko leto je mogoče reči le, da je bilo izredno dinamično 
in da skoraj gotovo nikoli poprej slovenski zavarovanci niso 
posvetili toliko pozornosti vprašanjem svojega zavarovanja 
(obveznega ali prostovoljnega). To pa je že sam po sebi 
pomemben prispevek k povečevanju skrbi in odgovornosti 
ljudi za zdravje, kar je bil eden izmed ciljev nove zakonodaje. 
Ob vsem opravljenem delu in dosežkih pa je potrebno opozo- 
riti na nekatera odprta vprašanja oziroma na nujo po njiho- 
vem reševanju. To je poleg dokončnega konstituiranja ZZZS 
še področje urejanja odnosov na področju zdravstvenega 
zavarovanja z drugimi državami, področje cen zdravil in poli- 
tike slovenske vlade do tega vprašanja ter nenazadnje vpraša- 
nje plana zdravstvenega varstva Slovenije v segmentu, ki bo 
posredno ali neposredno vplival tudi na delovanje ZZZS. 

Potrebno bo vloilti še veliko truda, da bi delavci 
zavoda pridobili znanje, Izkušnje ter strokovnost 
za uresničevanje zavarovalništva. 

Še posebej bodo potrebne aktivnosti in napori da bi ZZZS 
postal Zavod, ki bo v vsakem pogledu predstavljal interese 
vseh slovenskih zavarovancev ter da bi jih ustrezno zastopal 
v odnosih partnerstva. V tej smeri bo potrebno vložiti veliko 
truda, da bi njegovi delavci pridobili znanje, izkušnje ter 
strokovnost za uresničevanje zavarovalništva. Da tako zavaro- 
vanci ne bi videli v njem velikega administrativnega in odtuje- 
nega aparata, temveč hišo, ki jim zagotavlja čim večjo doseg- 
ljivo zdravstveno varnost. 
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POBUDA VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE, DA ZAČNE 
POSTOPEK ZA PODPIS EVROPSKE LISTINE LOKALNE 
SAMOUPRAVE 

Podpisani poslanci Državnega zbora Republike Slovenije 
predlagamo, da se takoj začne postopek za podpis (ratifi- 
kacijo, sprejem ali odobritev) Evropske listine lokalne sa- 
mouprave. 

Svet Evrope je sprejel Evropsko listino lokalne samou- 
prave (št. 122) 15. oktobra 1985. Doslej so jo ratificirale 
naslednje evropske države: Avstrija, Ciper, Danska, Fin- 
ska, Nemčija, Grčija, Islandija, Italija, Liechtenstein, Luk- 
semburg, Nizozemska, Norveška, Španija, Švedska in Tur- 
čija, podpisale pa Belgija, Francija in Poljska. 

Republika Slovenija se je zavezala k doslednemu spošto- 
vanju evropskih standardov v svoji notranji ureditvi in 
s tem tudi neposredno k vzpostavitvi demokratičnega 
sistema lokalne samouprave, ki jih opredeljuje Evropska 
listina lokalne samouprave in drugi dokumenti Sveta 

Evrope, že pred osamosvojitvijo s sprejemom Deklaracije 
o spoštovanju temejnih konvencij Sveta Evrope (Ur. list RS 
štr. 45/1990). Sedaj, ko je postala Repulika Slovenija pol- 
nopravna članica Sveta Evrope, predlagamo, da kljub 
temu, da formalno ni zavezana k podpisu, podpiše Evrop- 
sko listino lokalne samouprave in s tem izrazi svojo pri- 
pravljenost, da skupaj z drugimi evropskimi državami 
gradi kompatibilni pravni red in demokratični sistem 
loklne samouprave. Podpisani poslanci hkrati predla- 
gamo, da posamezna vladna ministrstva analizirajo tudi 
druge konvencije Sveta Evrope in v vseh primerih, ko 
ocenijo, da bi bilo to potrebno in smiselno, dajo pobudo 
za podpis posameznega dokumenta Sveta Evrope. 

Skupina poslancev Državnega zbora: 
dr. Ciril Ribičič, I. r. 
Janez Podobnik, I. r. 
dr. Lev Kreft, I. r. 
Tone Peršak, I. r. 
in mag. Stane Vlaj, vodja strokovne skupine 
Komisije za lokalno samoupravo, I. r. 

; 
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