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STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o zaposlova- 
nju in zavarovanju za primer brezposel- 
nosti - prva obravnava na 11. seji, dne 
16. 9.1993, na podlagi 185. člena poslov- 
nika Državnega zbora sprejel v nasled- 
njem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

I. 

1. Državni zbor ob koncu prve obravna- 
ve sprejema predloženo besedilo predlo- 
ga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti kot osnovo za pri- 
pravo predloga zakona za drugo obrav- 
navo in nalaga Vladi Republike Slovenije 
kot predlagatelju, da pripravi besedilo za 
drugo obravnavo za oktobrsko sejo Dr- 
žavnega zbora v skladu s stališči in sklepi 
Državnega zbora. 

Pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo naj Vlada Republike Slovenije 
ustrezno upošteva amandmaje, ki so jih 
vložile poslanke in poslanci. 

2. Državni zbor predlagatelju zakona na- 
laga, da pri pripravi predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti za drugo obravnavo zao- 
stri pogoje za znižanje oziroma odvzem 

denarnega nadomestila v primeru zapo- 
slovanja po pogodbi o delu bolj, kot je 
sedaj predlagano v 12. členu sprememb 
in dopolnitev. 

3. Državni zbor predlagatelju zakona na- 
laga, da pri pripravi predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti za drugo obravnavo dru- 
go alineo 5. člena spremeni tako, da za- 
varovanec ne bo imel pravice do denar- 
nega nadomestila, dokler ne bo v prime- 
ru nezakonitega ravnanja organizacije 
vložil zahteve za varstvo pravic in ne av- 
tomatično izgubo pravice do denarnega 
nadomestila, kot to predlaga Vlada Re- 
publike Slovenije. 

4. Državni zbor predlagatelju nalaga, da 
pri pripravi predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o zaposlova- 
nju in zavarovanju za primer brezposel- 
nosti za drugo obravnavo spremeni 8. 
člen sprememb in dopolnitev navedene- 
ga zakona tako, da bo financiranje doku- 
pa zavarovalne dobe mogoče le s soglas- 
jem zavarovanca. 

5. Državni zbor predlagatelju zakona na- 
laga, da pri pripravi predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti za drugo obravnavo pre- 
uči možnost, da bi prejemanje denarne 
pomoči brezposelnim osebam zakonsko 

vezali na pripravljenost zavarovanca, da 
se ponvono zaposli, četudi ponuđeno de- 
lovno mesto ne ustreza njegovi strokovni 
izobrazbi. 

6. Državni zbor predlagatelju zakona na- 
laga, da pri pripravi predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti za drugo obravnavo spre- 
meni 3. člen sprememb in dopolnitev ta- 
ko, da bo vsaj vrste pravic iz prostovolj- 
nega zavarovanja določal zakon. 

II. 

1. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da prouči možnost kadrovske 
okrepitve Zavoda za zaposlovanje, kar bi 
omogočilo kvalitetnejše svetovalno delo 
z brezposelnimi osebami in tesnejše so- 
delovanje zavoda z delodajalci ter s tem 
večji vpogled v izpolnjevanje pogojev za 
prejemanje denarnega nadomestila za 
brezposelnost. 

2. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da spremeni in dopolni 36. 
d člen veljavnega zakona o delovnih raz- 
merjih tako, da bo zavezal delodajalca, 
da mora delavca vnaprej pisno opozoriti, 
kakšne posledice ima njegovo soglasje, 
ki mora biti podano pisno, v nasprotnem 
primeru je sklep o prenehanju delovnega 
razmerja na osnovi soglasja delavca 
ničen. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih 
skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o ponovni 
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi 
njihovega premoženja in pravic - prva 
obravnava na 11. seji, dne 17. 9. 1993, na 
podlagi 185. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel v naslednjem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Državni zbor je opravil obravnavo 
predloga zakona o vzpostavitvi agrarnih 
skupnosti ter vrnitvi njihovega premože- 
nja in pravic kot prvo obravnavo zakona 
in ga sprejema. 

Državni zbor nalaga predlagateljem, da 
v sodelovanju z Vlado Republike Sloveni- 
je in Zvezo razlaščenih vasi za novembr- 
sko sejo Državnega zbora pripravijo in 
predložijo Državnemu zboru predlog za- 
kona o ponovni vzpostavitvi agrarnih 
skupnosti ter vrnitvi njihovega premože- 
nja in pravic za drugo obravnavo in pri 
tem upoštevajo stališča in mnenje Vlade 
Republike Slovenije, Komisije za sprem- 
ljanje in nadzor lastninskega preobliko- 
vanja družbene Istnine in Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve. 

2. Sprejem zakona, ki bi urejal vračanje 
lastnine na premoženju in služnostnih 

pravic članom agrarnih skupnosti je nu- 
jen, kolikor predstavlja izvedbeni Pr0°P' 
(lex specialis) zakona o denacionaiiz«' 
ciji. 

3. Predlagatelji naj skupaj z Vlado R®P"* 
blike Slovenije ugotovijo obseg Pre"?. 
ženja, ki ga je potrebno vrniti ter analiz - 
rajo usklajenost in izvršljivost takšneg 
zakona glede na veljavni zakon o skiao 
kmetijskih zemljišč in gozdov RepuDN*" 
Slovenije. 

4. Predlagatelji naj skupaj z Vlado R®P" 
blike Slovenije proučijo in določijo up 
vičence (člani agrarnih skupnosti ko 

poročevalec 



žične osebe ali pa agrarne skupnosti, ki 
niso pravne osebe ter skupnosti servitut- 
nih upravičencev) do vrnitve lastnine na 
premoženju oziroma servitutnih pravic in 
določijo postopek vračanja lastnine na 
premoženju oziroma servitutnih upravi- 
čenj, pri čemer naj izhajajo iz ustavnega 
načela enakopravnosti subjektov. 

5. Predlagatelji naj skupaj z Vlado Repu- 
blike Slovenije proučijo sporna dejanjska 

in civilno pravna vprašanja, zlasti vpraša- 
nja lastnine članov agrarne skupnosti kot 
fizičnih oseb ter lastninskih upravičenj 
kot derivatnih pravic agrarnih skupnosti, 
ki ne predstavljajo pravne osebe. 

6. Predlagatelji naj skupaj z Vlado Repu- 
blike Slovenije pri pripravi predloga za- 
kona upoštevajo usklajenost zakona 
z ostalo sprejeto zakonodajo, vezano na 

kmetijska zemljišča, gozdove, vode, ru- 
de, javne poti in ceste. 
7. Podlaga za pridobitev lastninske pra- 
vice oziroma služnostnih upravičenj naj 
bodo zemljiškoknjižna dokumentacija ter 
pravice in upravičenja, vpisana v zemlji- 
ško knjigo, zavezanec za pridobitev do- 
kumentacije pa naj bo v skladu z določili 
zakona o denacionalizaciji subjekt, kate- 
remu zakon vrača lastninsko pravico ozi- 
roma služnostno upravičenje. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o delovnih razmerjih    

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o delovnih 
razmerjih - prva obravnava na 11. seji, 
dne 16. 9. 1993, na podlagi 185. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu. 

STALIŠČA IN SKLEPE 

I. 

1- Državni zbor ob koncu prve obravnave 
sprejema predloženo besedilo predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o delovnih razmerjih kot osnovno 
za pripravo predloga zakona o delovnih 
razmerjih kot osnovo za pripravo predlo- 
ga zakona za drugo obravnavo in nalaga 
Vladi Republike Slovenije kot predlaga- 
telju, da pripravi besedilo za drugo 
obravnavo za oktobrsko sejo. Državnega 
zbora v skladu s stališči in sklepi Držav- 
nega zbora. 

2- Državni zbor predlagatelju zakona na- 
'aga, da pri pripravi predloga zakona za 
drugo obravnavo upošteva, da odpoved- 
nega roka za presežne delavce ni primer- 
no skrajševati, vse dokler se ne vzpostavi 
učinkovita služba inšpekcije dela, kakor 
tudi zagotovi tekoče opravljanje dela na 
delovnih in socialnih sodiščih. 
3- Državni zbor predlagatelju zakona na- 
'aga, da s predlogom zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o delovnih 

razmerjih prepove organizaciji oziroma 
delodajalcu, da bi za opravljanje istih za- 
časnih oziroma občasnih del sukcesivno 
sklepala pogodbo o delu z različnimi de- 
lavci in tako izigrala namen 107. člena 
veljavnega zakona o delovnih razmerjih. 
4. Državni zbor predlagatelju zakona na- 
laga, da ob pripravi predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o de- 
lovnih razmerjih za drugo obravnavo pro- 
uči možnost, da bi upokojencem, ki pre- 
jemajo višje pokojnine od povprečnih za 
polno delovno dobo in predčasno upo- 
kojenim delavcem zakonsko prepovedali 
opravljanje pogodbenega dela. 
5. Državni zbor predlagatelju zakona na- 
laga, da ob pripravi predloga zakona 
o spremembah in dopolitvah zakona 
o delovnih razmerjih za drugo obravnavo 
prouči možnost, da bi se pogodbeno de- 
lo z zakonom omejilo na 6 ur na teden 
oziroma 20 ur na mesec in na 160 ur na 
leto, da ne bi prišlo do še večjih negativ- 
nih učinkov na zaposlovalno politiko. 

6. Državni zbor predlagatelju zakona na- 
laga, da ob pripravi predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o delovnih razmerjih za drugo obravnavo 
preveri možnosti za omejitev nadurnega 
dela kot enega od instrumentov, ki bi 
lahko povečal število zaposlenih. Prav 
tako naj predlagatelj preveri možnost čr- 
tanja 47. člena veljavnega zakona o de- 
lovnih razmerjih, ki omogoča, da sme 
delavec, ki že dela polni delovni čas, izje- 
moma delati še v drugi organizaciji oziro- 

ma pri drugem delodajalcu do 1/3 polne- 
ga delovnega časa, če gre za opravljanje 
strokovnih, znanstvenih, pedagoških ali 
raziskovalnih del in se organizacija, pri 
kateri je redno zaposlen s tem predhod- 
no strinja. 
7. Državni zbor predlagatelju zakona na- 
laga, da ob pripravi predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o delovnih razmerjih za drugo obravnavo 
besedi »osebni dohodek« nadomesti 
z besedo »plača« v ustreznem sklonu. 

II. 

1. Dajatve na pogodbeno delo je potreb- 
no izenačiti z dajatvami, ki se plačujejo 
za redno delo oziroma določiti celo višje 
dajatve, kot so določene za redno delo, 
s čimer se bodo preprečile mnoge seda- 
nje zlorabe. 
2. Zakonsko je potrebno preprečiti zlo- 
rabljanje izplačevanja avtorskih honorar- 
jev v primerih, ko ne gre za avtorska dela. 
3. Državni zbor predlagatelju zakona na- 
laga, da pri pripravi nadaljnjih sprememb 
delovno-pravne zakonodaje zaostri tudi 
odgovornosti vodilnih in vodstvenih de- 
lavcev v podjetjih, ki so še pretežno 
v družbeni lasti in direktorjem v zavodih 
in ustanovah javnega sektorja. Pri tem 
naj upošteva kriterije, ki jih za plače po- 
slovodnih delavcev s posebnimi poobla- 
stili pripravlja Gospodarska zbornica 
Slovenije in ki so sestavni del 5. točke 
dogovora ob podpisu splošne kolektivne 
pogodbe za gospodarstvo (9. julij 1993.) 
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STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o inšpekciji dela 

Državni zobr Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o inšpekciji 
dela - prva obravnava na 11. seji, dne 16. 
9. 1993, na podlagi 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel v naslednjem 
besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

I. 

1. Državni zbor ob koncu prve obravna- 
ve sprejema predloženo besedilo predlo- 
ga zakona o inšpekciji dela kot osnovo za 
pripravo predloga zakona za drugo 
obravnavo in nalaga Vladi Republike Slo- 
venije kot predlagatelju, da pripravi bese- 
dilo za drugo obravnavo za novembrsko 
sejo Državnega zbora v skladu s stališči 
in sklepi Državnega zbora. 

2. Državni zbor predlagatelju zakona na- 
laga, da pri pripravi predloga zakona 
o inšpekciji dela za drugo obravnavo 

Upošteva zahtevnost dela inšpektorja in 
ustrezno zaostri izobrazbene kriterije ter 
predvidi ustrezno preverjanje potrebne- 
ga znanja. V ta namen naj tudi zakon 
določi potrebno strokovno profiliranost 
inšpektorjev, kakor tudi ustrezno sestavo 
strokovne komisije, ki bo preverjala nji- 
hovo znanje. Državni zbor nalaga predla- 
gatelju, da predlog zakona za drugo 
obravnavo dopolni z določili, ki bodo 
preprečevala inšpektorju možnost spre- 
jemanja daril in drugih ugodnosti, kot so 
na primer potovanja, seminarji, ki bi lah- 
ko vplivali na neobjektivnost izvrševanja 
njihovih obveznosti. 

3. Državni zbor predlagatelju zakona na- 
laga, da pri pripravi predloga zakona 
o inšpekciji dela zadrugo obravnavo raz- 
dela kršitve v 15. členu tako, da določi 
kršitve, za katere inšpektor mora izreči 
prepoved opravljanja dejavnosti (7. in 8. 
točka) ter tiste kršitve, pri katerih je izrek 
prepovedi opravljanja dejavnosti fakulta- 
tiven. 

4. Državni zbor predlagatelju zakona na- 
laga, da pri pripravi predloga zakona 
o inšpekciji dela za drugo obravnavo do- 
loči, da za inšpektorje, ki nimajo ustrezne 
strokovne izobrazbe in jim z dnem uvelja- 
vitve tega zakona manjka do 5 let do 
upokojitve, ne velja določba 24. člena 
predloga zakona. 

II. 

1. Državni zbor predlagatelju zakona na- 
laga, da pri pripravi predloga zakona 
o inšpekciji dela za drugo obravnavo pri- 
pravi strategijo kadrovske okrepitve in- 
špekcijskih služb tako, da bodo inšpek- 
cijske službe glede na številčno in stro- 
kovno zasedenost sposobne izvajati za- 
kon o inšpekciji dela. 

2. Državni zbor predlagatelju zakona na- 
laga, da pri pripravi predloga zakona 
o inšpekciji dela za drugo obravnavo do- 
ločno opredeli mandat inšpektorjev. 

SKLEPI IN STALIŠČA 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o železnicah 

» 
Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predlaga zakona o železnicah 
- prva obravnava na 11. seji, dne 17. 9. 
1993, na podlagi 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel v naslednjem 
besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Državni zbor je opravil obravnavo 
predloga za izdajo zakona o železnicah 
z osnutkom zakona kot prvo obravnavo 
predloga zakona in sprejema cilje zako- 
na in poglavitne rešitve kot ustrezne. 

2. Vlada Republike Slovenije naj pri pri- 
pravi predloga zakona o železnicah za 
drugo obravnavo upošteva naslednja sta- 
lišča in predloge: 

- naslov zakona ne odraža njegove vse- 
bine, zato naj predlagatelj spremeni na- 
slov, tako da se bo glasil: »zakon o last- 
ninskem preoblikovanju javnega podjetja 
Slovenske železnice in načinu financira- 
nja ter opravljanja javnega prometa na 
obstoječi železniški mreži«, 

- v zakonu opredeli kot področje javne- 
ga interesa tudi varnost železniškega 
prometa, ki se bo urejala s posebnim 
zakonom, 

- uredi položaj ostalega tovornega pro- 
meta, kar je še posebej pomembno v pri- 
merih, ko železniška komercialna dejav- 
nost (ostali tovorni promet) dela izgubo, 

- strategija dolgoročnega razvoja želez- 
nic je samostojen akt, ki se sprejema 
v Državnem zboru, zato naj se vsebina 
v zakonu ne opredeljuje, 

- med elemente pogodbe med Vlado 
Republike Slovenije in delniško družbo 
za opravljanje storitev potniškega pro- 
meta in storitev kombiniranega železni- 
škega prometa je potrebno zajeti tudi 
kontinuiranost, rednost, kakovost in ob- 
seg storitev, 

- vsebina, ki je opredeljena v 11. členu, 
naj ne bo predmet tega zakona, 

- v 13. členu naj se natančno določijo 
pogoji uveljavljanja pravice do stavke, ki 
naj bodo v skladu s splošno veljavnimi 
predpisi, v skladu s kolektivno pogodbo 
in v skladu z javno koristjo ter črta dolo- 
čilo o prenehanju delovnega razmerja 
v tretjem odstavku tega člena, 

- opredeli naj pristojnosti in sestavo 
upravnega odbora in nadzornega sveta 
z nadzorno vlogo Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije, 

- podjetje Slovenske železnice Ljublja- 
na naj se organizira kot javno podjetje 
v obliki delniške družbe, 

- ne upošteva predlagane variante v 20. 
členu zakona, 

- preveri upravičenost uvrstitve posa- 
meznih podjetij v 20. členu zakona, 

- upošteva mnenje Sekretariata za za- 
konodajo in pravne zadeve. 

3. Vlada Republike Slovenije naj pripravi 
predlog zakona o železnicah z upošteva- 
njem spremembe naslova za drugo 
obravnavo v roku, ki bo omogočil obrav- 
navo na oktobrski seji Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

4. Vlada Republike Slovenije naj pripravi 
nov predlog zakona o železnicah, ki bo 
kot krovni zakon bolj celovito definiral 
železniško dejavnost: organiziranost, 
lastnino, tehnološko enotnost, varnost, 
način dela, vključevanje v mednarodne 
asociacije in graditev železniških objek- 
tov v roku 6 mesecev. 

5. Vlada Republike Slovenije naj hkrati 
s predložitvijo predloga zakona o želez- 
nicah za drugo obravnavo predloži Dr- 
žavnemu zboru v obravnavo tudi predlog 
nacionalnega programa izgradnje želez- 
niškega sistema Republike Slovenije, 
v katerem naj prikaže tudi povezavo R0' 
publike Slovenije z Madžarsko (Puconci- 
-Hodoš). Vlada naj pripravi dolgoročni 
program vključevanja Republike Sloveni- 
je v evropsko mrežo hitrih železnic sku- 
paj s predlogi potrebnih ukrepov. 

6. Državni zbor Republike Slovenije bo 
uvrstil obravnavo gradiv v zvezi s sanj*cij- 
skim načrtom slovenskih železnic (Erv* 
286) na dnevni red seje Državnega zbora 
skupaj z drugo obravnavo predloga za- 
kona o železnicah. 
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SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi sklepa o realizaciji drugega odstavka 34. člena 
zakona o poslancih 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi sklepa o realizaciji drugega 
odstavka 34. člena zakona o poslancih 
na 11. seji, dne 17. 9. 1993, na podlaai 

173. člena poslovnika Državnega zbora Za vsakega poslanca pripada poslanski 
sprejel v naslednjem besedilu skupini za strokovne sodelavce 30.000,00 

SIT mesečno, od 1. septembra 1993 
SKLEP dalje. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o lastninjenju stavbnih zemljišč 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o lastinjenju 
stavbnih zemljišč - prva obravnava na 
11. seji, dne 17. 9. 1993, na podlagi 185. 
člena poslovnika Državnega zbora spre- 
jel v naslednjem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1 Državni zbor ob koncu prve obravna- 
ve sprejema predloženo besedilo predlo- 
ga zakona o lastinjenju stavbnih zemljišč 
kot osnovo za pripravo predloga zakona 
za drugo obravnavo. 

Predlagatelji naj v sodelovanju z Vlado 
Republike Slovenije pripravijo in predlo- 
žijo predlog zakona o lastinjenju stavb- 
nih zemljišč za drugo obravnavo za no- 
vembrsko sejo Državnega zbora. Pri tem 
naj upoštevajo stališča in mnenja Vlade 
Republike Slovenije, Komisije za sprem- 
ljanje in nadzor lastinskega preoblikova- 
nja družbene lastnine in Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve. 

2. Sprejem zakona, ki bi urejal spremem- 
bo pravice uporabe, kot upravičenje na 
družbeni lastnini (uporaba, upravljanje in 
razpolaganje) v lastninsko pravico na 
stavbnem zemljišču, je nujen še pred 7. 

12. 1993, ko poteče prekluzivni rok iz 
zakona o denacionalizaciji za uveljavlja- 
nje denacionalizacijskih zahtevkov. 

3. Predlagatelji naj v sodelovanju z Vla- 
do Republike Slovenije pri pripravi pred- 
loga zakona o lastinjenju stavbnih zem- 
ljišč za drugo obravnavo upoštevajo ra- 
zlične možne načine pridobitve pravice 
uporabe na stavbnih zemljiščih. Način 
vpisa v zemljiško knjigo naj zakon uredi 
na osnovi mnenj in konzultacij s strokov- 
njaki s tega področja in šele na to odloči 
ali se vpis v zemljiško knjigo opravi na 
predlog subjekta, ali po uradni dolžnosti. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi soglasja k statutu Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi soglasja k statutu Zavoda za 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije na 11. seji, dne 17. 9. 1993, na 
Podlagi 173. člena poslovikaa Državnega 
zbora sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije pripo- 
roča skupščini Zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje Slovenije, da pri 
regionalni organiziranosti zavoda upo- 
števa predvideno organizacijsko shemo 
v skladu z zakonom o upravnih okrajih in 
zakonom o lokalni samoupravi. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
stanovanjskega zakona  

ok ni *bor RePublik8 Slovenije je ob 
bahaVnavi Prec"°9a zakona o spremem- an in dopolnitvah stanovanjskega zako- 
o~Prva obravnava na 11. seji, dne 17. 

1993, na podlagi 185. člena poslovnika 

besedilu98 zbora sPre'el v naslednjem 

STALIŠČA in sklepe 

L^avni zbor Republike Slovenije je 
kona obravnavo predloga za izdajo za- 
n ® 0 spremembah in dopolnitvah sta- 
kot ,ske9a zakona z osnutkom zakona 
»nr-i 0 ob!"avnavo predloga zakona in 
v nalfT18 cil'e zakona in temeljne rešitve načelu kot ustrezne. 

Pravi8«8 ^,ePub|ike Slovenije naj pri pri- 
donm -k 93 zak°na o spremembah in initvah stanovanjskega zakona za 

drugo obravnavo upošteva naslednja sta- 
lišča in predloge: 
- določila, da sme število oseb, ki prebi- 
vajo v najemnem stanovanju, dosegati 
največ trikratno število oseb, za katere se 
šteje, da je stanovanje še primerno, naj 
vnese med kazenske določbe in določi 
kazen za kršitev, 
- dodatno temeljito prouči stališča in 
predloge tako razlaščencev kot tudi na- 
jemnikov nacionaliziranih stanovanj ter 
jih vgradi v besedilo predloga zakona; 
dogradi naj tudi predlagane modele pri 
spremembah 125. člena stanovanjskega 
zakona. Pri tem naj zagotovi, da se bodo 
imetnikom stanovanjskih pravic v dena- 
cionaliziranih stanovanjih zagotovile 
smiselno enake pravice do nakupa sta- 
novanj, kot so za druge že določene v za- 
konu, vendar ne na škodo lastninske pra- 
vice denacionalizacijskih upravičencev, 

- izvede analizo dodatnih obremenitev 
in izvedljivosti izplačil iz sredstev Sloven- 
skega odškodninskega sklada in Razvoj- 
nega sklada, 
- imetniki stanovanjske pravice ne mo- 
rejo svojih pravic uveljavljati v škodo last- 
nika, ki mu je bilo stanovanje vrnjeno po 
zakonu o denacionalizaciji, če se ta ne 
strinja, 
- ponovno naj prouči izvedljivost tretje 
variante, ki jo prinaša predlog sprememb 
in dopolnitev, 
- v zakonu naj se opredeli, da je zaveza- 
nec dolžan obvestiti prejšnjega imetnika 
stanovanjske pravice o vseh enakovred- 
nih stanovanjih, nezasedenih in zasede- 
nih, ki pridejo v poštev za nakup oziroma 
prodajo v skladu s četrtim in petim od- 
stavkom 7. člena, najkasneje v mesecu 
dni po tem, ko prejšnji imetnik stanovanj- 
ske pravice vloži ustrezno zahtevo pri 
zavezancu, 



- prejšnjim imetnikom stanovanjske 
pravice na stanovanjih, ki so bila pred 
uveljavitvijo zakona o denacionalizaciji 
z odločbo sodišča vrnjena prvotnim last- 
nikom, naj gredo iste pravice kot najem- 
nikom v denacionaliziranih stanovanjih, 
- preveri naj vprašanja hišniških stano- 
vanj in ustrezno rešitev vključi v predlog 
zakona, 
- določi naj status pravne osebe tudi 

skupnosti etažnih lastnikov, vzpostavlje- 
ni na osnovi pogodbe o upravljanju med 
etažnimi lastniki, 
- dopolni naj kazenske določbe tako, 
da kot prekrške z ustrezno kaznijo pred- 
vidi tudi vse »šikane«, ki jih lastniki upo- 
rabljajo zoper imetnike stanovanjske pra- 
vice, da bi si zagotovili njihovo izselitev, 
- v skladu z novimi rešitvami v zakonu 
naj dopolni tudi kazenske določbe za- 

kona, 
- upošteva naj mnenje Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve. 

3. Vlada Republike Slovenije naj pripravi 
predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah stanovanjskega zakona za drugo 
obravnavo v roku, ki bo omogočil obrav- 
navo na oktobrski seji Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi obvestila o vloženi zasebni kazenski tožbi zoper 
poslanca državnega zbora 

zasebni kazenski tožbi pod opr. št. K 8i>/ 
93 ne dovoli uvedbe kazenskega postop- 
ka zoper poslanca Državnega zbora Re- 
publike Slovenije gospoda Iva Hvalico 
zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolži- 
tve po členu 108/I-III KZ Republike Slove- 
nije. 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi obvestila o vloženi zasebni ka- 
zenski tožbi zoper poslanca Državnega 
zbora v zvezi s poslansko imuniteto po 
drugem odstavku 83. člena Ustave Repu- 
blike Slovenije na 11. seji, dne 17.9 1993, 
na podlagi drugega odstavka 38. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije na pod- 
lagi drugega odstavka 83. člena Ustave 
Republike Slovenije in prvega odstavka 
22. člena Zakona o poslancih v zvezi 
z obvestilom Temeljnega sodišča v Novi 
Gorici, Enota v Novi Gorici, o vloženi 

SKLEP 
državnega zbora ob ugotovitvi, da je poslancu Jaši L. Zlobcu prenehal mandat 
poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije 

Državni zbor Republike Slovenije je na 
11. seji, dne 16. 9. 1993, ob ugotovitvi, da 
je poslancu g. Jaši L. Zlobcu prenehal 
mandat poslanca v Državnem zboru Re- 
publike Slovenije, ker je bil imenovan za 
izrednega in pooblaščenega veleposlani- 
ka Republike Slovenije, na podlagi 166. 

člena poslovnika Državnega zbora spre- 
jel v naslednjem besedilu 

SKLEP 
Državni zbor Republike Slovenije ugotav- 
lja, da je Jaša L. Zlobec s 1. 9. 1993 
nastopil funkcijo izrednega in pooblaš- 

čenega veleposlanika Republike Sloveni- 
je, kar je po 10. členu zakona o poslancih 
nezdružljivo s položajem poslanca, zato 
mu v skladu s peto alineo prvega odstav- 
ka 9. člena in drugega odstavka 9. člena 
zakona o poslancih preneha mandat 16. 
9. 1993. 

SKLEP 
državnega zbora ob odreditvi parlamentarne preiskave o vpletenosti in 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem 
letališču 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
odreditvi parlamentarne preiskave 
o vpletenosti in odgovornosti nosilcev 
javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na 
mariborskem letališču na 11. seji, dne 16. 
9.1993, na podlagi 166. člena poslovnika 

Državnega zbora sprejel v naslednjem 
besedilu 
SKLEP 
Komisijo za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve se zadolži, da za 12. 
sejo Državnega zbora pripravi predlog 

odloka o ustanovitvi in sestavi preisko- 
valne komisije za parlamentarno preiska- 
vo o vpletenosti in odgovornosti nosilcev 
javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na 
mariborskem letališču, v skladu z vsebi- 
no odrejene parlamentarne preiskave. 
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Predlog zakona o LOKALNI SAMOUPRAVI - EPA 265 - DRUGA 

OBRAVNAVA 

Na podlagi 174. člena in 201. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije (UR. list RS št. 40/93), podpi- 
sani poslanci Državnega zbora pošiljamo v obravnavo in 
sprejem 

- PREDLOG ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI 

ki so ga predlagatelji dopolnili na podlagi stališč in skle- 
pov, ki jih je sprejel Državni zbor na 11. seji 30. julija 1993. 
Predlagatelji tudi predlagamo, da bi na tej seji hkrati 
obravnavali zakone o upravi, o lokalni samoupravi, o lokal- 
nih volitvah ter o območjih upravnih okrajev. 

Kot predstavniki skupine predlagateljev bodo pri delu 
delovnih teles Državnega zbora sodelovali: 

- dr. Ciril Ribičič, predsednik Komisije za lokalno samou- 
pravo Državnega zbora Republike Slovenije, 
- Maks Sušek, podpredsednik Komisije za lokalno samo- 
upravo Državnega zbora Republike Slovenije, 
- Franc Černelič, član Komisije za lokalno samoupravo 
državnega zbora Republike Slovenije, 
- Anton Peršak, član Komisije za lokalno samoupravo 
Državnega zbora Republike Slovenije in mag. Stane Vlaj, 
vodja strokovne skupine. 

Predlog zakona o lokalni samoupravi 

i. POGLAVJE 

SPLOŠNE DOLOČBE 

l.člen 

Ta zakon določa načela za ureditev lokalnih samoupravnih 
skupnosti. 

Lokalna samouprava označuje pravico in sposobnost lokalnih 
obla- sti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo vse lokalne 
zadeve javnega pomena, razen tistih, ki so po ustavi in zakonu 
v pristojnosti države. 

2. člen 

Občine so temeljne lokalne samoupravne skupnosti. 

Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in oprav- 
lja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene 
z zakoni. 

Po predhodnem soglasju občine lahko država z zakonom 
prenese na občino opravljanje posameznih nalog iz svoje 
Pristojnosti, če za to zagotovi tudi sredstva. 

3. člen 

Občine se samostojno odločajo o povezovanju v širše lokalne 
samoupravne skupnosti, tudi v pokrajine. 
pokrajine urejajo in opravljajo lokalne zadeve širšega 
Pomena, ki presegajo zmogljivosti občin. 

predhodnem soglasju oziroma sporazumu s pokrajino 
■ahko država z zakonom prenese na pokrajino opravljanje 
Posameznih nalog te svoje pristojnosti, če za to zagotovi tudi 
sredstva. 

4. člen 

J^estna občina se ustanovi na območju mesta po postopku in 
°b pogojih, ki jih določa ta zakon. 

položaj mesta Ljubljana kot glavnega mesta Republike Slove- 
16 bo urejen s posebnim zakonom. 

5. člen 

Občine se na območjih, kjer živijo pripadniki madžarske in 
italijanske narodne skupnosti, oblikujejo tako, da je v njih 
zagotovljeno uresničevanje posebnih pravic narodnih skup- 
nosti. 

6. člen 

Lokalne samoupravne skupnosti sodelujejo med seboj na 
načelih prostovoljnosti in solidarnosti, lahko združujejo v ta 
namen sredstva in oblikujejo skupne organe, organizacije in 
službe za opravljanje skupnih zadev. 

Lokalne samoupravne skupnosti sodelujejo tudi z lokalnimi 
skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami 
lokalnih skupnosti. 

7. člen 

Lokalne samoupravne skupnosti so osebe javnega prava 
s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi 
vrstami premoženja. 

8. člen 

Lokalne samoupravne skupnosti se financirajo iz lastnih 
virov. 

Občinam, ki zaradi slabše razvitosti ne morejo v celoti zagoto- 
viti izvajanja z zakonom določenih nalog, zagotovi potrebna 
dodatna sredstva država. 

9. člen 

Občina ima svoje ime, ki ga določi zakon. 

Zakon določi tudi sedež občine. 

10. člen 

Lokalne samoupravne skupnosti imajo pravico do uporabe 
lastnega grba in zastave. Grb in zastava se morata razlikovati 
od grbov in zastav drugih lokalnih samoupravnih skupnosti. 
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Lokalne samoupravne skupnosti uporabljajo pečat, ki mora 
vsebovati označbo in ime lokalne samoupravne skupnosti. 

11. člen 

Osebe, ki imajo na območju lokalne samoupravne skupnosti 
stalno prebivališče, so člani lokalne samoupravne skupnosti 
(v nadaljnjem besedilu: občani). 

Občani v lokalnih samoupravnih skupnostih odločajo o zade- 
vah lokalne samouprave preko svetov, sestavljenih iz članov, 
ki jih volijo svobodno in tajno na podlagi neposredne, enake 
in splošne volilne pravice. 

Občani v lokalnih samoupravnih skupnostih odločajo o zade- 
vah lokalne samouprave tudi neposredno - na svojih zborih, 
z referendumom in preko ljudske iniciative. 

15. člen 

Državni zbor določi območje občine z zakonom v skladu 
ZMzraženo voljo polnoletnih prebivalcev na referendumu. 

Pred določitvijo območja občine se z referendumom ugotovi 
volja polnoletnih prebivalcev določenih krajevnih skupnosti 
oziroma naselij o vključitvi v določeno občino. 

Državni zbor lahko izjemoma sprejme popravke meja občine 
v primerih, ko ugotovi, da so si referendumske odločitve 
v nasprotju. 

Pri določanju območja občine je praviloma treba upoštevati 
meje katastrskih občin in krajevnih skupnosti, tako da meje 
občine ne sekajo meja katastrskih občin in krajevnih skup- 
nosti. 

12. člen 

Lokalna samoupravna skupnost lahko podeli častno občan- 
stvo ali na drug način izrazi priznanje osebam, ki so zaslužne 
za lokalno samoupravno skupnost. 

II. P o g I a v i e 

OBMOČJE IN DELI OBČINE 

13. člen 

Območje občine obsega območje naselja ali več naselij, ki so 
povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. 

14. člen 

Skupne potrebe in interesi prebivalcev v občini se v različnem 
izboru in obsegu izražajo predvsem v naslednjem: 

- osnovni preskrbi z življenjskimi potrebščinami; 
- dostopnosti primarne zdravniške in socialne oskrbe; 
- osnovni šoli; 
- osnovni komunalni opremljenosti in s tem povezanih lokal- 
nih javnih službah; 
- osnovnih prometnih in PTT storitvah; 
- prostorih za izvajanje lokalnih upravnih, društvenih in poli- 
tičnih dejavnosti; 
- osnovnih pogojih za športno in kulturno dejavnost; 
- banki ali hranilnici; 
- informacijsko-dokumentacijski dejavnosti; 
- požarni varnosti; 
- civilni zaščiti. 

Opomba: Del predlagateljev zakona o lokalni samoupravi in 
strokovne skupine v nasprotju s stališči in sklepi 11. seje 
Državnega zbora meni, da naj bi zakon določil temeljne 
pogoje za ustanovitev občine na način, da se šteje, da dolo- 
čeno območje izpolnjuje pogoje za ustanovitev občine, če 
zagotavlja izvajanje večine nalog, ki so sedaj zgolj fakulta- 
tivno navedene v 14. členu predloga zakona. Zakon naj bi 
hkrati omogočil, da se občina lahko ustanovi tudi v primeru, 
če ima pogoje, da bo zagotovila izvajanje večine nalog iz 14. 
člena tega zakona v roku, ki ga določi svet občine na prvi seji. 

Del predlagateljev zakona o lokalni samoupravi in strokovne 
skupine meni, da se v nasprotju s stališči in sklepi 11. seje 
Državnega zbora v zakonu ohrani besedilo 16. člena osnutka 
zakona, predloženega za prvo obravnavo zakona, ki se glasi: 

»Občina ima praviloma več kot 3.000 prebivalcev. 

Zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali 
gospodarskih razlogov sme imeti občina izjemoma tudi manj 
kot 3.000 prebivalcev.« 

Opomba: Del predlagateljev zakona o lokalni samoupravi 
nasprotuje črtanju dela besedila tretjega odstavka tega člena, 
ki se je glasil: Državni zbor lahko izjemoma sprejme popravke 
meja občine v primerih, ko ugotovi, »da občina ne bi bila 
sposobna zadovoljevati potreb svojih občanov ali izvajati dru- 
gih nalog v skladu z zakonom ali...«. Ti predlagatelji menijo, 
da predstavlja navedeni del besedila eno izmed temeljnih 
podlag za določitev načina financiranja občine. 

16. člen 

Dvoje ali več občin se lahko združi v eno občino, če se na 
refe-rendumu izreče za združitev večina polnoletnih prebi- 
valcev vsake občine. 

Občina se lahko razdeli na dvoje ali več občin, če se je na 
referendumu večina polnoletnih prebivalcev v posameznem 
delu občine odločila za predlagano delitev. 

Pred združitvijo ali razdelitvijo občin mora vsaka občina izde- 
lati premoženjsko, delitveno in kadrovsko bilanco. 

Združevanje ali razdelitev občin z zakonom potrdi Državni 
zbor. 

17. člen 

Na območju mesta se zaradi enotnega prostorskega in urba- 
nističnega urejanja, zadovoljevanja komunalnih potreb in pla- 
niranja razvoja ustanovi mestna občina. 

Na mestno občino država prenese opravljanje določenih 
nalog iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta. 

Mesto lahko dobi status mestne občine, če ima najmanj 
10.000 prebivalcev in je geografsko, gospodarsko in kulturno 
središče svojega gravitacijskega območja. 

Izjemoma lahko pridobi status mestne občine mesto iz zgodo- 
vinskih razlogov. 

O zahtevi mesta, da dobi status mestne občine, odloči Državni 
zbor. Z zakonom se določijo ime in meje mestne občine. 

18. člen 

Območje občine je lahko v naravi označeno z ustreznimi 
prometnimi in neprometnimi znaki. 

19. člen 

Območje občine je lahko v skladu s statutom občine razde- 
ljeno na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, če je to "t®/!1®] 
Ijeno s prostorskimi, zgodovinskimi, upravno-gospodarskirn 
ali kulturnimi razlogi in če je to v interesu prebivalcev deia 
občine. 
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Interes prebivalcev za četrtne skupnosti se ugotovi z referen- 
du-mom. 

V krajevni, vaški ali četrtni skupnosti se lahko v skladu s statu- 
tom občine in z zagotovitvijo finančnih sredstev opravlja del , 
nalog, ki jih ima po tem zakonu občina. 

20. člen 

Statut občine podrobneje določa naloge, ki ji|i ožji deli občine 
opravljajo samostojno, način njihovega financiranja, načela 
za organiziranost in delovanje njihovih organov ter njihov 
pravni status. 

III. Poglavje 

NALOGE OBČINE 

21. člen 

Občina lahko v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpo- 
laga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna in 
druga podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj 
proračun. 

22. člen 

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, 
ki jih določi s splošnim aktom občine ali so nanjo prenešene 
z zakonom. 

Opomba: Del predlagateljev zakona o lokalni samoupravi in 
strokovne skupine, v nasprotju s stališči in sklepi 11. seje 
Državnega zbora meni, da se v zakonu ohrani besedilo dru- 
gega odstavka tega člena (v osnutku zakona drugi odstavek 
25. člena), ki se glasi: 

"Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja 
zlasti naslednje naloge: 

- upravlja občinsko premoženje; 
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine; 
~ predpisuje lokalne davke; 
- načrtuje razvoj občine; 
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje 
najemnega socialnega sklada stanovanj; 
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne 
javne službe; 
~ pospešuje službe socialnega skrbstva, za osnovno varstvo 
otroka in družine, socialno ogrožene, invalide in ostarele; 
~ skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred 
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge 
dejavnosti varstva okolja; 
~ ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne 
objekte; 
~ pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko-doku- 
[hentacijsko, društveno, kulturno in drugo dejavnost na svo- 
jem območju; 
~ pospešuje razvoj športa in rekreacije; 
~ gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, 
rekreacijske in druge javne površine; 
~ opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; 
~ organizira komunalno-redarstveno službo in v skladu 
* zakonom skrbi za javni red in mir; 
~ skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč; 
- zagotavlja izvensodno poravnavo sporov; 
"7 organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in 
drugih nesreč; 
~ organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe; 
~ določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se 
kršijo predpisi občine; 
- sprejema statut občine in druge splošne akte; 
~ organizira občinsko upravo; 
" ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.« 

23. člen 

Poleg lokalnih zadev javnega pomena mestna občina opravlja 
6 naloge, ki se nanašajo na razvoj mesta. 

Mestna občina zlasti: 

- skrbi za smotrn razvoj na območju mesta kot celote; 
- skrbi za mestne prometne naprave in mestne javne 
zgradbe; 
- določa namembnost mestnega prostora in usklajuje rabo 
prostora z mejnimi občinami; 
- urejuje mestni promet; 
- zagotavlja delovanje informacijsko-dokumentacijskih, kul- 
turnih, znanstvenih, socialnih, varstvenih in zdravstvenih 
ustanov, ki imajo pomen za širšo lokalno skupnost ali za 
republiko; 
- zagotavlja varstvo naravnih in kulturnih spomenikov na 
območju mesta; 
- določa posebne davke v skladu z zakonom za opravljanje 
funkcij mesta; 
- ustanavlja službe za širše območje na področju vzgoje, 
izobra- ževanja, poklicnega usposabljanja, socialnega skrb- 
stva in otroškega varstva ter druge službe javnega pomena. 

24. člen 

Mestna občina, ki je povezana v pokrajino, lahko opravlja 
upravne funkcije pokrajine, če tako odločijo občine. 

25. člen 

Po predhodnem soglasju z občino lahko država z zakonom 
prenese na občino izvajanje posameznih nalog iz državne 
pristojnosti. 

Za prenesene naloge zagotavlja država občini tudi ustrezna 
sredstva za njihovo opravljanje. 

26. člen 

Občina lahko sproži spor pred arbitražo glede višine sredstev 
iz prejšnjega člena. 

Arbitražo sestavlja enako število predstavnikov občine in 
vlade. 

Če spora ni mogoče rešiti na način iz prejšnjega odstavka, 
odloči Vrhovno sodišče v upravnem sporu meritorno. 

Za postopek pred arbitražo veljajo splošni procesni predpisi. 

27. člen 

Kadar je izražen poseben interes države za ohranitev in razvoj 
posameznih območij - gorska, obmejna, narodnostno 
mešana, ekološko degradirana in razvojno šibka območja 
- se lahko z zakonom občinam na teh območjih podeli 
poseben status. 

O tem, katere občine izpolnjujejo pogoje za pridobitev poseb- 
nega statusa, odloča Državni zbor. 

28. člen 

Občine s posebnim statusom opravljajo poleg funkcij občine 
tudi druge funkcije, določene z zakonom. 

Država zagotavlja posebna sredstva za razvoj občin s poseb- 
nim statusom. 

Občine s posebnim statusom sprejmejo razvojni program, 
odobri pa ga Državni zbor. 

IV. P o g I a v j e 
ORGANI OBČINE 

29. člen 

Organi občine so občinski svet, župan ter po potrebi eden ali 
več občinskih odborov in nadzorni odbor. 

30. člen 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah 
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v okviru pravic in dolžnosti občine. 

V okviru svojih pristojnosti občinski svet: 

- sprejema statut občine; 
- sprejema odloke in druge občinske akte; 
- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine; 
- sprejema občinski proračun in zaključni račun; 
- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na 
občino; 
- voli in razrešuje župana, kadar se ta ne voli na neposrednih 
volitvah oziroma, kadar je tako opredeljeno v statutu občine; 
- voli in razrešuje enega ali več podžupanov; - voli in 
razrešuje člane občinskih odborov; 
- nadzoruje delo odborov, župana, podžupana in občinske 
uprave; 
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut 
občine. 

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih 
zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh 
zadevah odloča drug občinski organ. 

31. člen 

Občinski svet lahko ustanovi občinski odbor. 

Člane občinskega odbora izvoli občinski svet izmed svojih 
članov in občanov. 

Občinski svet lahko poveri občinskemu odboru posamezne 
zadeve iz svoje pristojnosti. Odločitev o tem sprejme svet 
z dvotretjinsko večino navzočih članov. 

32. člen 

Občinski odbor kot izvršilni organ občinskega sveta lahko: 

- predlaga občinskemu svetu sprejem odločitve iz njegove 
pristojnosti; 
- nadzoruje in usmerja delo občinske uprave; 
- nadzoruje delovanje občinskih javnih služb; 
- sprejema pravilnike in druge akte iz svoje pristojnosti. 

33. člen 

Nadzorni odbor: 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine; 
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih 
sredstev; 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 
sredstev. 

Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet. Člani nad- 
zornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, občin- 
ski uradniki in drugi javni uslužbenci ter člani poslovodstev 
organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. 

34. člen 

Župan predstavlja in zastopa občino. 

Župan skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega 
sveta in občinskih odborov. 

Občinski svet ali zbor občanov lahko odloči, da bo določene 
naloge iz pristojnosti občinskega sveta opravljal župan. 

Župan mora zadržati izvajanje nezakonite odločitve občin- 
skega sveta ali občinskega odbora. 

Župan mora navesti razloge za zadržanje odločitve iz prejš- 
njega odstavka na' seji organa, ki je sprejel odločitev. 

Če se odločitev sveta oz. odbora nanaša na zadevo, ki je bila 
z zakonom poverjena občini, mora župan opozoriti pristojno 

ministr-stvo na nezakonitost oz. neprimernost take odlo- 
čitve. 

35. člen 

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu 
ogroženo življenje in premoženje občanov, občinski svet pa 
se ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne 
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu 
svetu takoj, ko se ta lahko sestane. 

36. člen 

Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino glasov 
navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji 
navzo-čih najmanj polovica članov. 

37. člen 

Občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejema 
z dvotretjinsko večino navzočih članov. 

V statutu občine se določi način zagotavljanja javnosti dela 
organov občine. 

38. člen 
Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne 
pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. 

Volilno pravico imajo državljani, ki imajo v občini stalno 
prebivališče. 

Podrobneje se volitve v občinski svet uredijo v posebnem 
zakonu. 

39. člen 

Občinski svet šteje od 7 do 45 članov. 

Opomba: število članov prvega občinskega sveta in način 
njihove izvolitve določa 122. člen zakona o lokalnih volitvah. 
Za naslednje volitve naj bi z zakonom omogočili, da število 
članov občinskega sveta in način njihove izvolitve določi 
statut občine. 

40. člen 

Na narodnostno mešanih območjih, določenih z zakonom, 
kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, 
imata narodni skupnosti v občinskem svetu najmanj po enega 
predstavnika. S statutom občine se lahko določi neposredna 
zastopanost narodnih skupnosti tudi v drugih organih občine. 

S posebnimi akti občine se ureja uresničevanje posebnih 
pravic narodne skupnosti, ki se nanašajo na enakopravno 
rabo jezika, razvoja kulture, izobraževanja, javnega obvešča- 
nja in stikov z matičnim narodom ter na financiranje narodne 
skupnosti. 

K predpisom iz prejšnjega odstavka daje soglasje najvišji 
organ samoupravne narodne skupnosti prek predstavnika 
narodne skupnosti v občinskem svetu. Kadar organi občine 
odločajo o drugih vprašanjih, ki se nanašajo na uresničevanje 
posebnih pravic narodnih skupnosti, morajo predhodno vpra- 
šati za mnenje samoupravno narodno skupnost. 

V narodnostno mešanih občinah se ustanovi komisija 
narodnostna vprašanja, ki jo sestavlja enako število pripadni- 
kov slovenskega naroda in narodne skupnosti. 

Na območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, 
imajo Romi v občinskem svetu najmanj po enega predstav- 
nika. 

41. člen 

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandatna doba 
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(lanov občinskega sveta se začne s potekom mandatne dobe 
prejšnjih članov sveta, traja pa do prve seje novo izvoljenega 
sveta. 

42. člen 

Župana volijo polnoletni prebivalci na neposrednih tajnih 
volitvah ali pa ga izvoli občinski svet izmed svojih članov. 

43. člen 

Na predlog najmanj četrtine svojih članov lahko občinski svet 
izreče nezaupnico občinskemu odboru. Nezaupnico lahko 
izreče le tako, da obenem z večino glasov vseh članov sveta 
izvoli nov odbor. 

44. člen 

Neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju 
v občini so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa. 

45. člen 

Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen 
posamezen del. Skliče ga župan na lastno pobudo, na 
pobudo sveta ali na zahtevo petih odstotkov volilcev v občini 
oziroma v njenem delu, ki ga določi statut. 

46. člen 

Občinski svet lahko o kakšnem svojem aktu ali drugi odločitvi 
razpiše referendum na lastno pobudo, mora pa ga razpisati, 
če to zahteva najmanj deset odstotkov volilcev v občini. 

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo 
pravico voliti člane občinskega sveta. Odločitev na referen- 
dumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so 
glasovali. 

Podrobneje določi način glasovanja na referendumu statut 
občine v skladu z zakonom. 

47. člen 

Občinski svet oziroma župan lahko razpišeta svetovalni refe- 
rendum o posameznih vprašanjih posebnega pomena iz 
občinske pristojnosti, da se ugotovi volja občanov. 

Svetovalni referendum ne zavezuje občinskih organov. 

Referendum se razpiše za vso občino ali za njen del. Statut 
občine lahko določi, da se referendum razpiše tudi na zahtevo 
določenega števila volilcev, ki ga predpiše statut. 

48. člen 

Najmanj pet odstotkov volilcev v občini lahko zahteva izdajo 
a|i razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristoj- 
n°sti občinskega sveta oz. drugih občinskih organov. 
0rgan, na katerega je naslovljena zadeva iz prvega odstavka, 
I0 dolžan v roku, ki ga določi statut občine, najkasneje pa 
v 'reh mesecih, odločiti o zahtevi. 

49. člen 

Občine lahko s statutom predvidijo tudi drugačen način obli- 
^ovanja in sestave organov občine ter način upravljanja 

očine (magistratni, menežerski, županski sistem). 
v- P o g | a v i e 
°BČINSKA UPRAVA 

50. člen 

®'9anizacijo in delovno področje občinske uprave določi DC|nski svet na predlog župana. 

Občinsko upravo praviloma vodi župan. 

Občinsko upravo lahko vodi tajnik, ki ga imenuje občinski 
svet na predlog župana. 

Manjše občine imajo lahko skupno občinsko upravo. 

51. člen 

Občinski svet določa načrt delovnih mest v občinski upravi na 
predlog župana. 

Položaj zaposlenih v občinski upravi ureja zakon. 

VI. Poglavje 

PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE 

52. člen 

Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari 
v lasti občine, denarna sredstva in pravice. 

Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar. 

Odsvojitev delov premoženja občine je dopustna le proti 
plačilu, ki postane del premoženja občine, razen če se del 
premoženja podari za humanitarne, znanstvenoraziskovalne, 
izobraževalne ali druge tovrstne namene. Odločitev o odsvoji- 
tvi delov premoženja občine sprejme občinski svet. 

Vrednost premoženja izkazuje občina v premoženjski bilanci 
v skladu z zakonom. 

53. člen 

Lokalne zadeve javnega pomena financira občina iz lastnih 
virov, sredstev države in iz zadolžitve. 

Lastni viri občine so: 

1. davki in druge dajatve, 
2. dohodki od njenega premoženja. 

54. člen 

Za financiranje lokalnih zadev javnega pomena pripadajo 
občini naslednji prihodki: 

1. davek od premoženja. 
2. davek na dediščine in darila, 
3. davek na dobitke od iger na srečo, 
4. drugi davki, določeni z zakonom. 

Občina lahko predpisuje davke iz prejšnjega odstavka pod 
pogoji, ki jih določa zakon. 

55. člen 

Dohodki od premoženja občine so zlasti: 

1. dohodki od zakupnin in najemnin za zemljišča in objekte, ki 
so občinska lastnina, 
2. dohodki od vlaganj kapitala, 
3. dohodki od vrednostnih papirjev in drugih pravic, ki jih je 
občina kupila, 
4. dohodki od rent, dobička javnih podjetij in koncesij. 

56. člen 

Občina se lahko zadolži pod pogoji, določenimi z zakonom. 

57. člen 

Država je dolžna zagotoviti občini dodatna sredstva: 

- za opravljanje nujnih nalog občine; 
- za financiranje nalog, ki jih prenese v opravljanje občini; 

P°roče valeč 11 



- za sofinanciranje lokalnih zadev javnega pomena, kadar 
ima poseben interes za njen razvoj; 
- za izravnavo z investicijskim vložkom v skladu s progra- 
mom v občinah z najnižjim komunalnim standardom. 

Z državnim proračunom se za posamezno proračunsko 
obdobje, ob upoštevanju čimbolj enakomernega regional- 
nega razvoja, določi višina finančnih sredstev, ki se dodelijo 
posamezni občini zaradi nemotenega izvajanja lokalnih zadev 
javnega pomena iz tretje alinee prvega odstavka tega člena. 

Višina sredstev iz drugega odstavka tega člena se za posa- 
mezno občino določi zlasti glede na: 

- število prebivalstva in poseljenost občine, 
- geografske značilnosti, 
- status občine z vidika posebnih interesov države za njen 
razvoj. 

58. člen 

Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne 
porabe občine morajo biti zajeti v proračunu občine, ki ga ta 
sprejme v skladu z zakonom. 

Občina lahko razpolaga samo s tistimi dohodki, ki so bili 
vplačani v proračun do konca proračunskega leta. 

Za izdatke, ki v tekočem letu niso predvideni v proračunu 
občine, je potrebno pridobiti predhodno soglasje občinskega 
sveta. 

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se 
začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni pro- 
račun. 

Če občinski proračun ni pravočasno sprejet, se javna poraba 
občine začasno financira po proračunu za prejšnje leto. 

59. člen 

Državni zbor lahko razpusti občinski svet in razpiše pred- 
časne volitve: 

- če občinski svet v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi 
za prihodnje leto ne sprejme proračuna, ki bi lahko začel 
veljati ob začetku leta, ali 

- če se po najmanj trikratnemu sklicu občinskega sveta 
v obdobju šestih mesecev občinski svet ne sestane na 
sklepčni seji. 

60. člen 

Računsko sodišče preverja poslovanje samoupravne lokalne 
skupnosti ter pravnih oseb, ki jih ustanovi samoupravna 
lokalna skupnost ali je njihov lastnik. 

Porabo sredstev iz prvega odstavka 56. člena in prvega ter 
drugega odstavka 57. člena nadzoruje tudi ministrstvo, pri- 
stojno za finance. 

61. člen 

O načinu financiranja nalog pokrajine odločajo občine, ki so 
jo ustanovile, razen za prenesene pristojnosti, za katere zago- 
tavlja sredstva vlada. 

VII. Poglavje 

OBČINSKE JAVNE SLUŽBE 

62. člen 

Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi 
in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne 
javne službe). 

Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina: 

- neposredno v okviru občinskih služb (občinske uprave); 
- z ustanavljanjem javnih gospodarskih in drugih javnih zavo- 
dov ter javnih gospodarskih služb; 
- z dajanjem koncesij; - z vlaganjem lastnega kapitala 
v dejavnost oseb zasebnega prava. 

63. člen 

Način in pogoje opravljanja lokalnih javnih služb predpiše 
občina, če zakon ne določa drugače. 

64. člen 

Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za pokra- 
jino, uredijo pa se v sporazumu o povezovanju, če za posa- 
mezna vprašanja poseben zakon ne določa drugače. 

VIII. Poglavje 

SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE 

65. člen 

Občina sprejme svoj statut. 

Statut občine določa temeljna načela za organizacijo in delo- 
vanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, 
organizacijo občinske uprave in javnih služb, način sodelova- 
nja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga 
vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon. 

Statut sprejme svet z dvotretjinsko večino vseh članov, če 
statut ni sprejet, se najprej v tridesetih dneh, najkasneje pa 
v šestdesetih dneh ponovno odloča o njegovem sprejemu. 

66. člen 

Občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami, 
pravilniki in navodili. 

Zadeve iz prenesene pristojnosti ureja občina z odloki in 
drugimi predpisi, določenimi z zakoni. 

Predpisi iz prejšnjih odstavkov morajo biti v skladu z ustavo in 
z zakonom. 

67. člen 

Statut in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni, veljati 
pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače 
določeno. 

Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu, 

68. člen 

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz pr?" 
nesene pristojnosti, lastne pristojnosti in na podlagi javnih 
pooblastil. 

Posamični akti organov občine in nosilcev javnih pooblastil 
morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu. 

69. člen 

Organi občine in nosilci javnih pooblastil odločajo v upravnih 
stvareh In o drugih pravicah, obveznostih in pravnih korist 
posameznikov in organizacij v upravnem postopku. 

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvaraj1 

iz prenesene pristojnosti in na podlagi javnih pooblasi , 
odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon. 
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70. člen 75. člen 
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občine 
odloča v upravnem sporu pristojno sodišče. 

71. člen 

Materialni akti in akti poslovanja občine morajo temeljiti na 
zakonu in drugem zakonitem predpisu. 

72. člen 

Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za 
splošne in posamične akte pokrajine in drugih oblik povezo- 
vanja lokalnih skupnosti, če za prenesene naloge in za izvrše- 
vanje javnih pooblastil s posebnim zakonom ni določeno 
drugače. 

IX. P o g I a v j e 

POKRAJINA 

73. člen 

Zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena 
se občine lahko povezujejo v pokrajine. 

Pokrajina se ustanovi na širšem geografsko zaokroženem 
območju, na katerem se odvija pomemben del družbenih, 
gospodarskih in kulturnih odnosov tam živečega prebivalstva 
in na katerem je - glede na površino ozemlja, število prebival- 
stva ter obstoječih in potencialnih gospodarskih zmogljivosti 
- mogoče planirati razvoj, ki bo pospeševal gospodarsko, 
kulturno in socialno ravnotežje v pokrajini in v republiki. 

V območje pokrajine so vključena celotna območja posamez- 
nih občin. 

Narodnostno mešane občine in občine, ki so zainteresirane 
za povezavo z njimi, se povezujejo v pokrajino, kjer se rešu- 
jejo širša vprašanja, ki zadevajo uresničevanje v ustavi dolo- 
čenih pravic in položaja narodnih skupnosti. 

Večje mestne občine, ki jih določi Državni zbor, opravljajo 
naloge pokrajine. 

Pokrajina je oseba javnega prava. 

74. člen 

Pokrajina se ustanovi z zakonom na podlagi odločitve občin- 
skih svetov. O odločitvi občinskega sveta se v občini izvede 
referendum. 

Občina lahko izstopi iz pokrajine z odločitvijo sveta občine. 
O odločitvi sveta občine se v občini izvede referendum. Sklep 
o izstopu mora biti sprejet najkasneje šest mesecev pred 
zaključkom proračunskega leta. Pred začetkom postopka za 
izstop občine iz pokrajine morata pokrajina in občina izdelati 
premoženjsko, delitveno in kadrovsko bilanco. Glede 
Postopka izstopa se smiselno uporabljajo določbe o ustanovi- 
tvi pokrajine. 

Pokrajina opravlja lokalne naloge širšega pomena, ki se nana- 
šajo na komunalni, gospodarski, kulturni in socialni razvoj 
svojega območja, na zadovoljevanje skupnih potreb prebival- 
stva in gospodarstva na tem območju, na krepitev lokalne 
samouprave v občinah in na izravnavo njihovega razvoja. 

® statutom pokrajine občine opredelijo lokalne zadeve šir- 
šega pomena, ki jih pokrajina opravlja v svoji pristojnosti, 
0rgane pokrajine in način njenega financiranja. 

^a prenesene lokalne zadeve širšega pomena, za katere je 
■ako določeno v statutu pokrajine, lahko občine dajejo 
soglasje pri urejanju teh zadev. 

Pokrajina v skladu s 74. členom zakona na podlagi svojih 
programov zlasti: 

- skrbi za graditev in vzdrževanje komunalnih, energetskih, 
prometnih in drugih infrastrukturnih objektov ter za funkci- 
oniranje ustreznih dejavnosti širšega pomena; 
- skrbi za graditev in vzdrževanje objektov in za funkcionira- 
nje služb na področju družbenih dejavnosti (šolstvo, kultura, 
zdravstvo, socialno varstvo, itd.), ki so pomembne za razvoj 
regije in niso del obveznih nalog republike na teh področjih; 
- skrbi za odstranjevanje komunalnih in drugih odpadkov, za 
kontrolo in urejanje odplak in za druge oblike varstva okolja 
z napravami regionalnih zmogljivosti; 
- pospešuje razvoj gospodarstva, zlasti pa kmetijstva, obrti in 
turizma na svojem območju; 
- organizira in vzdržuje dejavnosti, službe in naprave, s kate- 
rimi lahko zagotavlja pomoč občinam pri opravljanju njihovih 
nalog in pomoč pri krepitvi lokalne samouprave v občinah. 

76. člen 

Prenesene zadeve iz državne pristojnosti ureja in opravlja 
pokrajina kot svoje izvirne pristojnosti. 

77. člen 

Pri prenosu pristojnosti iz prejšnjega člena je potrebno upo- 
števati naslednja načela in merila: 

- da se zagotavlja ustrezen in enakomeren gospodarski, 
kulturni in socialni razvoj pokrajin; 
- da se upoštevajo interesi republike v odnosu do pokrajin in 
v razmerju do občin; 
- da republika omogoča večjo dostopnost ter decentraliza- 
cijo upravnega odločanja in zagotavlja učinkovitost uprav- 
nega delovanja. 

78. člen 

Prenesene državne pristojnosti v izvirno pristojnost pokrajine 
so z zakonom določene zadeve zlasti z naslednjih področij: 

- varstva okolja (varstvo tal, zraka, vodni viri, morje, odlaga- 
lišča odpadkov, hidrogeološko varstvo, odpadne vode idr.); 
- urejanja prostora (prostorsko urejevalna dokumentacija 
regionalnih in nižjih ravni); 
- naravne in kulturne dediščine (kulturne dobrine, zaščita, 
flore, favne, parkov in naravnih rezervatov idr.); 
- uveljavljanje pravic in položaja samoupravnih narodnih 
skupnosti; 
- socialne politike; 
- prometa in zvez (ceste, železnice, prevozi, telekomunikacije 
idr); 
- oskrbe z energijo; 
- služb za širše območje na področju zdravstva, socialnega 
varstva, šolstva in poklicnega usposabljanja; 
- kmetijstva in ribolova; 
- preskrbe, turizma in gostinstva. 

79. člen 

Na področjih iz prejšnjega člena pokrajina v okviru načel, ki 
jih določa zakon, ta področja ureja, opravlja upravne naloge 
ter izdaja konkretne upravne akte. 

80. člen 

Pokrajina lahko v okviru sporazuma, ki ga država in pokrajina 
skleneta pred izdajo zakona iz drugega odravka 3. člena, 
predlaga prenos posameznih zadev iz tega člena oziroma 
lahko Državni zbor predlaga tak sporazum pokrajini. 

V primeru spora med državo in pokrajino, glede zadev, ki se 
naj prenesejo oziroma obsega prenešenih zadev, se izvede 
postopek pred pristojnim parlamentarnim telesom, ki pred- 
laga odločitev Državnemu zboru. 
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81. člen 

Pokrajine sodelujejo tudi pri predlaganju in izvrševanju dru- 
gih zadev iz državne pristojnosti, tako da jo republika poobla- 
sti za izdajanje posameznih predpisov. 

82. člen 

Država lahko z zakonom poveri pokrajini izvrševanje posa- 
meznih zadev iz državne pristojnosti. 

Zadeve iz prejšnjega odstavka pokrajina opravlja kot državne 
zadeve po navodilih in s sredstvi države. 

83. člen 

Organi pokrajine so pokrajinski svet, predsednik In po potrebi 
pokrajinski odbori. 

84. član 

Pokrajinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah 
v okviru pravic in dolžnosti pokrajine. 

85. člen 

Vsaka občina ima v pokrajinskem svetu enako število pred- 
stavnikov. 

Predstavnike občin v pokrajinskem svetu izvolijo sveti občin. 

V svetu pokrajine, ki zajema narodnostno mešana območja, 
ima samoupravna narodna skupnost najmanj enega predstav- 
nika. 

86. člen 

Predsednik predstavlja in zastopa pokrajino. 

Predsednika izvoli pokrajinski svet izmed svojih članov. 

Predsednik skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev pokrajin- 
skega sveta in pokrajinskih odborov. 

87. člen 

Določbe tega poglavja se uporabljajo, v kolikor občine, ki 
ustanovijo pokrajino, ne odločijo drugače. 

88. člen 

Občine se zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev šir- 
šega pomena lahko povezujejo tudi v skupnosti ali zveze dveh 
ali več občin. 

Način povezovanja ter položaj teh skupnosti določijo statuti 
občin, ki se povezujejo v skupnost ali zvezo občin. 

X. P o g I a v J e 

NADZOR DRŽAVNIH ORGANOV 

89. član 

Državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov občin. 

V zadevah, ki jih na občine prenese država, pa opravljajo 
državni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo 
njihovega dela. 

90. član 

Državni nadzor nad delom organov lokalnih samoupravnih 
skupnosti izvršujejo vlada in ministrstva. 

91. član 

Župan mora odloke, s katerimi občina ureja zadeve iz prene- 

sene pristojnosti države brez odlašanja, najpozneje pa hkrati 
z objavo, predložiti vladi oziroma ustreznemu ministrstvu. 

Vlada oziroma ministrstvo lahko odloke, za katere meni, da so 
nezakoniti, zadrži glede njihovega izvrševanja in jih predloži 
Ustavnemu sodišču. 

92. člen 

Če občina ne izvaja prenesenih nalog ali nalog na podlagi 
javnih pooblastil, ji pristojno ministrstvo naloži izpolnitev 
naloge z odločbo. 

Če občina z odločbo v določenem roku ne izpolni naloge, 
sprejme ministrstvo potrebne ukrepe na stroške občine. 

XI. P o g I a v | a 

VARSTVO LOKALNE SAMOUPRAVE IN PRAVIC 
POSAMEZNIKOV TER ORGANIZACIJ 

93. član 

Občina oziroma pokrajina lahko vloži zahtevo za presojo 
ustavnosti in zakonitosti predpisov države pri Ustavnem 
sodišču, s katerimi se posega v ustavni položaj in pravice 
lokalne skupnosti. 

94. član 

Občina oziroma pokrajina lahko pred pristojnim upravnim 
sodiščem v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte 
in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nad- 
zor. 

95. član 

Občina oziroma pokrajina ima v postopku, v katerem se 
odloča o pravicah in obveznostih posameznikov in organiza- 
cij pred državnimi organi položaj stranke, če so s temi akti 
neposredno prizadete njene pravice in koristi, določene 
z ustavo in zakoni. 

96. člen 

Državni zbor mora pred izdajo zakonov in drugih predpisov, ki 
se v skladu z ustavo tičejo koristi občin in pokrajin, pridobiti 
njihovo mnenje. Če se predpis nanaša na posamezne občine 
oziroma pokrajine in posega v njihove koristi, mora izdajatelj 
predpisa pred njegovo izdajo seznaniti prizadeto občino ozi- 
roma pokrajino o namenu takšnega urejanja. 

XII. P o g I a v i e 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

97. član 

Referendumi za določitev območij občin in mestnih občin, ki 
se organizirajo po tem zakonu, se izvedejo najkasneje pred 
potekom mandata sedanjim občinskim skupščinam. 

98. člen 

V posameznih delih občine občani na svojih zborih oblikujejo 
zahteve po ustanovitvi svoje občine. 

Zbore občanov skliče za območja sedanjih krajevnih skupno- 
sti oziroma dele občine predsednik občinske skupščine ozi- 
roma župan. 

V morebitnih sporih med posameznimi deli občine glede 
ustanovitve samostojnih občin posreduje arbitraža, ki jo 
sestavljajo predstavniki sprtih strani ter predstavniki vlade. 

99. člen 

Območja mestnih četrti določijo polnoletni prebivalci z refe- 
rendumom. 
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100. člen 

Državni zbor sprejme zakon o ustanovitvi in'mejah novih 
občin v treh mesecih po izvedenih referendumih o ustanovitvi 
občin. 

101. člen 

Nove občine morajo v treh mesecih po uveljavitvi zakona iz 
prejšnjega člena izvoliti občinski oziroma mestni svet. Ta 
pripravi in sprejme statut in druge akte, potrebne za prevzem 
funkcij po tem zakonu, v treh mesecih po konstituiranju sveta. 

Za volitve in sklice prvih sej občinskih oziroma mestnih svetov 
se uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah. 

102. člen 

Občinski sveti morajo v šestih mesecih po prevzemu funkcij 
po prejšnjem členu urediti medsebojna premoženjskopravna 
razmerja. 

Osnova za delitev premoženja je zlasti: 

- število prebivalstva; 
- udeležba posameznih delov občine v zagotavljanju premo- 
ženja občine; 
- lastna udeležba posameznih delov občine pri izgradnji ali 
oblikovanju premoženja v občini; 
- obstoječa bremena občin ter terjatve, ki bodo dospevale 
v naslednjih letih. 

če pride do spora glede delitve premoženja, sprte strani 
oblikujejo arbitražo, v kateri sodeluje predstavnik vlade ter 
enako število predstavnikov sprtih strani. 

Če spora ni mogoče rešiti na način iz prejšnjega odstavka, 
odloči Vrhovno sodišče v upravnem sporu meritorno. 

103. člen 

Delavci občinskih upravnih organov, razen delavcev, ki oprav- 
ljajo državne funkcije, ki jih prevzame država, tajniki ter drugi 
zaposleni v organih krajevnih skupnosti, imajo ob reorganiza- 
ciji lokalnih skupnosti po tem zakonu pravice, ki jih zakon 
zagotavlja delavcem v državnih organih za primer reorganiza- 
cije ali spremenjenih pristojnosti upravnih organov. 

104. člen 

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

PODPISNIKI PREDLOGA ZAKONA O LOKALNI SAMOU- 
PRAVI 

dr. Ciril Ribičič, I. r. 
Maks Sušek, I. r. 
Franc Černelič, I. r. 
Anton Peršak, I. r. 
Janez Podobnik, I. r. 
Ivan Sisinger, I. r. 
Roberto Batteli, I. r. 
Tone Anderlič, I. r. 
Ivo Hvalica, I. r. 

Jana Primožič, I. r. 
Janez Jančar, I. r. 
Breda Pečan, I. r. 
Franc Lipoglavšek, I. r. 
Zoran Madon, I. r. 
Maria Pozsonec 
Polonca Dobrajc, I. r. 
Janko Predan, I. r. 
dr. Lev Kreft, I. r. 

Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 30. julija 
1993, opravil prvo obravnavo predloga zakona o lokalni samo- 
upravi in podpri temeljno zasnovo predlaganega besedila - 
predloga zakona ter na podlagi razprave na 11. seji sprejel 
staliSča in sklepe kot podlago za pripravo besedila predloga 
zakona za drugo obravnavo zakona. 

Predlagatelji zakona o lokalni samoupravi so pri pripravi 
predloga zakona za drugo branje na 13. seji Državnega zbora 
v celoti upoštevali stališča in sklepe 11. seje Državnega zbora. 
Besedilo predloga zakona, ki so ga pripravili predlagatelji 
zakona za njegovo drugo branje, se od besedila predloga 
zakona za prvo branje, razlikuje zlasti v naslednjem: 

1. Predlog zakona o lokalni samupravi, pripravljen za drugo 
branje v splošnih določbah precizira pojme, ki določajo posa- 
mezne ravni lokalne samouprave ter jasno določa načelo 
univerzalne pristojnosti lokalnih samoupravnih skupnostih 
glede urejanja lokalnih javnih zadev javnega pomena. 

2. Glede načina in pogojev ustanavljanja občine so predlaga- 
nji sledili stališčem in sklepom Državnega zbora Republike 
Slove- nije tako, da primeroma navedene skupne potrebe in 
interese opredeljujejo z nekogentno normo. 

Polagatelji so restriktivno določili primere, ko bo lahko 
Državni zbor korigiral posamezne referendumske odločitve z0olj na situacijo, če so si referendumske odločitve v na- 
sprotju. 

3- Predlagatelji so črtali tiste določbe, za katere je to zahteval 
Državni zbor Republike Slovenije. V opombah pa predlagatelji 
Navajajo stališča dela predlagateljev in strokovne skupine, da 

ponovno razmisli o vključenosti takšnih določil v zakonu 0 lokalni samoupravi. 

Glede nalog občine predlagatelji predlagajo rešitev, ki omo- 
goča fleksibilno določitev nalog občin samih glede na njihov 
tip, razvitost, velikost ipd. 

4. V poglavju o organih občine so v celoti upoštevana stališčav 
in sklepi Državnega zbora Republike Slovenije. Izpuščene so 
norme, ki sodijo v statut in poslovnik in predlagano je, da si 
lahko občine izberejo tudi drugačne oblike upravljanja (magi- 
stratski, managerski ipd. sistem). 

5. V poglavju o premoženju in financiranju občine so upošte- 
vana stališča in sklepi Državnega zbora Republike Slovenije 
tako, da to poglavje vsebuje načelne določbe, ki bodo usmeri- 
tev za konkretnejšo finančno zakonodajo. 

Ustanovljena je delovna skupina, ki podrobneje proučuje pro- 
blematiko financiranja občin. Skupina bo pripravila, v sodelo- 
vanju z ministrstvom za finance, strokovno podlago oz. krite- 
rije za finančno izravnavo v občinah ter za dodelitev poseb- 
nega statusa finančno šibkim občinam. 

6. V poglavju o pokrajini predlagatelji v celoti sledijo stališ- 
čem in sklepom Državnega zbora Republike Slovenije, da gre 
za prostovoljno obliko povezovanja občin in da so možne tudi 
druge oblike širših samoupravnih lokalnih skupnosti, to je 
zveze in skupnosti občin. 

7. V prehodnih in končnih določbah je v skladu s stališči in 
sklepi Državnega zbora Republike Slovenije določeno, da se 
referendumi za določitev območij novih občin izvedejo še 
pred spomladanskimi lokalnimi volitvami 1994 in da bodo 
le-te izvedene že v novih občinah. 
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O Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH STANOVANJSKEGA 

ZAKONA - EPA 307 - DRUGA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 44. seji dne 23. septembra 
1993 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH STANOVANJSKEGA ZAKONA, 

Ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi 174. in 
188. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 

nije za sejo Državnega zbora v mesecu oktobru 1993. 
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 
- Miha JAZBINŠEK, minister za okolje in prostor, 
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu 
za okolje in prostor. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona 

l.člen 

V stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 18/91) se v 39. 
členu za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: 

»Lastnik stanovanja ne sme skleniti najemne pogodbe ozi- 
roma aneksa k najemni pogodbi, če bi število oseb v stanova- 
nju za več kot trikrat presegalo število oseb, za katere se šteje, 
da je stanovanje še primerno.« 

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek. 

2. člen 

V 41. člertu se v drugem odstavku besedilo »ki jih je najemnik 
dolžan preživljati po zakonu« nadomesti z besedilom: »lahko 
pa odkloni sklenitev aneksa k najemni pogodbi, če bi število 
oseb v stanovanju za več kot dvakrat presegalo število oseb, 
za katere se šteje, da je stanovanje še primerno.« 

3. člen 

V 54. členu se v drugem odstavku pika nadomesti z vejico in 
doda besedilo: 

»kar pomeni, da se šteje za primerno stanovanje poleg opre- 
delitev iz 5. člena tega zakona stanovanje, ki v nobeni drugi 
pomembni okoliščini ne pomeni bistvenega poslabšanja sta- 
novanjskih pogojev najemnika in oseb, ki skupaj z njim bivajo 
v stanovanju « 

4. člen 

V prvem odstavku 105. člena se za besedami: »usposobljeni 
za normalno rabo« doda besedilo: »oziroma normalno rabo 
onemogoča«, na koncu prvega odstavka pa se pika črta in 
doda besedilo: «oziroma odklonitev motenj.«. 

5. člen 

V prvem odstavku 117. člena se pred navedbo številke »113.« 
črtata besedi »prvega odstavka«. 

6. člen 

Za 121. členom se doda nov, 121 .a člen, ki se glasi: 

»Če prejšnji imetnik stanovanjske pravice na stanovanju 
v lasti pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije ne 
more uveljaviti svoje pravice do privatizacije, lahko zahteva 

v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona, da pod 
pogoji, določenimi s stanovanjskim zakonom, sklene kupo- 
prodajno pogodbo s pooblaščeno osebo Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije, ki to stori v imenu in na račun 
lastnika stanovanja. 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije deponirano kupnino, 
prejeto s prodajo teh stanovanj, revalorizira glede na 
mesečno stopnjo rasti cen na drobno in jo je dolžan izročiti 
lastniku na njegovo zahtevo skupaj z obrestmi takoj, ko so 
zato izpolnjeni pogoji.« 

7. člen 

V 123. členu se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in 
doda naslednje besedilo: »za stanovanja iz drugega odstavka 
113. člena tega zakona, za katera ni bila vložena zahteva za 
denacionalizacijo, pa v šestih mesecih po izteku roka iz 64. 
člena zakona o denacionalizaciji oz. v šestih mesecih od 
pravnomočne zavrnitve zahtevka za denacionalizacijo oz. 
uveljavitve tega zakona.« 

8. člen 

V drugem odstavku 125. člena se za besedo: »denacionaliza- 
cije« doda besedilo: »oziroma eno leto po uveljavitvi tega 
zakona oziroma po končanem zapuščinskem postopku«, 
ostalo besedilo ostane nespremenjeno. 

Na koncu tretjega odstavka 125. člena se pika nadomesti 
z vejico in doda naslednje besedilo: 

»razliko do polne cene stanovanja, ugotovljeno na način iz 93- 
člena zakona o denacionalizaciji, pa dobi v višini polovice te 
vrednosti v obveznicah od Slovenskega odškodninskega 
sklada, drugo polovico pa v vrednostnih papirjih Sklada RS za 
razvoj, za katere jamči Republika Slovenija.« 

Četrti odstavek 125. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»V primeru, da lastnik ne pristane na prodajo po prejšnjem 
odstavku, si lahko prejšnji imetnik stanovanjske pravice 
v roku šestih mesecev od zavrnitve nakupa po prejšnjem 
odstavku ob soglasju lastnika sam priskrbi stanovanje za 
nakup ali se odloči za gradnjo. V tem primeru mu mora lastnik 
izplačati kot odpravnino za izpraznjeno stanovanje 30% 
vrednosti stanovanja, ki ga zaseda, ugotovljeno na način iz 
93. člena zakona o denacionalizaciji, 50% te vrednosti pa dobi 
po eno tretjino od zavezanca za vrnitev stanovanja, od Slo- 
venskega odškodninskega sklada v oblike obveznic, ter oa 
Sklada RS za razvoj v vrednostnih papirjih. V primeru, da se 
prejšnji imetnik stanovnajske pravice odloči za nakup 
nega stanovanja, prejeta odpravnina pa ne zadošča za kup- 
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nino, ima pravico še do posojila iz 81. člena stanovanjskega 
zakona. 

Peti odstavek 125. Člena se nadomesti z novim odstavkom, ki 
se glasi: 

»V primeru, da lastnik ne pristane na prodajo stanovanja po 
tretjem odstavku tega člena, prejšnji imetnik stanovanjske 
pravice pa se ne odloči za nakup ali gradnjo ali ne more 
uresničiti nakupa ali gradnje po prejšnjem odstavku tega 
člena, lahko zahteva od zavezanca za vrnitev stanovanja 
v roku enega leta od zavrnitve iz tretjega odstavka tega člena, 
podatke in seznam o vseh razpoložljivih nezasedenih in zase- 
denih enakovrednih neprofitnih stanovanjih katerih lastnik je, 
in ki jih mora ponuditi v odkup. Podatke in seznam je dolžan 
zavezanec izročiti najkasneje v 30 dneh od poslane zahteve. 
Zavezanec lahko v nadomesten odkup ponudi le tista zase- 
dena stanovanja, katerih najemniki - prejšnji imetniki stano- 
vanjske pravice -, so pisno izjavili, da stanovanja ne bodo 
odkupili pod pogoji iz stanovanjskega zakona. Rok za njihovo 
pisno izjavo je tri mesece. V tem roku Imajo ne glede na rok iz 
123. člena pravico zahtevati odkup stanovanja v skladu 
s prvim odstavkom 117. člen tega zakona.« 

Za petim odstavkom se dodajo novi odstavki, ki se glasijo: 

»Enakovredno stanovanje po prejšnjem odstavku je stanova- 
nje, katerega posamezni in bistveni integralni (vrednost sta- 
novanja, izračunana na podlagi 121. člena tega zakona, šte- 
vilo točk, kvadratura, korekcijski faktor) elementi vrednotenja 
stanovanja ne odstopajo za več kot 30 % glede na stanovanje, 
ki ga prejšnji imetnik stanovanjske pravice zaseda. Stanova- 
nje ni enakovredno, če lokacija bistveno poslabšuje življenske 
razmere najemnika.« 

»Na območju mesta Ljubljana se štejejo za enotnega zave- 
zanca za prodajo po tem zakonu vse občine (ter Mesto) 
skupaj.« 

»če prejšnji imetnik stanovanjske pravice, ki je odkupil zase- 
deno stanovanje, ponudi najemniku v svojem stanovanju 
v zameno stanovanje, ki ga sam zaseda, je ta dolžan ponudbo 
sPrejeti. Lastnik ponujenega stanovanja (ki mu je bilo stano- 
vanje vrnjeno na podlagi predpisov o denacionalizaciji) je 
dolžan z njim skleniti najemno pogodbo pod istimi pogoji kot 
s prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice na tem stanova- 
nju. Najemniku, ki se mora preseliti, je ponudnik zamenjave 
dolžan povrniti vse stroške selitve.« 

»če prvotni lastnik ne pristane na rešitve ne po tretjem, ne po 
tatrtem odstavku tega člena, ne more odpovedati najemne 
Pogodbe iz razlogov, ki niso nastali po krivdi najemnika.« 

»Prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice na stanovanjih, ki 
se razen po krivdi hišnika ne uporabljajo več kot hišniška 
stanovanja in prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice na 
stanovanjih, ki so bila pred uveljavitvijo zakona o denacionali- 
zaciji z odločbo sodišča vrnjena prvotnim lastnikom, gredo 
'ste pravice kot najemnikom v denacionaliziranih stanova- 
njih.« 

9. člen 

^ 130. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"'-astniki prejšnjih družbenih stanovanj odvajajo del kupnine, 
^'dobljene na podlagi tega zakona v Stanovanjski sklad 
^publike Slovenije v skladu z določili zakona o slovenskem 
Odškodninskem skladu.« 

10. člen 

)(134. členu se v drugi točki podpičje nadomesti z vejico in 
°da besedilo: 

»oziroma zoper katerega je ukrepal inšpektor po 105. členu«. 

11. člen 

V 136. členu se doda nova, 7. točka, ki se glasi: 

»ki sklene najemno pogodbo oziroma aneks k najemni 
pogodbi v nasprotju s tretjim odstavkom 39. člena;« 

12. člen 

V 147. členu se na koncu tretjega odstavka pika nadomesti 
z vejico in doda besedilo: 

»navedenega v najemni pogodbi v primeru, če je prejšnji 
imetnik stanovanjske pravice umrl pred potekom roka za 
privatizacijo, v primeru razveze zakonske zveza pa na tistega 
zakonca, ki ostane oziroma postane najemnik stanovanja.« 

13. člen 

V 150. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za stanovanja in 
stanovanjske hiše v zasebni lasti, razen če gre za stanovanja 
po drugem odstavku 113. člena, po prvem odstavku 155. 
člena in po drugem odstavku 156. člena tega zakona in za 
stanovanjske hiše in stanovanja iz prejšnjega odstavka po 
izpraznitvi stanovanja, na katerem je bila do uveljavitve tega 
zakona stanovanjska pravica. Razliko do profitne najemnine 
za stanovanja po prvem odstavku 155. člena in drugem 
odstavku 156. člena krije lastniku po preteku roka iz drugega 
odstavka 155. člena ter prvega odstavka 156. člena zavezanec 
iz drugega odstavka 155. člena tega zakona.« 

14. člen 

V155. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki 
se glasi: 

»Dodelitev drugega primernega stanovanja lahko zahteva* 
tudi prejšnji imetnik pravice do uporabe stanovanja.« 

15. člen 

V 156. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se 
glasita: 

»Kadar je bila na stanovanju v zasebni lasti pred uveljavitvijo 
zakona o stanovanjskih razmerjih (Uradni list RS, št. 35/82 in 
14/83) dodeljena stanovanjska pravica, je dolžna imetniku 
pravice do uporabe (prejšnjemu imetniku stanovanjske pra- 
vice) občina, na območju katere je stanovanje ali stanovanj- 
ska hiša, zagotoviti drugo primerno stanovanje v roku enega 
leta od uveljavitve tega zakona na zahtevo lastnika ali najem- 
nika, če se ne dogovorita drugače. 

Če obstajajo okoliščine iz 148. člena stanovanjskega zakona, 
zavezanec iz drugega odstavka tega člena nI dolžan priskrbeti 
drugega primernega stanovanja.« 

16. člen 

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

Državni zbor Republike Slovenije je dne 17.9.1993 opravil 
prvo obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolni- 
tvah stanovanjskega zakona ter naložil predlagatelju, da po 
preučitvi in ob upoštevanju mnenj in stališč delovnih teles 
Državnega zbora, pripomb iz razprave poslancev ter stališč in 
sklepov Odbora za intrstrukturo in okolje pripravi drugo 
obravnavo predloga zakona o spremebah in dopolnitvah sta- 
novanjskega zakona. 

I. Pripombe, kijih je predlagatelj upošteval: 

II. člen 

Predlagatelj je upošteval predlog Komisije za spremljanje in 
nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, naj se 
sankcionira z denarno kaznijo kot prekršek tistega lastnika, ki 
navkljub določbam zakona sklene najemno pogodbo oziroma 
aneks k najemni pogodbi, pa število oseb presega trikratno 
število oseb, za katera se šteje, da je stanovanje še primerno. 

4. in 5. člen 

V prvem odstavku 105. člena je predlagatelj, ob upoštevanju 
predloga naj se v kazenskih določbah sankcionirajo vse 
šikane, ki jih lastniki uporabljajo zoper prejšnje imetnike 
stanovanjske pravice, dodal besedilo: -oziroma normalno 
rabo onemogoča« ter »oziroma odklonitev motenj«, kar daje 
stanovanjski inšpekciji dodatne pristojnosti pri njenem ukre- 
panju, hkrati pa s prekrškom tudi denarno kaznuje lastnika, ki 
najemnika ovira pri njegovem najemu. 

8. člen 

Predlagatelj je tudi ponovno proučil izvedljivost t. i. tretje 
variante nakupa stanovanja najemnika v denacionaliziranom 
stanovanju, to je tistega določila, ki omogoča prejšnjemu 
imetniku stanovanjske pravice nakup drugega enakovred- 
nega neprofitnoga občinskega stanovanja, predvsem iz vidika 
varstva najemnika v takem stanovanju. Tako je sedaj besedilo 
dopolnjeno tako, da daje najemniku v občinskem stanovanju 
možnost, da se v roku treh mesecev od dneva, ko je izvedel za 
nakup stanovanja, ki ga zaseda, da se sam odloči in kupi 
stanovanje pod enakimi pogoji, kot to velja za prejšnje imet- 
nike stanovanjske pravice. Ravno tako je dopolnjeno bese- 
dilo, ki od zavezanca za vrnitev stanovanja določa, da mora 
izročiti podatke in seznam za odkup stanovanj, katerih lastnik 
je in to v roku tridesetih dni od prejetja zahteve. 

Upoštevana je bila tudi pripomba, da naj se prejšnjim imetni- 
kom stanovanjske pravice na zaplenjenih stanovanjih, ki so 
bila še pred stanovanjskim zakonom in zakonom o denaci- 
onalizacij vrnjena prvotnim lastnikom, zagotovijo enake pra- 
vice kot najemnikom v denacionaliziranih stanovanjih. Enake 
pravice naj bi imeli tudi tisti uporabniki hišniških stanovanj, ki 
jim je bila dodeljena stanovanjska pravica, stanovanje pa se 
brez krivde najemnika ne uporablja več za opravljanje hišni- 
ških del. 

Predlagatelj je že pri pripravi prve obravnave predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona skušal 
poiskati čim bolj sprejemljive rešitve tako za najemnike stano- 
vanj - prejšnje imetnike stanovanjske pravice kot za lastnike 
teh stanovanj - razlaščence. Medtem, ko bi prvi, t.j. najemniki 
v denacionaliziranih stanovanjih želeli privatizirati stanova- 
nja, v katerih so in to na njihovo zahtevo, bi drugi želeli dobiti 
stanovanje prazno, torej tudi v posest, ne samo v last. Glede 
na to, da so si zahteve enih in drugih diametralno nasprotne, 

' sredstev za nakup drugih enakovrednih stanovanj, ki bi jih ti 
najemniki lahko privatiziran pa nikakor ni mogoče zagotoviti, 
ne iz proračuna, niti iz raznih skladov, predlagatelj meni, da 
so ponujene rešitve privatizacije po treh modelih, ki jih predvi- 

deva spremenjeni in dopolnjeni 125. člen zakona, edino spre- 
jemljive. Lastniki teh stanovanj so v vseh pogledih izenačeni 
z ostalimi razlaščenci, ravno tako najemniki, razen v pravici 
do privatizacije na isti lokaciji, kar je v skladu s stališči in 
predlogi o temeljiti proučitvi tako pravic razlaščencev kot tudi 
najemnikov nacionaliziranih stanovanj. 
Z dodatnim varovalom za tiste najemnike v občinskih stanova- 
njih, katerih stanovanja bi po tretjem modelu lahko privatiziral 
najemnik v denacionaliziranem stanovanju, so se predlagane 
rešitve dodatno zaokrožile. 
Ravno tako pa sta tako prvi kot drugi model - t.j. privatizacija 
na isti lokaciji ali pa nakup drugega tržnega stanovanja izved- 
ljiva le v primeru, če se lastnik z njima strinja, zato imetnik 
stanovanjske pravice svojih pravic ne more uveljavljati na 
škodo lastnika, če se ta s tem ne strinja. 

6. člen 

Predlagatelj je določil šestmesečni rok za privatizacijo stano- 
vanj v lasti tujih pravnih oseb s sedežem izven Republike 
Slovenije, kupnina, pridobljena s prodajo teh stanovanj in 
deponirana pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije pa 
naj bi se revalorizirala glede na mesečno stopnjo rasti cen na 
drobno. 

II. Pripombe, ki jih predlagatelj nI upošteval 

Predlagatelj ni upošteval sklepa matičnega delovnega telesa, 
naj pri pripravi druge obravnave predloga zakona določi sta- 
tus pravne osebe tudi skupnosti etažnih lastnikov, vzpostav- 
ljeni na osnovi pogodbe o upravljanjumed etažnimi latniki. A/a 
takšno odločitev predlagatelja je vplivalo več razlogov. Pred- 
vsem bi bilo v takem primeru potrebno spremeniti celotni 
koncept upravljanja, ki se je vzpostavil s sklenitvijo pogodbe 
o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki ter pogodbo 
o upravljanju (22. in 27. člen). Sam status pravne osebe, ki bi 
ga imela skupnost etažnih lastnikov, pa ne bi v ničemer 
izboljšal ali poenostavil postopkov dogovarjanja med etaž- 
nimi lastniki ter upravniki glede vseh nalog in opravil v zvezi 
z upravljanjem, obratovanjem in vzdrževanjem stanovanjske 
hiše. Matični odbor v svojem sklepu, v katerem predlaga 
podelitev statusa pravne osebe skupnosti etažnih lastnikov, 
kot enega od argumentov za tako odločitev navaja, da je 
tožbo mogoče vložiti le zoper posameznega etažnega last- 
nika, ne zoper vse lastnike skupaj. Predlagatelj meni, da 
sistem, ki je po prejšnji stanovanjski zakonodaji omogočal 
tožbo zoper celotno hišo, čeprav morda le eden ali le nekaj 
stanovalcev ni izpolnilo svojih obveznosti - tako je lahko 
prišlo npr. tudi do odklopa vode celi hiši zaradi samo nekate- 
rih neplačnikov - ne more biti več del nove ureditve. Poleg 
navedenega že sedaj obstajajo po zakonu o družbah možno- 
sti za ustanovaitev družbe v ta namen, lahko pa etažni lastnik 
v okviru nove stanovanjske zakonodaje ustanovijo tudi 
neprofitne stanovanjske organizacije, katerih dejavnost ne bo 
ustvarjanje profita temveč zgolj dobro in ekonomično uprav- 
ljanje s stanovanjsko hišo. 

III. Finančne In druge poaledlce 

Predlagatelj je v zvezi s predlogom, danem na Državne? 
zboru, naj se izvede analiza dodatnih obremenitev in izvedlp' 
vosti izplačil iz sredstev Slovenskega odškodninskega sklada 
in Sklad RS za razvoj mnenja, da so bile obremenitve oba" 
skladov že dovolj podrobno obrazložene in predstavljana 
v poglavju o finančnih in drugih posledicah, kot sestavne? 
delu gradiva za prvo obravnavo predloga o spremembah 
dopolnitvah stanovanjskega zakona, ravno tako pa so bil* 
podrobno obrazložene tudi nove obveznosti, ki s sprememb0 

zakona nastanejo za občine. 



Predlog zakona o MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV 

PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA - EPA 

319 - PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 37. seji dne 22. julija 1993 
določila besedilo? 

- PREDLOGA ZAKONA O MATIČNI EVIDENCI ZAVARO- 
VANCEV IN UŽIVALCEV PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. in 
183. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije. 
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlada Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministr- 
stvu za delo, družino in socialne zadeve, 
- Marko STROVS, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja   

UVOD 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Pravica do pokojnine in druge pravice iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja temeljijo na plačah, oziroma pri- 
spevkih, ki so bili za zavarovanca vplačani v času zavarovanja. 
Zato je za izvajanje zavarovanja neobhodno potrebna evi- 
denca o času, ki ga je zavarovanec prebil v zavarovanju, 
o plačah, ki jih je prejemal in od katerih so bili obračunani 
prispevki in o drugih okoliščinah in dejstvih, od katerih so 
odvisne njegove pravice in obveznosti iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

Evidence, v katerih se zbirajo podatki o zavarovancih pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja, so pomembne tudi za 
potrebe zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer 
brezposelnosti in za druga področja socialne varnosti. 
Pomembna je tudi njihova informativna vrednost oziroma 
sposobnost zagotovitve statističnih podatkov, ki so podlaga 
Politike izvajanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
Pa tudi celotnemu statističnemu sistemu v državi. 

Matična evidenca o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: 
matična evidenca) je bila uzakonjena že v letu 1965 na podlagi 
'akrat veljavnega Temeljnega zakona o pokojninskem zavaro- 
vanju (Uradni list SFRJ, št. 51/64), s katerim sta bili kot 
Podlaga za odmero pokojnine postavljeni pokojninska doba 
in povprečna plača zavarovanca. Matična evidenca je na 
območju Republike Slovenije dejansko zaživela v letu 1971, 
ko so bili izdani izvedbeni predpisi o podatkih, ki se vanjo 
vpisujejo, o kodeksu šifer za posamezna obdobja in določeni 
obrazci za zbiranje podatkov. Od leta 1972 dalje se zbirajo 
Podatki v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
nanašajo pa se na obdobje od 1.1.1970 dalje. 

Sedanja normativna ureditev matične evidence še vedno 
temelji na predpisih nekdanje SFRJ skladno z določbo 4. 
člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni 
"St RS, št. 1/91). Po določbi prvega odstavka 1. člena Ustav- 
nega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni 
"St RS, št. 33/91) pa je nujno predpise nekdanje SFRJ, ki so 
*ačasno ostali v veljavi, uskladiti oziroma jih sprejeti kot 
rePubliške predpise do konca leta 1993. 
v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki velja 
°d 1. 4. 1992 (Uradni list RS, št. 12/92) je predvideno, da bo 
Matična evidenca urejena s posebnim zakonom. Do izdaje 
'aga zakona se na območju Republike Slovenije uporabljajo 

še naslednji predpisi in splošni akti Skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja: 

- zakon o matični evidenci o zavarovancih in uživalcih pravic 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. I. SFRJ, št. 
34/79 in 68/88); 
- navodilo o enotnih metodoloških principih za vodenje 
matične evidence ter o enotnem načinu določanja kontrolne 
številke (Ur. I. SFRJ, št. 70/90); 
- 94. do 99. člen zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju; 
- 175. in 176. člen statuta SPIZ; 
- pravilnik o obrazcih prijav podatkov za matično evidenco 
o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja (Ur. I. SRS, št. 49 in navodila za izpolnjeva- 
nje teh obrazcev, ki jih je izdala SPIZ). 

Za matično evidenco so pomembni tudi splošni predpisi 
o uvajanju statističnega sistema, zlasti predpisi o enotni 
matični številki občana, o enotni klasifikaciji dejavnosti in 
izvršilni predpisi za njihovo izvajanje. 

Z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/ 
90) je urejeno varstvo osebnih podatkov ob upoštevanju 
temeljnega načela, da se zbirke podatkov, ki vsebujejo 
osebne podatke, lahko vzpostavijo vodijo in vzdržujejo samo 
na podlagi zakona ali na podlagi pisne privolitve posamez- 
nika, na katerega se nanašajo. Glede na to ni možno več 
vzdrževati sedanje ureditve, po kateri so nekatera vprašanja 
matične evidence urejena s splošnimi akti zavoda za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje, ne pa z zakonom. 

Matično evidenco je glede na navedeno pravno stanje nujno 
urediti z novim zakonom.Drugi razlogi za sprejem zakona 
o matični evidenci so vsebinske narave. Smoter dosedaj 
veljavnih predpisov, ki so bili sprejeti še v nekdanji SFRJ, je bil 
vzpostavitev enotne evidence o zavarovancih in upokojencih 
za območje cele federacije. Slovenija se je morala, čeprav bi 
bila sposobna organizirati in voditi matično evidenco na viš- 
jem kvalitetnem nivoju, prilagoditi zmožnostim ostalih repu- 
blik nekdanje SFRJ. Po osamosvojitvi Republike Slovenije je 
možno optimizirati matično evidenco glede na potrebe pokoj- 
ninskega In invalidskega zavarovanja ter drugih nosilcev 
sistema socialne varnosti v republiki. Matično evidenco je 
sedaj možno prilagoditi potrebam statističnega sistema 
v republiki skladno s standardi in zahtevami, ki se oblikujejo 
v okviru svetovnih oziroma evropskih integracijskih procesov. 

V predlogu zakona so upoštevana načela, ki so bila sprejeta 
v mednarodnih organizacijah in se nanašajo na delovanje 
statističnih ustanov in na varstvo osebnih podatkov. V multila- 
teralnih konvencijah ali sporazumih, ki jih je sprejela Repu- 
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blika Slovenija oziroma jih je nasledila po nekdanji SFRJ ni 
podrobnejših meril za organiziranje in vodenje evidenc 
o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. V pregledu ureditev v drugih državah je 
bilo ugotovljeno, da nosilci zavarovanja za primer starosti, 
izgube ali zmanjšanja delovne zmožnosti ter smrti v državah, 
kjer ti sistemi temeljijo na zavarovalniških načelih, praviloma 
sproti zbirajo v svojih evidencah podatke, ki so ob nastopu 
zavarovalnega primera potrebni za ugotovitev pogojev za 
priznanje pravic in za odmero dajatev iz zavarovanja. Zbira- 
nje, vodenje, hranjenje in uporaba teh podatkov poteka 
skladno z zakoni, ki temeljijo na podobnih izhodiščih kot so 
predvidena v tem predlogu zakona. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Pri pripravi osnutka zakona so bila upoštevana načela varstva 
posameznikov glede na avtomatsko obdelavo podatkov, ki se 
nanje nanašajo. Ta načela so opredeljena v zakonu o varstvu 
osebnih podatkov, v mednarodnih normativih in smernicah za 
delovanje uradnih statističnih organov in na splošno prevze- 
tih načelih, na katerih so zgrajeni sodobni informacijski 
sistemi. Glede na pomembnost podatkov o socialnem zavaro- 
vanju za moralno in osebnostno integriteto posameznika in za 
uveljavljanje njegovih interesov, je posebna pozornost posve- 
čena zaščiti osebnih podatkov. Med uveljavljenimi načeli so 
najpomembnjša naslednja: 

- načelo zakonitosti; 
- načelo obveznega dajanja podatkov; 
- načelo restriktivnosti zbiranja, uporabe in posredovanja 
podatkov; 
- načelo publicitete; 
- načelo zaščite individualnih podatkov; 
- načelo racionalnosti in metodološke enotnosti; 
- načelo trajnosti shranjevanja osebnih podatkov; 
- načelo nadzora in notifikacije. 

Skladno z načelom zakonitosti se v matični evidenci zbirajo, 
vodijo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo le podatki, ki so 
določeni v tem zakonu. 

V zakonu navedeni zavezanci za dajanje podatkov so jih 
dolžni zbirati in posredovati nosilcu matične evidence na 
način in v rokih, določenih v zakonu. 

Načelo restriktivnosti se kaže s treh vidikov. Prvi se nanaša na 
obseg zbiranja podatkov. V matični evidenci se zbirajo le 
podatki, ki so nujni za ugotovitev pogojev za priznanje in za 
odmero pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
in so predpisani v tem zakonu. Podatki matične evidence se 
smejo uporabljati le za potrebe izvajanja pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in za uradne statistične namene. Na 
način, določen v zakonu, se lahko podatki matične evidence 
uporabljajo tudi za potrebe zdravstvenega zavarovanja, zava- 
rovanja za primer brezposelnosti in socialnega varstva. 

Načelo publicitete se kaže v javnosti dela matične evidence 
v zvezi z zbiranjem podatkov. Posamezniki imajo pravico do 
vpogleda v zbirke podatkov matične evidence, ki se nanašajo 
nanje. Če se pri tem ugotovi, da podatki niso točni, imajo 
pravico zahtevati popravek napak. 

Podatki matične evidence morajo biti zaščiteni pred vsako 
nepooblaščeno uporabo, zlorabo oziroma uničenjem ali 
poškodbami. Poleg ukrepov za varovanje zasebnosti, obsega 
zaščita podatkov tudi ustrezne fizične, organizacijske in 
logično-tehnične ukrepe, s katerimi je nepooblaščenim pre- 
prečen dostop do podatkov in kakršno koli nepooblaščeno 
razpolaganje z njimi. 

Načelo racionalnosti se kaže v prizadevanjih, da bi cilje in 
smotre matične evidence dosegli s čim manjšimi stroški in 
čim manjšim obremenjevanjem zavezancev za vlaganje prijav 
matične evidence. Glede na dejstvo, da se podatki matične 
evidence zbirajo že preko dvajset let in da bodo doslej zbrani 
podatki podlaga za priznavanje in odmero pravic zavarovan- 
cev, ki se bodo upokojevali še v naslednjih letih oziroma 
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desetletjih, je nujno ohraniti dosedanji katalog podatkov ozi- 
roma pri določanju sprememb in dopolnitev zagotoviti mož- 
nosti za uporabo že zbranih podatkov. 

V Republiki Sloveniji izvajajo posamezne panoge obveznega 
socialnega zavarovanja, to je zavarovanje za primer brezpo- 
selnosti, zdravstveno zavarovanje in pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje, avtonomni zavodi. Ker so posamezniki pravi- 
loma vključeni v vse tri panoge socialnega zavarovanja hkrati, 
je racionalno zagotoviti zbiranje podatkov s skupnimi prija- 
vami podatkov. Tako kot je veljalo že doslej, mora zavarova- 
nec oziroma delodajalec ob sklenitvi delovnega razmerja ozi- 
roma ob pričetku opravljanja samostojne dejavnosti, vložiti 
prijavo zavarovanja pri zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki 
potem odstopi ustrezne podatke zavodu za zaposlovanje in 
končno zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot 
nosilcu matične evidence, ki jih trajno shrani. Podatki, zbrani 
v matični evidenci oziroma v evidencah, ki jih vodita zavod za 
zdravstveno zavarovanje in zavod za zaposlovanje, se ob 
upoštevanju načel varstva osebnih podatkov uporabljajo tudi 
za uradne statistične potrebe. 

Navedene organizacijske povezave so možne le ob zagotovi- 
tvi enotnih obeležij, klasifikacij in šifrantov, ki se uporabljajo 
pri zbiranju podatkov matične evidence.Pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje je dolgoročno, zato je v matični evidenci 
nujno trajno ohraniti podatke, ki so potrebni za priznanje in 
odmero pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Načelo nadzora in notifikacije se kaže v zahtevi, da se zunaj 
zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje organizira 
strokovni nadzor nad vodenjem matične evidence. Skladno 
z zakonom o varstvu osebnih podatkov se opravlja inšpekcij- 
sko nadzorstvo vodenja katalogov podatkov, zbirk podatkov 
in prenosov podatkov posameznim uporabnikom. Drugi, vse- 
binski vidik načela nadzora in notifikacije, se nanaša na 
uvajanje informacijskih in drugih tehnologij v delo nosilca 
matične evidence in na prijavo vseh zbirk podatkov, ki se 
uporabljajo za potrebe pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja pristojnemu nadzornemu telesu. 

Ob upoštevanju navedenih specifičnih načel se na področju 
matične evidence uporabljajo tudi splošna načela varstva 
osebnih podatkov. Pri samem zbiranju podatkov pa se upo- 
rabljajo tudi načela splošnega upravnega postopka in druga 
načela, ki veljajo v pravnem sistemu republike. 

3. PREDLOŽENE REŠITVE 

V matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja bi se skladno s ter" 
zakonom za vsakega zavarovanca sproti zbirali podatki, na 
podlagi katerih bi bilo možno v vsakem trenutku ugotoviti, aH 
zavarovanec izpolnjuje pogoje za priznavanje določene pra" 
vice in mu jo odmeriti. S tem bi se zavarovanci izogni" 
čakanju na izdajo odločbe o priznanju in odmeri pravic, do 
katerega prihaja, če se zavodu predložijo podatki o poteku 
zavarovanja in o drugih dejstvih šele ob vložitvi zahtevka za 
priznanje pravice. 

V tem zakonu so določeni subjekti matične evidence, podatki 
matične evidence, način in postopek zbiranja ter preverjanja 
podatkov matične evidence in katalog podatkov matične evi- 
dence, roki in sankcije. 

Subjekti matične evidence so: 

- zavod, ki je upravljalec matične evidence; .. 
- zavezanci za vlaganje prijav, ki so dolžni na predpisani 
obrazcih sporočiti podatke, ki se na podlagi tega zakon 
vnašajo v matično evidenco; . . 
- zavarovanci in uživalci pravic iz pokojninskega in 
skega zavarovanja, o katerih se zbirajo podatki v matic 
evidenci in n 
- organi, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem tega zakona 
nad izvajanjem ukrepov za zaščito osebnih podatkov. 

Zavezanci za vlaganje prijav matične evidence so Pravi!°m
k® 

organizacije, delodajalci in druge pravne ali fizične oseba, 
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obračunavajo in plačujejo prispevke za zavarovance. Takšna 
rešitev je utemeljena z dejstvom, da zavezanci za obračunava- 
nje prispevkov edini razpolagajo s podatki o plačah, zavaro- 
valnih osnovah ter obdobjih, za katera so zavarovanci prejeli 
plače in za katere so bili obračunani in plačani prispevki. 
Splošen nadzor nad pravilnostjo podatkov o plačah in nado- 
mestilih plač je pri podjetjih in organizacijah, ki opravljajo 
svoj plačilni promet preko Službe družbenega knjigovodstva 
možen s primerjavo le-teh podatkov z registriranimi izplačili 
plač in s podatki v evidencah na področju dela. 

Za zavarovance, ki opravljajo samostojne dejavnosti in za pri 
njih zaposlene delavce, plačilni promet ne poteka preko 
Službe družbenega knjigovodstva, zato je nujno drugače 
organizirati prijavljanje podatkov o njihovih zavarovalnih 
osnovah oziroma plačah-. Kot najbolj racionalna rešitev je za 
te osebe predvideno, da podatke o njihovih zavarovalnih 
osnovah in času. za katerega so bili plačani prispevki, prijavlja 
uprava javnih prihodkov, pri kateri plačujejo davke. Samo ta 
ustanova ima namreč podatke, evidence in tehnične, kadrov- 
ske in organizacijske možnosti, da izterja prispevke od teh 
zavarovancev in na podlagi evidenc o zavarovalnih osnovah 
ter vplačanih prispevkih izpolni prijave podatkov za matično 
evidenco. 

V primeru, če bi uprava javnih prihodkov odklonila to nalogo, 
bi moral zavod oblikovati in vzdrževati posebno službo za 
izterjavo prispevkov od teh zavarovancev, ki bi spremljala 
vplačila in prijavljala podatke za matično evidenco. Z vidika 
organizacije celotne uprave v državi bi bila takšna rešitev 
neracionalna, saj bi od istih zavarovancev obračunavali pri- 
spevke in od njih zahtevali istovrstne podatke dve javni službi. 
Zato so določeni naslednji dajalci podatkov: 

Gospodarske družbe, podjetja, zavodi, ustanove družbenih 
dejavnostih (državni organi, stranke), kmetijske in druge 
zadruge, banke, zavarovalnice ter druge finančne in zavaro- 
valne organizacije, društva ter druge pravne osebe ter zasebni 
delodajalci, dajejo podatke o delavcih, ki so pri njih zaposleni. 

Zavarovanci, ki samostojno opravljajo obrtno, odvetniško ali 
drugo samostojno dejavnost, kmetje ali vrhunski športniki, 
zase vlagajo prijave in odjave zavarovanja ter prijave spre- 
memb med zavarovanjem. Podatke o zavarovalnih osnovah in 
o obdobju v posameznem koledarskem letu, v katerem so bili 
zavarovani, prijavlja uprava za javne prihodke, ki za določene 
skupine zavarovancev obračunava in od njih izterjuje pri- 
spevke. 

Zavod za zaposlovanje prijavlja podatke za nezaposlene 
osebe, ki prejemajo denarna nadomestila za primer brezpo- 
selnosti oziroma opravljajo javna dela. 

Zavod za izvrševanje kazenskih sankcij prijavlja podatke za 
zapornike, ki delajo s polnim delovnim časom in so zato 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje prijavlja podatke za zavaro- 
vance, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani v času po 
prenehanju delovnega razmerja, v katerem še prejemajo 
nadomestilo plače iz zdravstvenega zavarovanja. 

Med zavezance za dajanje podatkov matične evidence so 
uvrščeni tudi organi za vodenje matičnih knjig, ki so dolžni 
zavodu poslati obvestilo o smrti uživalca pokojnine. Glede na 
to, da praviloma ne vedo, ali je bil umrli uživalec pokojnine ali 
ne, bo verjetno zavod prejel obvestilo o vsaki smrti, nato pa bo 
sam ugotovil status umrlega. 

V osnutku zakona je določen katalog vseh podatkov matične 
ovidence, ki se vnesejo v matično evidenco o zavarovancih, 
o starostnih ali invalidskih upokojencih, o uživalcih družin- 
skih pokojnin, o uživalcih invalidnin, o uživalcih dodatkov za 
Pomoč in postrežbo in o uživalcih nadomestil iz invalidskega 
zavarovanja na podlagi preostale delovne zmožnosti. Dolo- 
čeni so tudi podatki, ki se vnesejo v matično evidenco o zave- 
zancih za prispevek. 

Navedeni podatki matične evidence se v večini uporabljajo 
tudi za potrebe zavoda za zaposlovanje in zavoda za zdrav- 
stveno zavarovanje. Zato so predvideni skupni obrazci in 
prijavno odjavna služba ter enotna organizacija, logična kon- 
trola ter shranjevanje podatkov o dajalcih podatkov ter 
o zavarovancih. To velja predvsem za prijavo v zavarovanje, 
odjavo iz zavarovanja ter prijavo sprememb med zavarova- 
njem. Podatki o doseženi zavarovalni dobi in plačah, zavaro- 
valnih osnovah in nadomestilih plač pa so pomembni le za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

V osnutku zakona so določene prijave podatkov, ki jih morajo 
predložiti posamezni dajalci podatkov. 

Zaščita osebnih podatkov, ki se zbirajo v matični evidenci je 
urejena skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Za vodenje matične evidence se bodo po predlogu zakona 
uporabljala enotna matična številka občana kot ključna 
oznaka za zavarovanca in druge fizične osebe in matična 
številka iz enotnega registra kot identifikacijski znak za 
podjetja in druge organizacije. Uporabljajo se tudi enotne 
klasifikacije in šifranti dejavnosti, poklicev, strokovne izo- 
brazbe, šolske izobrazbe in drugih obeležij, ki se vodijo 
v državnem statističnem sistemu. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

V osnutku zakona se v bistvu ohranja dosedanji način zbira- 
nja podatkov in vodenja matične evidence, zato za izvedbo 
takšnega zakona ne bi bila potrebna dodatna finančna sred- 
stva. 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je v več kot 
dvajsetih letih, odkar vodi matično evidenco na podoben 
način, kot je predviden v tem predlogu za izdajo zakona, 
ustvaril kadrovsko, organizacijsko, tehnično ter programsko 
podlago za izvajanje tega zakona. 

BESEDILO ČLENOV 
I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(Smoter zakona) 

S tem zakonom se ureja matična evidenca zavarovancev, 
uživalcev pravic i2 pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
upokojencev (v nadaljnem besedilu: matična evidenca), ki 
vsebuje podatke, ki so potrebni za uveljavljanje pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter za izvajanje 
tega zavarovanja. 

V matični evidenci se vodijo podatki o zavarovancih in užival- 
cih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na 
način, ki je predpisan s tem zakonom. 

2. člen 
(Upravljalec matične evidence) 

Upravljalec matične evidence je Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
Zavod). 

Za opravljanje posameznih nalog pri vodenju matične evi- 
dence lahko Zavod pooblasti drugo službo ali zavod. 

3. člen 
(Enotna metodologija) 

Matična evidenca se vodi po enotnih metodoloških načelih, ki 
jih določi Zavod po predhodnem mnenju centralnega stati- 
stičnega urada v Republiki Sloveniji. 
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Podatki se vnašajo v matično evidenco po enotnem kodeksu 
šifer in klasifikacij, ki se uporabljajo kot nacionalni standardi. 

Matična evidenca se vodi tako, da se podatki, določeni s tem 
zakonom, vpisujejo v predpisane obrazce, vnašajo na sred- 
stva za avtomatsko obdelavo podatkov in druga sredstva za 
vodenje evidenc. 

4. člen 
(Uporaba podatkov matične evidence) 

Podatki, ki jih vsebuje matična evidenca, se uporabljajo za 
uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja, za izvajanje tega zavarovanja ter za druge potrebe 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zavarovanja za 
primer brezposelnosti. 

Državna statistika in zdravstveno zavarovanje imata pravico 
do individualnih podatkov, ki jih vsebuje matična evidenca. 
Podatke lahko uporabljata za tvorjenje registrov in izvajanje 
nacionalnega programa statističnih raziskovanj. 

Način uporabe podatkov matične evidence ne sme biti 
v nasprotju s predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

5. člen 
(Subjekti matične evidence) 

V matično evidenco se vnesejo podatki: 

- o osebah, ki so zavarovane po Zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Ur. 1. RS, št. 12/92, v nadaljevanju: 
ZPIZ); 
- o osebah, ki trenutno niso vključene v zavarovanje, pa jim je 
pokojninska doba priznana z odločbo pristojnega organa, 
oziroma jim je čas, ki so ga prebili v zavarovanju, vpisan 
v delovno knjižico ali v drugo javno listino (v nadalnjem 
besedilu: zavarovanci); 
- o osebah, ki so uveljavile kakšno pravico iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji na podlagi 
ZPIZ oziroma po predpisih o nadomestilih za terjatve iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja, nastale v tujini (v 
nadaljnjem besedilu, uživalci pravic); 
- o zavezancih za plačevanje prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. 

6. člen 
(Dajalci podatkov) 

Podatki se vnesejo v matično evidenco na podlagi prijav, ki jih 
vložijo naslednje fizične in pravne osebe, ki imajo po tem 
zakonu dolžnost sporočanja podatkov (v nadaljnjem bese- 
dilu: dajalci podatkov): 
- gospodarske družbe, zavodi, ustanove družbenih dejavno- 
sti (državni organi, stranke), banke in druge finančne organi- 
zacije, zavarovalnice, zadruge, društva in druge pravne 
osebe, ki zaposlujejo delavce (v nadaljnjem besedilu: pravne 
osebe); 
- zasebni delodajalci in druge fizične osebe, ki zaposlujejo 
delavce; 
- zavarovanci, ki so sami zavezanci za plačevanje prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; 
- Republiški zavod za zaposlovanje, ki izplačuje nadomestila 
zavarovancem iz 17. člena ZPIZ; 
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; 
- zavodi za izvrševanje kazenskih sankcij, v katerih so osebe 
na prestajanju kazni zapora, ki delajo s polnim delovnim 
časom in 
- Republiška uprava za javne prihodke. 

II. PODATKI MATIČNE EVIDENCE 
7. člen 

(Podatki o zavarovancih) 
O zavarovancih se vnesejo v matično evidenco naslednji po- 
datki: 

- priimek, ime, rojstni priimek; 
- enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: 
EMŠO); 
- naslov stalnega prebivališča; 
- poklic, ki ga opravlja; 
- šolska izobrazba; 
- stopnja strokovne izobrazbe; 
- stopnja strokovne usposobljenosti; 
- podlaga za zavarovanje; 
- ali je zavarovanec s telesno okvaro najmanj 70 %, vojaški 
invalid I. do VI. skupine, civilni invalid vojne I. do VI. skupine, 
slepa oseba, oseba, zbolela za distrofijo in podobnimi mišič- 
nimi in živčnomišičnimi obolenji, paraplegijo, cerebralno in 
otroško paralizo, multiplosklerozo in ekstrapiramidnimi obo- 
lenji; 
- datum vstopa v zavarovanje; 
- o delu, ki ga je zavarovanec opravljal in za katero se mu je 
zavarovalna doba štela s povečanjem in stopnja povečanja; 
- o pokojninski dobi; 
- o ugotovljeni plači oziroma zavarovalnih osnovah, od kate- 
rih se bili plačani prispevki (v nadaljnjem besedilu: plača); 
- število ur polnega delovnega časa organizacije ali deloda- 
jalca (samo polne ure); 
- število polnih ur dejanskega delovnega časa zavarovanca; 
- število ur na delu, za katere je zavarovanec prejel plačo 
oziroma za katere so plačani prispevki od zavarovalne os- 
nove; 
- število ur odsotnosti z dela, za katere je zavarovanec prejel 
nadomestilo plače, ki se všteva v pokojninsko osnovo; 
- prvič zaposlen v Republiki Sloveniji; 
- vrsta delovnega mesta; 
- registrska številka zavezanca za prispevek; 
- datum in vzrok prenehanja zavarovanja. 

8. člen 
(Podatki o osebnih upokojencih) 

O uživalcih starostnih in invalidskih pokojnin se vnesejo 
v matično evidenco poleg podatkov, ki so že zbrani v matični 
evidenci zavarovancev, še naslednji podatki: 
- vrsta pokojnine, pravni naslov, ki je bil podlaga za določitev 
pokojnine, zmanjšanje oziroma povečanje pokojnine, datum 
priznanja pravice do pokojnine, datum pričetka izplačevanja 
pokojnine, datum prekinitve in ponovnega pričetka izplačeva- 
nja pokojnine ter datum prenehanja pravice do pokojnine, 
- vrsta, vzrok, datum nastanka in kategorija invalidnosti ter 
diagnoza, 
- datum ugotovitve invalidnosti; 
- pokojninska osnova in leto pred letom, v katerem se uve- 
ljavljajo pravice, na katero so preračunane plače, 
- znesek pokojnine. 

9. člen 
(Podatki o uživalcih družinske pokojnine 

O uživalcih družinske pokojnine se vnesejo v matično evi- 
denco poleg podatkov, ki so že zbrani v matični evidenci 
zavarovancev, še naslednji podatki: 

- priimek in ime, EMŠO; 
- sorodstvo z umrlim zavarovancem ali uživalcem pokojnine, 
- iz 7. člena tega zakona za umrlega zavarovanca oziroma i z 
7. in 8. člena za umrlega uživalca pokojnine, po katerem ima|o 
pravico do družinske pokojnine; 
- datum in vzrok smrti zavarovanca ali uživalca pokojnine; 
- datum pridobitve pravice do družinske pokojnine, datum 
pričetka izplačevanja družinske pokojnine in datum preneha- 
nja pravice do družinske pokojnine; 
- znesek družinske pokojnine. 

10. člen 
(Udeležba v vojni) 

O uživalcih pokojnine se poleg podatkov iz 8. in 9. čl00®1®!3 

zakona navedejo še podatki o tem, ali so udeleženci NU , 
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španske revolucionarne in osvobodilne vojne, grške NOB, 
vojni ujetniki s pravico do povečanja pokojnin do 30% ali so 
pridobili pravico do pokojnine po posebnih predpisih. 

11. člen 
(Podatki o uživalcih Invalidnin) 

0 uživalcih invalidnin se vnesejo v matično evidenco poleg 
podatkov iz 7. ali 8. oziroma 9. člena tega zakona, še naslednji 
podatki: 

- vrsta, vzrok in stopnja telesne okvare, 
- datum pridobitve in datum prenehanja pravice do invalid- 
nine, 
- znesek invalidnine. 

12. člen 
(Podatki o uživalcih dodatka za pomoč in postrežbo) 

0 uživalcih dodatkov za pomoč in postrežbo se vnesejo 
v matično evidenco poleg podatkov iz 7., 8. oziroma 9. člena 
tega zakona, še naslednji podatki: 

- vrsta dodatka za pomoč in postrežbo, 
~ datum pridobitve in datum prenehanja pravice, 
~ znesek dodatka. 

13. člen 
(Podatki o uživalcih kratkoročnih nadomestil) 

0 uživalcih nadomestil na podlagi preostale delovne možno- 
sti se vnesejo v matično evidenco poleg podatkov iz 7. člena 
tega zakona, še naslednji podatki: 

~ vrsta nadomestila, 
~ osnova za odmero nadomestila, 
- datum pridobitve in datum prenehanja pravice, 
- znesek nadomestila- datum ugotovitve invalidnosti, 
~ vrsta, vzrok, datum nastanka in kategorija invalidnosti ter 
diagnoza. 

14. člen 
(Podatki o zavezancih za prispevek) 

® organizacijah, ki so zavezanke za prispevek, se poleg regi- 
jske številke zavezanca za prispevek vnesejo v matično 
'videnco naslednji podatki: 

" ime organizacije in firma; 
"" naslov sedeža: 
~~ naziv dejavnosti; 
~ Šifra dejavnosti; 

matična številka enotnega registra, ki jo dodeli organ iz 3. 
*'ena tega zakona; 
- razvrstitev zavezanca (sektor); 
- datum vpisa v sodni register; 
"" datum pričetka poslovanja; 
" delovni čas: 
"" številka žiro računa; 
" datum prenehanja poslovanja; 

vzrok prenehanja poslovanja; 
"" datum izbrisa iz sodnega registra. 

15. člen 
(Podatki o samostojnih zavezancih za prispevek) 

® zavarovancih, ki sami plačujejo prispevek za svoje zavaro- 
,®nie, in za pri njih zaposlene delavce se poleg registrske 
tevilke zavezanca za prispevek vnesejo v matično evidenco 

n®slednji podatki: 

Priimek in ime osebe, ki je zavezana za plačilo prispevka (v 
nadaljevanju: zavezanec); 
^ EMIo; 

"aslov stalnega prebivališča zavezanca; 

- ime obratovalnice; 
- naslov obratovalnice oziroma poslovnega prostora; 
- naziv dejavnosti; 
- šifra dejavnosti; 
- matična številka obratovalnice; 
- razvrstitev zavezanca (sektor); 
- žiro račun oziroma drug račun, preko katerega zavezanec 
posluje; 
- katastrski dohodek oziroma drug dohodek od kmetijske 
dejavnosti; 
- datum pričetka opravljanja dejavnosti; 
- delovni čas obratovalnice; 
- datum prenehanja poslovanja; 
- vzrok prenehanja poslovanja. 

16. člen 
(Določitev registrske številke zavezanca za prispevek) 

Zavod določi zavezancem za plačevanje prispevka za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje registrsko številko zave- 
zanca za prispevek. 

Registrska številka je sestavljena iz označbe registrske izpo- 
stave (4 mesta), tekoče zaporedne številke registra (5 mest) in 
kontrolne številke (1 mesto).III. UVEDBA IN VODENJE 
MATIČNE EVIDENCE 

17. člen 
(Uvedba matične evidence o zavarovancih) 

Matična evidenca o zavarovancih se uvede s tem, da se vanjo 
vnesejo podatki o zavarovancih na podlagi prijav v zavarova- 
nje, ki jih vložijo zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje. 

Prvič vložena prijava v zavarovanje je hkrati prijava za uvedbo 
matične evidence. 

18. člen 
(Prijava v zavarovanje) 

Prijava v zavarovanje za zavarovanca vsebuje podatke iz 1. do 
8. alinee 7. člena tega zakona s stanjem na dan njene vložitve 
in datum prvega vstopa v zavarovanje. 

19. člen 
(Podatki o predhodno dopolnjeni pokojninski dobi) 

Podatki o pokojninski dobi zavarovanca, dopolnjeni do dneva 
vložitve prijave za uvedbo matične evidence se vnesejo 
v matično evidenco na podlagi podatkov iz delovne knjižice 
ali na podlagi pravnomočnih odločb, s katerimi so pristojni 
organi ugotovili pokojninsko dobo oziroma na podlagi drugih 
javnih listin. 

20. člen 
(Uvedba matične evidence o uživalcih pravic) 

Za uživalce pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja se uvede in vodi matična evidenca na podlagi podatkov iz 
matične evidence o zavarovancih ter odločbe o priznanju 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

21. člen 
(Vodenje matične evidence) 

Matična evidenca se vodi tako, da se vanjo vnesejo: 

- podatki o vseh osebah, ki pridobijo lastnost zavarovanca, 
- podatki o prenehanju zavarovanja oseb, o katerih so 
podatki vpisani v matično evidenco, 
- podatki o zavarovalni dobi in o plačah oziroma osnovah, ki 
jih je zavarovanec dosegel v prejšnjem koledarskem letu, 
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- podatki o pričetku poslovanja zavezanca za plačevanje 
prispevkov, 
- podatki o uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, 
- spremembe podatkov iz prve do pete alinee tega člena. 

22. člen 
(Krajevna pristojnost za vodenje matične evidenc«) 

Za vodenje matične evidence je krajevno pristojna: 

- za zavarovance, zaposlene v organizaciji - enota Zavoda, 
na območju katere je sedež organizacije oziroma poslovne 
enote organizacije, če je ta samostojni zavezanec za plačeva- 
nje prispevka; 

- za zavarovance, zaposlene pri delodajalcu - enota Zavoda, 
na območju katere je delodajalec registriral opravljanje dejav- 
nosti oziroma na območju katere ima delodajalec - druga 
fizična oseba stalno prebivališče; 

- za zavarovance, ki sami plačujejo prispevek za svoje zava- 
rovanje - enota Zavoda, na območju katere je zavarovanec 
registriral opravljanje dejavnosti oziroma na območju katere 
ima zavarovanec stalno prebivališče; 

- za osebe, ki so zavarovane na podlagi opravljanja kmetijske 
dejavnosti - enota Zavoda, na območju katere je sedež 
organa, pristojnega za odmero in pobiranje davka iz dohodka 
od kmetijske dejavnosti; 

- za zavarovance iz 17. člena ZPIZ — enota Zavoda, na 
območju katere je enota Zavoda za zaposlovanje, pri katerem 
je zavarovanec prijavljen kot nezaposlena oseba oziroma 
oseba, ki opravlja javna dela; 

- za zavarovance iz 18. člena ZPIZ - enota Zavoda, na 
območju katere je zavod za izvrševanje kazenskih sankcij, 
kjer zavarovanec prestaja zaporno kazen; 

- za uživalce pravic - enota Zavoda, pri kateri je uživalec 
uveljavil kakšno pravico iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

IV. VLAGANJE PRIJAV MATIČNE EVIDENCE 

23. člen 
(Zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje) 

Za zavarovance iz 8. in 10. člena ZPIZ vložijo prijave v zavaro- 
vanje: 

1 Zavezanci za plačevanje prispevkov, ki imajo status pravne 
osebe. 

2. Zavezanci za plačevanje prispevkov, ki nimajo statusa 
pravne osebe: 

- osebe, ki v Republiki Sloveniji z osebnim delom samostojno 
opravljajo gospodarsko ali odvetniško dejavnost kot edini ali 
glavni poklic, 
- druge fizične osebe, ki zaposlujejo delavce (v nadaljnjem 
besedilu: delodajalci). 

Zavarovanci iz 9., 11., 12., 13., 15., 16. in 24. člena ZPIZ sami 
vložijo prijave v zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: samo- 
stojni zavezanci za prispevek). 

Za zavarovance iz 17. člena ZPIZ vloži prijavo v zavarovanje 
pristojna enota zavoda za zaposlovanje. 

Za zavarovance iz 18. člena ZPIZ vloži prijavo v zavarovanje 
zavod za izvrševanje kazenskih sankcij, kjer zavarovanec pre- 
staja zaporno kazen. 

24. člen 
(Krajevna pristojnost za vlaganje prijav) 

Zavezanci za vlaganje prijav vlagajo prijave v zavarovanje, 
odjave iz zavarovanja in druge prijave podatkov pri enoti 
Zavoda, ki je pristojna za vodenje matične evidence po tem 
zakonu, oziroma pri pooblaščenem organu na območju pri- 
stojne enote Zavoda. 

Pri enoti Zavoda iz prejšnjega odstavka vložijo zavezanci za 
vlaganje prijav tudi prijavo sprememb podatkov oziroma spre- 
memb med zavarovanjem. 

Prijave podatkov in prijave sprememb podatkov se vložijo 
v rokih, ki jih predpisuje ta zakon. 

25. člen 
(Potrdilo in obvestilo o vloženi prijavi in odjavi) 

Vložniku prijave v zavarovanje oziroma odjave iz zavarovanja 
Zavod oziroma pooblaščeni organ potrdi vložitev prijave, 
spremembe oziroma odjave. 

Za samostojne zavezance za prispevek vroči Zavod oziroma 
pooblaščeni organ en izvod prijave v zavarovanje, odjave iz 
zavarovanja oziroma prijave spremembe med zavarovanjem 
pristojni upravi za javne prihodke zaradi odmere in pobiranje 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

26. člen 
(Prijave, ki jih vlagajo pravne osebe) 

Zavezanci iz 1. točke prvega odstavka 23. člena tega zakona 
vložijo pri Zavodu: 

- prijavo pričetka in prenehanja poslovanja ter prijavo spre- 
memb v poslovanju; 
- prijavo v zavarovanje za vsakega novega zaposlenega 
delavca; odjavo iz zavarovanja za vsakega delavca, ki 
preneha delovno razmerje in prijavo sprememb med zavaro- 
vanjem za vsakega delavca; 
- prijavo podatkov o ugotovljeni zavarovalni dobi in plači ter 
nadomestilih plače za vsakega delavca, ki je bil v prejšnjem 
koledarskem letu v delovnem razmerju in prijavo spremembe 
teh podatkov. 

27. člen 
(Prijave, ki jih vlagajo delodajalci) 

Zavezanci iz 2. točke prvega odstavka 23. člena tega zakona 
vložijo pri Zavodu: 

- prijavo pričetka in prenehanja poslovanja in prijavo spre- 
memb med poslovanjem; i 
- prijavo v zavarovanje za vsakega novega zaposlenega 
delavca, odjavo iz zavarovanja za vsakega delavca, ki ^ 
preneha delovno razmerje in prijavo sprememb med zavaro- ( 
vanjem za vsakega delavca. ' 

28. člen 
(Prijave, ki jih vlagajo samostojni zavezanci za prispevek) 

Zavezanci iz drugega odstavka 23. člena tega zakona vložijo 
pri Zavodu: < 

«. 
- prijavo pričetka in prenehanja poslovanja ter prijavo spre- 
memb med poslovanjem; J 
- prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijav » 
sprememb med zavarovanjem. 

29. člen 
(Prijave, ki jih vlaga Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije) F>| 

Zavod za zdravstveno zavarovanje vloži pri Zavodu: ^ 
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- prijavo podatkov o zavarovalni dobi za obdobja za katera je 
zavarovanec prejemal nadomestila plače po prenehanju 
delovnega razmerja, ter prijavo sprememb teh podatkov; 
- prijavo podatkov o nadomestilih plač iz naslova zdravstve- 
nega zavarovanja v obdobju po prenehanju delovnega raz- 
merja ter prijavo sprememb teh podatkov. 

30. člen 
(Prljave, ki |ih vlaga Republiški Zavod za zaposlovanje) 

Zavod za zaposlovanje vloži pri Zavodu za zavarovance iz 17. 
Cena ZPIZ: 

- prijavo v zavarovanje, prijavo prenehanja zavarovanja in 
Prijavo sprememb med zavarovanjem; 
~ prijavo podatkov o osnovah za zavarovanje in o zavarovalni 
jtobi, doseženi v zavarovanju po 17. členu ZPIZ v prejšnjem 
koledarskem letu, ter prijavo sprememb teh podatkov. 

31. člen 
(Prijave, ki jih vlaga zavod za izvrševanje kazenskih sankcij) 

Zavod za izvrševanje kazenskih sankcij vloži pri Zavodu za 
zavarovance iz 16. člena ZPIZ: 

prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo 
sprememb med zavarovanjem; 
~ prijavo podatkov o osnovah za zavarovanje in o zavarovalni 
£°bi, doseženi v zavarovanju po 18. členu ZPIZ v prejšnjem 
koledarskem letu ter prijavo sprememb teh podatkov. 

32. člen 
(Prijave, ki jih vlaga Uprava za javne prihodke) 

Jjprava za javne prihodke vloži pri Zavodu za zavarovance iz 
ru9ega odstavka 23. člena tega zakona in za delavce, zapo- 
'ene pri delodajalcih prijavo podatkov o plačah oziroma 

v»i'arova'n'h osnovah ter nadomestilih plače oziroma zavaro- ®Nh osnov in o doseženi zavarovalni dobi v prejšnjem 
0|8darskem letu ter prijavo sprememb teh podatkov. 

33. člen 
(Podatki o uživalcih kratkoročnih nadomestit) 

Na ^ Podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, vodi Zavod 
lično evidenco o nadomestilih na podlagi preostale 

vi °Vne zmožnosti in o zavarovalni dobi, doseženi med njiho- 
Prejemanjem, kakor tudi o spremembah teh podatkov. 

34. člen 
(Obvestilo o smrti) 

^avon'' pr's,0ini za vodenje matičnih knjig so dolžni poslati 
Uiiu i obvestilo o vpisu smrti v mrliško knjigo, če je bil umrli 

'6c pokojnine. 

35. člen 
(Revizija prijav) 

^ 5 V o H ■ 
kov q 

)e Pooblaščen preverjati pravilnost prijavljenih podat- 
zavarovancih in zavezancih za plačevanje prispevka. 

C>ajaiCi 
v Us, ' Podatkov so dolžni Zavodu omogočiti vpogled 

dokumentacijo, da preveri pravilnost prijavljenih 

36. člen 
(Ugotovitev plače In zavarovalne dobe) 

'a6e 
\°2'rOTia zavarovalne osnove in nadomestila plače ozi- 

***— lec 

roma zavarovalne osnove, ki so podlaga za ugotovitev pokoj- 
ninske osnove ter zavarovalno dobo ugotovi Zavod v skladu 
s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Podatke o plačah in nadomestilih plače za zavarovance 
v delovnem razmerju vpišejo organizacije oziroma uprava za 
javne prihodke v ustrezne prijave na podlagi z zakonom 
določenih evidenc oziroma dokončno ugotovljene plače po 
zaključnem računu za preteklo leto. 

Zavod preveri pravilnost podatkov ter način izpolnjevanja 
prijav iz prejšnjega odstavka. 

37. člen 

Če Zavod pri preverjanju iz prejšnjih dveh členov ugotovi, da 
prijava ni bila pravilno izpolnjena, zahteva od dajalca podat- 
kov popravek v roku 30 dni in o tem obvesti zavarovanca. 

Če dajalec podatkov ne popravi prijave podatkov v roku iz 
prejšnjega odstavka, se šteje, da prijava ni bila vložena. 

38. člen 
(Naknadna sprememba podatkov) 

Podatki, vnešeni v matično evidenco na način, ki ga ureja ta 
zakon, se lahko naknadno spremenijo v naslednjih primerih: 

- če pristojni organ naknadno v predpisanem postopku ugo- 
tovi spremembo podatkov; 
- če so podatki o pokojninski dobi, lastnosti zavarovanca, 
zavarovalni dobi ali plačah oziroma osnovah, ki so podlaga za 
izračun pokojninske osnove, vpisani v matično evidenco na 
podlagi lažnih listin; 
- če se s preverjanjem podatkov ali kako drugače ugotovi, da 
so v matično evidenco vpisani nepravilni, netočni ali nepo- 
polni podatki; 
- v drugih primerih, v katerih se po splošnem upravnem 
postopku lahko uporabijo izredna pravna sredstva. 

Podatki, vpisani v matično evidenco, se spremenijo na pod- 
lagi ustrezne prijave spremembe podatkov po postopku, ki ga 
ureja ta zakon. 

V. LASTNOST ZAVAROVANCA 

39. člen 
(Opredelitev lastnosti zavarovanca) 

Lastnost zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja ima oseba, ki izpolnjuje pogoje za obvezno ali prosto- 
voljno zavarovanje po ZPIZ in je prijavljena v zavarovanje. 

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz druge in tretje alinee 9., 11., 
12., 13., 16. in 24. člena ZPIZ in so prijavljene v zavarovanje, 
imajo lastnost zavarovanca, če je zanje plačan prispevek 
oziroma se odpisani prispevki štejejo za plačane. 

Lastnost zavarovanca za posebne primere zavarovanja ima 
oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 21. ali 22. člena ZPIZ in je zanjo 
plačan prispevek. 

40. člen 
(Pridobitev lastnosti zavarovanca) 

Lastnost zavarovanca pridobijo ob pogoju vložene prijave 
v zavarovanje: 

- osebe iz 8. In 10. člena ZPIZ - z dnem vstopa v delovno 
razmerje; 
- osebe iz 17. člena ZPIZ - z dnem pridobitve pravice do 
denarnega nadomestila za primer brezposelnosti oziroma 
z dnem pričetka opravljanja javnih del; 
- osebe iz 18. člena ZPIZ - z dnem pričetka dela s polnim 
delovnim časom; 



- osebe iz 9. člena - z dnem zaposlitve pri tujem delodajalcu 
na ozemlju Republike Slovenije oziroma z dnem zaposlitve pri 
tujem delodajalcu v tujini oziroma z dnem vstopa v obvezno 
zav arovanje pri tujem nosilcu zavarovanja; 
- osebe iz 11. člena ZPIZ - z dnem pričetka opravljanja 
samostojne gospodarske ali poklicne dejavnosti; 
- osebe iz 12. člena ZPIZ - z dnem, ko pričnejo osebno voditi 
zasebno podjetje; 
- osebe iz 13. in 15. člena ZPIZ - z dnem pričetka opravljanja 
kmetijske dejavnosti; 
- osebe iz 16. člena ZPIZ - z dnem pridobitve lastnosti 
vrhunskega športnika oziroma šahista; 
- osebe iz 24. člena ZPIZ - z dnem vložitve prijave v zavaro- 
vanje. 

Osebe iz prejšnjega odstavka pridobijo lastno zavarovanca 
z dnem, določenim v prejšnjem odstavku tudi, če iz objektiv- 
nih vzrokov niso vložile prijave v zavarovanje v rokih po tem 
zakonu, vložile pa so jo v roku enega leta od dneva izpolnitve 
pogojev za vstop v zavarovanje. 

Po preteku enega leta od dneva izpolnitve pogojev za vstop 
v zavarovanje pridobijo osebe iz prejšnjega odstavka lastnost 
zavarovanca z dnem vložitve prijave v zavarovanje. 

41. člen 
(Ugotavljanje pogojev za vstop v zavarovanje) 

Izpolnjevanje pogojev za vstop v obvezno ali prostovoljno 
zavarovanje se ugotavlja ob vložitvi prijave v zavarovanje. 

42. člen 
(Ugotavljanje pravice do pokojninskega in Invalidskega 

zavarovanja) 

Oseba, kateri Zavod oziroma pooblaščeni organ odkloni spre- 
jem prijave v zavarovanje, in oseba v delovnem razmerju, za 
katero organizacija oziroma delodajalec ni vložil prijave 
v zavarovanje, lahko zahteva, da se ji prizna pravica do pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. 

Zahtevo za priznanje pravice do pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja vloži oseba iz prejšnjega odstavka pri enoti 
Zavoda, ki je pristojna za uveljavljanje pravic iz pokojninskega 
zavarovanja po ZPIZ. 

43. člen 
(Ugotavljanje lastnosti zavarovanca) 

Oseba, ki želi, da se ji za določeno obdobje ugotovi lastnost 
zavarovanca, vloži zahtevo za ugotovitev lastnosti zavaro- 
vanca pri enoti Zavoda, ki je pristojna za uveljavljanje pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja po ZPIZ. 

44. člen 
(Uporaba določb o postopku) 

Za odločanje o zahtevi iz 42. in 43. člena se uporabljajo 
določbe ZPIZ o postopku za uveljavljanje pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. 

Način dokazovanja pravice do pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter lastnosti zavarovanca predpiše Zavod. 

45. člen 
(Vložitev prijave po uradni dolžnosti) 

Za osebo, ki ni sama zavezanec za vlaganje prijav v zavarova- 
nje zase in ji je s pravnomočno odločbo priznana pravica do 
pokojninskega in invalidskega zavarovanje, pa zavezanec za 
vložitev prijave ni vložil prijave v zavarovanje v roku osem dni 
po pravnomočnosti te odločbe, vloži Zavod prijavo v zavaro- 
vanje po uradni dolžnosti. 

46. člen 
(Izguba lastnosti zavarovanca) 

Oseba iz drugega in tretjega odstavka 39. člena tega zakona, 
za katero je bila vložena prijava v zavarovanje, izgubi lastnost 
zavarovanca za to obdobje v primeru, da za obdobje zavaro- 
vanja niso plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje v predpisanem roku oziroma se prispevki ne 
štejejo za plačane. 

47. člen 
(Odločba o izgubi lastnosti zavarovanca) 

O izgubi lastnosti zavarovanca v primerih iz prejšnjega člena 
Zavod izda odločbo. Ta odločba učinkuje od dneva, ko niso 

več izpolnjeni pogoji za vstoD v zavarovanje. 
48. člen 

(Odjava po uradni dolžnosti) 

Če zavarovanec, za katerega je vložena prijava v zavarovanje, 
nima več pravice do zavarovanja po ZPIZ, Zavod pozove 
zavezanca za vlaganje prijav, da za zavarovanca vloži odjavo 
iz zavarovanja. 

Če zavezanec za vlaganje prijav ne vloži odjave iz zavarovanja 
za zavarovanca iz prejšnjega odstavka v roku osem dni po 
prejemu poziva, to stori Zavod po uradni dolžnosti. 

49. člen 
(Ničnost prijave v zavarovanje) 

Prijava v zavarovanje, vložena na podlagi lažnih podatkov ali 
ponarejenih listin je nična.Ničnost ugotovi Zavod po uradni 
dolžnosti. 

VI. PRAVICE ZAVAROVANCA 

50. člen 
(Subsidlarna uporaba zakona o varstvu osebnih podatkov) 

Pravice zavarovancev, njihovo varstvo in omejitve se zagotav- 
ljajo po določbah zakona o varstvu osebnih podatkov, če 
s tem zakonom ni drugače določeno. 

51. člen 
* (Sodno varstvo) 

Zavarovanec, ki meni, da so kršene njegove pravice iz tega 
zakona, lahko s predlogom zahteva sodno varstvo. 

Predlog se lahko vloži v času, dokler traja kršitev. 

O predlogu odloča sodišče, pristojno za reševanje sporov iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

VII. NADZORSTVO 

52. člen 
(Nadzor nad izvajanjem zakona) 

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja ministr* 
stvo, pristojno za delo. 

53. člen 
Inšpekcijski nadzor osebnih podatkov) 

Inšpekcijski nadzor se opravlja po določbah Zakona o varstvu 
osebnih podatkov. 
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VIII. ROKI ZA VLOŽITEV PRIJAV IN VNOS PODATKOV 
V MATIČNO EVIDENCO 

54. člen 
(Roki za vložitev prijav podatkov) 

Prijave podatkov za matično evidenco je treba vložiti v nasled- 
njih rokih: 

- prijavo pričetka poslovanja, prijavo prenehanja poslovanja 
in prijavo spremembe v poslovanju zavezanca za vplačevanje 
prispevka - v osmih dneh od dneva pričetka poslovanja 
oziroma od dneva prenehanja poslovanja oziroma od dneva 
nastanka spremembe v poslovanju zavezanca za vplačevanje 
prispevka; 
- prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo 
sprememb med zavarovanjem - v osmih dneh od dneva, ko 
delavec nastopi delo ali dopolni pogoje za vstop v obvezno 
zavarovanje, ali od izdaje odločbe o lastnosti zavarovanca in 
zavarovalni osnovi oziroma od dneva, ko preneha delavcu 
delovno razmerje ali zavarovanje, oziroma od dneva nastanka 
spremembe med zavarovanjem; . 
~ prijavo podatkov o ugotovljeni zavarovalni dobi in ugotov- 
ljeni plači oziroma zavarovalni osnovi ter prijavo podatkov 
o nadomestilih plač - najpozneje do 30. aprila tekočega leta 
za preteklo koledarsko leto; 
~ prijavo sprememb podatkov o zavarovalni dobi in plačah 
oziroma zavarovalnih osnovah, prijavo sprememb podatkov 
o nadomestilih plač - v osmih dneh od dneva, ko je bila 
ugotovljena sprememba poslanih podatkov; prijavo podatkov 
0 pozneje ugotovljeni pokojninski dobi oziroma povečanju 
zavarovalne dobe - v osmih dneh od dneva, ko je postala 
odločba o pokojninski dobi pravnomočna, oziroma od dneva, 
*0 je bilo ugotovljeno dejansko stanje glede nalog, na katerih 
se zavarovalna doba šteje s povečanjem; 
~ prijavo smrti - v osmih dneh od vpisa v mrliško knjigo. 

55. člen 
(Roki za vnoa podatkov v matično evidenco) 

podatki za uživalce pravic se vnesejo v matično evidenco v 30 
neh po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice. 

Zavod mora vnesti v matično evidenco; 

Podatke iz prijav v zavarovanje, odjav iz zavarovanja in 
r'lav sprememb med zavarovanjem naslednji dan po pre- 
""»u prijave; * 
r^atke o zavarovančevi plači oziroma zavarovalni osnovi, 
let plače in zavarovalni dobi, doseženi v preteklem 
t3x

v 60 dneh od prejema prijave, najpozneje pa do konca K°čega leta za preteklo leto. 

'*• SHRANJEVANJE PODATKOV MATIČNE EVIDENCE 

56. člen 
(Rok za hrambo dokumentacije) 

^okumentacijo, ki rabi za uvedbo in vodenje matične evi- 
nce, se hrani najmanj 30 let, računano od dneva pridobitve 

!et I?' u9°,ov,j®nih °a njeni podlagi, vendar ne manj kot 10 
i29ub Smrt' uiivalca Pravic oziroma njihovega prenehanja ali 

>,ki za osebe, o katerih se vodijo podatki v matični evi- 
'keo' 'n k' niso Pr'dob',e Pravice iz pokojninskega in invalid- 
ih93 zavarovanja, se hranijo najmanj 40 let, računano od niega vpisa podatkov v matično evidenco. 

57. člen 
(Uporaba mikrofilmov In fotokopij) 

esto izvirnih prijav se lahko hranijo prijave, posnete na 

mikrofilmih, če je z mikrofilmi zagotovljena reprodukcija pri- 
jave na izviren format ob popolni skladnosti z izvirnikom. 

Overjena fotografska kopija prijave rabi za dokazovanje dej- 
stev, vpisanih v matično evidenco. Overi jo Zavod. 

58. člen 
(Uničenje dokumentacije) 

Po izteku rokov iz 56. člena tega zakona uniči dokumentacijo, 
ki je rabila za uvedbo in vodenje matične evidence, strokovna 
komisija, ki jo imenuje Zavod. Predsednik komisije je pred- 
stavnik Arhiva Republike Slovenije. 

Komisija iz prejšnjega odstavka uniči tudi izvirne prijave po 
njihovem snemanju na mikrofilm (57. člen).X. ZAŠČITA PO- 
DATKOV 

59. člen 
(Dolžnoat varovanja uradne tajnosti) 

Osebe, zaposlene v Zavodu in osebe, ki občasno, na podlagi 
pogodbe, opravljajo določene posle za Zavod, ki pri svojem 
delu izvedo za vsebino osebnih podatkov o zavarovancih, 
morajo to varovati kot uradno tajnost. 

Dolžnost varovanja uradne tajnosti iz prejšnjega odstavka 
traja tudi po prenehanju delovnega razmerja ali dela pri Za- 
vodu. 

60. člen 

Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov 
atične evidence določi Zavod s splošnim aktom. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 

61. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek organizacija, ki zaposluje delavce. 

- če ne vloži prijave pričetka poslovanja, prijave prenehanja 
poslovanja ali prijave sprememb v poslovanju organizacije ali 
če jo vloži po izteku predpisanega roka; 
- če ne vloži prijave zavarovanja, odjave zavarovanja ali 
prijave sprememb med zavarovanjem ali če jo vloži po izteku 
predpisanega roka; 
- če ne vloži prijave podatkov o ugotovljeni zavarovalni dobi 
in ugotovljeni plači oziroma zavarovalnih osnovah ter nado- 
mestilih plače, ali če jo vloži po izteku predpisanega roka; 
- če ne vloži prijave spremembe podatkov o zavarovalni dobi 
in plači oziroma zavarovalni osnovi ter nadomestilu plače, ali 
če jo vloži po izteku predpisanega roka. 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje delo- 
dajalec, ki stori prekršek iz prve ali druge alinee prejšnjega 
odstavka. 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje samo- 
stojni zavezanec za prispevek, ki stori prekršek iz prveali 
druge alinee prvega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v organizaciji, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek dajalec podatkov oziroma odgovorna oseba v orga- 
nizaciji, če so v prijavah podatkov za matično evidenco vpi- 
sani nepravilni podatki. 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek dajalec podatkov, ki pooblaščeni osebi Zavoda pri 
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preverjanju pravilnosti prijavljenih podatkov ne omogoči vpo- 
gleda v ustrezno dokumentacijo. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

62. člen 
(Določitev tehnoloških načel, ilfrantov, definicij In 

obrazcev) 

Minister, pristojen za delo, predpiše po poprejšnjem mnenju 
organa iz 3. člena tega zakona, Zavoda, Zavoda za zdrav- 
stveno varstvo Slovenije In Republiškega zavoda za zaposlo- 
vanje, enotna metodološka načela za vodenje matične evi- 
dence (obeležja, definicije, klasifikacije idr.), enoten način 
določanja kontrolne številke ter enoten kodeks šifer za vpiso- 
vanje podatkov v matično evidenco. 

Obrazce prijav, določenih s tem zakonom, predpiše minister, 
pristojen za delo v sodelovanju z zavodi iz prejšnjega 
odstavka. 

63. člen 
(Uporaba dosedanjih predpisov) 

Matična evidenca, ki je bila uvedena in vodena po predpisih, 
veljavnih do uveljavitve tega zakona, se bo vodila dalje na 
način, ki ga določa ta zakon. 

Do izdaje aktov iz 62. člena tega zakona se uporabljajo pred- 
pisi, ki so veljali do izdaje tega zakona. 

64. člen 
(Vpis podatkov o zavarovanju v tujini) 

Državljanu Republike Slovenije, ki je bil na delu v tujini in ki 
ima ustrezno listino tujega nosilca zavarovanja, pri katerem je 
bil pokojninsko in invalidsko zavarovan, oziroma ustrezen 
dokument, določen z meddržavnim sporazumom o socialnem 
zavarovanju, je dolžan Zavod na njegovo zahtevo ta čas evi- 
dentirati v matični evidenci in mu o tem času izdati pisno 
obvestilo. 

Oseba iz prejšnjega odstavka vloži prijavo za uvedbo matične 
evidence v smislu tega zakona. 

65. člen 
(Vzpostavitev evidenc po tem zakonu) 

Zavod mora vzpostaviti evidenco vseh podatkov po tem 
zakonu v roku dveh let od uveljavitve tega zakona. 

66. člen 
(Prenehanje veljavnosti prejšnjih predpisov) 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati 
zakon o matični evidenci o zavarovancih in uživalcih pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list SFRJ. 
št. 34/79 in 68/88). 

67. člen 
(Pričetek veljavnosti) 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona je razdeljen na 11 poglavij. V prvem poglavju 
so določena temeljna načela za vzpostavitev, organizacijo in 
delovanje matične evidence, upravljalec matične evidence, 
osebe, za katere se zbirajo podatki in zavarovanci za sporoča- 
nje podatkov. Opredeljeno je, da se podatki matične evidence 
uporabljajo za potrebe pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja in za statistična raziskovanja, določena z zakonom. 
Skladno z načelom racionalnosti je matična evidenca zasno- 
vana na enotnih metodoloških načelih in po skupnih šifrantih 
in klasifikacijah, ki se uporabljajo v državi. 

Zavezanci za vlaganje prijav so delodajalci in samozaposleni 
zavarovanci. Zavod za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje in zavodi za izvrševanje kazenskih sankcij vlagajo 
prijave podatkov za zavarovance, za katere so dolžni plačevati 
prispevke. Med zavezanci za vlaganje prijav je navedena tudi 
uprava za javne prihodke, ki vodi evidence o zavarovancih, ki 
sami plačujejo prispevke (kmetje, obrtniki) za svoje zavarova- 
nje in od njih izterjuje prispevke. Zato je najbolj racionalno, da 
uprave za javne prihodke na podlagi evidenc, ki jih že vodijo, 
izpolnjujejo prijave podatkov za matično evidenco. Pri tem 
gre za izredno nalogo teh uprav, zato so upravičena do plačila 
za te storitve. 

V zakonu so predpisani podatki, ki se v matični evidenci 
zbirajo: 

- za zavarovance; 
- za starostne in invalidske upokojence; 
- za uživalce družinskih pokojnin; 
- za uživalce invalidnin; 
- za uživalce dodatkov za pomoč in postrežbo; 
- za uživalce nadomestil zaradi manjše plače na drugem 
ustreznem delu, zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, 

zaradi poklicne rehabilitacije, zaradi čakanja na drugo 
ustrezno delo ali drugo zaposlitev. 

V matično evidenco se vpišejo tudi osebni podatki in okoliš- 
čine, zaradi katerih ima zavarovanec pravico do ugodnejših 
pogojev za priznanje pravic oziroma do višjih •zneskov da- 
jatev. 

V 2. poglavju predloga zakona so določeni podatki, ki se 
zbirajo o delodajalcih oziroma o samozaposlenih zavarovan- 
cih, ki so sami zavezanci za plačevanje prispevkov za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje. 

Matična evidenca se vodi tako, da se vanjo vnesejo podatki, ki 
so jih prijavili zavezanci za vlaganje prijav. 

V četrtem poglavju je za vsako skupino zavarovancev pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja (opredeljeno v P03*' 
meznem členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju) določen zavezanec, ki mora vložiti prijavo v zavaro- 
vanje. 

V posebnem poglavju je opredeljen postopek za ugotavljanje 
lastnosti zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavar 
vanja. 

V poglavju o pravicah zavarovanca je posebej °Pred0li?naJa. 
pravica zavarovanca do sodnega varstva, glede njegovih osi 
lih pravic pa je določena uporaba zakona o varstvu oseD 
podatkov. 

Splošen nadzor nad izvajanjem zakona o matični 
opravlja republiški upravni organ, pristojen za delo, k'1 "n 
posebnih predpisih pristojen za področje pokojninskega 
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invalidskega zavarovanja. Skladno z zakonom o varstvu oseb- 
nih podatkov se opravlja inšpekcijski nadzor izvajanja varstva 
osebnih podatkov. 

V osmem poglavju predloga zakona je določen osemdnevni 
rok za prijavo, odjavo in prijavo sprememb med zavarovanjem 
in za prijavo smrti. Prijavo podatkov o ugotovljeni zavarovalni 
dobi ter plačah in nadomestilih iz naslova zdravstvenega 
zavarovanja za preteklo koledarsko leto morajo zavarovanci 
posredovati zavodu do 30. aprila v tekočem letu. 

V zakonu so določeni tudi roki, v katerih mora zavod vnesti 
prijavljene podatke v matično evidenco. 

Ker gre pri pokojninskem In invalidskem zavarovanju za dol- 
goročne pravice, so predvideni zelo dolgi roki za hranjenje 
dokumentacije, ki je podlaga za uvedbo in vodenje matične 
evidence. 

Poleg ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov, ki so dolo- 
čeni že v zakonu o varstvu osebnih podatkov, so po tem 
zakonu določena še dodatna jamstva. Osebe, ki pri svojem 
delu v zavodu prihajajo v stik s podatki matične evidence, so 

zavezane k varovanju uradne tajnosti teh podatkov. Zavod je 
dolžan v svojih splošnih aktih določiti tehnične in organizacij- 
ske ukrepe za zavarovanje podatkov in zagotoviti ustrezne 
prostore ter opremo. 

V prehodnih določbah predloga zakona je predvidena izdaja 
podzakonskih aktov. Ti akti so izredno pomembni, saj je na 
njihovi podlagi možno sodelovanje javnih zavodov, ki skladno 
s posebnimi zakoni zbirajo iste podatke od istih zavarovan- 
cev. Tako zavod za zaposlovanje, zavod za zdravstveno zava- 
rovanje in zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
vodijo ločene evidence o osebah, ki so vključene v obvezno 
zavarovanje. Večina podatkov, ki jih navedeni nosilci vodijo 
o posameznikih je identična, zato je z določitvijo enotnih 
sistemov, klasifikacij in obeležij, določitvijo skupnih obrazcev 
in sodelovanjem pri zbiranju, kontroli in obdelavi teh obraz- 
cev, možno bistveno poceniti delo in razbremeniti posamezne 
dajalce podatkov. V predlogu tega zakona še ni bilo možno 
določiti roka za sprejem teh podzakonskih aktov, ker je nji- 
hova izdelava vezana tudi na izgradnjo celotnega statistič- 
nega sistema v Republiki Sloveniji in na prilagoditev evrop- 
skim standardom. Do izdajeteh aktov se bodo uporabljale 
določbe dosedaj veljavnih predpisov. 
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\j! Predlog zakona o VARNOSTI PRI DELU - EPA 305 - 

PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je z dopisom dne 9. julija 1993 
na podlagi začasnega poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije poslala Državnemu zboru v obravnavo 
predlog za izdajo zakona o varnosti pri delu s tezami. 

Ker je bilo treba na podlagi tretjega odstavka 52. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije zakon 
dopolniti, je Vlada Republike Slovenije na 44. seji dne 23. 
septembra 1993 določila novo besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VARNOSTI PRI DELU, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. in 
183. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 

nije in s tem umikamo besedilo zakona poslano z dopisom 
9/7-1993. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njeni predstavnici na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministr- 
stvu za delo, družino in socialne zadeve. 

Predlog zakona o varnosti pri delu 

UVOD: 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Veljavni zakon o varstvu pri delu je bil sprejet leta 1974 in nato 
v letu 1986 dopolnjen in spremenjen, vendar so ostala 
temeljna načela na izrecno zahtevo takratne skupščine 
nespremenjena. Zakon pokriva le tehniško-organizacijski del 
varstva, medtem, ko so vsa vprašanja, ki zadevajo medicinsko 
stroko in ustrezno zdravstveno zavarovanje, prepuščena 
zdravstveni zakonodaji. Podobno je ločena ureditev invalid- 
skega zavarovanja v primeru poklicnih bolezni in nesreč pri 
delu, ki jo ureja zakon o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju. 

Tehniško-organizacijski del dopolnjuje vrsta podzakonskih 
aktov kot so pravilniki, tehniški normativi in standardi. 

Sedanji zakon vsebuje tudi poglavje o organizaciji inšpekcije 
za delo, ki ne nadzira samo tega zakona ampak pokriva tudi 
področje delovnih razmerij. V novi zakonodaji naj bi bilo 
vprašanje inšpekcije za delo urejeno s posebnim zakonom, ki 
ga je predlagatelj že pripravil in za katerega meni, da bi ga 
kazalo obravnavati skupaj s tem zakonom. 

S spremembami in dopolnitvami, ki so bile sprejete leta 1986, 
so bile izvedene najnujnejše prilagoditve Konvenciji št. 155 
Mednarodne organizacije dela o zagotavljanju varnosti in 
zdravja delavcev pri delu ter delovnega okolja, zlasti glede 
vpeljave takoimenovanega predhodnega varstva, to je zago- 
tavljanja varstvenih ukrepov že v fazi projektiranja. Sicer pa je 
zakon ohranil elemente samoupravljanja in dogovorne eko- 
nomije ter zadržal nekonsistentno terminologijo. 

S tehnološkim in organizacijskim napredkom proizvodnje 
v svetu se je korenito spremenil tudi odnos do zagotavljanja 
varnosti in zdravja pri delu, kot bistvenega elementa ekono- 
mike, saj vse posledice (poškodbe, zdravstvene okvare) ne 
dovolj varno zasnovanega dela predstavljajo neželene stro- 
ške, ki vplivajo na ceno dela. 

Zaradi tega je razviti svet skozi svojo specializirano organiza- 
cijo kot je Mednarodna organizacija dela postavil temelje 
varnosti in zdravja pri delu z vrsto mednarodnih konvencij, ki 
so jih države članice ratificirale in s tem sprejele v njih postav- 
ljene zahteve. Republika Slovenija je s osamosvojitvijo priv- 
zela obveze vseh ratificiranih konvencij bivše Jugoslavije. Pri 
tem je potrebno omeniti že citirano konvencijo št. 155 o zago- 
tavljanju varnosti in zdravja delavcev pri delu ter delovnega 
okolja in konvencijo št. 161 o organiziranem izvajanju zdrav- 
stvenega varstva pri delu. V zadnjem obdobju so se tem 

zahtevam pridružile še ostrejše zahteve Evropske skupnosti. 
Uskladitev naše zakonodaje s temi zunanjimi pogoji je neizo- 
gibna. Če naši izdelki ne bodo po varnosti ustrezali zahtevam 
Evropske skupnosti, jih ne bo mogoče prodajati na tem trgu. 
Hkrati pa se bomo postavili v podrejen položaj, če ne bomo 
tudi za naše lastne potrebe v Sloveniji zahtevali enake ostrine. 
Postali bi odlagališče Evropi nezaželjenih in nevarnih tehno- 
logij. 

Pravtako je potrebno zakon posodobiti ter ga prilagoditi trž- 
nemu gospodarjenju. Odpraviti pa moramo tudi nesoglasje, ki 
izvira iz nekorektne terminologije. 

Zakon mora namreč zagotavljati pravico delavcev do »varno- 
sti pri delu«, to je do takšnih delovnih okoliščin in razmer p" 
delu, ki omogočajo, da delavec niti po preteku polne delovne 
dobe, ne bo utrpel škodljivih posledic zaradi opravljanja svo- 
jega dela. 

Sedanji naslov »varstvo pri delu« pokriva le načine, kakor tudi 
sredstva, s katerimi se odkrivajo, preprečujejo oz'ron}^. 
odstranjujejo vzroki, zaradi katerih lahko pri delu pride °° 
poškodbe, poklicnih bolezni ali drugih posledic za delovno 
zmožnost, zdravje ali življenje delavca. Z uveljavljanjem var- 
stva pri delu se mora doseči takšno raven varnosti, da delavec 
ne bo imel kakršnihkoli posledic, ki bi nastale v zvezi z oprav- 
ljanjem dela. Tako opredeljeno varstvo pri delu temelji n 

strokovni vsebini in predstavlja le del prizadevanj za varnos 
delavcev. 

II. TEMELJNA NAČELA 

Temeljni cilj novega zakona je torej zagotavljanje takšne rav_nj 
»varnosti pri delu«, da delavec, niti po preteku polne delov 
dobe, ne bo prizadet zaradi opravljanja svojega dela. 

To raven se dosega s tehničnimi, zdravstvenimi, socialni^ 
vzgojnimi in drugimi varstvenimi ukrepi, upoštevaje Po,refLj0 
delavčevo zavest, da pazljivo opravlja svoje delo. Izvajanj 
delovnih opravil mora biti prilagojeno fizičnim in mentai 
zmožnostim delavcev. Hkrati pa mora biti tako zasnovano, 
delavec lahko samemu sebi prilagaja okoliščine, v kat®?"vati 
varno delal. Drugače povedano, delo se ne sme načrto 
tako, da bi mu delavci ne bili kos s svojimi fizičnim 
mentalnimi sposobnostmi, ter da bi neobvladovanje del° za 
okoliščin s strani delavca ustvarjalo nepotrebna tvegan) 
poškodbe in zdravstvene okvare. 

Ekološke razmere na delovnem mestu (delovno 
morajo biti na takšni ravni, ki glede na naravo dela, zago' ( 
delavcu največjo možno zdravstveno In psihofizično var 
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Zato mora biti pravilno pojmovano »varstvo pri delu« neloč- 
ljivi sestavni del slehernega načrtovanja, priprave in izvajanja 
kakršnegakoli delovnega postopka ali uvajanja tehnološkega 
procesa. Udejanjanje takšnega načela pa terja na eni strani 
delo v stroki, na drugi strani pa čvrsto disciplino pri opravlja- 
nju dela, seveda pa tudi pri uvajanju spoznanj stroke, podprto 
s krepitvijo kulture dela. 

Temeljna načela hkrati opredeljujejo izhodiščne elemente, ki 
tvorijo temeljno usmeritev politike zagotavljanja varnosti in 
zdravja delavcev pri delu. 

III. PRIMERJAVA Z UREDITVIJO V EVROPSKI SKUPNOSTI 
IN DRUGIH RAZVITIH DRŽAVAH 

Sistemi varstva pri delu se v ES in v drugih razvitih državah 
med seboj bistveno ne razlikujejo. Zakoni o varnosti in 
zdravju pri delu urejajo organizacijske zadeve, pravice in 
obveznosti tako delojemalcev kakor tudi delodajalcev, kazen- 
ske določbe in podobno. Strokovna vprašanja in tehnične 
rešitve pa so predmet standardov. Zakonodajna gradiva pri- 
pravljajo resorni upravni organi, pristojni za delo. Priprava 
standardov s področja varnosti in zdravja pri delu ter delov- 
nega okolja pa je tako široka in razvejana, da je ni mogoče 
Pokrivati znotraj posameznega resornega organa v vladi, zato 
imajo razvite države posebne strokovne institucije, kar je 
v skladu z zahtevo 15. člena Konvencije št. 155 o varnosti in 
zdravju pri delu ter delovnem okolju. 

V okviru Mednarodne organizacije dela je ustanovljen pose- 
ben sistem opozarjanja o varnostnih in zdravstvenih tveganjih 
Pri delu, s katerim pa lahko vzpostavi zvezo le organ, predvi- 
den s citiranim 15. členom. 

Pregled ureditve v državah ES, EFTE in OECD je pokazal, da 
ima večina držav takšno institucijo pri ministrstvu za delo 
(Belgiji, Danski, Franciji, Grčiji, Luxemburgu, Nizozemski, 
Španiji in ZR Nemčiji). V Italiji je takšna institucija pri ministr- 
stvu za zdravstvo, v Irski, Portugalski in Veliki Britaniji pa 
neposredno pod vlado. 

V deželah EFTE imata takšno institucijo pri ministrstvu za 
delo Švedska in Norveška, Avstrija, Finska in Švica imajo 
kakšno institucijo v okviru državne zavarovalnice. 

Avstralija ima posebno institucijo neposredno pod ministr- 
skim predsednikom, medtem ko jo ima Kanada enako kot 
Velika Britanija neposredno pod vlado. 

V ZDA imajo takšen institut v sklopu posebnega upravnega 
0r8ana - Uprave za poklicno varnost in zdravje (Occupati- 
°nal Safety and Health Administration) - OSHA. 

Nekatere izmed navedenih držav imajo celo podvojeno orga- 
n'ziranost, torej, posebno dodatno institucijo pri poklicnih 
druženjih (ZR Nemčija) ali pri zavarovalnicah (Avstralija, 
F|,ancija, Kanada, Portugalska in Švedska). 

financiranje te dejavnosti teče v dveh oblikah, in sicer: 
s prispevkom delodajalcev, ki je sorazmeren izplačanim 

0s8bnim dohodkom ali 

- z obveznim zavarovanjem. 

^r®težna večina držav financira varstvo pri delu skozi pri- 
spevke, katerih višina močno variira od države do države. 
,.®inižji prispevek plačujejo v Luxemburgu od 0,6 % (za neri- 
'jcne dejavnosti, kot je delo v pisarni), pa do 6 % (za gradbeni- 
J^o). najvišjega pa na Portugalskem od 1,25 % (uradi) do 18 
? (rudarstvo in metalurgija). Ta prispevek plačujejo zgolj 

6|odajalci za razliko od prispevkov za zdravstveno in pokoj- 
, jnsko zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti, 
jjJ plačujejo delodajalci v razmerju 50 :50 skupaj z zaposle- 

^ obveznim zavarovanjem je financiranje urejeno v Danski, 
*o*emski, Veliki Britaniji, Avstraliji, Finski in Švici. 

V Belgiji, Franciji in ZR Nemčiji pa uporabljajo obe opisani 
obliki hkrati. 

Ureditev varstva pri delu v smislu zagotavljanja varnih delov- 
nih razmer in varnega delovnega okolja ureja v temelju Direk- 
tiva Sveta ES, št. 89/391 /EEC z dne 12. 6. 1989 o vpeljavi 
ukrepov za vzpodbujanje napredka varstva in zdravja de- 
lavcev. 

Sistem varstva pri delu je po tej direktivi podrejen dvema 
temeljnima načeloma, in sicer: 

- prostemu pretoku blaga in storitev ter 

- prostemu pretoku delovne sile. 

Prost pretok blaga in storitev je povezan z vrsto zahtev, ki jim 
mora ustrezati takšno blago tako glede kakovosti kakor tudi 
glede zagotavljanja varnosti njihovemu uporabniku. Zato 
Direktiva sveta ES št. 89/392/EEC z dne 14. 7.1989 o prilagaja- 
nju zakonov držav članic, ki se nanašajo na stroje, podrobno 
določa zahteve glede varstva pri delu tako glede pregleda in 
preizkusa blaga kakor tudi listin, s katerimi se potrjuje 
tovrstna ustreznost. 

Načelo prostega pretoka delovne sile pa uveljavlja zahtevo 
enakih razmer za varno delo in enako varno delovno okolje, 
tako, da bi delavec v katerikoli državi članici imel enake 
pogoje dela. Takšnim pogojem mora seveda bodoči kandidat 
za pridruženega člana zadostiti in to ne samo deklarativno, 
temveč je potrebno zakon prevesti v enega izmed jezikov ES 
in ga tudi poslati organom ES. Zato je prevzem citirane 
Direktive 89/391/EEC neizogiben tudi za našo državo. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE 

1. Splošne določbe vsebujejo opredelitev področja varnosti 
pri delu. V tem delu bodo zaradi jasnosti in lažjega razumeva- 
nja podrobneje opredeljene temeljne definicije pojmov, ki se 
uporabljajo v besedilu zakona. Predvsem je treba poudariti, 
da se za delavca po tem zakonu šteje vsaka oseba, ki dela pri 
delodajalcu ne glede na pravno podlago, na osnovi katere 
delo opravlja. Delavec je torej vsak, ki dela na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu, štipendijske pogodbe, 
vajeniške pogodbe ali pogodbe o opravljanju počitniške ali 
druge prakse. Delodajalec pa je vsaka pravna ali fizična 
oseba, ki zaposluje navedene osebe, in ki odgovarja za 
družbo, zavod, obratovalnico oziroma drugo statusno obliko, 
v kateri se neka dejavnost opravlja. 

2. Drugi del tvorijo temeljna načela za dosego varnosti, ki 
pomenijo istočasno nekakšen nacionalni program varstva pri 
delu. 

Varstvo pri delu je celovit sklop ukrepov, potrebnih za prepre- 
čevanje poškodb pri delu, poklicnih bolezni, ter izgube ali 
zmanjšanja delovne zmožnosti delavcev. Cilj teh ukrepov je, 
da delavci med delom ohranijo delovno zmožnost in tudi po 
preteku polne delovne dobe nimajo škodljivih posledic, ki bi 
bile pogojene z njihovim minulim delom. Zato sta bistvena 
elementa varstva pri delu medicina dela in njeni izsledki kot 
tudi sprotno spremljanje tehnologije in prilagajanje novim 
dognanjem tako glede stopnje tveganja posameznih nevarno- 
sti in škodljivosti kot glede njihovega odpravljanja. 

Osnovna nosilca varstva pri delu sta delodajalec in delavec. 
Temeljna dolžnost delodajalca je, da pri tem upošteva spoz- 
nanja stroke, krepi kulturo dela in zagotovi ustrezno disci- 
plino. Delodajalec mora skrbeti za varstvo pri delu od začetka 
načrtovanja delovnega procesa dalje, torej že pri projektira- 
nju delovnega mesta in pri nabavi sredstev za delo, ter ves čas 
svojega poslovanja. Organizirano opravljanje nalog varstva 
pri delu, si lahko delodajalec zagotovi z lastnimi strokovnimi 
službami ali z zunanjimi službami, pri čemer pa je za organi- 
zacijo tega področja vedno sam odgovoren. Delavec je odgo- 
voren za lastno varnost in zdravje pri delu ter za varnost 
drugih oseb, ki bi bile lahko ogrožene z njegovim delom. Pri 
tem je dolžnost delavca, da se ravna po navodilih, ki mu jih 
daje v zvezi z varstvom njegov delodajalec, da uporablja 

"°*o čevalec 31 



varstvene in zaščitne ukrepe in opremo, da se usposablja za 
varno delo ter da s svojim ravnanjem ne krši delovne disci- 
pline. 

V temeljnih načelih je izrecno izpostavljeno tudi sodelovanje 
delodajalcev z drugimi asociacijami, predvsem z gospodar- 
skimi, obrtnimi oziroma drugimi ustreznimi združenji deloda- 
jalcev, z zavarovalnicami ter z zavodi s področja zdravstve- 
nega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Izrecno pa 
je poudarjeno tudi dejstvo, da stroški dejavnosti, povezani 
z varnostjo in zdravjem pri delu, ne smejo bremeniti delavcev. 
Finančno breme varstva pri delu je torej na strani delodajalca, 
pri čemer pa se moramo zavedati, da so stroški, ki so name- 
njeni za preventivo oziroma za zagotavljanje pogojev, opreme 
in sredstev za zdravo in varno delo, mnogo manjši od stro- 
škov, ki jih posledično zahteva opustitev vsega navedenega. 
Stroški zdravljenja, rehabilitacije, invalidnosti, rent, odškod- 
nin in vsega kar je lahko povezano z dejstvom, da za varnost 
pri delu ni bilo ustrezno poskrbljeno so tako za delodajalca 
kot za družbo nekajkrat višji, pri čemer seveda ne smemo 
zanemariti človeškega faktorja in posledic, ki v tem primeru 
zadenejo delavca. 

3. Tretji del obravnava predhodno varstvo pri delu in doku- 
mentacijo, s katero se izpričuje ustreznost materialnih sred- 
stev za delo (orodja, strojev, opreme: kemijske, fizikalne in 
biološke snovi in učinkovine, delovni procesi, delovna mesta 
in delovno okolje). 

Predhodno varstvo je praktično uveljavljanje načela, da je 
skrb za varnost neločljivi sestavni del strokovnega načrtova- 
nja, priprave in izvajanja kakršnegakoli delovnega procesa. 
Snovalci in načrtovalci procesov morajo opraviti varnostno 
analizo tako, da proučijo pojave raznih možnih škodljivih 
vplivov in predvidijo načine možnega obvladovanja. O teh 
svojih izsledkih poročajo v poročilu o varnostni analizi. Del 
možnih tveganj, zlasti glede ekoloških razmer v delovnem 
okolju pa je mogoče ugotavljati šele ko se delovni proces 
izvaja pod polno obremenitvijo. Zato morajo delodajalci 
stalno dopolnjevati ugotovitve v varnostni analizi. V tej analizi 
morajo tudi oceniti verjetnost možnih izrednih dogodkov, 
nevarnih za okolico. 

4. Četrti del natančno opredeljuje obveznosti in odgovornosti 
delodajalca za dosego varnosti pri delu. Tako mora na eni 
strani zagotoviti delo v stroki, saj zakon določa, da mora, če 
nima svojih kadrov, organizirati zunanje. Na drugi strani pa 
mora z organiziranjem delovne discipline tudi zagotoviti izva- 
janje spoznanj stroke, zlasti zato, ker je udejanjanje organizi- 
ranosti proizvodnje prvinska naloga poslovodnih struktur. 

V sklopu tega dela bo podrobno vsebinsko obdelana zahteva 
po opravljanju strokovnih nalog s področja varstva pri delu, 
kakor tudi povezava s sistemom soupravljanja. 

Pravtako bodo v tem poglavju opredeljene delodajalčeve 
obveznosti za primer izrednih dogodkov kot so večje obratne 
nezgode, ki lahko vplivajo tudi na zunanje okolje. Ob tem je 
potrebno pripomniti, da to obvezo uvaja nova Konvencija 
Mednarodne organizacije dela št. 174 o varstvu pred večjimi 
industrijskimi nezgodami, ki je bila sprejeta na zasedanju 
Generalne skupščine v Ženevi v juniju 1993 in o ratifikaciji 
katere bo treba razmišljati tudi v Republiki Sloveniji. 

Podrobna razčlenitev delodajalčevih obveznosti je povezana 
z ekonomskimi razlogi. Stroški, ki jih povzročajo posledice ne 
dovolj varno organiziranega dela, običajno presegajo tudi 
desetkratne vrednosti tistih stroškov, ki bi jih terjalo uvajanje 
varnostnih ukrepov. Sedanji sistem, ki ga določata zakona 
o zdravstvenem varstvu in zavarovanju in zakonu o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, ne stimulira prizadevanj 
delodajalcev za dvig ravni varnosti pri delu. 

5. Peti del obravnava pravice in obveznosti delavcev. Obvez- 
nosti delavcev so opredeljene na ravni pravil obnašanja, ki jih 
izda delodajalec oziroma od njega pooblaščeni delavec. Ob 
tem je obveznost delodajalca da delavca podrobno informira 
o tveganjih, zaradi katerih je delavčevo obnašanje predpisano 

ter ga je treba brezpogojno izpolnjevati v sklopu delovne 
discipline. 

V primeru, da posamezne okoliščine ne zagotavljajo varnosti 
v določeni meri, pa je delavcu naložena obveznost, da opozori 
nadrejenega na pomanjkljivost. Do usposobitve proizvodnega 
procesa pa ima delavec pravico, da odkloni delo. 

V primeru možnosti nastanka zdravstvenih okvar pa mora 
delodajalec zagotoviti sodelovanje zdravstvenih služb. 

6. Čeprav se načrtuje ureditev inšpekcijskega nadzorstva 
generalno s posebnim zakonom o inšpekciji dela, se v tem 
zakonu dodeljuje nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona 
posebej rudarski inšpekciji zaradi specifičnih razmer pri 
rudarjenju. Posebne okoliščine pa veljajo tudi v pomorski 
plovbi, tako da je smotrneje da nadzor vrše inšpektorji prista- 
niške kapetanije. 

7. Ta del uvaja Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje 
pri delu po vzorcu Združenih držav Amerike in Združenega 
kraljestva kot sta pri njih telesi - Occupational Safety and 
Health Administration (OSHA) oziroma Health and Safety 
Commission (HSC). 

Mednarodne organizacije, zlasti pa Mednarodna organizacija 
dela in Komisija za varnost in zdravje pri Svetu Evrope sta 
postavili izrecno zahtevo, da poslujeta z državami članicami 
preko posebej določenega koordinativnega telesa. To telo se 
bo lahko včlanilo v mednarodni sistem opozarjanja o varnost-' 
nih in zdravstvenih tveganjih pri Mednarodni organizaciji dela 
in bo javljeno ES in njenim državam članicam kot povezava 
v sistemu certificiranja deklaracij o ustreznosti, zadošča tudi 
tem zahtevam. 

Razlogi za ustanovitev urada temeljijo predvsem na dejstvu, 
da bi vzpostavitev večje intitucije po zgledih prikazanih v III- 
poglavju bila za nas finančno preobremenjujoča, hkrati pa I1 

ta hip tudi kadrovsko ne bi bili kos. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Uveljavitev tega zakona ne bo zahtevala bistvenih dodatnih 
finančnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije iz kate- 
rega se je financiralo delovanje inšpekcije dela. Pooblaščene 
organizacije bodo tako kot dosedaj, na stroške uporabnikov, 
izvajale z zakonom predpisane naloge, ki so ostale enake. 

Finančna obremenitev gospodarstva v zvezi z zagotavljanje^1 

varnosti delavcev pri delu ostaja nespremenjena, saj je bilo 
potrebno že po sedanji zakonodaji zagotavljati sredstva za 
preprečevanje poškodb in poklicnih bolezni, sicer bi bili stro- 
ški za sanacijo njihovih posledic mnogo višji. Sedanji zakon 
v tej smeri ne predvideva nobenih razširitev, le uskladitve 
z zahtevami ES, ki pa imajo enak cilj, to je redukcijo stroškov 
posledic ne dovolj varnega dela. 

Nova proračunska finančna sredstva bodo potrebna le za 
kadre v Uradu Republike Slovenije, to je za tri strokovnjake 
vključno z direktorjem in eno administrativno moč. Prav tako 
bo potrebno zagotoviti najnujnejše prostore. Ta razširitev J» 
neizogibna in je posledica tega, da je Republika ®.'.°v®n!Jf 
postala polnopravna članica Mednarodne organizacije dela, 
ker mora prevzeti opravljanje nalog, ki jih v prejšnjem sistem 
ni opravljala. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.6len 

S tem zakonom se določajo pravice in obveznosti delodaja^ 
cev in delavcev v zvezi z varnostjo pri delu ter pr-edpisuj 
ukrepi in postopki, za zagotavljanje varnih delovnih razm® 
varnega delovnega okolja. 
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2. člen 7. člen 

Določbe tega zakona se uporabljajo v vseh dejavnostih za 
delavce in za vse druge osebe, ki so kakorkoli navzoče pri 
odvijanju delovnih procesov, razen če ni s posebnim predpi- 
som drugače določeno. 

3. člen 

V tem zakonu imajo posamezni pojmi naslednje pomene: 

- nevarnosti: tveganja, katerih posledica je lahko nepo- 
sredna poškodba ali obolenje delavca; 

- Škodljivosti: učinki fizikalnega, kemijskega ali biološkega 
izvora, katerih posledica so zdravstvene okvare; 

~ delovno mesto: mesta, na katerih morajo delavci zaradi 
svojega dela biti ali do njih priti in so dostopi pod neposred- 
nim ali posrednim nadzorom delodajalca; 

- delodajalec: pravna ali fizična oseba, ki zaposluje delavce, 
ali pri kateri delavci delajo; 

~ delavec: oseba, ki je zaposlena pri delodajalcu, na podlagi 
Pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu ali je pri njem na 
usposabljanju; 

~ sredstva za delo: objekti, delovne priprave in naprave, 
sredstva in oprema za osebno varstvo pri delu, kakor tudi 
druga sredstva, stroji in naprave ter snovi, ki se uporabljajo ali 
so kakorkoli povezane z delom; 

~ delovni prostor: vsak prostor, v katerem je vsaj eno delovno 
mesto; 

- delovni proces: povezanost opravil in postopkov delavcev 
2 uporabo sredstev za delo; 

~ delovno okolje: delovni in pomožni prostori, oprema in 
naprave ter ekološke razmere na delovnih mestih v teh pro- 
storih; 

resna, neposredna ali neizogibna nevarnost: pojav, ki 
°9roža življenje in zdravje delavcev, ki sodelujejo pri delov- n®m, kakor tudi izven njega. 

"■ temeljna načela varstva pri delu 

4. člen 

Varstvo pri delu je vrsta ukrepov, s katerimi se preprečujejo 
Poškodbe pri delu, poklicne bolezni, bolezni v zvezi z delom 
n zmanjšanje ali izguba delovne zmožnosti. Ti ukrepi so 
neločljiv sestavni del načrtovanja, priprave, uvajanja in izvaja- 
nia kakršnegakoli posameznega dela ali delovnega procesa. 

? varstvom pri delu se dosega takšna raven varnosti pri delu, 
1 zagotavlja, da delavec tudi po preteku polne delovne dobe, 
6 bo imel škodljivih posledic zaradi opravljanja svojega dela. 

S. člen 

^krepe varstva pri delu je potrebno stalno prilagajati spozna- 
l®m ustreznih strok. Presoja vzrokov nastanka poškodb ali 

ravstvenih okvar delavcev oziroma odločanje o tem ali se 
Pusti raba določenih tehnologij temelji na stališčih in predlo- 

y n medicine dela. 

6. člen 
Dal 
UDo°^aja'ec mora Pfi uresničevanju zahtev varstva pri delu 
snu* a,i spoznanja stroke, uvajati disciplino in krepiti °Sno kulturo dela. 

Delodajalec mora zagotoviti varnost delavcev pri delu, zlasti 
z naslednjimi ukrepi: 

- z ustreznim organiziranjem opravljanja strokovnih nalog, 

- z uvajanjem ustrezne delovne discipline za izvajanje obvez- 
nosti v zvezi z varstvom pri delu vseh delavcev, ki sodelujejo 
v delovnem procesu. 

- s pooblastitvijo delavcev, ki so odgovorni za varno izvajanje 
delovnih procesov. 

8. člen 

Delavec mora skrbeti za svojo varnost pri delu ter za varnost 
drugih oseb, kadar je odvisna od njegovega ravnanja pri delu. 

Odgovornost delavca za varnost pri delu se presoja v skladu 
z usposobljenostjo za zagotavljanje lastne varnosti pri delu 
ter z odredbami in navodili delodajalca. 

9. člen 

Delovni procesi morajo biti prilagojeni telesnim in duševnim 
zmožnostim delavcev, delovno okolje pa mora glede na 
naravo dela zagotavljati delavcem največjo možno zdrav- 
stveno in psihofizično varnost. 

10. člen 

Vse vrste in stopnje izobraževanja ter poklicnega usposablja- 
nja morajo na ustrezen način vključevati vprašanja varnosti 
pri delu. 

11. člen 

Delodajalci in delavci vzpostavijo za zagotavljanje varnosti pri 
delu medsebojno obveščanje, posvetovanje in soodločanje, 
skladno s tem zakonom in posebnimi predpisi. 

12. člen 

Delodajalec nosi stroške zavarovanja za primer poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni ter v zvezi z zavarovanjem odgovor- 
nosti delavca za škodo, povzročeno pri delu, skladno z za- 
konom. 

Delavcu ni mogoče naložiti stroškov v zvezi z zagotavljanjem 
varnosti pri delu, niti ne more biti zaradi tega prikrajšan 
v njegovem, z delom pridobljenem, materialnem in socialnem 
položaju. 

III. PREDHODNO VARSTVO PRI DELU 

13. člen 

Investitor oziroma delodajalec zagotavlja predhodno varstvo 
pri delu v času, ko se načrtuje delovni proces. S predhodnim 
varstvom pri delu se pri načrtovanju delovnih procesov in 
sredstev za delo ugotovijo njihove nevarnosti in škodljivosti, 
da se zagotovi varnost delavcev. 

Predhodno varstvo po prejšnjem odstavku obsega zlasti: 

- preliminarno poročilo o varnostni analizi delovnega pro- 
cesa (v nadaljnem besedilu: varnostno poročilo), 

- druge listine, s katerimi se v skladu s tem zakonom in 
drugimi predpisi dokazuje zagotovitev predhodnega varstva, 

- programe usposabljanja za varno delo in 
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- pravila ravnanja in obnašanja na delovnem mestu. 

Varnostno poročilo se priloži dokumentaciji, s katero se načr- 
tujejo delovni procesi in tista sredstva za delo, ki so predmet 
posebnega dovoljenja po zakonih, kot dokazilo o zagotovitvi 
predhodnega varstva pri delu. 

Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za gospodarske dejavnosti oziroma ministrom, pristojnim za 
okolje in prostor predpiše, za katere delovne procese oziroma 
sredstva za delo, je obvezna izdelava varnostnega poročila. 

14. člen 

Delovna mesta morajo biti prilagojena zahtevam določenim 
v 9. členu tega zakona. 

Delovno okolje mora ustrezati vrsti in naravi dela, tako, da 
dodatno ne obremenjuje delavcev. 

Minister, pristojen za delo v soglasju z ministrom, pristojnim 
za graditev objektov predpiše normative o minimalnih tehnič- 
nih pogojih za delovno okolje oziroma za posamezne prvine 
delovnega okolja. 

15. člen 

Pri graditvi objektov z delovnimi oziroma pomožnimi prostori 
ter pri izdelavi in montaži naprav in napeljav, ki služijo delov- 
nim procesom, se v postopkih za izdajo dovoljenj, predpisa- 
nih z zakonom, preverja zagotavljanje varnosti delavcev pri 
delu. 

Za objekte, naprave in napeljave iz prejšnjega odstavka, za 
katere je predpisana izdelava varnostnega poročila, se preve- 
ritev opravi z inšpekcijskim pregledom projektne dokumenta- 
cije pred izdajo dovoljenja, v skladu s predpisi. 

Za ostale objekte, naprave in napeljave iz prvega odstavka 
tega člena pa se preveritev opravi z inšpekcijskim pregledom 
objekta, naprave ali napeljave pred izdajo obratovalnega do- 
voljenja. 

16. člen 

Če se pri inšpekcijskem pregledu projektne dokumentacije 
ugotovi, da niso zagotovljeni predpisani ukrepi varstva pri 
delu, dovoljenja za poseg v prostor ni mogoče izdati, dokler 
ugotovljene pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji niso 
odpravljene. 

Če se pri inšpekcijskem pregledu zgrajenega objekta, izde- 
lane ali montirane naprave oziroma napeljave ugotovi, da niso 
zagotovljeni s projektno dokumentacijo predvideni ukrepi 
varstva pri delu, oziroma da dela niso izvedena v skladu 
s projektno dokumentacijo, obratovalnega dovoljenja ni 
mogoče izdati, dokler ugotovljene pomanjkljivosti oziroma 
neskladnosti niso odpravljene. 

Minister, pristojen za delo predpiše postopek inšpekcijskih 
pregledov iz prvega in drugega odstavka tega člena. 

17. člen 

Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za okolje in prostor, predpiše normative o minimalnih tehnič- 
nih zahtevah za pomožne prostore. 

18. člen 

Sredstva za delo morajo biti konstruirana, izdelana, postav- 
ljena in uporabljana tako, da je zagotovljeno varstvo pred 
poškodbami in zdravstvenimi okvarami. 

Snovi, ki bi lahko povzročile poškodbe ali zdravstvene okvare 

se smejo uporabljati le pod pogojem, da je zagotavljana 
ustrezno varnost. 

Če s sredstvi iz prejšnjega odstavka ni mogoče doseči 
ustrezne varnosti, se predvidi oprema za osebno varstvo 
delavcev. 

19. člen 

Posamezna sredstva za delo morajo biti opremljena z izjavo 
o ustreznosti, s katero njihov proizvajalec potrdi, da je delo 
s tem sredstvom varno ob namembnostni rabi ter ob upošte- 
vanju priloženega navodila za varno uporabo , preizkušanje in 
vzdrževanje. 

Snovi, ki utegnejo povzročiti poškodbe ali zdravstvene 
okvare, morajo biti opremljene s posebno deklaracijo. V njej 
so podani vsi varstveno tehnični podatki, pomembni za oceno 
tveganja pri delu s temi snovmi. 

20. člen 

Minister, pristojen za delo, predpiše obvezno vsebino in 
obliko varnostnega poročila in drugih listin iz 13. člena tega 
zakona. 

21. člen 

Na podlagi listin iz 13. in 19. člena tega zakona pripravijo 
delodajalci program usposabljanja delavcev za varno delo 
delavcev, ki bodo sodelovali pri delu v posameznih fazah 
načrtovanega delovnega procesa oziroma za varno delo 
s posameznim sredstvom za delo. 

22. člen 

Delodajalci določijo na podlagi stališč in predlogov medicine 
dela zdravstvene, telesne in duševne zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati delavci na delovnih mestih ali za delo s posamez- 
nimi sredstvi za delo. 

23. člen 

Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnirn 
za zdravstvo, predpiše zahteve, ki jih morajo izpolnjevati 
delavci na posebnih delovnih mestih ali za delo z določenim' 
sredstvi za delo. 

IV. OBVEZNOSTI DELODAJALCEV 

1. Sploine obveznosti delodajalcev 

24. člen 

Delodajalec mora zagotoviti varnost delavcev, ki vključuje 
varovanje pred tveganji pri delu, seznanjanje in usposabljanj® 
za varno delo, opravljanje strokovnih nalog v zvezi s tem ter 
potrebna sredstva za te naloge. 

Delodajalec mora sproti spremljati varnostne razmere in pr 
gajati ukrepe varstva pri delu spremenjenim okoliščinam te 
stalno izboljševati delovne razmere. 

25. člen 

Delodajalec zagotavlja varnost delavcev tako, da: 

- načrtuje odpravljanje in obvladovanje nevarnosti 
poškodbe ali zdravstvene okvare pri samem viru; |jfl 
- prilagaja delovno mesto, sredstva in delovno oKO'L 
delavcu, tako da upošteva zahtevo po zmanjšanju negativn 
učinkov monotonije dela in dela z vnaprej določeno normo> 
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- posodablja delovne procese; 
- nadomešča posamezne varnostne ukrepe z ukrepi, ki celo- 
viteje zagotavljajo varnost delavcev pri delu; 
- z ustnimi odredbami, delovnimi redi, pravilniki in drugimi 
akti vzpostavlja disciplino delavcev, ki zagotavlja varno izvaja- 
nje dela, prilagojeno naravi in velikosti podjetja; 
- usposablja delavce za varno delo. 

26. člen 

Delodajalec z organizacijo delovnih procesov ter z vpeljavo 
varstvenih ukrepov; 

zagotavlja brezhibnost sredstev za delo in ustreznost delov- 
nega okolja in delovnih razmer, kakor tudi njihovo sprotno 
prilagoditev ob vsaki spremembi v delovnem procesu, 
- vključuje izvajanje varstvenih ukrepov v vse organizirane 
aktivnosti na vseh ravneh svojega poslovanja; 
- upošteva pri razporejanju delavcev na delovna mesta nji- 
hove zmožnosti za varno opravljanje dela; 
- zagotavlja obveščanje delavcev ali njihovih predstavnikov 
o novih tehnologijah, načrtovanju in izbiri opreme, o delovnih 
razmerah in delovnem okolju; 
- zagotavlja, da imajo dostop na področja, kjer preti nepo- 
sredna ali neizogibna nevarnost, le tisti delavci, ki so prejeli 
ustrezna navodila. 

Delodajalec prikaže izpolnjevanje obveznosti iz prejšnjega 
odstavka v varnostnem poročilu. Ob spremembah delovnih 
procesov pripravi delodajalec ustrezno spremembo ali dopol- 
nitev tega poročila. 

27. člen 

Delodajalec opredeli način preverjanja brezhibnosti sredstev 
za delo in ustreznosti delovnega okolja in delovnih razmer 
v dopolnitvah varnostnega poročila. 

28. člen 

če na določenem delovišču izvaja dela več delodajalcev, 
sodelujejo pri uvajanju varnostnih, zdravstvenih, higienskih in 
drugih ukrepov. 

Delodajalci se o izpolnjevanju svojih obveznosti iz prejšnjega 
odstavka medsebojno obveščajo, z njimi pa seznanjajo tudi 
delavce na delovišču oziroma njihove zastopnike. 

2. Opravljanje strokovnih nalog za zagotavljanje varnosti pri 
delu 

29. člen 

Delodajalec mora določiti ustrezno število strokovnih delav- 
cev, ki bodo izvajali naloge, potrebne za organizjranje in 
Ugotavljanje varnosti pri delu (v nadaljnjem besedilu: stro- 
kovni delavci). 

število in zahtevano strokovno usposobljenost strokovnih 
delavcev določi delodajalec na podlagi: 

~ narave, zahtevnosti, obsežnosti, in težavnosti delovnih pro- 
cesov, 
~ števila delavcev, 

števila delovnih izmen, 
~ števila krajevno ločenih enot ali obratov. 

Delodajalec mora zagotoviti pogoje za učinkovito opravljanje 
pela strokovnih delavcev, zlasti pa nuditi potrebne prostore 
'8r izvajanje administrativnih in tehničnih opravil. 

Opravljanje vseh ali posameznih strokovnih nalog iz prvega 
odstavka tega člena lahko delodajalec zagotovi z zunanjimi 
S1užbami ali strokovnimi delavci. 

30. člen 

Delodajalec določi pravice in obveznosti delavcev iz tretje 
alineje 7. člena tega zakona s splošnim aktom. 

Delodajalec mora s splošnim aktom iz prejšnjega odstavka 
posebej določiti način uresničevanja pravice in obveznosti 
delavcev, da v primeru neposredne ali neizogibne nevarnosti 
zaustavijo delo oziroma odredijo, da delavci zapustijo 
delovno mesto. 

Delodajalec mora zagotoviti, da je v vsaki izmeni in v vsaki 
krajevno ločeni enoti vedno vsaj en delavec, ki ima pravico in 
obveznost ukrepati v skladu s prejšnjim odstavkom. 

31. člen 

Strokovni delavci pomagajo delodajalcu v vseh vprašanjih 
varnosti pri delu, vključno s humanizacijo dela in delovnega 
okolja. 

Pri tem zlasti:1. svetujejo delodajalcu in delavcem iz tretje 
alineje 7. člena tega zakona pri: 

- načrtovanju, izvedbi in vzdrževanju obratov ter pomožnih 
prostorov, 
- skrbi za brezhibnost sredstev za delo in pri vpeljavi novih 
delovnih procesov in snovi, 
- izbiri in preizkusu sredstev za osebno varstvo delavcev, 
- opremi delovnih mest, poteku dela, delovnem okolju ter pri 
določenih vprašanjih ergonomije. 

2. pregledujejo s stališča varnosti pri delu obrate in sredstva 
za delo pred njihovim prevzemom, kakor tudi nove delovne 
procese pred začetkom obratovanja. 

3. spremljajo izvajanje ukrepov za varnost pri delu tako, da: 

- redno nadzorujejo delovna mesta in javljajo ugotovljene 
pomanjkljivosti delodajalcu ali drugi za to odgovorni osebi, 
- predlagajo ukrepe za odpravljanje ugotovljenih pomanjklji- 
vosti in sodelujejo pri odpravljanju, 

„ - nadzirajo uporabo sredstev za osebno varstvo delavcev, 
- raziskujejo vzroke poškodb ter predlagajo ukrepe za nji- 
hovo preprečevanje. 

4. pospešujejo in vzpodbujajo disciplino in raven varstvene 
kulture delavcev, opozarjajo na ukrepe in odredbe za varno 
delo ter sodelujejo pri usposabljanju za varno delo. 

32. člen 

Delodajalec mora zagotoviti sodelovanje medicine dela pri 
nalogah, določenih v prejšnjem členu, še posebej pa mora 
zagotoviti: 

- proučevanje ekoloških, antropoloških, fizioloških in psiho- 
loških vzrokov za obremenitve delavcev in njihovo zmanjše- 
vanje, 
- organizirano prvo pomoč, 
- menjavo delavcev na delovnih mestih zaradi zdravstvenih 
razlogov, 
- prednostno zaposlovanje za delo manj zmožnih delavcev in 
drugih oseb, ki uživajo posebno varstvo. 

Medicina dela sodeluje pri odkrivanju vzrokov poklicnih 
bolezni in bolezni v zvezi z delom ter predlaga ukrepe za 
njihovo omejevanje. 

33. člen 

Delodajalec mora zagotoviti, da so strokovni delavci neod- 
visni pri uvajanju spoznanj stroke in odločanju o drugih 
zadevah s področja varnosti pri delu. 

če delodajalec odkloni predlog strokovnega delavca, mora 
svojo odklonitev pisno utemeljiti in jo posredovati predlagate- 
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Iju in organu soupravljanja, določenem v skladu s posebnim 
zakonom. 

34. člen 

Strokovni delavci morajo pri izpolnjevanju svojih nalog sode- 
lovati z organi soupravljanja, določenimi v skladu s posebnim 
zakonom in jim sporočati vsebino posameznih predlogov, ki 
so jih posredovali delodajalcu. 

Na zahtevo organov soupravljanja, določenimi v skladu 
s posebnim zakonom so jim strokovni delavci dolžni posredo- 
vati svoja mnenja o zadevah s področja varnosti delavcev. 

35. člen 

Inšpektor za delo presoja ustreznost opravljanja nalog stro- 
kovnih delavcev. 

Inšpektor za delo o svojih ugotovitvah pisno obvesti deloda- 
jalca in organ soupravljanja, določen v skladu s posebnim 
zakonom. Delodajalec mora obravnavati ugotovitve in pred- 
loge inšpektorja za delo ter ga obvestiti o ukrepih, ki jih je 
sprejel. 

Če delodajalec ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, 
inšpektor za delo z odločbo odredi ustrezne ukrepe. 

3. Druge obveznosti delodajalcev 

36. člen 

Delodajalec mora takoj obvestiti inšpekcijo za delo o vsaki 
smrtni poškodbi pri delu, kolektivni nesreči, hujši poškodbi 
pri delu in o ugotovljeni poklicni bolezni ter o vsakem pojavu, 
ki lahko povzroča nevarnost za življenje ali zdravje delavcev 
pri delu. 

Delodajalec mora takoj obvestiti o smrtni ali hujši poškodbi 
pri delu tudi organ, pristojen za notranje zadeve. 

37. člen 

Delodajalec mora zagotoviti vsakemu delavcu ustrezno uspo- 
sabljanje za varnost pri delu, tako da bo prejel pojasnila in 
navodila, ki so specifična za njegovo delovno mesto oziroma 
delo in to: 

- ob sklenitvi delovnega razmerja 
- pri premestitvi delavca na drugo delovno mesto ali če mu 
naloži drugo delo, 
- pri uvedbi nove, ali spremenjene, delovne opreme, 
- pri uvedbi kakršnekoli nove tehnologije. 

Usposabljanje delavcev je treba prilagajati novim ali spreme- 
njenim nevarnostim ter po potrebi občasno obnavljati in do- 
polnjevati. 

Stroški usposabljanja bremenijo delodajalca, usposabljanje 
pa mora biti izvedeno v delovnem času. 

38. člen 

Delodajalec mora zagotoviti predpisane oziroma potrebne 
ukrepe za nuđenje prve pomoči, gašenje požarov in evaku- 
acijo delavcev ob nesreči oziroma ob neposredni ali neizo- 
gibni nevarnosti in vzpostaviti vse potrebne stike s pristojnimi 
zdravstvenimi in drugimi službami. 

Delodajalec v skladu s prejšnjim odstavkom zagotovi 
ustrezno usposobljene delavce in opremo, s tem da upošteva 
obseg delovnih procesov ali njihovih delov. 

39. člen 

Delodajalec mora seznaniti vse delavce, ki so ali bi bili lahko 
izpostavljeni neposredni ali neizogibni nevarnosti, s pričako- 
vanimi tveganji, kakor tudi z ukrepi za zagotovitev njihove 
varnosti; ukrepati in dajati navodila, ki omogočajo delavcem, 
da v primeru neposredne ali neizogibne nevarnosti ustavijo 
delo oziroma takoj zapustijo delovno mesto ter se umaknejo 
na varno; preprečiti, da bi delavci ponovno začeli z delom 
v okoliščinah ko še obstaja neposredna in neizogibna nevar- 
nost, razen v izjemnih in utemeljenih primerih. 

40. člen 

Delavci, ki so v primeru neposredne ali neizogibne nevarnosti 
zapustili delovno mesto oziroma nevarno območje, ne smejo 
biti prizadeti zaradi svojega ravnanja. 

Delodajalec dopusti, da lahko delavci ustrezno ukrepajo, 
skladno s svojim znanjem in tehničnimi sredstvi, ki jih imajo 
na razpolago, da se izognejo posledicam takšne nevarnosti, 
če ni delavcev iz tretje alinee 7. člena tega zakona. 

Delavci za škodo, ki bi nastala iz delovanja po prejšnjem 
odstavku niso odgovorni, razen če ravnajo naklepno ali iz 
velike malomarnosti. 

41. člen 

Delodajalec vodi evidence in izpolnjuje druge obveznosti 
v skladu s posebnimi predpisi. 

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV 

42. člen 

Delavec mora upoštevati predpisane varstvene ukrepe, upo- 
rabljati varstvene naprave in priprave ter sredstva in opremo 
za osebno varstvo pri delu, skladno z njihovim namenom, 
pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v brezhibnem stanju. 

43. člen 

Delavec ima pravico in obveznost odkloniti delo, če ga delo- 
dajalec razporedi na drugo delovno mesto in ni bil predhodno 
seznanjen z vsemi nevarnostmi in škodljivostmi pri delu, ali če 
ni bil ustrezno zdravniško pregledan. 

44. člen 

Če delavec odkloni delo, ker mu neposredno grozi nevarnost 
ali ker niso izvedeni predpisani varstveni ukrepi, obdrži vse 
pravice iz delovnega razmerja, ki jih je imel na tem delovnem 
mestu. 

45. člen 

Delavec ima pravico, da na delovnem mestu, na katerem kljub 
izvedenim varstvenim ukrepom lahko pride do poklicne 
bolezni, dela samo določeno dobo, tako da ga delodajalec po 
izteku te dobe razporedi na drugo delovno mesto, kjer ni take 
neposredne nevarnosti. 

46. člen 

Če delavec pri delu ne upošteva predpisanih varstvenih ukre- 
pov, ne uporablja predpisanih sredstev in opreme za osebno 
varstvo pri delu ter ne izpolnjuje drugih obveznosti v zvezi 
s tem, se šteje, da s takim ravnanjem ogroža svojo varnost in 
varnost drugih delavcev. 

Če delavec s svojim ravnanjem iz prejšnjega odstavka nepo- 
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srodno ogroža svojo varnost in varnost drugih delavcev, stori 
hujšo kršitev delovne obveznosti, za katero se izreče disci- 
plinski ukrep prenehanja delovnega razmerja. 

47. člen 

Delavec mora delodajalcu ali delavcu iz tretje alineje 7. člena 
tega zakona takoj prijaviti vsako pomanjkljivost, okvaro, 
poškodbo pri delu, nevaren ali drug pojav, ki bi lahko pri delu 
ogrozil njegovo varnost, varnost drugih delavcev in drugih 
oseb. 

48. člen 

Če delodajalec pomanjkljivosti iz prejšnjega člena ne odpravi 
v osmih dneh po prijavi ali če je delavec mnenja, da niso bili 
jzvedeni ustrezni varstveni ukrepi, lahko vloži zahtevo pri 
inšpekciji za delo. 

VI. NADZORSTVO 

49. člen 

Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona, predpisov, izdanih 
na njegovi podlagi, in drugih predpisov o varstvu pri delu ter 
varstvenih ukrepov, določenih s splošnimi akti oziroma kolek- 
tivnimi pogodbami, opravlja inšpekcija za delo. 

50. člen 

5. sodeluje v mednarodnem sistemu opozarjanja o varnostnih 
in zdravstvenih tveganjih pri Mednarodni organizaciji dela; 

6. sodeluje kot akreditirano strokovno telo pri Komisiji Sveta 
Evrope za varnost in zdravje pri delu; 

7. vzpodbuja in usmerja strokovne organizacije za certificira- 
nje ter vodi evidenco njihovega dela, 
8 predlaga organizacije, ki se pooblastijo za certificiranje po 
standardih SLS in vodi evidenco o tem; 
9 organizira in vodi informacijsko in dokumentacijsko dejav- 
nost področja; 

10. daje strokovna mnenja o primernosti uvajanja novih teh- 
nologij s stališča varnosti pri delu; 

!1- koordinira vključevanje izobraževanja oziroma usposab- 
'l®nja s področja varnosti pri delu v programe srednjega 
Poklicnega izobraževanja. 

Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov po prejšnjem členu pri 
Ovajanju rudarskih del opravlja rudarska inšpekcija. 

51. člen 

^adz0rstv0 glede varstva pri delu članov posadk na ladjah in 
c°lnih za gospodarske namene, razen ribiških ladij, opravlja 

nstaniška kapetanija Koper, v skladu s tem zakonom, pred- Pls' izdanimi na njegovi podlagi, in drugimi predpisi. 
V"- URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PRI DELU 

52. člen 

ss ?prav'ianj8 strokovnih nalog s področja varnosti pri delu ® kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za delo, usta- 
n, ■ Ufad Republike Slovenije za varnost pri delu (v nadalj- 
''8rn besedilu: Urad). 

^rad opravlja zlasti naslednje naloge: 

1. spremlja in ocenjuje stanje varstva pri delu in na tej podlagi 
določa, izvaja in dopolnjuje skupna načela za enotno urejanje 
varnosti pri delu ter delovnega okolja; 

2. spremlja in proučuje predpise s področja varstva pri delu 
drugilj držav in meddržavnih asociacij; 

3. proučuje poklicna tveganja za zdravstvene okvare delavcev 
in daje smernice za obvladovanje teh tveganj; 

4. pripravlja strokovne podlage za izdajo izvršilnih predpisov 
in standardov, ter priporoča prevzem tujih standardov; 

53. člen 

Urad sodeluje z drugimi organi v zadevah, ki so pomembne za 
njegovo delo in lahko zahteva od njih podatke, ki jih imajo na 
razpolago. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

54. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samo- 
stojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če dokumentaciji, s katero se načrtujejo delovni procesi in 
določena sredstva za delo, ne predloži varnostnega poročila 
(tretji odstavek 13. člena); 

2. če posameznih sredstev za delo ne opremi z izjavo o ustrez- 
nosti (prvi odstavek 19. člena); 
3. če snovi, ki utegnejo povzročiti poškodbe ali zdravstvene 
okvare ne opremi s posebno deklaracijo ali v njej ne poda 
vseh varstveno tehničnih podatkov, pomembnih za oceno 
tveganja pri delu s temi snovmi (drugi odstavek 19. člena); 

4. če ne zagotavlja brezhibnosti sredstev za delo in ustreznost 
delovnega okolja in delovnih razmer, kakor tudi njihovo 
sprotno prilagoditev ob vsaki spremembi v delovnem procesu 
(1. alineja prvega odstavka 26. člena); 

5. če ne vključuje izvajanja varstvenih ukrepov v vse organizi- 
rane aktivnosti na vseh ravneh svojega poslovanja (2. alineja 
prvega odstavka 26. člena); 

6. če ne zagotavlja obveščanja delavcev ali njihovih predstav- 
nikov o novih tehnologijah, načrtovanju in izbiri opreme, 
o delovnih razmerah in delovnem okolju (4. alineja prvega 
odstavka 26. člena); 

7. če ne zagotavlja, da imajo dostop na področja, kjer preti 
neposredna ali neizogibna nevaranost, le tisti delavci, ki so 
prejeli ustrezna navodila (5. alineja prvega odstavka 26. 
člena); 

t 
8. če ob spremembah delovnih procesov ne pripravi ustrezno 
spremembo ali dopolnitev varnostnega poročila (27. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena. 

55. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 75.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samo- 
stojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če ne določi na podlagi stališč in predlogov medicine dela 
zdravstvene, telesne in duševne zahteve, ki jih morajo izpol- 
njevati delavci na delovnih mestih ali za delo s posebnimi 
sredstvi za delo (22. člen); 

2. če ne zagotovi varnosti delavcev, vključujoč varovanje pred 
tveganji pri delu, seznanjenje in usposabljanje za varno delo, 



opravljanje strokovnih nalog v zvezi s tem ter potrebna sred- 
stva za te naloge (24. člen); 

3. če na določenem delovišču, kjer izvaja dela več pravnih 
oseb, ne sodeluje pri uvajanju varnostnih, zdravstvenih, higi- 
enskih in drugih ukrepov (prvi odstavek 28. člena); 

4. če o izpolnjevanju svojih obveznosti ne obvešča drugih 
pravnih oseb ali pa z njimi ne seznanja tudi delavcev na 
delovišču oziroma njihove zastopnike (drugi odstavek 28. 
člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 18.000 SIT se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

56. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samo- 
stojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če ne določi ustreznega števila strokovnih delavcev, ki 
bodo izvajali naloge, potrebne za organiziranje in zagotavlja- 
nje varnosti pri delu (prvi odstavek 29. člena); 

2. če ne zagotovi pogojev za učinkovito opravljanje dela 
strokovnih delavcev, zlasti pa če ne nudi potrebnih prostorov 
ter izvajanja administrativnih in tehničnih opravil (tretji odsta- 
vek 29. člena); 

3. če ne določi pravic in obveznosti delavcev iz 3. alineje 7. 
člena tega zakona s splošnim aktom (prvi odstavek 30. člena); 

4. če ne določi načina uresničevanja pravice in obveznosti 
delavcev, da v primeru neposredne ali neizogibne nevarnosti 
zaustavijo delo oziroma odredijo, da delavci zapustijo 
delovno mesto (drugi odstavek 30. člena); 

5. če ne zagotovi, da je v vsaki izmeni ali v vsaki krajevno 
ločeno enoti vedno vsaj en delavec, ki ima pravico in obvez- 
nost ukrepati v skladu z drugim odstavkom 30. člena (tretji 
odstavek 30. člena); 

6. če ne zagotovi sodelovanja medicine dela pri nalogah, 
določenih v 31. členu tega zakona (prvi odstavek 32. člena); 

7. če ne za gotovi preučevanja ekoloških, antropoloških, fizi- 
oloških in psiholoških vzrokov za obremenitve delavcev ali 
njihovo zmanjševanje (1. alineja prvega odstavka 32. člena),8. 
če ne organizira prve pomoči (2. alineja prvega odstavka 32. 
člena); 

9. če ne zagotovi menjave delavcev na delovnih mestih zaradi 
zdravstvenih razlogov (3. alineja prvega odstavka 32. člena); 

10. če ne zagotovi prednostnega zaposlovanja manj zmožnih 
delavcev in drugih oseb, ki uživajo posebno varstvo (4. alineja 
prvega odstavka 32. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 12.000 SIT se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena. 

57. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samo- 
stojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če odkloni predlog strokovnega delavca in svoje odklonitve 
pisno ne utemelji ali je ne posreduje predlagatelju ali organu 
soupravljanja, določenem v skladu s posebnim zakonom 
(drugi odstavek 33. člena); 

2. če takoj ne obvesti inšpekcije za delo o vsaki smrtni 
poškodbi pri delu, kolektivni nesreči, hujši poškodbi pri delu i 
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ali o ugotovljeni poklicni bolezni ali o vsakem pojavu, ki lahko 
povzroča nevarnost za življenje ali zdravje delavcev pri delu 
(prvi odstavek 36. člena); 

3. če takoj ne obvesti o smrtni ali hujši poškodbi pri delu tudi 
organ, pristojen za notranje zadeve (drugi odstavek 36. 
člena); 

4. če ne zagotovi vsakemu delavcu ustrezno usposabljanje za 
varnost pri delu, tako da mu daje pojasnila ali navodila, ki so 
specifična za njegovo delovno mesto oziroma delo (prvi 
odstavek 37. člena); 

5. če usposabljanje delavcev ne prilagodi novim ali spreme- 
njenim nevarnostim (drugi odstavek 37. člena); 

6. če usposabljanje delavcev ne izvede v delovnem času (tretji 
odstavek 37. člena); 

7. če ne zagotovi vse potrebno za nuđenje prve pomoči, 
gašenje požarov ali evakuacijo delavcev ob nesreči ali ob 
resni, neposredni ali neizogibni nevarnosti ali ne vzpostavi 
vse potrebne stike s pristojnimi zdravstvenimi ali drugimi 
službami (prvi odstavek 38. člena); 

8. če ne zagotovi ustrezno usposobljene delavce ali opreme, 
upoštevajoč obseg delovnih procesov ali njihovih delov (drugi 
odstavek 38. člena); 

9. če ne seznani vseh delavcev, ki so ali bi bili lahko izpostav- 
ljeni neposredni ali neizogibni nevarnosti, s pričakovanimi 
tveganji, kakor tudi z ukrepi za zagotovitev njihove varnosti ali 
ne ukrepa ali ne daje navodil, ki omogočajo delavcem, da 
v primeru neposredne ali neizogibne nevarnosti ustavijo delo 
oziroma takoj zapustijo delovno mesto ter se umaknejo na 
varno ali ne prepreči, da delavci ne bi ponovno začeli z delom 
v okoliščinah, ko še obstaja neposredna ali neizogibna nevar- 
nost, razen v izjemnih ali utemeljenih primerih (39. člen); 

10. če ne vodi evidence ali ne izpolnjuje drugih obveznosti 
v skladu s posebnimi predpisi (41. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena. 

58. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje posameznik, 
če delodajalcu ali delavcu iz 3. alineje 7. člena tega zakona ne 
prijavi takoj vsako pomanjkljivost, okvaro, poškodbo pri delu, 
nevaren ali drugi pojav, ki bi lahko pri delu ogrozil njegovo 
varnost, varnost drugih delavcev ali drugih oseb (47. člen). 

59. člen 

Z denarno kaznijo 2.000 SIT, ki se izterja takoj na kraju 
prekrška, se kaznuje posameznik, če ne upošteva predpisanih 
varstvenih ukrepov ali če ne uporablja varstvene naprave ali 
priprave ali sredstev ali opreme za osebno varstvo pri delu, 
skladno z njihovim namenom ali če ne ravna pazljivo z njimi 
ali ne skrbi, da so v brezhibnem stanju (42. člen). 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

60. člen 

Dokler ne bodo izdani novi izvršilni predpisi o varnosti pfi 

delu se uporabljajo, če niso v nasprotju z določbami tega 
zakona in drugimi predpisi, določbe naslednjih izvršilnih 
predpisov glede varstva pri delu: 

1. Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih p" 
delu v konopljarnah (Uradni list FLRJ, št. 46/47), 

2. Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih p" 
delu v steklarnah (Uradni list FLRJ, št. 14/48), 
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3. Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri 
delu v kamnolomih in opekarnah ter pri kopanju gline, peska 
in gramoza (Uradni list FLRJ, št. 69/48), 

4. Pravilnik o varstvenih ukrepih pri ravnanju z razstrelivom in 
obstreljevanju (miniranju) v rudnikih, kamnolomih in drugih 
delih (priloga št. 8 Uradnega lista FLRJ, št. 98/49), 

5. Splošni pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukre- 
pih pri delu (Uradni list FLRJ, št. 15/47 in 36/50) členi: 11 do 
25, 33 do 39, 40 in 41, 42 do 49, 76 in 77, 86 in 87, 93, 100 do 
103, 152 do 183, 

6. Pravilnik o tehničnih in zdravstveno tehničnih ukrepih pri 
delu pri kemično tehnoloških procesih (priloga št. 9 Uradnega 
lista FLRJ, št. 55/59), razen 86. člena, 

7. Pravilnik o tehničnih in zdravstveno tehničnih varnostnih 
ukrepih pri delu v črni metalurgiji (Uradni list FLRJ, št. 7/55), 

8- Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih na 
morskih ladjah (Uradni list FLRJ, št. 6/55 in 32/58), 
9- Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri 
Potapljaških delih (Uradni list FLRJ, št. 36/58), 

10. Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri 
predelovanju in obdelovanju kovin (Uradni list FLRJ, št. 40/61, 
razen poglavja A: Livarne), 

11. Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri 
mehaničnem predelovanju in obdelovanju lesa in podobnih 
materialov (Uradni list FLRJ, št. 40/61), 

12. Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri 
luškem transportnem delu (Uradni list SFRJ, št. 14/64), 

13. Pravilnik o varstvu pri vzdrževanju motornih vozil in pre- 
voza z motornimi vozili (Uradni list SFRJ, št. 55/65), 

14. Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih 
motornih vozil (Uradni list SFRJ, št. 17/66), 15. Pravilnik o var- 
stvu pri delu in o tehničnih ukrepih za acetilenske razvijalnike 
•n acetilenske postaje (Uradni list SFRJ, št. 6/67 in 27/69), 

16. Pravilnik o varstvenih ukrepih pri ravnanju z razstrelnimi 
sredstvi in pri rudarskem miniranju (Uradni list SFRJ, št. 9/67 
•n 35/67), 

17- Odredba o prepovedi razmeščevanja in čiščenja kovinskih 
delov in predmetov in drugih snovi z motornimi bencini 
(Uradni list SFRJ, št. 23/67), 

18. Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu (Uradni list SFRJ, 
5t. 42/68), 

19. Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih varstva pri delu 
*a gradbene objekte, namenjene za delovne in pomožne 
Prostore (Uradni list SFRJ, št. 27/67 in 41/68), popravki v št. 29/ 

20. Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri 
°'u z dvigali (Uradni list SFRJ, št. 30/69), 

j*1 Pravilnik o zagotovitvi nastanitve in prehrane oziroma 
Pfevoza delavcev od kraja, kjer stanujejo, do kraja, kjer delajo 
'n "azaj (Uradni list SFRJ, št. 41/68), 

Pravilnik o sredstvih za osebno varstvo pri delu in o osebni 
•»rstveni opremi (Uradni list SFRJ, št. 35/68), 

^ 34/68)'nik ° varastvu pri kme,'iskem delu (Uradni list SFRJ, 

Dri Prav."n"< o varstvu pri izdelovanju razstreliv in smodnika in 
55/69)>U"ran'U Z razstre"v'in smo<1nikom (Uradni list SFRJ, 

• Pravilnik o posebnih ukrepih In normativih za varstvo pri 

obdelovanju in predelovanju kož, krzna in krznenih odpadkov 
(Uradni list SFRJ, št. 47/70), 

26. Pravilnik o opremi in postopku za prvo pomoč in o organi- 
ziranju službe za primer nesreče pri delu (Uradni list SFRJ, št. 
21/71), 

27. Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri 
delu pred ropotom v delovnih prostorih (Uradni list SFRJ, št. 
29/71), 

28. Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri 
delu (Uradni list SRS, št. 1/84, 18/87 in 35/88), 

29. Navodilo o načinu prijavljanja in raziskovanja nesreč pri 
delu (Uradni list SRS, št. 9/78), 

30. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena 
organizacija združenega dela, ki opravlja strokovne naloge 
s področja varstva pri delu (Uradni list SRS, št. 22/87), 

31. Pravilnik o osnovah za opravljanje nalog varstva pri delu 
(Uradni list SRS. št. 27/87), 

32. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varstva pri 
delu (Uradni list SRS. št. 36/87 in 5/88), popravek: 42/87. 

33. Pravilnik o listinah za sredstva za delo (Uradni list SRS, št. 
26/88), 

34. Pravilnik o varstvu pri delu pri gradnji predorov (Uradni list 
SRS, 26/88), 

35. Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in 
preizkusih sredstev za delo (Uradni list SRS, št. 35/88), 

36. Pravilnik o varstvu pri delu na železnicah (Uradni list SRS, 
št. 36/89), 

37. Pravilnik o varstvenih ukrepih pri izdelavi in dodelavi 
papirja, kartona in lesovine (Uradni list SRS, št. 36/89), 

38. Pravilnik o ukrepih in normativih za varstvo pri delu 
z delovnimi pripravami (Uradni list SFRJ, št. 18/91), 

39. Pravilnik o varstvu pri delu v grafični industriji (Uradni list 
RS, št. 7/92), 

40. Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega 
toka (Uradni list RS, št. 29/92). 

61. člen 

Minister, pristojen za delo, izda izvršilne predpise iz 13., 14., 
16., 17., 20. in 23. člena tega zakona v treh mesecih, po 
uveljavitvi tega zakona. 

82. člen 

Delodajalci so dolžni v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona urediti varnost pri delu v skladu z določbami tega 
zakona. 

63. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 
o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74,16/80,25/86 in 47/ 
86). 

M. člen 

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

I. Sploine določbe 

Prvi trije členi zakona določajo področje zakonskega ureja- 
nja, zavezance izvajanja zakona in definicije uporabljenih 
pojmov. 

II. Temeljna načela 

Zagotavljanje varnosti pri delu temelji na določenih načelih 
varstva pri delu kot vrste ukrepov, katerih izvajanje je name- 
njeno zmanjševanju števila poškodb pri delu, poklicnih 
bolezni, bolezni v zvezi z delom ter s tem povezanega zmanj- 
šanja ali izgube delovne zmožnosti. Ta načela je potrebno 
upoštevati te pri načrtovanju, pripravi ali uvajanju delovnega 
procesa kakor tudi kasneje prilagajati novim spoznanjem 
stroke. Delavci morajo biti obveščeni o tveganjih, z osnovami 
varstva pa morajo biti seznanjeni že tekom rednega šolanja 
oziroma usposabljanja. Med načeli je posebej poudarjena 
pravica delavcev, da jim ni mogoče naložiti stroškov v zvezi 
z zagotavljanjem varnosti pri delu. Slednja pravica je tudi 
predmet ustreznih mednarodnih konvencij, ki smo jih sprejeli 
že v okviru nekdanje Jugoslavije in jih prevzeli. 

III. Predhodno varstvo 

V uvodnih členih tega poglavja je definirano predhodno var- 
stvo pri delu. Obenem pa so naštete glavne aktivnosti, ki 
sodijo v to kategorijo. 

Cilj predhodnega varstva je predvsem v tem, da se predvidi 
bodoče nevarnosti in škodljivosti, kar je temelj za racionalno 
načrtovanje. Glede na to, da je varstvo pri delu neločljivi del 
načrtovanja in izvajanja vseh delovnih procesov, ga je 
potrebno upoštevati že pri nastajanju proizvodnje, kajti če bi 
ukrepali na podlagi izkušenj, potem ko je vse postavljeno, bi 
bili posegi otežkočeni, če ne še celo povsem onemogočeni. 
Delavci pa bi že utrpeli določene posledice, zato se je 
potrebno takšni situaciji vnaprej izogniti, kolikor je mogoče. 

Z poudarkom nekaterih aktivnosti se nakaže, kako obsežna je 
priprava. Načrtovana delovna mesta je potrebno oceniti 
z vidika nevarnosti in škodljivosti, ki jim bo delavec izpostav- 
ljen. Zaradi tega je potrebno tudi predvideti vsebino progra- 
mov usposabljanja, ki izhaja iz celovite varnostne analize. 

Nadaljni členi določajo postopek preverjanja zagotovitve var- 
nosti s inšpekcijskimi postopki na podlagi dveh listin in sicer 
za delovne procese s poročilom o varnostni analizi, za sred- 
stva za delo pa je potrebna izjava o ustreznosti. Vsebinske 
podrobnosti obeh listin bodo določene s podzakonskimi akti, 
usklajene z zahtevami Evropske skupnosti. 

Navodilo za varno uporabo mora vsebovati vse tiste podatke 
in opozorila, s katerimi je mogoče vzdrževati sredstvo za delo 
v takšnem stanju, da zagotavlja njegovo varno rabo. 

Še pred začetkom obratovanja mora biti izdelan program 
usposabljanja za varno delo, ki obsega vsa tveganja in zajema 
vse udeležence procesa. Vsebina varnostnega poročila in 
navodila za varno delo, preizkušanje in vzdrževanje dajeta 
dovolj osnov za pripravo ustreznega programa usposabljanja. 

Med predhodno varstvo sodi tudi določitev zdravstvenih in 
psihofizičnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki bodo 
sodelovali v delovnem procesu, kar je usklajeno s splošno 
zahtevo 9. člena tega zakona, da je delavec lahko razporejen 
le na dela, za katere je zdravstveno in psihofizično sposoben. 

IV. Obveznost! delodajalcev 

1. Splošne obveznosti 

Delodajalec je temeljni nosilec obveznosti zagotavljanja var- 
nosti delavcev pri delu, kar določa 24. člen tega zakona. 

Naslednji 25. člen določa osnovna načela na podlagi katerih 

mora delodajalec zagotoviti varne delovne razmere in pogoje 
pri organizaciji in izvajanju delovnih procesov. Hkrati člen 
tudi zavezuje, da je treba raven varstva prilagajati spremembi 
okoliščin in si prizadevati za stalno izboljševanje delovnih 
razmer. 

Obveza po ovrednotenju ravni zagotavljanja varstva delavcev 
pri organizaciji in izvedbi delovnih procesov ima preventivni 
karakter, ki silijo delodajalca k presoji kaj jedal delavcu za 
njegovo varno delo in varne delovne razmere. Takšna analiza 
tudi olajšuje kasnejši nadzor inšpektorjem zadelo. 

Ta člen tudi narekuje delodajalcu, da usposobi delavca za 
varno delo. Hkrati pa se mora delodajalec prepričati, da je 
delavec dejansko primerno usposobljen preden lahko začne 
z delom. Kako izpeljati to obvezo, pa je prepuščeno notranji 
organizaciji dela in poslovanju posameznega delodajalca. 

V 26. členu so podrobneje določene delodajalčeve obvezno- 
sti, zlasti pa obveza, da vse ukrepe za varnost prikaže in 
registrira kot dopolnjevanje varnostnega poročila. 

2. Opravljanje strokovnih nalog za zagotavljanje varnosti pri 
delu 

V razmeroma obširnem poglavju (členi od 29-35) zakon 
podrobno obdela izvajanje strokovnih nalog-s posebnim 
poudarkom, da v kolikor delodajalec nima svojih kadrov mora 
zagotoviti izvajanje strokovnih nalog z zunanjimi sodelavci. 

Bistvo določbe 30. člena je v tem, da se vnaprej ve, kdo mora 
j>oseči v primeru, ko je ogroženo življenje ali zdravje in tudi, 
da so prisotni tisti delavci, ki v dani Izmeni ali krajevno ločeni 
enoti ustrezno ukrepajo. Obenem pa mora tak delavec dobro 
poznati tehnologijo, da ve kdaj lahko ustavi delovni proces, 
da ta proces ne bi povzročil novih nevarnosti. 

V 32. členu so posebej omenjene tudi naloge, ki jih mora 
delodajalec organizirati s pomočjo medicinskih strokov- 
njakov. 

Zakonska opredelitev mesta in vloge predstavnika delavcev 
s področja varstva pri delu je novost, ki jo prinaša ratificirana 
konvencija št. 155 Mednarodne organizacije del (Ur. I. SFRJ, 
št. 7/87). V tej konvenciji oziroma še posebej v njenem '»■ 
členu so podrobneje določene obveznosti oziroma ukrepi, ki 
jih je potrebno sprejeti na ravni podjetij zato, da bi rnep 
drugim predstavniki delavcev lahko izvajali tiste pravice in 
obveznosti, ki so jim določene s tem mednarodnim pravnim 
aktom. 

Glede na siceršnjo podrobnejšo urejanje tega vprašanja v te) 
konvenciji In upoštevaje posebnosti in različnosti dela 
poslovanja delodajalcev, je predvidena možnost še Pol - 
nejšega urejanja dela in funkcioniranja te vrste delavskega 
predstavništva s splošnimi akti oziroma kolektivnim pogoo- 
bami. 

3. Druge obveznosti delodajalcev 

Členi tega poglavja (od 36 do 41) so namenjeni ravnan/u 
v primeru izrednega dogodka, ko se pripeti ali preti nevarno 
večje nesreče. Zakonska ureditev te materije narekuje no 
sprejeta konvencija Mednarodne organizacije dela št. ' 
o varstvu pred večjimi industrijskimi nesrečami, ki 
država še ni ratificirala saj je bila sprejeta 23. junija 199J 
Generalni skupščini Mednarodne organizacije dela, ven L 
njena vsebina takšna, da se njeni ratifikaciji ne bo mogo 
izogniti. 

V. Pravice In obveznosti delavcev 

Ureditev iz 42. in 43. člena zahteva tudi 13. člen ratiflci^e
u 

konvencije Mednarodne organizacije dela, št. 155 o vars 
pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnemu okolju, ki p ■ 
da delavec, ki je zapustil delo v situaciji, za katero iz opra 
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nih razlogov meni, da je neposredno nevarna za njegovo 
življenje oziroma zdravje, mora biti zavarovan pred neopravi- 
čenimi posledicami v skladu s pogoji in prakso v posamezni 
državi. 

Navedena konvencija ne določa, kaj je s položajem delavca 
v času odpravljanja neposredne nevarnosti, ki je lahko vezana 
tudi na daljši čas saniranja nevarnih delovnih razmer, delov- 
nega in življenjskega okolja delavcev. 

Utemeljeno je, da se za določen čas razporedi delavca na 
drugo delovno mesto oziroma k drugemu delu, če je to 
mogoče. V kolikor takšne začasne razporeditve ni mogoče 
opraviti, delavec ne sme biti prikrajšan za pravice iz delov- 
nega razmerja, še posebej glede osebnega dohodka, nado- 
mestil in drugih denarnih prejemkov. Razlog je v tem, da 
delavec ne more biti kriv za stanje, ki ga ni povzročil in je zanj 
objektivno dejstvo. 

46. člen določa obvezo izrekanja najstrožjega disciplinskega 
ukrepa kadar delavec ne ravna varno ali z svojim ravnanjem 
ogroža še druge delavce. 

Uresničevanje varnosti pri delu temelji oziroma izhaja iz priča- 
kovanega ravnanja delavca zato, da ta sebi kot drugim delav- 
cem zagotavlja takšne delovne razmere in delovno okolje, da 
ne obstajajo nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare. 
Zaradi dejstva, da delavec lahko ravna tudi drugače in s tem 
ogroža svojo varnost in varnost drugih delavcev, je potrebno 
v zakonu določiti, kdaj se šteje takšno nedopustno ravnanje 
na eni, kakor tudi glede potrebnosti uveljavljanja njegove 
odgovornosti na drugi strani. 

Obveza opredeljena v naslednjih dveh členih je potrebna iz 
razloga, ker zagotavlja sprotno obveščanje pooblaščenih 
delavcev oziroma vodij delovnega procesa o različnih nega- 
tivnih pojavih, ki se lahko pojavljajo v zvezi z varnostjo pri 
delu v delovnem procesu zato, da se zagotovi ustrezno ukre- 
panje. Navedena obveznost je pomembna tudi v preventivnem 
smislu, ker zagotavlja pravočasno in celovito izvajanje tistih 
potrebnih ukrepov, ki so potrebni zato, da zaradi ugotovljenih 
pomanjkljivosti, okvar, nevarnih ali drugih pojavov ne pride 
do nezaželjenih posledic na zdravju in življenju delavcev. 

VI. Nadzorstvo 

To poglavje opredeljuje posebno razmejitev glede nadzorstva 
na področju rudarstva in trgovskih plovnih objektov. 

To zakonsko določilo izloča iz okvirja siceršnje opredelitve 
stvarne pristojnosti organa inšpekcije za delo nadzorstvo 
glede varstva pri delu pri opravljanju rudarskih del tako kot je 
takšen pristop obstajal že v vseh dosedanjih zakonih o varstvu 
Pri delu. Razlog je v smotrnosti zagotavljanja tega nadzorstva, 
ki ga sicer izvaja rudarska inšpekcija, v skladu z rudarskimi 
Predpisi, da uživa nedeljivo celoto na eni, na drugi strani pa je 
tudi praktične narave: izvajanje rudarskih del ima mnoge 
Posebne zahteve, ki v okviru izvajanja nadzorstva terja tudi 
Potrebna posebna znanja, ki jih inšpektorji za delo nimajo. 
'nšpektorji za delo niso strokovnjaki s področja rudarjenja in 
zato ne morejo učinkovito izvajati nadzorstva v okviru te 
Panoge oziroma dejavnosti. 

Utemeljitev izločenega v pristojnosti drugega organa, oprede- 
ljenega nadzorstva predpisov o varstvu pri delu članov 
Posadk na ladjah in čolnih za gospodarske namene, izhaja iz 
razrešitev določenega pozitivnega pristojnostnega spora. sPor je nastal že pred leti v zvezi z drugačno opredelitvijo 
stvarne pristojnosti za izvajanje tega nadzorstva v zveznem 
zakonu o pomorski in notranji plovbi, ki je to nadzorstvo 
določil pristaniškim kapetanijam. 

Vil. Urad Republike Slovenije za varnost pri delu 

Takšen Urad, ki je koordinativne narave, bo zagotavljal neod- 
visnost pred proizvodnimi interesi, je nujen za zagotavljanje 
"strežne ravni varstva pri delu, kakršno predvideva 4.člen, 
'očka f 11. člena in točka c 12. člena konvencije Mednarodne 
0r9anizacije dela št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem 

varstvu in delovnem okolju, ki jo je naša država ratificirala leta 
1987 (Ur. I. SFRJ, št. 7/87). Prav tako je potrebno opozoriti na 
problematiko vnašanja /umazanih tehnologiji, posebej v pri- 
merih tujih vlaganj. Evropska skupnost si je postavila izredno 
rigorozne pogoje tako za delovno kakor tudi širše človekovo 
okolje, zato je upravičeno pričakovati težnje po selitvi »uma- 
zanih tehnologij« v dežele izven Skupnosti. Zato je pri presoji 
primernosti vnešenih tehnologij zelo pomembna nevtralnost 
presojevalca, saj ta zakon predvideva dovolj možnosti, da se 
temu izogne, če je le bila opravljena ustrezna presoja. 

Ob tem je potrebno tudi poudariti, da vse razvitejše države 
imajo takšno institucijo v sklopu vlade ali njenih organov. 
Države članice EGS, kakor tudi EFTE imajo državne institute, 
ki se neposredno financirajo s prispevkom iz osebnega 
dohodka v višini od 0,6 % na Portugalskem pa do 1,5 % na 
Švedskem. 

VIII. Kazenske določbe 

Nespoštovanje nekaterih določb tega zakona je opredeljeno 
kot prekršek, za katerega se storilec kaznuje z denarno kaz- 
nijo. Za razliko od dosedanjega zakona o varstvu pri delu, 
predlog zakona ne določa več gospodarskih prestopkov. 
Razlog je v tem, da predlog zakona ne ureja več vprašanj 
razpolaganja s premoženjem, kjer bi zaradi kakršnekoli proti- 
pravnosti to premoženje bilo potrebno varovati s takšno vrsto 
kazenskih sankcij. 

Glede na izhodišče, da je za pravno osebo in posameznika, ki 
stori prekršek v zvezi z opravljanjem samostojne dejavnosti 
lahko izreči denarno kazen v razponu od 750 SIT do 300.000 
SIT, predlog zakona v 55. členu za navedena subjekta določa 
denarno kazen najmanj 100.000 SIT, za odgovorno osebo 
pravne osebe 25.000 SIT. V 56.členu predloga zakona je za 
pravn osebo in posameznika, ki stori prekršek v zvezi z oprav- 
ljanjem samostojne dejavnosti zagrožena denarna kazen naj- 
manj 75.000 SIT in za odgovorno osebo te pravne osebe 
najmanj 18.000 SIT. Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se 
kaznuje pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi 
z opravljanjem samostojne dejavnosti za prekrške, določene 
v 57. členu predloga tega zakona. Za odgovorno osebo 
pravne osebe pa je v skladu z drugim odstavkom istega člena 
zagrožena denarna kazen za prekršek najmanj 12.000 SIT. Za 
v 58. členu predloga tega zakona opredeljene prekrške je za 
pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek v zvezi 
z opravljanjem samostojne dejavnosti zagrožena denarna 
kazen najmanj 25.000SIT, za odgovorno osebo, ki stori prekr- 
šek iz prvega odstavka tega člena pa denarna kazen najmanj 
10.000 SIT. 

V vseh navedenih členih predloga zakona so opredeljene 
zagrožene denarne kazni za pravne osebe in posameznike, ki 
storijo prekršek v zvezi z opravljanjem samostojne dejavnosti 
in tistimi, ki so določene za odgovorne osebe teh pravnih 
oseb približno v razmerju 4:1. 

Kot t. i. mandatna kazen, je v predlogu tega zakona oprede- 
ljena denarna kazen za prekršek, ki se izterja takoj na kraju 
prekrška v višini 2.000 SIT za posameznika, če ne upošteva 
predpisanih varstvenih ukrepov ali če ne uporablja varstvene 
naprave ali priprave ali sredstev ali opreme za osebno varstvo 
pri delu, skladno z njihovim namenom ali če ne ravna pazljivo 
z njimi ali če ne skrbi, da so v brezhibnem stanju. 

IX. Prehodne In končne določbe 

V 61. členu predloga zakona je zapisano, da dokler ne bodo 
izdani novi izvršilni predpisi o varnosti pri delu se uporabljajo, 
kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, predpisi, izdani na 
njegovi podlagi, in drugi predpisi, izvršilni predpisi izdani do 
uveljavitve tega zakona. Gre za, v tem členu navedenih, štiri- 
deset posebnih izvršilnih predpisov o varstvu pri delu, med 
katerimi so tudi takšni še pred 1950. letom. Uporaba izvršilnih 
predpisov je nujna sestavina uresničevanja normativnega ure- 
janja in izvajanja varnosti pri delu, kolikor še ustrezajo spre- 
membam delovnih procesov in v njih uporabljenih sredstev za 
delo. Njihovo posodabljanje ie kontinuiran proces, ki že vse- 
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skozi poteka, saj so v tej vrsti predpisov tudi takšni izpred 
nekaj let, ki jih je lahko uporabiti in v bistvu v vsebinskem 
pogledu ne odstopajo od izhodišč predloga tega zakona. 

V 62. členu rokovno opredeljena obveza, da minister, pristo- 
jen za delo, izda v njem navedene izvršilne predpise, izhaja iz 
dveh pomembnih dejstev: prvo je, da je izdaja navedenih 
izvršilnih predpisov, razen predpisa, s katerim se konkretizira 
izvajanje inšpekcijskih pregledov, v skladu s 16. členom pred- 
loga tega zakona, vezana na interdisciplinarni pristop, v tem 
pa na medresorsko sodelovanje z ministrstvom za zdravstvo, 
gospodarske dejavnosti ali za okolje in prostor. Drugo pa /s. 

da je v vsebinskem pogledu potrebno v navedenih izvršilnih 
predpisih opredeliti tehnične normative, ki morajo biti uskla- 
jeni tudi s tistimi v Evropski skupnosti. 

Zakon pred delodajalce postavlja mnoge zahtevne naloge, 
med njimi tudi takšne, katerih konkretizacija je predmet 
splošnih aktov, še posebej ko gre za podrobnejšo opredelitev 
nekaterih pravic in obveznosti delavcev. Zaradi pomembnosti 
in zahtevnosti vprašanj, ki jih je potrebno normativno urediti, 
predlog zakona v 62. členu določa šest mesečni rok, kot 
primeren zato, da delodajalci uredijo varnost pri delu v skladu 
z določbami tega zakona. 
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Predlog zakona o ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA GRADNJO 

UNIVERZITETNE KNJIŽNICE V LJUBLJANI - EPA 359 - PRVA 

OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 38. seji dne 29. julija 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA 
GRADNJO UNIVERZITETNE KNJIŽNICE V LJUBLJANI, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. in 
183. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bo kot njen predstavnik na sejah Državnega 
zbora in delovnih telesih sodeloval: 

dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo. 

Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za gradnjo Univerzitetne knjižnice v Ljubljani 

I. UVOD 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Besedilo predloga zakona o financiranju izgradnje UNIVERZI- 
TETNE KNJIŽNICE V LJUBLJANI (UKL) izhaja iz naslednjih 
potreb: 

- velika prostorska stiska obeh največjih slovenskih knjižnic 
onemogoča normalno delovanje in ogroža hrambo slovenske 
nacionalne pisne ustvarjalnosti; 

- omejena dostopnost do gradiv otežkoča uporabnikom 
prost in hiter pristop; 

- onemogočena je sodobna organizacija dela z uvajanjem 
računalniške in komunikacijske opreme in s tem otežkočeno 
uvajanje sodobnih informacijskih metod dela. 

Utemeljitev potreb in metod njihovega reševanja predstavljajo 
naslednji dokumenti, izdelani v novembru 1992: 

~ dopolnjen programski projekt; 

- prva faza idejnega projekta UKL; 

- predinvesticijska študija z oceno vrednosti investicije s pri- 
kazom potrebnih aktivnosti in potrebnih sredstev za realiza- 
cijo programa (vključno s programi opreme). 

"• TEMELJNA NAČELA IN CILJI 

Slovenija z dvema univerzama si prizadeva, da na knjižničnem 
[n informacijskem področju upošteva sodobne razvojne 
jfende in hkrati to dejavnost prostorsko in časovno sprejem- 
no racionalizira. 
v»aka država si oblikuje, glede na svoje možnosti, strokovne 
Potenciale in razvojne perspektive temu primerne organizacij- 
ske oblike ter knjižnični in informacijski sistem. Povezanost. 
Racionalne in univerzitetne knjižnice v eni instituciji ni v svetu 

nenavadnega. Primere združitve dveh ali več funkcij naj- 
emo v nekaterih razvitih državah, kot so npr. Norveška, 
'nska, Danska, kjer so združene funkcije nacionalne in uni- 
6r*itetne knjižnice. Nacionalna knjižnica ZDA je združena 

, Racionalno ameriško medicinsko knjižnico in nacionalno 
*j)l'inico za agronomijo. Nacionalna knjižnica Velike Brita- 
. The British Library, je že pred časom združila osrednje 
"iižnice za humanistična, družboslovna in tehnična 

r>dročja in to organizacijsko obliko uveljavlja v novi stavbi, ki 
^ dograjena v letu 1996. Institucionalna in organizacijska 

»itev izhajata torej iz konkretnih knjižničnih In Informaclj- 
h potreb določene države. 

^ Sloveniji bomo z Izgradnjo UKL zagotovili dovolj prostor- 

skih kapacitet za nadaljnjih 30 do 40 let ter zagotovili posodo- 
bitev dela obeh knjižnic. S tem bomo omogočili tudi: 

- opredelitev vloge osrednje slovenske in znanstvene knjiž- 
nice z vsebinskimi usmeritvami: UKL je narodna knjižnica, 
osrednja knjižnica Univerze v Ljubljani, osrednja knjižnica 
Republike Slovenije in povezovalka knjižnic v knjižnično 
informacijski sistem Slovenije; 

- koordinacija nabave knjižničnih gradiv z vidika funkcije 
narodne in osrednje univerzitetne knjižnice; 

- obdelava knjižničnih gradiv po mednarodno veljavnih stan- 
dardih; 

- hramba in zaščita nacionalno pomembnih knjižničnih 
gradiv; 

- nuđenje optimalnih delovnih pogojev uporabnikom za izo- 
braževalno, znanstveno in raziskovalno delo, vključujoč med- 
narodne povezave; 

- dostopnost do tujih podatkovnih zbirk, ki jih odpira komu- 
nikacijska tehnika in na osnovi razvite medbibliotečne izpo- 
soje; _ , 

- upoštevanje načel mednarodne bibliografske kontrole, še 
posebej pri izdelavi računalniško podprte nacionalne biblio- 
grafije; 

- oblikovanje računalniško podprtega vzajemnega kataloga 
ter podatkovnih zbirk, pomembna za programe in znanstveno 
delo Univerz; 

- opravljanje funkcije knjižnice kot nosilke in oblikovalke 
knjižnično informacijskega sistema v Sloveniji z mrežo po- 
vezav; 

- združenje programov in delovanja NUK, CTK, Slovanske 
knjižnice, Oddelka za bibliotekarstvo Filozofske fakultete Uni- 
verze v Ljubljani, Bibliotečnoga razvojnega centra, državnih 
agencij za ISSN in ISBN, Komunikacijske, računalniške in 
informacijske službe Univerze v Ljubljani; 

- vključevanje v mednarodnega programa izmenjave publika- 
cij s prostim pristopom do vseh pomembnejših gradiv 

- dostop do tujih podatkovnih zbirk: depozitarna knjižnica 
Evropske skupnosti in Sveta Evrope, nacionalni informacijski 
center, center za CIP, nacionalni ISBN center, nacionalna 
agencija ISDS, nacionalni referalni center, nacionalni center 
za izmenjavo publikacij, nacionalni center za medknjižnično 
izposojo (mednarodno in domačo), nacionalni center za koor- 
dinacijo nakupov in deponiranje knjižničnega gradiva Repu- 
blike Sloveniji; 
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- združevanje informacijskih specialistov za različna stro- 
kovna področja, kar bo omogočalo poglobljeno informacijsko 
delo za potrebe vseh izobraževalnih in raziskovalnih progra- 
mov s področij, ki jih pokrivata NUK in CTK; 

- nadaljnji razvoj slovenske knjižnične in informacijske 
dejavnosti, ki bo v bodočnosti odvisna od stopnje podprtosti 
z računalniško in še posebej s telekomunikacijsko tehnolo- 
gijo, ki jo je potrebno zaradi strokovne in finančne zahtevno- 
sti koncentrirati; 

- ureditev delovnega okolja za uporabnike vključno z infor- 
macijsko in komunikacijsko tehnologijo; 

- ureditev klimatskih in drugih tehničnih pogojev za uporab- 
nike in zaščita gradiv, organiziranje servisnih služb in dejav- 
nosti, ki so nujne za delovanje objekta; 

- povezovanje z vzporednimi dejavnostmi in programi UKL, 
Uradom za standardizacijo in meroslovje Republike Slovenije, 
z uslužnostnimi dejavnostmi v objektu UKL. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

Gradnja objekta bo potekala v obdiobju od 1994 do 1998 ob 
nadaljevanju pripravljalnih del v letih 1993 in 1994. V lanskem 
in letošnjem letu je proračun financiral pripravljalna dela za 
izgradnjo UKL do stopnje, ko se je potrebno odločiti o investi- 
ciji ter nadaljevati z izdelavo investicijsko-tehnične dokumen- 
tacije ter pridobivanjem in pripravo zemljišč. Vsa ta dela 
moramo zaključiti v letu 1994, za kar so potrebna finančna 
sredstva. 

V letih 1993 in 1994 je predvidena izdelava projektne doku- 
mentacije (II. in III. faza idejnega projekta, projekt za pridobi- 
tev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo, investicijski 
program, projekt notranje ureditve in opreme, projekt zunanje 
ureditve) ter aktivnosti na področjih pridobivanja in priprave 
stavbnih zemljišč. 

Z gradnjo objekta bomo pričeli v letu 1995, zaključena pa naj 
bi bila konec leta 1997. V letu 1998 naj bi zaključili tudi 
opremljanje objekta, ureditev stavb, vključenih v investicijo in 
kolektivno komunalno opremo. Gradnja objekta mora pote- 
kati kontinuirano in jo moramo zaključiti v relativno kratkem 
času. Za tekoče izvajanje priprav in financiranja moramo 
zagotoviti strokovno in organizacijsko vodenje projekta. 

Mejnik za predlagano strategijo izgradnje objekta je pridobi- 
tev iskaza o lastništvu zemljišč v letu 1994. Poleg lokacijske 
dokumentacije, ki je v izdelavi, je to pogoj za pridobitev 
lokacijskega dovoljenja. 

VI. FINANCIRANJE PROJEKTA 

Za izgradnjo UKL in načrtovanih programov v petletnem 
obdobju je potrebno zagotoviti 8.070.000.000 tolarjev, pri 
čemer so: 

- stroški pridobivanja in priprave zemljišč 916.000.000 SIT; 
- stroški projektiranja, izgradnje UKL in prenove stavbnega 
fonda 5.503.000.000 SIT; 
- stroški nabave in montaže UKL so ocenjeni na 30% grad- 
bene vrednosti objekta. Ti stroški bodo specifirani in ovredno- 
teni tudi za računalniško in drugo tehnološko opremo ter 
bodo znani po izdelavi idejnega projekta in upoštevani v inve- 
sticijskem programu UKL 

Predvidena proračunska sredstva se bodo zagotavljala letno 
po naslednji dinamiki; 

Leto 1994: 

Nadaljevali in zaključili bomo s pridobivanjem in pripravo 
stavbnih zemljišč in rešili vsa premoženjsko-pravna 

vprašanja. Vključene so tudi arheološke raziskave. V tem letu 
bo potekala izdelava projektne dokumentacije. Zagotovili 
bomo sredstva za odkup stavbnega fonda Emonska 2 in 4, za 
plačilo odškodnine za stavbno zemljišče, za nakup 31 
nadomestnih stanovanj in za rušenje stavbnega fonda 
Emonska 2 in 4. 

Ocenjujemo, da bodo za ta dela potrebna finančna sredstva 
v višini 916,000.000 SIT. 

Leto 1995: 

Financirali bomo dokončanje izdelave investicijsko tehnične 
dokumentacije (PGD, PZI), nadaljevali in zaključili 
z arheološkimi deli pod objektom, pridobili bomo gradbeno 
dovoljenje in pričeli z izgradnjo objekta. 
Ocenjujemo, da bodo za ta dela potrebna finančna sredstva 
v višini 1,503.000.000 SIT. 

Leto 1996: 

Nadaljevali bomo z izgradnjo objekta UKL, izgradnjo 
podzemnih povezav z NUK In Filozofsko fakulteto, pričeli 
s prenovo stavb Rimska 1, Rimska 3 in Rimska 7a, ki so 
v programu prekvalifikacije za potrebe UKL in vzporednih 
programov. 

Ocenjujemo, da bodo za ta dela potrebna finančna sredstva 
v višini 2,000.000.000 SIT. 

Leto 1997: 

Nadaljevali in zaključili bomo izgradnjo objekta UKL in 
prenovili stavbni fond Rimska 1, Rimska 3 in Rimska 7a ter 
izvedli komunalne prikljujčke. 

Ocenjujemo, da bodo za ta dela potrebna finančna sredstva 
v višini 2,000.000.000 SIT. 

Leto 1998: 

Izvedli bomo kolektivno komunalno opremo na nezazidanih 
funkcionalnih površinah objekta UKL, dobavili in namestili 
vso načrtovano opremo objekta UKL in pripadajočih progra- 
mov v stavbah Rimska 1, Rimska 3 in Rimska 7a ter pridobili 
uporabno dovoljenje za delovanje UKL. 

Podrobnejša dinamika uporabe sredstev se bo določila 
s pogodbami, ki jih bo sklepal minister za znanost in tehnolo- 
gijo, z izbranimi izvajalci del. 

Podrobnejšo dinamiko porabe sredstev bo urejalo Ministrstvo 
za finance s pogodbami z izbranimi izvajalci. Izbiro izvajalcev 
bo opravilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo v skladu 
s sprejeto metodologijo in javnimi razpisi. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Za izvedbo tega zakona je potrebno v proračun zagotoviti 
dodatna sredstva, ki se bodo zagotavljala na temelju tega 
zakona v višini 8,070.000.000 tolarjev. 

II. BESEDILO ČLENOV 

l.člen 

Republika Slovenija zagotavlja sredstva za gradnjo in opremo 
Univerzitetne knjižnice v Ljubljani iz proračuna. 

Pri financiranju sodeluje tudi Mesto Ljubljana z deležem, ki je 
določen s posebnim sporazumom. 

2. člen 

Sredstva iz prejšnjega člena se v okviru Ministrstva za znanost 
in tehnologijo zagotovijo s proračunom Republike Slovenije 
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za leto 1994,1995,1996,1997 in 1998 v skupni višini največ do 
8.070.000.000 tolarjev. 

Ta obseg sredstev se zmanjša za delež Mesta Ljubljane. 

Vrednost investicije iz prvega odstavka je izračunana na dan 
31. 10. 1992. 

3. člen 

Obseg sredstev za vsako proračunsko leto posebej se določi 
z zakonom o proračunu za tekoče proračunsko leto: 

- v letu 1994 za pridobivanje in pripravo zemljišč, za izdelavo 
projektne dokumentacije in za arheološke raziskave; 

~ v letu 1995 za izvedbeno dokumentacijo, za zaključek 
arheoloških raziskav in za začetek gradbenih del; 

~ v letu 1996 za izgradnjo objekta Univerzitetne knjižnice 
v Ljubljani in prenovo stavb; 

- v letu 1997 za dokončanje gradbenih del, strojne opreme in 
prenovitvenih del ter za izvedbo komunalnih priključkov; 

- v letu 1998 za opremo objekta Univerzitetne knjižnice 
v Ljubljani in prenovljenih stavb, izvedbo kolektivne komu- 
nalne opreme na nezazidanih zemljiščih objekta in za pred- 
stavitev arheoloških najdb. 

4. člen 

Podrobnejšo dinamiko uporabe sredstev iz prejšnjega člena 
se določi s pogodbami, ki jih sklene minister za znanost in 
tehnologijo z izbranimi izvajalci del. 

5. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

V skladu s sprejeto dinamiko izgradnje in finančnim načrtom 
za izgradnjo Univerzitetne knjižnice v Ljubljani se v letih 1994 
do 1998 predvideva izgradnja Univerzitetne knjižnice v Ljub- 
ljani, prenova stavb in nabava vse potrebne opreme za funkci- 
oniranje Univerzitetne knjižnice v Ljubljani in programov, 
sključenih v projekt. Pisne utemeljitve skozi obdobja prizade- 
vanj za izgradnjo knjižnic Narodne univerzitetne knjižnice in 
Centralne tehniške knjižnice še dodatno utemeljujejo podani 
predlog, posebej pa je ta predlog podprt s Sklepi Vlade 
Republike Slovenije o izgradnji skupnega objekta za Narodno 
Ur>iverzitetno knjižnico in Centralno tehniško knjižnico, ob 
zadolžitvi Ministrstva za znanost in tehnologijo, da izpelje 
Priprave za izgradnjo knjižnice. Odločitev narekujejo tudi vse 
važnejše, z razvojem pogojene integracije z Evropo in svetom. 

Predvideno je proračunsko financiranje projekta Univerzi- 

tetne knjižnice v Ljubljani, celotne izgradnje in opreme 
v predvideni predračunski vrednosti v višini največ do 
8.070.000.000 tolarjev, kar izhaja iz predinvesticijske študije. 
Ta obseg sredstev, se bo zmanjšal za delež mesta Ljubljane, ki 
bo določen s posebnim sporazumom. Načrtovano je sprotno 
zagotavljanje sredstev za sukcesivno izvajanje del, kot je to 
prikazano v predloženem gradivu. 

Podrobno urejanje finančnih razmerij se določi s pogodbami, 
ki jih z izbranimi izvajalci sklepa ministrstvo, pristojno za 
znanost in tehnologijo. Izbor med ponudniki za izvedbo pro- 
jektov opravi ministrstvo, pristojno za zninost in tehnologijo 
v skladu z metodologijo in navodili za izvedbo investicij. 

Vlada je tudi imenovala Gradbeni odbor za izgradnjo Univerzi- 
tetne knjižnice v Ljubljani. 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O POSLANCIH - EPA 331 - PRVA OBRAVNAVA 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, 
št. 18/92) in prvega odstavka 174. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93) 
poslanci dr. Dimitrij Rupel, mag. Jože Protner in mag. 
Marjan Šetinc predlagamo 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POSLANCIH, 

ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi tretjega 
odstavka 174. člena v zvezi s 183. členom Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS št. 
40/93). 

Državnemu zboru Republike Slovenije predlagajo, da prvo 
obravnavo predloga zakona opravi na septembrski sji. 

Hkrati sporočajo, da bodo kot predlagatelji na sejah delov- 
nih teles in Državnega zbora Republike Slovenije sodelo- 
vali: 

mag. Jože PROTNER, I. r. 
dr. Dimitrij RUPEL, I. r. 

mag. Marjan ŠETINC, I. r. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakon o poslancih (Uradni list RS št. 48/92), ki je bil sprejet 
v letu 1992 in ureja mandat poslancev ter njihove dolžnosti in 
pravice. Mandat ter položaj nadomestnih poslancev sta opre- 
deljena v 14. členu, ki določa, da funkcijo poslanca izvolje- 
nega za člana vlade, v času dokler opravlja to funkcijo, oprav- 
lja tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne 
bi bil izvoljen tisti, ki je bil imenovan za člana vlade. To 
določilo je bilo sprejeto neupoštevaje konsistentnost z dru- 
gimi določili, ki urejajo enakopravnost pri uresničevanju 
poslanskih dolžnosti in pravic. Zakon s sedanjim določilom 
ščiti nadomestne poslance (enako velja za ministre, ki niso 
bili izvoljeni izmed poslancev), če jim poteče mandat pred 
potekom mandata Državnega zbora, mnogo manj kot druge 
poslance, predvsem pa mnogo manj kot tiste poslance, ki so 
bili Izvoljeni za člane vlade! 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Ker je mandat nadomestnih poslancev mnogo bolj rizičen kot 
pa mandat drugih poslancev, bi moral biti v razmerju do rizika 
enako zaščiten, kot mandat drugih poslancev. Zato predla- 
gamo rešitev, ki ta diskriminativni element odstrani ter pri tem 
ne ogroža pravic tistih poslancev, ki pristanejo na izvolitev 
v vlado. 

III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IN DRUGE POSLEDICE 

Ocenjujemo, da izvajanje spremembe zakona ne bo povzro- 
čilo novih finančnih posledic, oziroma dodatno obremenilo 
državnega proračuna. 

IV. DOLOČBE, KI SE SPREMINJAJO 

Osnovno besedilo 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list 
RS, št. 48/92): Če je poslanec izvoljen za predsednika vlade ali 
imenovan za podpredsednika vlade ali mnistra, v času, dokler 
opravlja to funkcijo, ne more opravljati funkcije poslanca. 

V tem času opravlja funkcijo poslanca tisti kandidat z liste 
kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec Iz 
prejšnjega odstavka. Če takega kandidata ni, opravlja funk- 
cije poslanca kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, 
v kateri je Imela lista največji ostanek glasov v razmerju do 
količnika v volilni enoti. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Besedilo drugega odstavka 14. člena Zakona o poslancih 
(Uradni list RS, št. 48/92) se nadomesti z dvema novima 
odstavkoma, ki se glasita: 

»V takem primeru pridobi poslanski mandat tisti kandidat 
z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen 
poslanec iz prejšnjega odstavka, oziroma naslednji kandidat 
s spiska kandidatov iz drugega odstavka 93. člena zakona 
o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92). 

Če kandidat iz prejšnjega odstavka v osmih dneh ne sporoči, 
da sprejema mandat, se ta pravica prenese na naslednjega 
kandidata. Če na listi oziroma spisku iz prejšnjega odstavka ni 
naslednjega kandidata, pridobi poslanski mandat kandidat 
z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista največji 
ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.« 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Poslanec iz prvega odstavka tega člena lahko po prenehanju 
funkcije predsednika ali podpredsednika vlade ali ministra 
ponovno opravlja funkcijo poslanca, če preneha mandat 
poslancu, ki ga je nadomestil po drugem ali tretjem odstavku 
tega člena, ali če je ta poslanec izvoljen oziroma imenovan na 
katero od funkcij iz prvega odstavka tega člena.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Glede na 15. člen Ustave Republike Slovenije o uresničevanju 
in omejevanju človekovih pravic ter 82. člen o poslancih 
državnega zbora, so vsi državljani v uveljavljanju pravic izena- 
čeni. 14. člen Zakona o poslancih (Uradni list RS št. 48/92) ne 
upošteva tega načela ter ni usklajen z ostalimi določili istega 
zakona, ki poslance v dolžnostih in pravicah izenačujejo (2., 
9., 15., 39. in vsi drugi členi). 

Določba, ki veže opravljanje funkcije poslanca na mandat 
trajanja funkcije poslanca izvoljenega v vlado, postavlja 
»nadomestnega« poslanca v položaj, ki mu ne omogoča 
enake neodvisnosti pri odločanju kot drugim poslancem. 

Potencialni oz. možni padec ali odstop vlade predstavlja 
stalni pritisk na »nadomestne« poslance (teh je lahko veliko, 
lahko tudi toliko, kot je članov vlade), da glasujejo tako, da 
vlada ne bi padla, tudi, če se z njenim delom ne strinjajo. To 
pomeni, da mandatar, ki si želi zagotoviti stalno in brezpo- 
gojno podporo, bo težil k čim večjemu številu »vezanih« 
mandatov. 

Poleg tega pa tudi pravice, ki izhajajo iz trajanja •nadomest- 
nega« mandata, pogojujejo, kako poslanec opravlja svojo 
funkcijo. Ker ob padcu vlade nadomestni poslanec ni deležen 
pravic, ki izhajajo iz določb 39. člena, je prisiljen k popolni 
podpori vlade. 

člen 14. poleg tega postavlja tiste poslance, ki so izvoljeni 
v vladne funkcionarje, v privilegiran položaj, saj jim ob neza- 
upnici (ali odstopu) vladi omogoča povratek v Državni zbor, 
ob prenehanju mandata Državnemu zboru (npr. predčas- 
nemu) pa zavarovanje v skladu z določili 37. člena Zakona 
o poslancih. 

Medtem ko je vladni funkcionar zavarovan že z določbami 
Zakona o vladi (41. člen), pa poslanec, ki ga nadomešča sploh 
ni zavarovan na način, ki bi ga ustavno izenačeval ob prene- 

hanju »njegovega« mandata, ki je lahko krajši od mandata 
zbora. 

'Nadomestni« poslanec se zaradi večjega rizika svojega man- 
data kot drugi poslanci težje odloča za sprejem funkcije, saj 
opustitev določenega posla, ki ga ni mogoče nadaljevati ob 
nenadnem prenehanju mandata, ni kompenzirana z enakimi 
pravicami (člen 39), kar seveda omogoča vstop v parlament 
kandidatom z vse manjšim odstotkom glasov, kar v principu 
pomeni podporo kandidatom z vse manjšim zaupanjem ljudi. 

Član vlade, ki je zaščiten s poslanskim mandatom je privilegi- 
ran v odnosu do drugih članov vlade, kar mu omogoča manj 
odgovorno opravljanje vladne funkcije omogoča pa tudi 
»samovoljen« odstop s funkcije, ki manjša stabilnost koalicij- 
skih dogovorov. 

Poleg tega se postavljajo tudi moralna vprašanja, ki jih seda- 
nja zakonska določila ne rešujejo: 

Če se vlada ali predsednik vlade hoče znebiti npr. »nadlež- 
nega' nadomestnega poslanca, »pošlje« nazaj v parlament 
izvoljenega člana vladel? Ta možnost, do katere lahko pride iz 
povsem subjektivnih razlogov, še dodatno ogroža »nado- 
mestne« poslance! Moralno vprašanje je tudi: Ali lahko oprav- 
lja javno funkcijo poslanca nekdo, ki je zapravil svoje zaupa- 
nje kot minister? Nevzdržno in proti načelom demokratične 
države pa je, če poslanska zasedba parlamenta v sestavi 
z »nadomestnimi« poslanci izglasuje nezaupnico vladi, nato 
pa povratniki v državni zbor glasujejo o zaupnici novi vladi in 
izvolijo zopet sami sebe! Tako se lahko vzpostavi stanje, ki ne 
omogoča zamenjave vlade! Takšne manipulacije so možne 
predvsem zaradi maloštevilnosti Državnega zbora, v katerem 
glasovi nekaj poslancev lahko bistveno spremenijo izid glaso- 
vanja. Povsem drugače je v parlamentih, ki imajo 500 in več 
poslancev, pa še v teh primerih vračanje, prav iz navedenih 
razlogov, ni mogoče (npr. Italija). 
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Predlog zakona o ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA REALIZACIJO 

TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV REPUBLIKE SLOVENIJE 

V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU - EPA 357 - PRVA OBRAVNAVA 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/ 
92) in prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije (Ur. list fiS, št. 40/93) poslanci 
Drago Šiftar, Maria Pozsonec, Irena Oman, Žaro Pregelj, 
Igor Bavčar, dr. Leo Šešerko, Polonca Dobrajc, dr. Lev 
Kreft, Nada Skuk, Jadranka Šturm Kocjan, Rudi Moge 
predlagajo 

- ZAKON O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA REALIZA- 

CIJO TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV REPUBLIKE 
SLOVENIJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, 

ki ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi tretjega 
odstavka 174. člena v zvezi s 183. členom Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93). 

Državnemu zboru Republike Slovenije predlagajo, da prvo 
obravnavo predloga zakona opravi na oktobrski seii. 

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih 
programov Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju  

UVOD 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Republika Slovenija je v preteklih letih za področje vzgoje 
in izobraževanja zagotavljala le sredstva, ki so omogočala 
delovanje šolskega sistema, niso pa zadostovala za inve- 
sticijsko vzdrževanje ter prepotrebne investicije v šolski 
prostor, za izboljševanje kvalitete vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti in za prilagajanje novim zahtevam sodobne 
družbe. Hitrim spremembam sodobne družbe se mora 
nujno prilagajati tudi izobraževalni sistem. V primerjavi 
z državami Zahodne Evrope lahko ugotovimo, da smo se 
v razvoju tega področja v pričetku osemdesetih let v pre- 
cejšnji meri približali razvitim državam. Nadaljnji razvoj 
področja vzgoje in izobraževanja pa se je ustavil v drugi 
polovici osemdesetih let. To obdboje zaznamuje stagna- 
cija gospodarskega razvoja, ki se je izrazito odrazila na 
področju šolstva, k čemur je prispevalo tudi dejstvo, da je 
bila pred jn po osamosvojitvi Republike Slovenije pozor- 
nost države usmerjena v druga področja. 

Očitno pa je, da so »naravni resursi« Slovenije v znanju. 
Nadaljnji razvoj je odvisen od zmožnosti, da bo država 
znanje in sposobnosti, ki jih že imamo, uspela ohraniti in 
razviti. Znanje je sedaj in mora biti v prihodnje kompara- 
tivna prednost Slovenije. 

Drugi razlog za posebno pozornost, ki jo mora Slovenija 
nameniti vlaganju v znanje, izhaja iz dejstva, da imamo 
veliko stopnjo brezposelnosti, hkrati pa se odvijajo pro- 
cesi prestrukturiranja gospodarstva. Prestrukturiranje ne 
pomeni zgolj potrebe po odpiranju novih delovnih mest; 
pomeni tudi »prestrukturiranje znanja«: generacije starej- 
ših, ki imajo za nove razmere neuporabna znanja in izo- 
brazbo, se morajo prekvalificirati, mlajše generacije pa 
z izobraževalnimi programi usposobiti za nove zahteve 
zaposlovanja. Če časa, ko imamo povečano število brez- 
poselnih, ne bomo izkoristiti za izobraževanje tistih, ki ta 
trenutek nimajo dela, bodo neustrezno izobraženi kadri 
postali dejavnik zaviranja razvoja v času gospodarske 
rasti. 
Nacionalni program vzgoje in izobraževanja bo podrobno 
opredelil sredstva, ki jih bo Republika Slovenija namenjala 
za sistemsko financirnje. Ugotavljamo pa, da je stanje na 
nekaterih pomembnih sklopih šolskega sistema tako, da 
zahteva posebno pozornost ter takojšnje urejanje in vlaga- 
nja za razvoj. Pri tem gre za kombiniran pristop, ko 
moramo po eni strani kot država v posamičnih segmentih 
sistema narediti korak naprej, po drugi strani pa smo še 
zlasti zaradi zaostrenega socialnega položaja prisiljeni 
delovati v smeri socialnega korektiva, da bi sploh zagoto- 
vili normalen in kvaliteten pedagoški proces. 
Ti sklopi se kot kritična mesta v sistemu vzgoje in izobra- 
ževanja pojavljajo že vrsto let, mogoče jih je z gotovostjo 

opredeliti, in so vsaj naslednji: 
1. investicije v šolske prostore; 
2. računalniško opismenjevanje; 
3. znanje tujih jezikov; 
4. zagotavljanje dostopnosti učbenikov in učnih gradiv; 
5. zagotavljanje sredstev za šolsko prehrano otrok in mla- 
dine. 

II. TEMELJNA NAČELA ZAKONA 

Zakon temelji na osnovnem načelu, da lahko le učinkovita in 
hitra intervencija države v področje vzgoje in izobraževanja 
zagotovi temeljne pogoje za razvoj naše družbe in za gospo- 
darsko prestrukturiranje. 

Temeljno načelo zakona je, da ima vsakdo pravico do izo- 
brazbe, s tem, da je izobraževanje brezplačno vsaj na začetni 
in temeljni stopnji. Šolanje na začetni stopnji je obvezno. 
Tehnično in poklicno šolanje pa mora biti splošno dostopno. 
Visoko šolanje mora biti na osnovi doseženih uspehov vsem 
enako dostopno. 

Načelo enakih možnosti mora dopolniti zahteve po kvaliteti in 
poglobljenosti, povezano z diferencirano izobraževalno 
ponudbo na vseh stopnjah, ki omogočajo uresničevanje pra- 
vic do izbire različnih izobraževalnih poti in vsebin. 

Naslednje načelo, ki je podlaga tega zakona je, da mora biti 
izobrazba usmerjena k polnemu razvoju človekove osebnosti. 
Na to in tudi na načelo enakih možnosti se navezuje načelo, 
vsem udeležencem zagotoviti možnost, da pridobijo osnovno 
znanje o informacijskem sistemu ter obvladajo vsaj osnove 
računalništva. Enako velja za načelo, da vsak udeleženec 
izobraževanja pridobi aktivno oziroma pasivno znanje vsa) 
dveh tujih jezikov. 

Eno temeljnih načel predlaganega zakona je tudi načelo, da 
se vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom zagotovi približno 
enak standard glede prostorskih pogojev za izvajanje pedag°" 
škega procesa. S temi bi lahko zagotovili nekoliko lažje delo 
pedagogov v sedaj prenatrpanih učilnicah. 

Za uresničevanje naštetih načel so pomembna hitra in učinj 
kovita dejanja na področju preventive v socialni in zdravstven 
sferi, ki sta v šolstvu tudi prisotni. Zato ne gre v okvir" 
predlaganega zakona pozabiti na načelo brezplačne osnovn 
šole, ki ga sedanji sistem osnovnega izobraževanja že pozna, 
pa dosedaj še ni bilo popolnoma uresničeno. Program Pr'j 
prave in zalaganja učbenikov in s tem zagotavljanja možnos 
za njihovo izposojo v šolah, vodi k uresničevanju navedeneg 
načela. Ob navedenem je velikega pomena načelo zcjra 

stvene preventive. Vsaj en brezplačni topli obrok v čas 
pouka je korak k zagotavljanju pogojev za bolj zdravo živijo 
nje otrok in odraščajoče mladine. 
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III. PREDLOGI, REŠITVE IN CILJI ZAKONA 

Temeljni cilj zakona je, da država zagotovi sredstva za učinko- 
vito intervencijo na nekaterih za nadaljnji razvoj najbolj 
občutljivih delih sistema vzgoje in izobraževanja ter da 
z ukrepi socialnih korektivov v šolskem sistemu zagotovi 
določene minimalne enake standarde. 

1. Investicije v šolske prostore. 

V državi je nujno povečevati število vpisnih mest na štiriletnih 
srednjih šolah ter na univerzah. S tem zasledujemo evropski 
trend dvigovanja splošne izobrazbe ravni državljanov in dose- 
gamo v pogojih tržnega gospodarstva večjo fleksibilnost kva- 
litetno izobražene delovne sile. Povečevanje števila vpisnih 
mest hkrati razumemo kot element socialne politike, saj 
postaja blažilec pritiska na zaposlovanje. 

Kot posledica nastopa potreba po bistveno večjem vlaganju 
v šolsko infrastrutkuro. Že obstoječe stanje je na robu spre- 
jemljivega, novogradnje pa komajda sledijo naraščajočim 
potrebam. Pri tem je potrebno poudariti, da zahteve naraščajo 
ne le po količini, pač pa tudi po kakovosti. 

Nujno potrebno je zagotoviti nove šolske prostore in opremo 
v vseh delih šolskega sistema, saj prenekatere osnovne, sred- 
nje in visoke šole že dalj časa delujejo v nemogoči prostorski 
stiski, ki ne omogoča kvalitetnega dela, na višjih stopnjah 
izobraževanja pa tudi izvedbe laboratorijskih, računalniških, 
praktičnih vaj in drugih oblik pouka. 

Poseben problem so demografsko ogrožena področja, na 
katerih je šola ne le vzgojno-izobraževalna institucija, ampak 
tudi osišče življenja vasi in točka, ki pomembno vpliva na 
odločitev za življenje v demografsko ogroženih področjih in 
s tem na poselitev Slovenije. 

Finančno izredno zahtevno je tudi poklicno izobraževanje 
(tudi obrtno), pri čemer je treba vpisanim zagotoviti najnuj- 
nejše delovne pogoje, ki zajemajo delavnice, osnovno 
opremo in materiale za praktično delo učencev. 

2. Računalniško opismenjevanje na vseh stopnjah, ki 
zajema tako opremljanje z računalniki ter ustreznimi pro- 
flraml kot Izobraževanje pedagoških delavcev za delo 
* njimi. 

Eden najpomembnejših razvojnih korakov vlaganja v znanje, 
ki je pogoj za pridobitev sodobnemu času ustrezne izobrazbe 
In zahteva posebno obravnavo, je informatizacija slovenskih 
Sol. Poleg vlaganja v računalniško opremo je treba zagotoviti 
ustrezno programsko opremo in usposabljanje kadrov za 
upravljanje s sistemom. 

Razvojno uvajalni projekt »20.000 računalnikov v slovenske 
šole- je tako eden izmed ključnih projektov za preseganje 
kritične količine učne tehnologije v šolah. S tem projektom 
želimo preseči sedanje stanje občasnih vlaganj v aparaturno 
opremo, ki v primeru, da država ne bo storila odločnega 
koraka naprej, ne omogoča, da bi generacije otrok, ki priha- 
jajo iz naših šol, bile računalniško pismene. 

S Projektom »20 tisoč« bomo v treh letih opremili vse osnovne 
>n srednje šole z osnovno računalniško in informacijsko 
opremo, izvedli nujno potrebno računalniško izobraževanje 
*a učitelje ter omogočili raziskovanje in razvoj uporabe raču- 
nalnikov v šolah in s tem ustvarili pogoje za sodobnejši, 
aktivnejši pouk ter za sodobno vodenje in poslovanje šole. 

j^ojekt vključuje tudi opremljanje s programsko in apara- 
?urno opremo ter raziskave za sodobnejše računalniško in 
'"formacijsko izobraževanje na obeh slovenskih univerzah, 
^Posebnim poudarkom na izobraževanju učiteljev ob raču- 

?• p°večanje števila ur učenja tujih jezikov na vseh stopnjah n vrstah šolanja, dodatno jezikovno Izobraževanje odraslih, 

ter Izobraževanje ustreznega kadra za poučevanje tujih 
jezikov. 

Temeljni pogoj za odpiranje v svet in kompetitivnost Repu- 
blike Slovenije v mednarodnem prostoru je znanje tujih je- 
zikov. 

Starši se zelo dobro zavedajo, kako pomembno je, da njihovi 
otroci pridobijo zadostno znanje drugih jezikov, in ustvarjajo 
pritisk na slovenske šole, na katerega sistem ne more odgovo- 
riti, brez dodatnih odločnih korakov pa mu tudi v prihodnje 
staršem ne bo mogoče ustreči. 

Pogoj za povečanje števila ur učenja tujih jezikov je do izobra- 
ževanja učiteljskega kadra. Ministrstvo za šolstvo in šport 
pripravlja projekt izobraževanja učiteljic in učiteljev z modu- 
lom devetdesetih ur, ki bo omogočil, da na slovenskih šolah 
pričnemo s poukom tujega jezika v tretjem razredu osovne 
šole, ter z učenjem drugega tujega jezika čez dve leti v zadnjih 
dveh letih osnovne šole. 

Več znanja tujih jezikov pa ne potrebuje le šolajoča se mla- 
dina, temveč tudi odrasli. Ti imajo že določeno izobrazbo, 
potrebujejo pa dodatno znanje tujih jezikov. Predlagamo, da 
država spodbudi pridobivanje znanja tujih jezikov s projektom 
»voucher za jezikovne tečaje«. Država v okviru tega projekta 
državljanu ali državljanki, ki se prijavi na verificirani jezkovni 
šoli, na kateri tudi sama nadzira kvaliteto dela, financira 50% 
stroškov dveh tečajev, drugega ob pogoju, da je bil prvi 
uspešno opravljen. 

4. Zagotavljanje dostopnosti učbenikov in učnih gradiv. 

Doslej je država na področju priprave in izdajanja učbenikov 
posegala s subvencioniranjem nizkonakladnih učbenikov in 
administrativnim omejevanjem cen. Dolgoročna ureditev pro- 
blematike zahteva kompleksnejši in bolj aktiven pristop. 

Prvič, potrebno je oživiti izposojo učbenikov v šolskih knjižni- 
cah. Knjižnice bi omogočile pridobiti učbenike vsem za nizko 
obrabnino, socialno šibkim učencem pa zastonj. Država mora 
zagotoviti zagonska sredstva za nakup nekaterih učbenikov, 
sistem izposoje pa lahko nato živi dalje s pomočjo občinskih 
subvencij ter obrabnine. 

Drugič, država skrbi za kvalitetno pripravo učbenikov z znat- 
nejšim subvencioniranjem osnovnošolskih učbenikov. 

5. Zagotavljanje sredstev za šolsko prehrano otrok in mla- 
dine. # 

Intervencijo države pri zagotavljanju šolske malice socialno 
šibkim otrokom in dijakom, ki je doslej zajemala le okrog 14% 
vseh otrok v osnovnih šolah, je nujno potrebno razširiti na vso 
mladino, saj se socialne razmere poslabšujejo, vse bolj pa je 
tudi očitna potreba po zdravi prehrani naših otrok. 

IV. FINANČNE POSLEDICE 

1. Investicije v šolske prostore v letih 1994-1997 (v mio. SIT) 
1.1. Program investicij v osnovnošolski prostor 
a) šolstvo narodnosti 244 
b) šolstvo na demografsko ogroženih področjih 2 010 
1.2. Program investicij v zavode za otroke z mot- 
njami v razvoju 708 
1.3. Program investicij v srednjih šolah 
a) novogradnje 3.200 
b) adaptacije in dozidave 2.660 
1.4. Program izgradnje športnih dvoran 1.747 
1.5 Objekti za šolsko in obšolsko dejavnost 700 
1.6. Investicije v visokem šolstvu 3.281 
1.7. Izgradnja študentskih domov 1.401 
SKUPAJ 15.951 

2. Računalniško opismenjevanje na vseh stopnjah, ki 
zajema tako opremljanje z računalniki ter ustreznimi pro- 
grami kot Izobraževanje pedagoških delavcev za delo 
z njimi; 
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Izobraževanje učiteljev, strokovni zbori, učitelji in- 
štruktorji, strokovne revije in strokovna literatura 1.435 
Programska oprema in nabava računalniških pro- 
gramskih orodij 350 
Računalniška aparaturna oprema 3.500 
Raziskovanje 630 
SKUPAJ 5.915 

3. Izobraževanje ustreznega kadra za poučevan|e tujih Jezi- 
kov v zvezi • povečanjem števila ur učenja tujih Jezikov in 
dodatno jezikovno Izobraževanje odraslih: 

Doizobraževanje učiteljskega kadra 90-urnega izo- 
braževalnega modula za 2.430 učiteljev 39 
Projekt »državljanski voucher za jezikovni tečaj« 2.800 
SKUPAJ 2.839 

4. Ureditev sistema priprave In zalaganje učbenikov In 
učnih gradiv s ciljem, da so ob ustrezni kvaliteti tudi 
cenovno dostopni. 

Učbeniki za šolske knjižnice in subvencioniranje 
osnovnošolskih učbenikov 5.425 

5. Zagotavljanje sredstev za šolsko prehrano otrok in mla- 
dine. 

Brezplačna malica 7.800 
SKUPAJ 37.930 

BESEDILO ČLENOV 

1.člen 

S tem zakonom se določijo temeljni razvojni programi repu- 
blike Slovenije v vzgoji in' izobraževanju, obseg potrebnih 
sredstev za njihovo izvedbo, vire sredstev in način njihovega 
zagotavljanja. 

2. člen 

Programi iz prejšnjega člena so: 

1. investicije v šolske prostore; 
2. računalniško opismenjevanje; 
3. znanje tujih jezikov; 
4. zagotavljanje dostopnosti učbenikov in učnih gradiv; 
5. zagotavlanje sredstev za šolsko prehrano otrok in mladine. 

3. člen 

Republika Slovenija bo za realizacijo programov iz prejšnjega 
člena v državnem proračunu v obdobju od leta 1994 do 
vključno leta 1997 zagotovila sredstva do skupne višine 
534.000.000,00 DEM v tolarski protivrednosti, s tem, da zne- 
sek za posamezno leto praviloma ne sme preseči 
150.000.000,00 DEM. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se oblikujejo v proračunu pod 
posebno postavko Ministrstva za šolstvo in šport. 

4. člen 

Republika Slovenija bo sredstva za uresničitev programov, 
določenih v 2. členu tega zakona, zagotovila s sredstvi iz 
najetih posojil. 

O zadožitvah iz prejšnjega odstavka odloča Vlada Republike 
Slovenije, pogodbe o najetju posojil pa sklepa minister, pri- 
stojen za finance. 

Zadolžitve iz prejšnjega odstavka in poraba sredstev v skladu 
s tem zakonom se knjižijo v breme državnega proračuna, in 
sicer na dan plačila posamezne anuitete ter na dan dospelosti 
pripadajočih obrestih. 

5. člen 

Letni finančni načrt za uresničevanje programov, določenih 
v 2. členu tega zakona, in dinamiko zagotavljanja sredstev iz 
3. člena tega zakona določa Vlada Republike Slovenije. 

6. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

S predlaganim zakonom se ureja zagotavljanje sredstev, 
potrebnih za realizacijo nekaterih temeljnih razvojnih progra- 
mov Republike Slovenije na področju vzgoje in*izobraževanja 
v obdobju od leta 1994 do vključno 1997. 
Za realizacijo navedenih temeljnih razvojnih programov bi se 
v obdobju od leta 1994 do vključno leta 1997 zagotovila 
sredstva do skupne višine 534.000.000,00 DEM v tolarski pro- 
tivrednosti, s tem, da znesek za posamezno leto praviloma ne 
sme preseči 150.000.000,00 DEM. Sredstva bi se zagotovila 
v državnem proračunu poleg sredstev, ki so iz sredstev Mini- 
strstva za šolstvo in šport namenjena za redne dejavnosti 
vzgoje in izobraževanja. V zakonu je predvideno, da bi se za 
realizacijo navedenih temeljnih razvojnih programov prido- 
bila kreditna sredstva, o čemer odloča vlada. Vlada določa 
tudi letno dinamiko izvrševanja temeljnih razvojnih pro- 
gramov. 

V prilogi predloženi predlogi programov so sestavni del obra- 
zložitve. 

Poleg investicij v šolski prostor ter računalniškega opismenje- 
vanja bi država s projektom -državljanski vaučer za jezikovne 
tečaje« ponudila vsakemu državljanu ali državljanki sofinanci- 
ranje jezikovnega tečaja, ki bi jih izvajal v verificiranih šolah 

za tuje jezike. Pravico do subvencije imajo načeloma vsi 
državljani in državljanke, ki se ne izobražujejo več v okviru 
rednega šolanja, podeljevale pa bi se po posebnih postopkih. 
Ob tem bi določen del sredstev namenila za dodatno izobra- 
ževanje učiteljev jezika. 

V zvezi z zagotavljanjem kvalitetnih in cenovno dostopnih 
učbenikov je treba urediti sistem šolskih knjižnic. Vzporedno 
s tem bi država subvencionirala pripravo učbenikov, tj. stro- 
škov tiska in avtorskih honorarjev, s čimer bi - ob drugih, 
obstoječih mehanizmih - zagotavljala njihovo kvaliteto in 
cenovno dostopnost. 

Intervencijo države pri zagotavljanju šolske malice je nujno 
potrebno razširiti na vso mladino, saj se socialne razmere 
poslabšujejo, vse bolj pa je tudi očitna potreba po zdravi 
prehrani naših otrok. Ob tem, da bi še naprej zagotavljali 
brezplačno malico za otroke iz socialno šibkejših družin, bi 
ostalim šoloobveznim otrokom obroke subvencionirali v dolo- 
čenem odstotku. 

Izvrševanje v tem zakonu določenih temeljnih razvojnih pro- 
gramov se prične v letu 1994. 

50 poročevalec 

j 



Predlog zakona o LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ (Z 

DRUŽBENIM KAPITALOM), KI OPRAVLJAJO TURISTIČNO DEJAVNOST 

IN KATERIH NEPREMIČNINE SE NAHAJAJO NA OBMOČJU 

TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA - EPA 329 - PRVA OBRAVNAVA 

Benjamin HENIGMAN 
Štefan KOCIPER 
Jana PRIMOŽIČ 
Nada SKUK 
Ciril PUCKO 
Jožef KOCUVAN 
Jure MALOVRH 
Ivan OMAN 

Na podlagi 174. člena in 201. člena Poslovnika Državnega 
zbora R Slovenije (Ur. I. RS št. 40/93) podpisani poslanci 
Državnega zbora pošiljajo v obravnavo in sprejem 

- PREDLOG ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVA- 
NJU PODJETIJ (Z DRUŽBENIM KAPITALOM), KI OPRAV- 
LJAJO TURISTIČNO DEJAVNOST IN KATERIH NEPRE- 
MIČNINE SE NAHAJAJO NA OBMOČJU TRIGLAVSKEGA 
NARODNEGA PARKA 

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS št. 
55/92) v 5. členu predvideva sprejem posebnega zakona za 
lastninjene podjetij, ki opravljajo turistično dejavnost in 
katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglav- 
skega narodnega parka. 

Specifično lastninjene omenjenih nepremičnin je del pro- 
cesa lastninjenja, ki se že izvaja po Zakonu o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, zato je nujen takojšen sprejem 
predloga tega zakona po hitrem postopku, kot to predvi- 
deva 201. člen Poslovnika Državnega zbora R Slovenije. 
Smatramo, da moramo zato postopek lastninjenja ome- 
njenih nepremičnin v TNP, ki se izvaja z določbami predla- 
ganega zakona, šteti za izredno potrebo države. 

Poleg tega je tudi Državni svet R Slovenije že sprejel 
pobudo, da se omenjeni zakon obravnava in sprejme na 
prvi seji Državnega zbora R Slovenije. 

Pri delu delovnih teles Državnega zbora in na sejah Držav- 
nega zbora R Slovenije bodo sodelovali: 

Benjamin Henigman, I. r. 
Štefan Kociper, I. r. 
Jana Primožič, I. r. 
Nada Skuk, I. r. 
Ciril Pucko, I. r. 
Jožef Kocuvan, I. r. 
Jure Malovrh, I. r. 
Ivan Oman, I. r. 

Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki 
opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju 
Triglavskega narodnega parka  

'• OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Slovenija ima poleg vrste naravnih danosti še posebej cenjen 
?voj Triglavski narodni park. Zakon, ki to visokogorje oprede- 
Ne za nacionalni park, ne predvideva, kako v tem območju in 
obrobju ustvariti take ekonomske pogoje prebivalcem, da 
*'iub določenim omejitvam pri gospodarjenju, ostanejo v tem 
območju in ohranijo njegovo kulturno in naravno identiteto. v tem pogledu predstavljata najpomembnejši dejavnosti turi- 
*erri in kmetijstvo. To sta tudi dejavnosti, ki edini lahko omo- 
gočita, da bo območje TNP ostalo zavarovano ter vse svoje 
kvalitete (ekološke, krajinske ipd.) tudi ohranjalo. To pa lahko 
borijo le prebivalci tega območja, če bodo imeli tudi nor- 
malne pogoje za preživljanje. Te lahko nudita prav omenjeni 
gospodarski dejavnosti, prilagojeni in usposobljeni tudi za 
trovanje tega okolja. 

fa«o je zelo pomembno, da bi spreminjanje bivše družbena 
®stnine v lastnino z znanimi lastniki, moralo biti že v nastanku 
sklajeno z omejitvenimi pogoji in zavezo, da se zaradi teh ne 
Bhteva takoj po opravljenem lastninjenju še nadomestilo 

vki8ve" To pa ,ahko dosežemo, če v lastninjenje prednostno K,lučimo prebivalce posameznih zaključenih območij v TNP. 

J® *&kon, ki temelji na 5. členu že sprejetega Zakona o last- 
nem preoblikovanju podjetij in v 71. členu Ustave RS, 
0ra torej omogočiti: 

niožnosti prebivalcem, ki stalno živijo v tem območju, da 
n elujejo z vnovčenjem certifikatov in prednostno v inter- m odkupu nepremičnin v sedanji družbeni lastnini, 

2a£n°*nosti1 da sredstva, namenjena skladom po 22. členu 
*a Jtna 0 'astninskem preoblikovanju podjetij, država nameni eKološko sanacijo parka, 

- možnosti, da se poveča zemljiški maksimum kmetijskim 
proizvajalcem v TNP in njegovem robnem delu. 

Vključitev prebivalcev tega območja in njihovo povezovanje 
v turistične razvojne organizacije ter s prevzemom družbe- 
nega kapitala, kot to predvideva 6. člen tega zakona, ima zato 
izreden dolgoročni razvojni pomen: 

1. S tem se uveljavi možnost usklajenega razvojnega delova- 
nja med turizmom in kmetijstvom, uveljavitev blagovne 
znamke proizvodov iz tega območja in s tem omogočanje 
delovanja tržnih mehanizmov. 

2. Stimulacija države bo v tem začetnem obdobju omogočila 
tako prerazdelitev kapitala, da bo prebivalcem tega območja 
zagotovila startno osnovo, ki jo bo potem prav parkovna 
dejavnost še oplemenitila. 

3. Park brez prebivalcev ne bo naš nacionalni park, pa tudi le 
prebivalci lahko prav nacionalni park uporabljajo tudi 
v gospodarske namene (ekološki čisti kmetijski pridelki, 
domača obrt ipd., ki se lahko prodajajo gostom in obiskoval- 
cem parka). 

II. NAČELA IN CILJI 

Za območje TNP je sprejet poseben Zakon o TNP, ki določa 
pogoje gospodarjenja in omejitve. Te omejitve zadenejo pred- 
vsem okrog 2000 prebivalcev, ki stalno živijo na območju TNP 
in delno tudi tiste, ki živijo v krajevnih skupnostih v obrobju 
TNP. 

Tak položaj prebivalstva zahteva tudi poseben odnos države 
in komDenzacijo omejitev, ki jih prebivalstvo zavestno spre- 



jema, da tako ohranja kulturno identiteto in specifični razvoj 
turizma ter parku primernega kmetijstva. 

S sprejetjem Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 
dopolnil k zakonu in s sprejetjem obveze v 5. členu tega 
zakona, da se za lastninjenje na območju TNP sprejme 
posebni zakon, je podana zakonska osnova, da država svojo 
obveznost izpolni. 

Lastninjenje podjetij, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo 
in katerih nepremičnine se nahajajo na območju TNP, poteka 
po tem zakonu tako, da prebivalci, ki stalno živijo v TNP in 
v KS, ki delno ležijo v TNP, z uporabo svojih lastninskih 
certifikatov in prednostnim odkupom pridobijo večinski last- 
ninski delež nad omenjenimi nepremičninami. 

Da bi gospodarili in vodili primeren razvoj turizma in kmetij- 
stva glede na postavljene pogoje v TNP, se zainteresirani 
prebivalci na posameznih zaključenih območjih v TNP organi- 
zirajo in ustanovijo razvojno turistične delniške družbe ali 
zadruge. 

Zaradi pravilne razvojne usmeritve mora imeti stalno mesto 
v UO družbe predstavnik upravljalca TNP in eventualno pred- 
stavnik lokalne samouprave. 

Načelo, da posamezni udeleženec (delničar) v omenjeni orga- 
nizaciji ne sme preseči 50% deleža celotnega premoženja 
družbe na določenem območju v TNP, je nujno zaradi široke 
razvojne vloge, ki jo družba opravlja. 

Samoiniciativno so prebivalci take organizacije že ustanovili 
na območju Trente, Bohinja, Gorij; na drugih območjih pa se 
na ustanovitev pripravljajo. 

Dolgoročno bo sprejetje tega zakona pomenilo ohranjanje 
v TNP živečegd prebivalstva kot gospodarja in s tem ohranja- 
nje naravne in kulturne podobe posameznih območij v TNP, 
kar je tista kvaliteta, ki jo zahteva in priporoča tudi nedavno 
podpisana Alpska konvencija. 

Za obiskovalce in ljubitelje tega območja pa bo tak razvoj 
predstavljal uresničenje naše splošne želje, da Triglavski 
narodni park ostane svetinja slovenskega naroda. 

III. POGLAVITNE REŠITVE IN FINANČNE POSLEDICE 

Predlagane rešitve se od Zakona o lastninskem preoblikova- 
nju podjetij razlikujejo v tem, da se prebivalstvo na določenih 
območjih v TNP organizira in ustanovi turistične razvojne 
organizacije kot gospodarske družbe (združenja) - RAZ- 
VOJNO TURISTIČNE DELNIŠKE DRUŽBE ali zadruge. Te smi- 
selno opravljajo funkcijo pooblaščenih investicijskih družb za 
posamezna območja v TNP. 

Družbeno premoženje nepremičnin, ki se nahajajo v TNP, se 
prenese na omenjeno organizacijo, ki izda za prejeto vrednost 
80% navadnih delnic na svoje ime, in 20% navadnih delnic na 
ime VARSTVENO EKOLOŠKEGA SKLADA (VES) pri tej orga- 
nizaciji. 

Posamezni upravičenci iz 6. člena tega zakona lahko svoje 
lastninske certifikate uporabijo za pridobitev delnic svoje 
organizacije, upravičenci iz 6. in 8. člena pa lahko prednostno 
5 let odplačujejo letno po 20% delež vrednosti prenesenega 
premoženja, oziroma delnic. Vsakoletni preostanek nezame- 
njanih in neodkupljenih delnic ostane last Vlade R Slovenije, 
ki z njimi upravlja kot s svojim deležem ali pa jih proda ostalim 
državljanom R. Slovenije. 

Pravice upravičencev, ki izvirajo iz Zakona o denacionaliza- 
ciji, ostajajo iste, tako da se premoženje v naravi izloči iz 
prenosa na organizacijo iz 6. člena tega zakona in se nameni 
denacionalizacijskim upravičencem. 

Zaposleni v podjetjih, ki se lastninijo po tem zakonu, imajo 

pravico do največ 20% deleža, ki pa ga, če je mogoče, prido- 
bijo na premoženju svojega podjetja izven TNP ali na premič- 
ninah v TNP. Šele, če to ni mogoče, lastninijo preostanek tudi 
na nepremičninah v TNP. 

Kot določa 11. člen tega zakona, se zbrana kupnina od 
odkupa delnic v celoti (varianta: v 50% deležu) nameni VES 
pri organizaciji iz 6. člena tega zakona. S tem določilom se 
država odpove finančnim sredstvom in jih nameni za ekolo- 
ško sanacijo tega območja, za varovanje naravne in kulturne 
dediščine ter za vzpodbujanje tradicionalnih načinov kmeto- 
vanja, načinov gradnje, vzdrževanje kulturnih objektov itd. 

Zakonsko določilo glede tujih državljanov v 17. členu nima 
finančnih posledic, ampak dolgoročno posledico ohranitve 
naše naravne in kulturne dediščine na območjih v TNP. 

Rešitve, ki jih vsebuje ta zakon, bodo imele dolgoročno 
izjemno pozitivne posledice za prebivalstvo v TNP in za pri- 
merni in specifični turistični, kmetijski ter splošni gospodar- 
ski razvoj. 

Določila 14., 15. in 19. člena so namenjena usmerjanju in 
nadzoru Triglavskemu narodnemu parku primernega razvoja 
turizma, ki ga vodijo RAZVOJNO TURISTIČNE DELNIŠKE 
DRUŽBE ali ZADRUGE na zaključenih območjih v TNP. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja lastninsko preoblikovanje podjetij z družbe- 
nim kapitalom, ki opravljajo turistično dejavnost in katerih 
nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narod- 
nega parka (v nadaljevanju TNP), v podjetja z znanimi lastniki. 

V kolikor s tem zakonom ni drugače določeno, se za lastnin- 
sko preoblikovanje podjetij iz 1. odstavka tega člena uporab- 
ljajo določila Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

2. člen 

Republika Slovenija z lastninskim preoblikovanjem podjetij in 
nepremičnin iz družbenega kapitala na znanega lastnika, P9 
tem zakonu, ohranja kulturno identiteto območja, specifični 
razvoj turizma in z danimi pravicami prebivalcem iz teh obmo- 
čij v TNP in robnih območij, omogoča kompenzacijo omejitev 
katerim je v gospodarskem razvoju podvrženo tam stalno 
živeče prebivalstvo. Novi lastniki nepremičnin po tem zakonu 
s prevzemom kapitala sprejemajo tudi razvojne omejitve pred- 
pisanih pogojev gospodarjenja v tem območju. 

3. člen 

Ta zakon se uporablja za: 

- podjetja, oz. druge pravne osebe, ki opravljajo turistično 
dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju 
TNP s sedežem na območju TNP in s sedežem izven območja 
TNP. 

Šteje se, da podjetje, oz. druga pravna oseba opravlja turi- 
stično dejavnost, če predstavlja turistično dejavnost celotn 
ali tudi samo del dejavnosti podjetja. 

4. člen 

Predmet lastninskega preoblikovanja podjetij po tem z8*0"* 
je samo družbeno premoženje nepremičnin teh podjetij, KJ 
nahaja na območju TNP, kot so nepremičnine: hotelo 
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gostinskih in športno rekreacijskih objektov, avtocampov, 
počitniških domov, žičnic in vsa zemljišča. 

Za lastninsko preoblikovanje ostalega družbenega premože- 
nja teh podjetij, ki niso nepremičnine na območju TNP, veljajo 
vsa določila Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 
dopolnil k Zakonu. 

če interna razdelitev in notranji odkup delnic ni mogoč na 
premoženju podjetja, ki se nahaja izven TNP in na premični- 
nah v TNP, lahko zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni 
delavci pridobijo največ do 20% delež na družbenem premo- 
ženju nepremičnin svojega podjetja, ki se nahajajo v TNP. 

II. IZLOČITEV IN PRENOS NEPREMIČNIN 

5. člen 

Podjetja z družbenim kapitalom iz 4. člena tega zakona, so po 
tem zakonu podjetja v družbeni lastnini, podjetja v mešani 
lastnini in sestavljene oblike podjetij, če imajo med viri sred- 
stev v bilanci stanja družbeni kapital. 

Ta podjetja, oz. druge pravne osebe pred ugotovitvijo družbe- 
nega kapitala izločijo iz sredstev podjetja nepremičnine, ki se 
nahajajo na območu TNP in so naštete v 4. členu tega zakona, 
tako kot določa'5. člen Zakona o lastninskem preoblikovanju 
Podjetij. 

Pri lastninskem preoblikovanju teh izločenih sredstev, 
Podjetja ne upoštevajo določil Zakona o lastninskem preobli- 
kovanju podjetij, ampak najprej izločijo še premoženje 
v naravi, ki ga zahtevajo in pripada dencionalizacijskim upra- 
vičencem ter največ do 20% delež, ki se lahko nameni za 
interno razdelitev delnic in notranji odkup tako, kot to določa 
zadnji odstavek 4. člena tega zakona. 

Vsa ostala, po tem členu izločena sredstva, podjetja v celoti 
brezplačno prenesejo na določeno RAZVOJNO TURISTIČNO 
DELNIŠKO DRUŽBO in ZADRUGO iz 6. člena tega zakona. 
Prenos teh sredstev mora biti izvršen najkasneje v 3 mesecih 
Po uveljavitvi tega zakona. 

Organizacija iz 6. člena tega zakona upravlja s prenesenim 
Premoženjem, dokler ga v postopku lastninskega preobliko- 
vanja po tem zakonu ne odkupi in postane tudi dejanski 
celotni ali delni lastnik omenjenega premoženja nepremičnin. 
s tem premoženjem gospodari kot dober gospodar in pri tem 
"Pošteva naravo in namen TNP ter določila Zakona o TNP. 

!"'• USTANOVITEV RAZVOJNO TURISTIČNIH DELNIŠKIH 
DRUŽB ALI ZADRUG 

6. člen 

" Slovenski državljani, ki stalno Živijo v TNP, 

"slovenski državljani, ki se izkažejo kot lastniki zemljišča 
* TNP ter njihovi ožji družinski člani, če stalno živijo v krajev- 

skupnostih (KS), ki segajo vsaj delno v TNP in 

Vlada R Slovenije, 

j!Wo po tem zakonu pravico ustanoviti na območju TNP eno 
več RAZVOJNO TURISTIČNIH DELNIŠKIH DRUŽB ali 

^uRUG. Posamezna delniška družba ali zadruga prostorsko 
v«* r'va določeno zaključeno območje v TNP, oziroma eno ali c KS, ležečih v celoti ali deloma v TNP. 
Ust »lanovitev poteka s prenosom in odkupom navadnih delnic 

določilih 7. in 8. člena tega zakona. 

^"ovitelji in delničarji te družbe ali zadruge so lahko samo 
venski državljani - fizične osebe, pri čemer sme posa- 

osn na "2iCna oseba postati delničar do največ 5% vrednosti n°vnega kapitala te družbe ali zadruge. 

Izjema je delež R Slovenije, ki ga po pooblastilu vlade upravlja 
pooblaščena organizacija (TNP) in je lahko večji od 5%. Tuji 
državljani in tuje pravne osebe ne morejo pridobiti delnic 
RAZVOJNO TURISTIČNE DELNIŠKE DRUŽBE v TNP. 

7. člen 

Organizacija iz 6. člena tega zakona izda za preneseno vred- 
nost izločenih sredstev podjetij iz 5. člen tega zakona: 

- 80% navadnih upravljalskih delnic, ki se glasijo na njeno 
irne in 

- 20% navadnih delnic, ki se glasijo na ime VARSTVENO 
EKOLOŠKEGA SKLADA (v nadaljevanju VES) pri isti organiza- 
ciji in postanejo last R Slovenije. 

Vsakoletni delež dobička družbe, ki odpade na VES, se 
v celoti namenja za vzpodbujanje varovanja naravne in kul- 
turne dediščine in za ekološko sanacijo določenega območja 
v TNP, ki ga prostorsko pokriva ta organizacija. 

Sredstva VES se vodijo na posebnem kontu. Nadzor nad 
namensko uporabo sredstev VES izvaja Ministrstvo za kulturo 
ali po pooblastilu Vlade R Slovenije upravljalec TNP. 

IV. ODKUP DELNIC IN ODPLAČILO DRUŽBENEGA 
KAPITALA 

8. člen 

Ustanovitelji organizacije iz 6. člena tega zakona odkupijo 
prednostno navadne upravljalske delnice, ki se glasijo na ime 
te organizacije v zameno za svoje državljanske certifikate in 
za denarna sredstva (kupnino) pod pogoji in popusti, ki jih 
določa Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij in dopol- 
nila k zakonu, pri notranjem odkupu za zaposlene. 

9. člen 

Preostanek nezamenjanih in neodkupljenih navadnih delnic, 
ki se glasijo na ime organizacije iz 6. člena tega zakona, 
odplača ta organizacija Skladu R Slovenije prvo leto v 20% 
deležu, ostanek pa v enakih 25% deležih v naslednjih 4 letih, 
pod pogoji In popusti iz 8. člena tega člena. 

Te delnice hrani organizacija iz 6. člena tega zakona in jih 
vsako leto v enakih deležih ponudi posameznim zainteresira- 
nim upravičencem, naštetim v 6. členu tega zakona. Vlada 
R Slovenije pridobi takoj ob ustanovitvi te organizacije 20% 
delež delnic VES, povečanje njenega deleža pa je mogoče 
samo pod pogoji, določenimi v 10. členu tega zakona. 

10. člen 

Če organizacija iz 6. člena tega zakona s svojimi delničarji do 
konca vsakega tekočega leta ne odplača Skladu R Slovenije 
v 9. členu tega zakona naštetih deležev, ta vsakoletni ostanek 
navadnih delnic postane last Vlade R Slovenije. 

Preostale nezamenjane in neodkupljene navadne delnice 
lahko Vlada R Slovenije ponudi v odkup ostalim slovenskim 
državljanom, ki z odkupom delnic postanejo delničarji in 
soustanovitelji organizacije iz 6. člena zakona. Postopek pro- 
daje mora biti javen in konkurenčen. 

V primeru, da ostane Vlada R Slovenije lastnik delnic iz tega 
člena Zakona, ima status delničarja z udeležbo na dobičku 
preko izplačila dividend. 

11. člen 

Kupnina (denarna sredstva) za odkupljene delnice se v celoti 
(v 50% deležu) nameni VES, kot ga predvideva 7. člen tega 
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zakona in se uporablja namensko za vzpodbujanje varovanja 
naravne in kulturne dediščine in za ekološko sanacijo 
območja v TNP. 

V. PRENOS ZEMLJIŠČ 

12. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se iz Sklada kmetijskih zem- 
ljišč in gozdov R Slovenije prenesejo na organizacijo iz 6. 
člena tega zakona vsa kmetijska zemljišča in gozdovi, kot 
nepremičnine podjetij iz 3. in 4. člena tega zakona, ki se 
nahajajo na območju TNP; razen zemljišč, ki morajo biti po 
Zakonu o denacionalizaciji vrnjena denac. upravičencem. 

Kmetijska zemljišča in gozdove lahko organizacija nameni 
individualni uporabi kmetom, ki stalno živijo na območju TNP 
in jim je kmetijstvo glavni vir preživljanja. 

13. člen 

Če so na posameznih zaključenih območjih v TNP podobne 
delniške družbe oz. zadruge, kot določa 6. člen tega zakona, 
že ustanovljene in se njihovi statuti lahko uskladijo z določili 
tega zakona, jih Vlada R Slovenije lahko prizna kot organiza- 
cije iz 6. člena tega zakona. V tem primeru Vlada R Slovenije 
postane soustanovitelj te družbe ali zadruge. 

VI. USMERJANJE IN NADZOR RAZVOJA TURIZMA V TNP 

14. člen 

Član upravnega odbora posamezne RAZVOJNE TURISTIČNE 
DELNIŠKE DRUŽBE na območju TNP, je tudi predstavnik 
organizacije za varstvo TNP, organizirane v skladu z določili 
Zakona o TNP (Ur. I. RS št. 17/81, 18/81, 42/86). 

Pri odločanju o statusnih spremembah, investicijskih vlaga- 
njih ali razpolaganju s sredstvi v višini nad 400.000 ECU, ali 
o prometu z nepremičninami v lasti RAZVOJNE TURISTIČNE 
DELNIŠKE DRUŽBE, je potrebno predhodno pridobiti pisno 
soglasje organizacije za varstvo TNP. 

15. član 

Brez pisnega soglasja Ministrstvo za kulturo (za okolje in 
prostor) razen v primeru revizije lastninjenja, ni mogoče spre- 
jemati v podjetjih, ki opravljajo turistične dejavnosti in katerih 
nepremičnine se nahajajo na območju TNP, naslednjih odlo- 
čitev: 

- spremembe sedeža, dejavnosti, statusnih sprememb, 
- o prenehanju podjetij, 
- o investicijskih vlaganjih ali razpolaganjih s sredstvi podje- 
tij, katerih vrednost presega 200.000 ECU ali 20% vrednosti 
osnovnega kapitala podjetij, 
- o najemanju kreditnih sredstev ali dajanju poroštev, oz. 
garancij za kredite, če znesek kredita v enkratnem znesku ali 
v seštevku v obdobju treh mesecev presega 100.000 ECU ali 
10% osnovnega kapitala podjetij, 
- o prometu z nepremičninami, katerih vrednost presega 
100.000 ECU ali 10% vrednosti osnovnega kapitala podjetij. 

16. člen 

Podjetja iz 3. člena tega zakona, ki ne izvedejo lastinskega 
preoblikovanja po tem zakonu, najkasneje do 31. 3. 1994 
njihove nepremičnine, naštete v 4. členu tega zakona, posta- 
nejo last sklada R. Slovenije za razvoj. Ta prenese celotno 
premoženje brezplačno na organizacijo iz 6. člena tega 
zakona. V tem primeru razen določil 5. člena tega zakona, ki 
ureja izločitev in prenos nepremičnin v TNP, veljajo vsa ostala 
določila tega zakona. 

17. člen 

Domače pravne osebe, ki imajo delež tujega kapitala in tuje 
pravne in fizične osebe ne morejo postati lastniki nepremič- 
nin podjetij, ki opravljajo turistično dejavnost in katerih 
nepremičnine se nahajajo na območju TNP. 

18. člen 

Razvojno turistična delniška družba iz 6. člena tega zakona se 
ustanovi najkasneje 3 mesece po uveljavitvi tega zakona in 
prične z delom najkasneje 4 mesece po uveljavitvi tega za- 
kona. 

19. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 10,000.000 SIT se za gospodarski 
prestopek kaznuje družba ali druga pravno organizacijska 
oblika, ki opravlja turistično dejavnost in katere nepremičnine 
se nahajajo na območju TNP: 

1. Če sprejme odločitev, oz. pravni posel v nasprotju z določili 
15. člena tega zakona. 

2. Če onemogoči izvajanje revizije svojega poslovanja ali ovira 
izvajanje revizije v skladu z določilom 15. člena. 

20. člen 

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



Z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki oprav- 
ljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo 
na območju TNP, telimo doseči specifičen način lastninskega 
preoblikovanja, ki bo upošteval posebnosti in položaj prebi- 
valstva v TNP in v robnem območju. 

Posebni nacionalni interes R Slovenije za območje okrog 
Triglava, ki ga pokriva TNP in omejitve v gospodarskem raz- 
voju, narekujejo drugačen pristop v postopku lastinjenja. Prav 
od prebivalstva, ki živi v TNP ali na obrobju, pričakujemo po 
eni strani spoštovanje omejitev, ki jih postavlja Zakon o TNP, 
po drugi pa ohranjanje naravne in kulturne dediščine tega 
območja. Po njihovi zaslugi, je celotno omenjeno območje 
ohranilo današnjo podobo. 

S spreminjanjem in določanjem lastnika družbenemu kapitalu 
na območju TNP (hoteli, gostinski in športno turistični 
objekti, avatocampi, počitniški domovi, žičnice, zemljišča 
ipd.) pa se lahko razmere močno spremenijo. 

Koncept razvoja turizma in kmetijstva, ki sloni na prebivalstvu 
tega območja, kot nosilcu in lastniku, ne bi bil mogoč, če bi 
prevladali zunanji in tuji lastniki obstoječih turističnih nepre- 
mičnin v TNP, in bi vsiljevali nesprejemljive razvojne usmeri- 
tve, temelječe izključno na profitni logiki. 

S sprejetjem tega zakona pa bi omogočili, da na določenem 
zaključenem območju v TNP, prebivalstvo vodi preko UO 
s*oje organizacije, kot delniške družbe ali zadruge, primerni 
turistični, kmetijski in posredno tudi ostali gospodarski raz- 
voj. Ta bi bil usklajen z njihovim občutkom za svojo pokrajino 

pa tudi z določili Zakona o ZNP. Zainteresirani prebivalci 
z določenega območja, bi z uporabo svojih lastninskih certifi- 
katov in s petletnim odplačilom pridobili večinski lastninski 
delež nad omenjenimi nepremičninami v TNP. 

Kot je razvidno iz 6. čl. tega zakona se 20% družbenega 
premoženja, prenesenega na omenjeno organizacijo, nameni 
VARSTVENO EKOLOŠKEMU SKLADU. Dobiček, ki bo izviral 
iz tega deleža, pa bo še dodatno zavezal organizacijo, da ga 
redno namenja za varovanje in ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine v TNP ter ekološko sanacijo območja. 

S takim postopkom lastinjenja in s prenosom družbenega 
kapitala nepremičnin, vključno z zemlišči, na oraganizacije 
z določenih .območij v TNP, bi bilo že v nastanku novega 
lastinskega razmerja to usklajeno z omejitvenimi pogoji. 

Tako se bo lahko nadaljevalo razvijanje ekološko primernega 
»mehkega« turizma v manjših tipičnih družinskih objektih 
v vaseh, ob upoštevanju značilnosti posameznih območij. 
Obiskovalci pa bodo deležni prijaznega sprejema in gosto- 
ljubja domačinov kot gospodarjev na svojem območju. Preko 
njih bodo spoznali posebnosti, ki dajejo čar našemu alp- 
skemu svetu v naravi in kulturi. 

Povezano s turizmom bi tudi v kmetijstvu tako dosegli bolj 
trdno družinsko kmetijo, ki bo sposobna dostojnega življenja. 

S sprejetjem tega zakona, bo podana začetna osnova za 
številne naštete pozitivne učinke. Prava vrednost te odločitve 
pa bo vidna šele v prihodnjih desetletjih. 



Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O UKINITVI VIZUMOV 

MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO FRANCIJO - EPA 255 

- HITRI POSTOPEK 

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o ukinitvi vizumov med Republiko Slovenijo 
in Republiko Francijo  

Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 9/9-1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
O UKINITVI VIZUMOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 
REPUBLIKO FRANCIJO, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 

nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih 
zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
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, svetovalec ministra za zunanje zadeve. 

1.£en 

Ratificira se Sporazum o ukinitvi vizumov med Republiko 
Slovenijo in Republiko Francijo, sklenjen z izmenjavo not 
1. februarja 1993. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v francoskem in slovenskem 
jeziku ter v slovenskem prevodu glasi: 

OPOMBA: sledi tekat sporazuma v francoskem Jeziku 

Gospod minister, 
V želji, da izboljšamo dvostranske odnose med našima 
državama in pospešimo pretok državljanov med obema 
državama v duhu Sklepnega dokumenta Konference o var- 
nosti in sodelovanju v Evropi, mi dovolite, da v imenu moje 
vlade predagam vladi Republike Slovenije odpravo vizu- 
mov za krajše bivanje med našima državama po naslednjih 
določilih: 

1) Državljani Republike Slovenije lahko vstopijo brez vizu- 
mov na ozemlje francoskih departmajev s svojim veljavnim 
diplomatskim, službenim ali navadnim potnim listom in 
tam bivajo do največ treh mesecev. 

2) Državljani Repubike Slovenije lahko brez vizumov 
bivajo na prekomorskih ozemljih Republike Francije za 
dobo do največ enega meseca. Za daljše obdobje je potre- 
ben vizum, ki ga pridobijo pred odhodom. 

3) Državljani Republike Francije lahko brez vizumov vsto- 
pijo in bivajo na ozemlju Republike Slovenije za dobo do 
največ treh mesecev z veljavnim diplomatskim, službenim 
ali navadnim potnim listom. 

4) Državljani obeh držav morajo pridobiti vizum za bivanje 
daljše od tistega, ki je določen v točkah 1,2 in 3, ne gledee 
na to ali imajo diplomatski, službeni ali navadni potni list. 

5) Razen predhodnih določb se uporabljajo tudi zakoni in 
predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in Republiki Fran- 
ciji in zadevajo vstop, bivanje, zaposlovanje in izgon 
tujcev. 

6) Državi pogodbenici morata po diplomatski poti izmenjati 
vzorce.svojih novih ali spremenjenih potnih listin, kakor tudi 
podatke glede uporabe teh potnih listin, po možnosti 60 dni 
pred njihovo uvedbo. 

7) Ta sporazum se lahko vsak čas odpove s 30 dnevnim 
odpovednim rokom. 

Odpoved tega sporazuma se mora takoj sporočiti drugi državi 
pogodbenici po diplomatski poti. 
8) Uporabo tega sporazuma lahko začasno razveljavi, delno 
ali v celoti, vsaka od držav pogodbenic. 

Začasna razveljavitev se mora takoj sporočiti drugi državi 
pogodbenici po diplomatski poti. 

Prosim, da me obvestite če vaša vlada soglaša z zgornjimi 
določili. V primeru pozitivnega odgovora bosta to pismo in 
vaš odgovor tvorila sporazum med našima vladama, ki bo 
začel veljati 8 dni po podpisu vašega pisma odgovora. 

Izkoriščam tudi to priložnost, gospod minister, da Vam pono- 
vim izraze svojega odličnega spoštovanja. 

Gospod Lojze Peterle Georges Kiejman I. r. 
minister za zunanje zadeve 
Republike Slovenije 

Ljubljana, 1. februar 1993 
Gospod minister, 

Čast mi je potrditi prejem pisma z dne 1. februarja 1993, ki se 
glasi: 

»Gospod minister, 

V želji, da izboljšamo dvostranske odnose med našima drža- 
vama in pospešimo pretok državljanov med obema državama 
v duhu Sklepnega dokumenta Konference o varnosti in 
lovanju v Evropi, mi dovolite, da v imenu moje vlade predla- 
gam vladi Republike Slovenije odpravo vizumov za krajše 
bivanje med našima državama po naslednjih določilih: 

1) Državljani Republike Slovenije lahko vstopijo brez vizumov 
na ozemlje francoskih departmajev s svojim veljavnim d'pio- 
matskim, službenim ali navadnim potnim listom in tam bivaj 
do največ treh mesecev. 

2) Državljani Republike Slovenije lahko brez vizumov bivajo 
na prekomorskih ozemljih Republike Francije za dobo a 
največ enega meseca. Za daljše obdobje je potreben vizum, 
ga pridobijo pred odhodom. 

3) Državljani Republike Francije lahko brez vizumov vstopijo 
in bivajo na ozemlju Republike Slovenije za dobo do na|V 
treh mesecev z veljavnim diplomatskim, službenim ali nava 
nim potnim listom. 

4) Državljani obeh držav morajo pridobiti vizum za bi^an'® 
daljše od tistega, ki je določen v točkah 1, 2 in 3, ne glede 
to ali imajo diplomatski, službeni ali navadni potni list. 
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5) Razen predhodnih določb se uporabljajo tudi zakoni in 
predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in Republiki Franciji 
in zadevajo vstop, bivanje, zaposlovanje in izgon tujcev. 

6) Državi pogodbenici morata po diplomatskih poti izmenjati 
vzorce svojih novih ali spremenjenih potnih listin, kakor tudi 
podatke glede uporabe teh potnih listin, po možnosti 60 dni 
.pred njihovo uvedbo. 

7) Ta sporazum se lahko vsak čas odpove s 30 dnevnim 
odpovednim rokom. 
Odpoved tega sporazuma se mora takoj sporočiti drugi državi 
pogodbenici po diplomatski poti. 

8) Uporabo tega sporazuma lahko začasno razveljavi, delno 
ali v celoti, vsaka od držav pogodbenic. 

Začasna razveljavitev se mora takoj sporočiti drugi državi 
pogodbenici po diplomatski poti. 

Prosim, da me obvestite če vaša vlada soglaša z zgornjimi 
določili. V primeru pozitivnega odgovora bosta to pismo in 
vaš odgovor tvorila sporazum med našima vladama, ki bo 
začel veljati 8 dni po podpisu vašega pisma odgovora. 

Izkoriščam tudi to priložnost, gospod minister, da Vam pono- 
vim izraze svojega odličnega spoštovanja.« 

Čast mi je potrditi, gospod minister, da se Vlada Republike 
Slovenije strinja z vsebino zgornjega pisma, prav tako se 
strinja, da navedeno pismo in ta odgovor tvorita sporazum 
med našima vladama. 

Izkoriščam tudi to priložnost, gospod minister, da Vam pono- 
vim izraze svojega odličnega spoštovanja. 

Lojze Peterle l.r. Njegova ekscelenca 
Georges Kiejman 
Delegirani minister za zunanje zadeve 
Republike Francije 
Pariz 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 
Sporazum je bil sklenjen v Ljubljani 1. februarja 1993 z izme- 
njavo not, hkrati s sporazumom o prevzemu oseb katerih 
vstop ali bivanje sta v nasprotju z veljavnimi predpisi. 

Sporazum vsebuje za takšne sporazume običajne določbe, 
* izjemo določila, da lahko drtvljani Republike Slovenije brez 
vizumov bivajo na prekomorskih ozemljih Republike Francije 

največ mesec dni. Vstop in bivanje brez vizumov sta v vseh 
primerih možna z diplomatskim, službenim ali navadnim pot- 
nim listom. 

Sporazum ratificira državni zbor, ratifikacija ne narekuje spre- 
membe predpisov, izvajanje pa ne dodatnih proračunskih 
sredstev. 
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Poročilo o izvajanju sanacijskega programa Slovenskih železarn v I. 

polletju 1993 

Na podlagi 2. člena zakona o jamstvu Republike Slovenije 
za kredite za trajna obratna sredstva Slovenskih železarn 
(Uradni list RS, št. 55/92) vam pošiljamo Poročilo o izvaja- 
nju sanacijskega programa Slovenskih železarn v I. pol- 
letju 1993 in sklepe 16. seje Upravnega odbora Slovenskih 

železarn z dne 27. avgusta 1993. 

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 23. septembra 
1993 o navedenem gradivu sprejela mnenje, ki vam ga 
pošiljamo v prilogi. * 

MNENJE Seznam koristnikov izdanih obveznic: 

k poročilu Slovenskih železarn o izvajanju sanacijskega pro- 
grama Slovenskih železarn v I. poletju 1993 in sklepom 16. 
seje Upravnega odbora Slovenskih železarn z dne 27. avgusta 
1993. 

V skladu z zakonom o jamstvu Republike Slovenije za kredite 
trajnih obratnih sredstev Slovenskih železarn so Slovenske 
železarne pripravile Analizo poslovanja za obdobje od 1-6/ 
1993. 

Omenjeno gradivo vsebuje zahtevane podatke in informacije, 
na osnovi katerih je možno oceniti stopnjo uresničevanja 
sanacijskega programa za Slovenske železarne. Podatke iz 
analize poslovanja za leto 1993 zaradi inflacije ter sanacije 
finančnih obremenitev Slovenskih železarn ni možno nepo- 
sredno primerjati s sanacijskim programom in rezultati v letu 
1992. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti ugotavlja, da izvajanje 
sanacijskega programa v finančnem delu bistveno odstopa 
od sanacijskega programa, saj le-ta predvideva izgubo (v 
obdobju januar-junij) v vrednosti 15 mio OEM, medtem ko je 
dejanska izguba (v obdobju januar-junij) 74 mio DEM. 

Še bolj zaskrbljujoč je podatek, da je v sanacijskem programu 
predviden pozitiven denarni tok v vrednosti 26 mio DEM, 
dejanski denarni tok pa izkazuje 39 mio DEM denarnega 
primanjkljaja, ki ga bo moral lastnik Slovenskih železarn v eni 
od oblik nadomestiti. 

1. Dotedanja vlaganja v Slovenske železarne 

1.1. Obveznice Republike Slovenije (RS 1) 

Dne 7. 5.1990 so Slovenske železarne za realizacijo predlože- 
nega sanacijskega programa pridobile s strani Republike 
Slovenije kredit v višini 175.000.000 din. Kredit je bil dan 
v obliki obveznic, nominiranih v DEM, v skupni višini 
25.000.000 DEM. Prvotni pogoji (rok vračila 8 let v polletnih 
anuitetah, 11% obrestna mera) so bili z dodatkom k pogodbi 
v decembru 1991 spremenjeni, saj se je kredit spremenil 
v trajno vlogo Republike Slovenije. 

Namen koriščenja, določen s pogodbo, je bil realiziran 
v skladu s pogodbo. Slovenske železarne so namreč nave- 
dene obveznice porabile za odplačilo kreditov bankam in 
drugim pravnim osebam. 
1.2. Obveznice Slovenskih železarn, d.o.o. po Zakonu o jam- 
stvu R Slovenije za obveznice Izdane zaradi sanacije Slo- 
venskih železarn. 

Slovenske železarne so izdale za 248.723.680,00 DEM obvez- 
nic z garancijo države. Država bo plačevala obresti prvih pet 
let od dneva izdaje. S temi obveznicami so bile poravnane 
pogodbene obveznosti do bank iz naslova kreditnih razmerij, 
ki so nastala do konca leta 1992, kar vključuje plačilo vseh 
anuitet za tolarske kredite in zapadlih anuitet do 31. 12. 1992 
za devizne kredite. 

Pregled seznama izdanih obveznic bankam je podan v spod- 
nji tabeli, prav tako tudi višina obveznosti po posameznih 
železarnah. 

0000001 Ljubljanska banka Gorenjska banka d.d., Kranj 
94,236.624,68 DEM 

0000002 Ljubljanska banka Splošna banka Celje, d.d., Celje 
60,265.564,25 DEM 

0000003 Ljubljanska banka Banka Domžale, d.d., Domžale 
81.430,94 DEM 

0000004 Ljubljanska banka Dolenjska banka, d.d., Novo 
mesto 1,713.678.63 DEM 

0000005 Ljubljanska banka Banka Zasavje, d.d., Trbovlje 
14,640.862.22 DEM 

0000006 Ljubljanska banka Splošna banka Velenje, d.d., Vele- 
nje 799.894,64 DEM 

0000007 Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana31,704.924,38 DEM 
0000008 Ljubljanska banka Pomurska banka, d.d., M. Sobota 

956.997,95 DEM 

0000009 Ljubljanska banka Splošna banka Koper, d.d., Koper 
811.003,35 DEM 

0000010 Ljubljanska banka Posavska banka, d.d., Krško 619.167,39 DEM 

0000011 Ljubljanska banka Kreditna banka Maribor, d.d-. 
Maribor 3.180.566,41 DEM 

0000012 Ljubljanska banka Komercialna banka, d.d., Nova 
Gorica 1,838.528.23 DEM 

0000013 Ljubljanska banka Koroška banka, d.d., 
cj 00 37,130.232,50 uc 

0000014 SKB Banka d.d., Ljubljana 68.918,34 DEM 

0000015 A banka, d.d., Ljubljana 635.796,65 DEM 

0000016 Komercialna in hipotekama banka d.d. v stečaju, L[- 
39.589,77 DEM 

Skupaj 248,723.680,00 DEM 

Seznam dolžnikov Izdanih obveznic 

Dolžnik Znesek Znesek Skupaj 
obveznic SŽ obveznic RS obveznic« 

v DEM 1 v DEM v DEM 
Interna banka 
Železarna Jesenice 
Železarna Ravne 
Železarna štore 
Veriga Lesce 
Plamen Kropa 
Tovil Ljubljana 
Žična Celje 

43,831.808 
126,438.452 
41,027.783 
35,085.327 

872.456 
122.419 
240.727 

1,104.708 

16,300.000 

8.220.000 

480.000 

43.831.808 
142,738.452 
41,027.783 
43.305.327 

872.456 
122.419 
240.727 

1,584.708 

Skupaj 248,723.680 25,000.000 273,72^680 
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1.3. Neplačane obveznosti do države na dan 31.12.1992 

Slovenske železarne so se financirale v času od leta 1990 do 
konca leta 1992 tudi s kratkoročnimi krediti Ministrstva za 
industrijo in s tem, da je Republika Slovenija odlagala plačila 
davkov in prispevkov za zdravstvo, zaposlovanje, za stavbna 
zemljišča, za onesnaževanje voda in drugih obveznosti do 
države. Vseh teh obveznosti je bilo po bilanci stanja na dan 
31. 12. 1992 2.562,840.790 SIT. Slovenske železarne predla- 
gajo konverzijo teh obveznosti v kapitalski vložek. 

1.4. Pokrivanje Izgube za leto 1991 

V skladu z zakonom je Republika Slovenija pokrila izgubo 
Slovenskih železarn za leto 1991 z blagajniškimi zapisi. Bla- 
gajniški zapisi so bili izročeni podjetjem v sistemu Slovenskih 
železarn dne 2. februarja 1993 v skupni višini 4.369,000.000,00 
SIT, oziroma 71,728.000,00 DEM, in sicer v višini izgub posa- 
mezne firme v letu 1991. Porabljeni so bili v skladu z Zakonom 
o kritju izgube Slovenskih železarn in spremljajočimi odred- 
bami, ki so citirani zakon operacionalizirale. Skladno s tem 
zakonom in odredbami so se obveznosti pokrivale po točno 
določenem vrstnem redu. Najprej so pokrili obveznosti, ki so 
bile na dan 31. 12. 1992 evidentirane pri področnih Službah 
družbenega knjigovodstva kot blokada žiro računov firm, ki 
so blagajniške zapise posredovale. Z razliko pa so pokrili 
obveznosti, evidentirane na dan 31. 12. 1992, izven blokade. 
V spodnji tabeli je prikazano koriščenje blagajniških zapisov 
Po upnikih. 

Pregled porabe blagajniiklh zapisov 

UPNIK ŽELEZARNE predelovalci 
Republiški proračun 430.255.670 
ZPIZ 198.750.659 
Zdravstvo 78.587.169 
Eles 1.099.043.078 
2G 365.380.380 
Petrol-Zem. plin 1.130.653.650 
Ostali 748.341.567 

61.532.469 491.788.140 
12.240.531 210.991.191 
6.384.516 85.366.235 

01.099.043.078 
3.045.750 368.426.130 
6.700.6501.137.354.300 

227.689.359 976.030.926 
Skupaj 4.051.012.174 317.987.8264.369.000.000 

1-5. Koriščenje kreditnega potenciala po zakonu o jamstvu 
RS za kredite za trajna obratna sredstva Slovenskih žele- 
zarn 

Slovenske železarne so od garancijskega potenciala 72 mio 
DEM koristile naslednje garancije: 

~ Garancijo za kredit LBS Bank, New York z dne 28. 3. 1993 
v višini 10 mio USD za uvoz reprodukcijskega materiala. 
- Garancijo za kredit Ljubljanske banke Gorenjske banke, 
đ-d. Kranj z dne 15. 4. 1993 v višini 323.800.000 SIT, oziroma 
' niio DEM za poravnavo obveznosti do Elektrogospodarstva 
v višini 152.399.891 SIT in 171.400.110 za pokrivanje v letu 
1993 zapadlih deviznih obveznosti Železarne Jesenice. 
~ Garancijo Ljubljanske banke, d.d. za najeti kredit v višini 
349.235.189 z dne 14. 5. 1993 za pokrivanje licenčnine za 
sP«cialna vozila Pandur 
"" Garancijo za kredit SKB banke, d.d. Ljubljana v višini 12 
"»•o DEM z dne 21. 7. 1993, ki je bil koriščen za plačilo 
^produkcijskega materiala. 55 tem je bilo od 72 mio DEM koriščenih 38,5 mio DEM 
9arancijskega potenciala. 
*o smo primerjali poslovne rezultate v letu 1992-1993 smo 
'J Pošte val i neprimerljivost podatkov, saj poslovni izid v letu 
1992 v 38% bremenijo finančni stroški, ki jih je delno že 
r®hirala država z zakonom o kritju izgub Slovenskih železarn 
'Uradni list RS, št. 57/92) in zakonom o jamstvu RS za obvez- 
ne izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list 
T*®. St. 55/92). Zato smo primerjali ustvarjeno izgubo iz poslo- 
vanja ter ugotovili, da se je izguba iz poslovanja v primerjavi 
^anskim letom zmanjšala za 13%. Če upoštevamo dejstvo, da 
r* situacija na trgu še poslabšuje, ter da je bil tisti del 
rjiacije, ki se nanaša na zakon o jamstvu republike Slovenije 
* kredite za trajna obratna sredstva Slovenskih železarn, 
P^ativen šele aprila, je takšen rezultat razumljiv. 

Ker je s 1. 1. 1993 izvedena reogranizacija treh subholdingov 
na Ravnah, Jesenicah in v Štorah v osemnajst koncernskih 
družb s področij metalurgije, livarstva in strojno-predelovalne 
industrije, ki imajo različne tehnološko tržne pogoje za 
nadaljnji razvoj in zaradi tega tudi različne rezultate poslova- 
nja, smo za družbe ugotovili razliko med denarnim tokom in 
(iz bruto osebnih dohodkov + davkom na OD + prispevkom iz 
OD), kar je z drugimi rezultati poslovanja z I. polletje 1993 
prikazano v spodnji tabeli. 

zappodjetje prodajabod+dajat. dobičekdenarni tok kriterij 
št. na OD izguba (akumul./ (2+4) 
(rang) +amort) 

1 4 
1. STO 
2. VERIGA 
3. METAL 
4. PLAMEN 
5. ARMATURE 
6. STROJI 
7. IND. NOŽI 

VALJI ŠTORE 
T0VIL 

10. SEIC0 
11. ŽIČNA 
12. JEKL0LIVARNA 
13. ITR0 
14. LIVARNA ŠTORE 
15. FIPR0M 
16. JEKLO 
17. ACR0NI 

765.116 
704.040 

2.683.547 
329.051 
406.384 
688.976 
334.117 
320.619 
180.518 
297.089 
309.123 
555.691 
108.689 
205.813 

1.927.647 
2.012.901 
5.228.246 

235.475 (170.756) 249 
281.784 (179.786)(123.695) 
465.625 (554.702) (311.953) 

(52.733) 
(3.758) 

128.761 
109.900 
207.919 (181.018) 

94.567 (6.420) 
114.699 

62.382 
(70.403) 

920 

1.156 
17.477 

(87.754) 
17.762 

(31,570) 
16.065 

(93.391) 
(69.306) 

128.515 (183.941) (109.305) 
36.036 (35.169) (23.554) 

124.973 (187.320) (149.101) 
277.662 (452.606) (345.365) 
360.635 (722.495) (502.563) 
669.977 (2.148.017) (1.146.453) 

148.116 (128.591) 
112.247 (139.301) 

235.724 
158.089 
153.672 
129.917 
127.377 
120.165 
112.329 
83,129 
78.447 
54.725 
42.941 
19.210 
12.482 

(24.128) 
(7.703) 

(141.928) 
(476.476) 

V podjetjih, kjer je negativni denarni tok absolutno večji od 
bruto osebnih dohodkov z davki in prispevki - v gornji tabeli 
so to zadnja štiri podjetja: Acroni Jesenice, Jeklo Štore, 
Fiprom Jesenice in Livarna Štore - je za Republiko Slovenijo 
gospodarneje, da se proizvodnja fazno ustavi, v kolikor ni 
trdnih zagotovil vodstva Slovenskih železarn, da se bo stanje 
v doglednom času saniralo. 

Poudariti velja, da so zaključki narejeni na osnovi bilančnih 
izkazov in ne upoštevajo optimističnih napovedi iz sanacij- 
skega programa Slovenskih železarn za leto 1993. 

3. Realizacija sanacije Slovenskih železarn poteka bistveno 
počasneje kot to predvideva sanacijski program: 

a) Razmere na evropskem trgu se še vedno poslabšujejo, kar 
poslabšuje tudi možnosti prodaje izdelkov Slovenskih žele- 
zarn. 

b) Produktivnost in tehnološki izplen sta v metalurških druž- 
bah Slovenskih železarn zelo nizka. V jeklarstvu Evrope je 
proizvodnja na zaposlenega od 200.000 DEM navzgor, v Slo- 
venskih železarnah pa med 70.000 in 90.000 DEM na zaposle- 
nega. Nizka produktivnost je rezultat neustrezne tehnološke 
opremljenosti, prenizke proizvodnje in še vedno prezaposle- 
nosti. V strojno-predelovalnih podjetjih pa je v Slovenskih 
železarnah produktivnost izražena v DEM na zaposlenega 
med 40.000 in 60.000 DEM/zaposlenega. Minimalno pa bi jo 
bilo potrebno podvojiti. 

c) Pri sanaciji se do sedaj niso izvedli radikalnejši ukrepi. 
V posameznih družbah še vedno pričakujejo, da bo njihov 
obstoj vzdrževala država. 

d) Kadrovska sanacija je otežkočena, kajti vodstvo Slovenskih 
železarn zaradi negativne podobe železarstva v javnih medijih 
in zaradi dezivestiranja ter ustanavljanja proizvodnih sklopov 
družb in splošnega mnenja, da se bodo zaprli večji železarski 
kompleksi, ne morejo pridobiti ključnih kadrov za izvajanje 
sanacije. Posledica tega so tudi slabši rezultati sanacije, kot 
bi lahko bili. Kadri bežijo iz te dejavnosti in proces ugotavlja- 
nja tehnoloških viškov spremlja tudi osip predvsem dobrih 
kadrov, ki bi bili nujno potrebni za uspešno sanacijo Sloven- 
skih železarn. 
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4. Ocena možnosti sanacije 

Splošna ocena je, da potencialni trg sicer obstoja, saj so 
produkcije Slovenskih železarn zanemarljive v evropskem 
prostoru (v promilih). Omejevalec prodaje izdelkov Sloven- 
skih železarn na svetovnem trgu je bil: 

- slab marketinški pristop k prodaji 

- slaba kvaliteta izdelkov in neustrezna struktura proizvodov 

- ter cena izdelkov 

V vseh naštetih dejavnikih imajo Slovenske železarne še 
notranje rezerve. 

Da bi povečali konkurenčnost, tako s ceno izdelkov (večja 
produktivnost) kot kvaliteto izdelov, so nujne naslednje inve- 
sticije: 

- Metal Ravne, d. o. o. 10 mio DEM 

- Acroni Jesenice, d. o. o. 22 mio DEM 

- Jeklo Štore, d. o. o. 9 mio DEM 

Poleg tega so nujne investicije tudi na področju žičnega 
programa, livarstva in strojno-predelovalne industrije v višini 
10 mio DEM. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti ocenjuje, da predla- 
gane investicije ne zagotavljajo konkurečnosti in pozitivni 
rezultat poslovanja, omogočajo pa nadaljnje obratovanje 
z ustrezno kvaliteto. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 
posebej zaupa v investicije v Metal Ravne, ki že sedaj, po 
rezultatih bistveno odstopa od ostalih dveh metalurških po- 
djetij. 

Ostale družbe iz panog livarstva, strojegradnje, kovinsko- 
predelovalne industrije v okviru Slovenskih železarn je smi- 
selno obravnavati in reševati enako kot podjetja teh panog 
izven Slovenskih železarn. Zato Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti predlaga, da za te družbe veljajo vzpodbujevalni 
ukrepi, kot jih Ministrstvo za gospodarske dejavnosti izvaja 
v okviru industrijske politike, politike prestrukturiranja in poli- 
tike intervencij v gospodarstvo. Vodstvo in Upravni odbor 
Slovenskih železarn pa mora izdelati projekt za odprodajo 
tega dela industrije v celoti ali deloma domačim ali tujim 
fizičnim ali pravnim osebam. V tistih primerih, kjer so možno- 
sti za odprodajo, se pooblastita vodstvo in Upravni odbor 
Slovenskih železarn, da odprodajo izvede s predhodno odo- 
britvijo Ministrstva za gospodarske dejavnosti. 

5. Možni izhodi 

Z določenimi tehnološko organizacijskimi ukrepi bi bilo 
možno brez večjih investicij, v zelo kratkem času zmanjšati 
lastne stroške za vsaj 5%. Z investicijami iz točke 4 lahko 
stroške zmanjšamo še za nekaj odstotkov. Za investicije 
v celotno posodabljanje tehnoloških linij, oziroma nabavo 
novih tehnoloških sklopov za doseganje nivoja proizvodnih 
stroškov referenčnih jeklarn v EGS pa potrebujemo mnogo 
večja finančna sredstva. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je mnenja, da bi bil 
možen dolgoročni izhod za metalurgijo povezovanje z dru- 
gimi železarnami v Evropi. V kolikor ne bodo uspeli v povezo- 
vanju pomeni, da Slovenske železarne niso zanimive za proiz- 
vodnjo jekla, kar bo imelo za posledico ukinjanje tega dela 
industrije. Na to vprašanje bo dal odgovor tudi projekt, ki se 
izdeluje v okviru programa Phare. 

Vodstvo Slovenskih železarn se že dogovarja s tujimi partnerji 
o možnih povezavah za ploščati in okrogli program, vendar 
pri razgovorih še ni prišlo do željenih zaključkov. 

6. Zato Ministrstvo za gospodarske dejavnosti predlaga, da 

Vlada Republike Slovenije na osnovi zgoraj navedenih ugoto- 
vitev sprejme naslednje ugotovitve in sklepe: 

SKLEPI: 

1. Vlada Republike Slovenije pooblašča Ministrstvo za 
finance, da izda garancije Koncernu Slovenskih železarn za 
trajna obratna sredstva od skupne vrednosti 72 mio DEM, kot 
to določa zakon o jamstvu Republike Slovenije za kredite za 
trajna obratna sredstva Slovenskih železarn, le za projekte, ki 
prinašajo dobiček, pod pogojem, da je pred tem bila izvedena 
revizija poslovanja. 

2. Vlada Republike Slovenije zahteva od vodstva in Upravnega 
odbora Slovenskih železarn, da se poročilo o izvajanju sana- 
cije Slovenskih železarn v I. polletju 1993 dopolni z oceno 
smiselnosti sanacije posameznih družb koncema glede na 
nove razmere in da pri tem upošteva izsledke projekta Phare. 

a) načrt mora vsebovati usmeritev razvoja metalurgije v Slove- 
niji, povezovanje z drugimi železarnami v Evropi, prestrukturi- 
ranje, dezin vesti ran je in odprodaja odvečne opreme. Pri tem 
je potrebno natančno opredeliti: 

- kaj zapreti 
- kaj naj deluje tudi v bodoče 
- kaj združiti 
- kaj preseliti 
- s kom se kapitalsko povezati 

b) Na osnovi gornjega se naj izdelajo projekti, ki morajo 
vsebovati finančne potrebe, kadrovsko komponento s potre- 
bami prezaposlitve, upokojitve in opredeliti morebitne trajne 
viške delovne sile. 

Rok: 15. oktober 1993 

3. Za podjetja, kjer ni izgledov za sanacijo se zadolži Upravni 
odbor Slovenskih železarn, da izdela program presktrukturi- 
ranja. Le-ta mora vsebovati časovno, finančno in kadrovsko- 
socialno komponento. Čas prestrukturiranja je potrebno 
omejiti v kolikor je to tehnološko in ekonomsko smotrno do 
decembra 1994 

Rok: 15. oktober 1993 

4. Vlada Republika Slovenije zadolžuje Ministrstvo za gospo- 
darske dejavnosti, da na podlagi izdelanega programa pre- 
strukturiranja proizvodnje, ki ga bo do 15. 10. 1993 izdelal 
Upravni odbor Slovenskih železarn, pripravi zakonsko bese- 
dilo, na osnovi katerega bo možna učinkovita in racionalna 
izvedba prestrukturiranja dela Slovenskih železarn in zagoto- 
vitve ustreznih finančnih virov za prestrukturiranje in preza- 
poslitev presežnih delavcev. 

5. Vlada Republike Slovenije dovoljuje prodajo podjetij ali 
delov podjetij po minimalni ceni, ki so v brezihodnem polo- 
žaju, fizičnim ali pravnim osebam, ki imajo program znanje in 
sposobnost za ohranitev pretežnega dela delovnih mest. Vsak 
primer mora predhodno odobriti Vlada Republike Slovenije. 

6. Vlada Republike Slovenije zadolžuje Ministrstvo za gospo- 
darske dejavnosti, da prouči možnost kapitalizacije v vredno- 
sti 2560 mio SIT, ki so nastale zaradi neplačanih dakov. 
prispevkov, carin in drugih dajatev, oziroma kompenzacije 
dolgov z iraškimi terjatvami do Slovenskih železarn, ter pri- 
pravi ustrezen predlog Vladi Republike Slovenije za sprejem- 

7. Vlada Republike Slovenije zadolžuje Ministrstvo za 9°3P°" 
darske dejavnosti, da prouči možnost transformacije obvez- 
nosti Slovenski železarn do ELES in Slovenske železnice 
v dolgoročne kredite z enoletnim moratorijem odplačevanj 
oziroma konverzijo v trajni kapitalski vložek. 

8. Vlada republike Slovenije zadolžuje Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, da prouči predlog Upravneg 
odbora Slovenskih železarn: 
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1. da se za trajno zaščitene delavce (invalide), Ki so postali 
trajni presežek v I. polletju 1993 zagotovi nadomestilo oseb- 
nega dohodka v višini neto zajamčenega osebnega dohodka 
na delavca za dobo enega leta. To vključuje 500 ljudi, kar po 
vrednosti 25.000 SIT na mesec predstavlja bremenitev 150 
mio SIT. 

2. da gredo nadomestila osebnih dohodkov delavcev, ki so 
trajni presežek, v času odpovednega roka, vključno z davki in 
prispevki, v breme proračuna države. Do sedaj niso pokriti 
prispevki, ki znašajo za 780 ljudi za čas 6 mesecev po 10.000 
SIT 46.800,000 SIT. 

3. da se za po 1. 8. 1993 ugotavljene presežne delavce odo- 
brijo iz sredstev proračuna sredstva v višini neto zajamčenega 
osebnega dohodka na zaposlenega za čas šest mesecev 
čakanja na delo. 

4. da se prioritetno obravnavajo vse vloge za pridobitev kon- 
cesij za invalidske delavnice. 

9. Vlada Republike Slovenije zadolži Ministrstvo za finance, 
da prouči predloge Upravnega odbora Slovenskih železarn: 

1. Upravni odbor ugotavlja, da je bila vloga Slovenskih žele- 
zarn za izdajo obveznic za neplačane terjatve iz naslova 
izvoza v Irak preko SDPR pozitivno rešena samo za znesek 
3.121.846,09 USD, medtem ko je bil za preostali del v višini 
8.924.744,70 USD odgovor negativen. 

Upravni odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da se 
v zvezi z nepriznanimi neporavnanimi terjatvami izvede revi- 
zija in da se na tej podlagi prizna Slovenskim železarnam 
upravičenost zahtevka za odkup preostalega zneska terjatev 
v Banki Slovenije. 

* 2. Upravni odbor predlaga Banki Slovenije in Ministrstvu za 
finance, da izdata pozitivno tolmačenje, da so plačilne garan- 
cije do SDPR Beograd tako iz ekonomskega kot tudi politič- 
nega vidika nične. Taka ugotovitev je nujna, saj sedanje stanje 
bistveno bremeni poslovanje Slovenskih železarn. 

10. Vlada Republike Slovenije zadolžuje Ministrstvo za pro- 
met in zveze, da pri iskanju rešitev za izgradnjo slovenskih 
avtomobilskih avtocest, železniške infrastrukture v projektih 
in izvedbah daje prednost domačim materialom, v tem pri- 
meru jeklu iz Slovenskih železarn. 

SLOVENSKE ŽELEZARNE, d.O.O. 
LJUBLJANA 

POROČILO 

0 IZVAJANJU SANACIJSKEGA PROGRAMA SLOVENSKIH ŽELEZARN VI. POLLETJU 1993 

IN 

SKLEPI 

16- SEJE UPRAVNEGA ODBORA SLOVENSKIH ŽELEZARN Z DNE 27. AVGUSTA 1993 

V zvezi z obravnavo Poročila o izvajanju sanacijskega pro- 
9rama Slovenskih železarn v I. polletju 1993 je upravni odbor 
Slovenskih železarn, d.o.o. na svoji 16. redni seji z dne 27. 
avgusta 1993 sprejel naslednje 

SKLEPE 

1- Upravni odbor Slovenskih železarn sprejema poročilo 
0 izvajan ju sanacijskega programa Slovenskih železarn v I. 
Polletju 1993 in predlaga da se poročilo, dopolnjeno z zak- 
'jučki današnje seje predloži v obravnavo Vladi Republike 
Slovenije. 
0 morebitnih dodatno zahtevanih dopolnilih poročila bo pred 
razpravo v parlamentu ponovno razpravljal upravni odbor. 

^ Upravni odbor ugotavlja, da sanacijski program Slovenskih 
žlezam ni bil v celoti realiziran iz objektivnih in subjek tivnih 
razlogov, ki so navedeni v poročilu. 

Glede na to, da se je sanacija Slovenskih železarn dejansko 
*ačela v celoti operativno izvajati šele 1.4.1993 in ker zaradi 
Pomanjkanja finančnih sredstev ni bilo možno realizira ti 
sanacijskega programa, glede investicij, kar ima za posle dico V|Sje stroške proizvodnje, slabšo kvaliteto proizvodov in 
*aradi nekonkurenčnosti cen tudi slabšo prodajo, upravni 
°dbor Slovenskih železarn predlaga Vladi, da družbam meta- 

gije Slovenskih železarn z realizacijo v nadaljevanju 
^avede nih sklepov omogoči nadaljevanje izvajanja sanacij- 
s*®ga pro grama v modificirani in dopolnjeni obliki. 

?• Poročilo o izvajanju sanacijskega načrta za I. polletje 1993 
'a Potrebno dopolniti še z podatki kolikšno je bilo zmanjšanje 
Proizvodnih kapacitet zaradi opustitve proizvodnih progra- 
mov. ki niso konkurenčni uvozu iz Vzhodne Evrope. 

^Pravni odbor ugotavlja, da Slovenske železarne nimajo zaš- 

čite trga oziroma delovnih mest na področju jeklarstva kot je 
to praksa v državah OECD. 

4. Upravni odbor Slovenskih železarn predlaga Vladi Repu- 
blike Slovenije, da z namenom realizacije ciljev sanacijskega 
pro grama sprejme sklep o kapitalizaciji obveznosti Sloven- 
skih železarn, d.o.o. do države v višini 2.563 mio SIT, ki so 
nastale zaradi neplačanih davkov in prispevkov, carin in dru- 
gih dajatev. 

Upravni odbor SŽ, d.o.o. ugotavlja, da bi se z povečanjem 
deleža države v Slovenskih železarnah, d.o.o. s konverzijo 
zgoraj navedenih obveznosti, realizirala obveznost države po 
sprejetem zakonu o pokrivanju izgube v letu 1992 in da bi se 
s tem ustvarile možnosti deblokado žiro računov družb, kar je 
pogoj za nadaljnje poslovanje družb v sistemu Slovenskih 
žele zarn in izvajanje sprejetega sanacijskega programa. 

5. Upravni odbor Slovenskih železarn ponovno predlaga Vladi 
Republike Slovenije, da v okviru danih možnosti odpiše ali na 
ustrezen način pokrije obveznosti Slovenskih železarn do 
gospodarske infrastrukture (ELES, Slovenske železnice in 
Petrol-Zemeljski plin), ki se v glavnem nanašajo na neporav 
nane obračunane obresti in plačilo obračuna moči električne 
energije po tarifnem sistemu in sicer v višini 3.084 mio s pripa- 
dajočimi obrestmi. 

Upravni odbor ugotavlja, da so podjetja gospodarske infra 
strukture že vložila proti Slovenskim železarnam predloge za 
izvršbo, kar bo povzročilo dodatne blokade žiro računov, 
onemogočilo poslovanje družb in s tem izvajanje sanacij- 
skega programa. 

6. Upravni odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da 
s ciljem realizacije kadrovskega dela sanacijskega programa 
Slovenskih železarn sprejme naslednje sklepe: 6.1 da se za 
trajno zaščitene delavce (invalide), ki so post ali trajni prese- 
žek v I. polletju 1993 zagotovi nadomesti lo osebnega 
dohodka v višini neto zajamčenega osebnega dohodka na 
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delavca za dobo enega leta, 6.2 da gredo nadomestila oseb- 
nih dohodkov delavcev, ki so trajni presežek, v času odpoved- 
nega roka, vključno z davki in prispevki, v breme proračuna 
države, 6.3 da se za po 1.8.1993 ugotovljene presežne delavce 
odobrijo iz sredstev proračuna sredstva v višini neto zajamče- 
nega osebnega dohodka na zaposlenega za čas šest mesecev 
čakanja na delo, 6.4 da se prioritetno obravnavajo vse vloge 
za pridobitev koncesij za invalidske delavnice. 

7. Upravni odbor ugotavlja, da je bila vloga Slovenskih žele- 
zarn za izdajo obveznic za neplačane terjatve iz naslova 
izvoza v Irak (SDPR) pozitivno rešena samo za znesek 
3.121.846,09 USD, medtem ko je bil za preostali del v višini 
8.924.744,70 USD odgovor negativen. 

Upravni odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da se 
v zvezi z nepriznanimi neporavnanimi terjatvami izvede revi- 
zija in da se na tej podlagi prizna Slovenskim železarnam 
upravičenost zahtevka za odkup preostalega zneska terjatev 
v Banki Slovenije. 

8. Upravni odbor predlaga Banki Slovenije in Ministrstvu za 
finance, da izdata pozitivno tolmačenje za ugotovitev, da so 
plačilne garancije do SDPR Beograd tako iz ekonomskega 
kot tudi političnega vidika nične. Taka ugotovitev je nujna, saj 
sedanje stanje bistveno bremeni poslovanje Slovenskih žele 
zarn. 

9. Upravni odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da takoj 
po sprejemu poročila o izvajanju sanacijskega programa v I. 
polletju 1993 oziroma v septembru 1993 izda garancijo za 
najem kreditov za trajna obratna sredstva po zakonu za razli- 
ko še neizkoriščenega garancijskega potenciala do višine 72 
mio DEM, kar je pogoj za nadaljnje izvajanje sanacijskega 
programa. 

10. Upravni odbor Slovenskih železarn predlaga vodstvu Slo- 
venskih železarn, d.o.o. da skliče skupen sestanek vseh bank, 
pri katerih imajo družbe Slovenskih železarn najete kredite in 
jim predlaga kapitalizacijo svojih terjatev, ki jih imajo do teh 
družb. Dokler kapitalizacija obveznosti do bank ne bo realizi- 
rana, se bankam predlaga odložitev plačila zapadlih obvezno- 
sti. 

Predsednik upravnega odbora 
Slovenskih železarn, d.o.o. 
Jože Hujs 

IZVAJANJE SANACIJE SLOVENSKIH ŽELEZARN 
UVOD 

V kolikor bi sanacija potekala v skladu s sanacijskim progra 
mom, predloženim in sprejetim v oktobru 1992, dodatnih 
obraz ložitev verjetno ne bi nihče zahteval. 

Vendar tako kot sanacijski program ni bil sprejet v celoti 
s strani Vlade in Parlamenta, saj na primer: 

- ni bilo sprejeto pokrivanje izgube, dosežene v letu 1992, 
v predlaganem obsegu 7.700 milijonov SIT; 
- ni bila zagotovljena cena električne energije 0,024 ECU/ 
kWh; 
- niso bili sprejeti ukrepi za zaščito proizvodov slovenske 
metalurgije na nivoju 10 - 15%, v prehodnem obdobju v času 
sanacije in v smislu zaščite delovnih mest, tako tudi rezultati 
s strani SŽ niso bili v celoti realizira ni. 

Moramo pa poudariti, da je glavni paket sanacijskih ukrepov, 
ki je bil sprejet z zakoni: 

- Zakon o kritju izgube Slovenskih železarn, 
- Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane 
zaradi sanacije Slovenskih železarn, 
- Zakon o jamstvu Republike Slovenije za kredite za trajna 
obratna sredstva Slovenskih železarn, omogočil proces sana- 
cije tako, da smo s sanacijo lahko pričeli in dosegli že tudi 
prve rezultate. 

Poleg tega moramo poudariti, da sanacija Slovenskih žele- 
zarn poteka v času, ko se jeklarstvo v EGS nahaja v največji 
recesiji - to še posebno velja za Nemčijo in Italijo, kjer se 
končujejo obstoječi ključni izvozni tokovi Slovenskih žele 
zarn. 

Vzroki za padec povpraševanja po izdelkih jeklarske indu- 
strije v EGS ne ležijo le v konjukturnih gibanjih, ampak tudi na 
oceni VVestfolskega inštituta iz ZRN, da je nujna rast družbe- 
nega proizvoda po stopnji 2,5, da bi poraba jekla ostala vsaj 
na istem nivoju. 

Poleg tega se tržišče jekla preusmerja v dežele, ki morajo 
svojo infrastrukturo šele zgraditi. Ker je za odločitev o proiz- 
vodnji odločilna tudi cena proizvodnih faktorjev, se tudi proiz- 
vodnja preusmerja v nerazvite države, kjer so faktorji proiz- 
vodnje kot so: delo, energija, transport in ekologija cenejši 
kot v EGS. Zato je od leta 1975 EGS nameni la za subvencije 
v jeklarsko industrijo 125 milijard DEM, predvsem za subven- 
cioniranje varstva okolja, za premije za zapiranje tovarn ter 
druge možne subvencije iz javnih sredstev. 

Sedaj ima znižanje proizvodnih kapacitet predvsem v integral 
nih jeklarnah prednost pri subvencioniranju in EGS zapira 
kapacitete jeklarske industrije za 30 milijonov ton (od 130 
milijonov ton), kar bo povzročilo izgubo 100.000 delovnih 
mest. 

Tudi v sanacijskem programu Slovenskih železarn je začrtana 
ista usmeritev - dezinvestiranje in zapiranje kapacitet, ki 
nimajo perspektive, ko se bo kriza v Evropi končala kljub 
temu, da je bil izdelan pred evolucijo krize železarstva 
v Evropi. Tu smo že dosegli prve rezultate, saj smo ustavili 
proizvodnjo v: 

- Jeklarni I na Jesenicah, s kapaciteto 150.000 ton, 
- Žični Valjarni na Jesenicah, s kapaciteto 70.000 ton, 

kar je bilo predvideno že v študiji McKinsey-a, vendar ni bilo 
realizirano. S tem zaprtjem je postalo 450 zaposlenih tehnolo- 
ški višek, in svoja delovna mesta so izgubili zaradi ukinitve 
proizvodnih programov, ne pa kot rezultat prevelike ga števila 
zaposlenih in nizke stopnje produktivnosti. 

Z dezinvestiranjem in zapiranjem kapacitet železarstva bomo 
nadaljevali, vendar ne ad hoc, ampak na osnovi ekonomskih, 
tehnično-tehnoloških in tržnih analiz. Pri tem ne moremo 
mimo razvojnih možnosti regij, za kar bo potrebno izdelati 
posebne vladne programe. 

Nadaljnji programi dezinvestiranja bodo izdelani do konca 
leta 1993, torej v 1. letu izvajanja sanacijskega programa m 
bodo temeljili na: 

- študiji »Phare«, ki jo izdelujemo skupaj z vlado in strokov- 
njaki EGS iz Bruxelesa in jo tudi financira EGS. Podala t>o 
tehnično tehnološke in tržne možnosti obstoječih kapacite' 
jeklarstva v Sloveniji. 

- Doseženih finančnih rezultatih poslovanja v 1. letu sanacija 
Slovenskih železarn, d.o.o., ki so odraz primerlji vosti konku- 
renčne sposobnosti posameznih firm glede na tehnično 
opremljenost, znanje ter primerljivost produkcijs kih fa*" 
torjev. * 

- Potrebnih najnujnejših investicijah za usposobitev Pr°j* 
vodnih kapacitet za konkurenčni nastop na trgih Evropo 
Amerike. 

- Možnosti odprodaje deležev v firmah tujim partnerjem- 

- Makroekonomskih in regionalnih vidikih upravičenosti 
finan ciranja razvoja jeklarskih kapacitet v nasprotju s stros 
zapiranja jeklarskih kapacitet in investiranja v alterna tivn 
proizvodne programe. 

Večanje produktivnosti in zmanjševanje števila zaposlenih j« 
naslednji ukrep, ki se izvaja s sanacijo SŽ. EGS je fniz . 
število zaposlenih v jeklarski industriji za 15 %, od 404 
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V letu 1988 na 352.000 v letu 1992. V letu 1988 je bilo v SŽ 
17.000 zaposlenih, konec leta 1992 pa Se 12.255, torej se je 
Število zaposlenih znižalo za 38 %. 

Podatki niso primerljivi v celoti, ker v okviru SŽ ni bila le 
metalurška dejavnost, ampak tudi strojno predelovalna indu 
atrija in livarstvo. 

Zato smo v okviru sanacije iz več vzrokov reorganizirali SŽ, 
do.o. v koncernsko družbo z 18 odvisnimi koncernskimi 
družbami, v skladu z zakonom o gospodarskih družbah, od 
katerih so metalurške družbe, ki so primerljive z metalurškimi 
družbami v EGS, sedaj le še tri: 

~ Slovenske železarne Metal Ravne, 
~ Slovenske železarne Acroni Jesenice, 
~ Slovenske železarne Jeklo štore, 

* katerih je bilo na dan 30.6.1993 zaposlenih le še 3.395 
i "slavcev. 

^upaj je bilo v odvisnih družbah koncema (podjetjih A) na 
"an 30.6.1993 zaposlenih 8.658 delavcev, v podjetjih, kjer se 
v°dijo tehnološki viški (podjetjih B) 1.154 zaposlenih, v sood- 
pSnih servisnih podjetjih (podjetjih C) pa še 1.885 zaposlenih, 
podjetja A predstavljajo produktivno zaposlitev za koncern- 
»Ke programe in predstavljajo s tem 30 % znižanje zaposleno- 
st< kot rezultat latentne prezaposlenosti socialističnega 
9°8podarstva. 

S to reorganizacijo smo v okviru posameznih podjetij defini- 
aii proizvodno tržne programe z maksimalnim številom zapo- 
rnih za program, oziroma družbo do 500 ljudi (razen za 

! "jBtalurške družbe), saj so ekonomsko in socialno lažje ob 
adljive, tržno bolj fleksibilne in neobremenjene z dobrimi ali 
'abimi rezultati drugih družb. Prej so, v obliki enovitih podje- 
J^okviru subholdingov na lokacijah Ravne, Štore, Jesenice 
labi blokirali razvoj tistih, ki so imeli razvojno perspektivo 

>8»ojno predelovalno industrijo) večjo od meta lurgije, ki je 
*r zi v celi Evropi in ki je bila najbolj obremenjena s hipoteko 

^'alističnega razvoja podjetij. 

B, namenska podjetja z opredeljenimi trajnimi in 
Časnimi viški se rešujejo v okviru sprejetja socialnega pro- 

I ®£a. s programom prezaposlovanja in prešolanja kadrov 
' 'skanjem novih zaposlitev. 

Wl",'a C' ki so predvsem storitvene narave in so bila pred . n integrirana v poslovni in proizvodni proces treh železarn, 
Ho po programu do konca leta 1993 privatizirali, oziroma 

"Prodali. 

y 
ve?

0(1'e,lih koncernskih odvisnih družbah, pa je ključno 
j produktivnosti, kajti število zaposlenih v okviru 8.658 
Pori* *Pnćni ci'i sanacije Slovenskih železarn na kadrovskem 
v«*.0. nai bi 9a dosegli šele do leta 1995. Razlog za - ®nje produktivnosti pa zahteva preprost podatek, da 
Stoj--*v družbah strojegradnje, livarstva in predelovalne indu- 
S|J® dosega realizacija med 40.000 in 50.000 DEM na zapo- 
nk®9a. v družbah metalurgije med 80.000 in 90.000 DEM na 
danega, medtem ko realizacija na zaposlenega v večini av EGS dosega oziroma presega 150.000 DEM. 

tw 
ije 

Vn® obveznosti v I. polletju 1993 so bile usmerjene v veča- 
Oijen ° ktivnos,ii zmanjševanje stroškov materiala in ener- 
p*na?rfnotl Proizvoda i" manjši del na trženje. Do konca leta snujemo ključne aktivnosti na področju trženja in sicer: 

Uv«janje novih tržišč: 

Cu?n
aJr8«> sta. bila d0 sedaj Italija in Nemčija. Tu vlada 

?°5redn«V s.am' i«klarski Industriji največja recesija, kar 
^2 ra»Si- )e nove ,ržne potenciale. Zato smo začeli v letu 

ProH V ameriški trg, trge Bližnjega vzhoda ter nabavne aine trge v državah vzhodne Evrope. 

hr°tevalec 

b) sprememba distribucijskih poti in širitev lastne zuna- 
njetrgovinske mreže: 

Do sedaj je bila večina prodaje realizirana preko manjših 
trgovcev, z več posredniki pred končnim porabnikom proiz- 
voda, česar ta proizvodnja ne prenese. Zato je nujna izgradnja 
lastne zunanje trgovinske mreže in preko nje prodaja konč- 
nemu porabniku, industriji. 

S tako spremenjenimi pogoji bomo skušali do konca leta 1993 
priti na dinamični obseg prodaje v okviru sanacijskega pro- 
grama. Poleg tega je izven Nemčije in Italije povpraševanje po 
jeklarskih proizvodih že začelo naraščati, dvigajo se tudi 
cene, kar so prvi znaki konjukture na tem področju. V Nemčiji 
in Italiji je podobna gibanja po ocenah mogoče pričakovati 
šele v drugi polovici leta 1994. 

Tržišče jeklarskih proizvodov zahteva certificiranje proiz vod- 
nje po ISO 9000 in 100 % kontrolo kvalitete. Zato smo pri 
plasmanu proizvodov na tržišče EGS in ZDA zaradi gornjih 
zahtev omejeni in je tržna niša za te proizvode ožja. V sanacij- 
skem programu smo predvideli investicije v rekonstrukcije za 
izboljšanje kvalitete proizvodov in za 100 % kontrolo proizvo- 
dov v skupni višini 50 milijonov DEM. Brez realizacije teh 
investicij za proizvodne kapacitete, s kater imi hočemo kon- 
kurirati na teh trgih so naše možnosti omejene in cenovno ne 
vodijo k pozitivnim rezultatom poslovanja. 

Posledica vsega tega je, da smo glede na sanacijski program 
najmanj realizirali na izvoznem tržišču in to le 62 % načrtova- 
nega. Zato so ključne aktivnosti za realizacijo celotnega sana- 
cijskega programa v drugem polletju usmerjene v izvoz, v širi- 
tev tržišč in v vlaganja v tržišča tako, da planiramo konec leta 
1993 priti dinamično na obseg izvoza, predvidenega po sana- 
cijskem programu. 

Skupna izguba koncernskih družb znaša v I. polletju 1993 
5.216 milijonov SIT, kar je 5,6 krat več, kot je bilo načrtovano 
po sanacijskem programu, vendar pa le v višini dobre četrtine 
izgube leta 1992. Kljub temu, da smo tako dinamično izgubo 
skoraj razpolovili glede na predhodno leto, so rezultati 
neugodni in preveč odstopajo od načrtovanih v sanacijskem 
programu. Obrazložitev za takšno odstopanje je zlasti v na- 
slednjem: 

- S sanacijo smo lahko pričeli šele z aprilom 1993, ko so 
postali operativni vsi sanacijski zakoni. Tako je bila prodaja 
v II. kvartalu za 1.590 milijonov SIT večja od dosežene v prvem 
kvartalu, kar je bil rezultat boljše likvidnosti in s tem možnosti 
oskrbe proizvodnje z repro dukcijskim materialom. 

- Zaradi nepokrite izgube iz leta 1992, oziroma zaradi kratko- 
ročnega neto dolga prenesenega iz leta 1992 in prejšnjih let 
v višini 5.600 milijonov, nam te obveznosti blokirajo tekoče 
poslovanje in ga zaradi krize v metalurgiji v vsej Evropi nismo 
sposobni pokriti ali zmanjšati iz tekočega poslovanja. Neto 
dolg se nam tako še povečuje, predvsem zaradi nepokritih 
obveznosti iz prejšnjih let in večanjem stroškov kapitala iz 
naslova obračunanih obresti. V sodni izvržbi so obveznosti do 
Elektrogospodarstva, Slovenskih železnic in Petrol-Zemelj- 
ski plin, blokirajo pa nas tudi zapadle obveznosti do države, 
nastale v predhodnih letih, kar nismo in tudi ne bomo mogli 
pokriti iz tekočega pošlo vanja. 

Zato je za sanacijo Slovenskih železarn nujna takojšnja kapi 
talizacija obveznosti do države, ki je možna po 51. členu 
Zakona o proračunu, v višini cca 2,563 milijonov SIT, kot je 
predložena v poglavju 5 in kar smo že predložili v mesecu 
juniju Ministrstvu za gospodarske dejavnosti in Ministrstvu za 
finance. 

V kolikor ta kapitalizacija ni možna takoj, s sanacijo ne 
moremo nadaljevati, saj smo mesečno obremenjeni z cca 250 
milijoni SIT obveznosti do države iz preteklih let. 

Poleg teh obveznosti iz predhodnih let smo v poročilu za leto 
1992 predlagali tudi odpis ali pokritje obveznosti do Elek 
trogospodarstva, Slovenskih železnic in Petrol-Zemeljski 
plin. Vse te obveznosti so v sodni izvržbi ali v procesu izvržbe. 
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nanašajo pa se predvsem na plačilo neplačanih ob resti iz 
prehodnih let in obresti na obresti, katerih plačilo od nas 
zahteva gospodarska infrastruktura. Te obveznosti so znašale 
1.1.1992 1.200 milijonov SIT, danes pa so obveznosti večje za 
pripisane tekoče obresti. 
Sanacija Slovenskih železarn je možna samo, če nam lastnik 
kapitalizira te obveznosti, odpiše ali zagotovi drug način prev- 
zema teh obveznosti, kar smo že predlagali s predložitvijo 
sanacijskega programa Vladi in Parlamentu, torej s pokriva- 
njem izgube za leto 1991 in 1992, vendar Parlament tega ni 
sprejel. Torej sanacijski program ni bil sprejet v celoti, se 
v celoti ne realizira in je njegovo nadaljnje izvajanje ob nere- 
alizaciji teh zahtev v celoti vprašljivo. 

- Nelogičen je računovodski predpis o odpisu terjatev nepo- 
ravnanih v 60 dneh. Danes so vsa plačila na primer iz Italije 
nad 90 dni. Zaradi tega predpisa je odpisanih v breme odhod- 
kov poslovanja 1.543 milijonov SIT, ki po naših ocenah niso 
rizične in bodo med izrednimi prihodki kasneje. 

Glede na to je realno izguba za 1.543 milijonov SIT nižja od 
ugotovljene in predložene SDK-ju. 

- Od metalurških družb je bila izguba največja v ACRONI 
Jesenice in to 1,4 milijone SIT na zaposlenega in najnižja 
v METAL Ravne 0,55 milijonov SIT nazaposlenega. Program- 
sko, sociološko in finančno bo sanacija metalurgije na Jeseni- 
cah najtežja. Predlog dokončnih programskih rešitev pričaku- 
jemo predvsem od strokovnjakov v okviru vladnega Phare 
programa. Prav tako je potrebno poudariti, da je bilo na 
Jesenicah v teku letošnjega leta zaprtih že za 220.000 ton 
proizvodnje metalurških kapacitet. 

- Bilanca ni konsolidirana, je zbirna, zato medsebojne obvez 
nosti in terjatve bremenijo zbirno bilanco in povečujejo iz- 
gubo. 

- Do konca leta predvidevamo rast prodaje, znižanje fiksnih 
in relativno fiksnih stroškov na enoto proizvoda in s tem tudi 
nižjo izgubo po enoti proizvoda. 

Na področju kadrovske sanacije je potrebno poudariti, da so 
bile skoraj v vseh metalurških družbah v I. polletju zamenjane 
vodstvene ekipe in to predvsem z mlajšimi kadri in kadri, ki se 
zavedajo tržne, stroškovne in produktivne nuj nosti sanacije 
Slovenskih železarn. 

Večanje obsega proizvodnje in poslovanja je povezano pred- 
vsem z možnostjo večjega obsega financiranja. V skladu 
z zakonom o zagotavljanju obratnih sredstev za sanacijo 
Slovenskih železarn je neizkoriščenega garancijskega poten- 
ciala za 33 milijonov DEM obratnega kapitala. Zato predla- 
gamo, da se v skladu z zakonom in na osnovi zakona izda- 
nega odloka odobri do konca leta črpanje še teh 33 milijonov 
garancijskega potenciala. To je ravno tako še eden od nereali- 
ziranih pogo jev za uspešnost sanacije SŽ. V kolikor se te 
garancije ne zagotovijo po predložitvi tega poročila in v koli- 
kor se bo še zahtevala serija poročil in papirne sanacije 
ugotavljamo, da se ne izpolnjujejo pogoji za realizacijo sana- 
cije Slovenskih železarn in s tem je tudi odstopanje od sana- 
cijskega programa objektivno, kar samo po sebi utemeljeno. 
Ocenjujemo, da v kolikor bodo realizirane gornje zahteve, 
bomo lahko prišli na parametre enega leta sanacije v aprilu 
naslednjega leta, torej v enem letu od dneva, ko so bili 
izpolnjeni prvi pogoji za začetek sanacije Slovenskih žele- 
zarn. 

V kolikor pa je ocena, da ni objektivnih vzrokov za odstopanje 
od predloženega sanacijskega programa, ki sta ga sprejela 
Vlada in Parlament, predložil in zagovarjal pa sem ga kot 
direktor Slovenskih železarn dr. Andro Ocvirk, prosim, da me 
v čimkrajšem času razrešite dolžnosti generalnega direktorja 
Slovenskih železarn. Odgovornost za stanje sem vedno tudi 
sam zahteval. 

Generalni direktor 
Slovenskih železarn, d.o.o.: 
dr. Andro Ocvirk 

1. PROIZVODNJA V METALURŠKIH DRUŽBAH 

Ker v sanacijskem programu nismo posvetili posebnega 
poudarka proizvodnji v livarstvu in strojegradnji, bomo 
v nadaljnem obravnavali le proizvodnjo v metalurških 
družbah. 

1.1. Primerjava proizvodnje metalurških družb z letom 1992 
In sanacijskim programom 

* 
Proizvodnja odlitega jekla v metalurških družbah v prvem 
polletju letošnjega leta je približno enaka kot v enakem 
obdobju lani. Opušča se proizvodnja cenejših ogljikovih jekel 
v korist večjim deležem visokoiegiranih jekel, kajti z ogljiko- 
vimi jekli ne moremo konkurirati cenovno nizki ponudbi iz 
vzhodne Evrope. 

Blagovna proizvodnja v 1. polletju v SŽ je prikazana v Prilogi 
1.1, podrobnejši proizvodni podatki za metalurške družbe in 
primerjavi z letom 1992 in sanacijskim programom pa v Pri- 
logi 1.2. 

Za znižanje stroškov in s tem večanje konkurenčne sposobno- 
sti so ključni specifični potroški v jeklarnah. Ti so prikazani 
v Tabeli 1.3 za posamezne metalurške družbe in so v okvirih 
predvidenih s sanacijskim programom. 

Glavni razlogi za bistveno odstopanje izdelanih količin jekla 
in blagovne proizvodnje od sanacijskega načrta so: 

1. V času izdelave sanacijskega programa (julij 1992) so bile 
ocene tržnih možnosti mnogo boljše kot pa so dejansko 
danes zaradi krize jeklarstva v zahodni Evropi. 

2. Z opredelitvijo, da moramo s prodajno ceno pokrivati vsaj 
materialne stroške in osebne dohodke, smo v letošnjem letu 
opustili proizvodnjo dela surovega jekla cenejših kvalitet. 

3. Ker smo prvi kredit za obratna sredstva dobili šele 1.aprila, 
smo imeli v I.kvartalu v proizvodnji velike motnje in zaostanke 
pri potrjenih naročilih. 

4. Pomanjkanje ustreznih naročil. 

5. Motenje normalnega ritma proizvodnje zaradi pogostih 
redukcij el. energije v času zastoja NE Krško. 

V skladu s sanacijskim programom Slovenskih železarn smo 
sprejeli Uskladitev in optimizacijo proizvodnje nizkolegiranin 
jekel (pod 3 % legirnih elementov) za dolgi program v Sloveg 
skih železarnah oz. »Skupen program valjanega jek'a.7c 
METAL Ravne in SŽ JEKLO Štore«. To je v bistvu pregle° ' 
vrst jekel, ki jih lahko izdelujemo v obeh jeklarnah in KJ® 
prihaja do prekrivanja, tako da sta si firmi do sedaj z 
bojno konkurenco zniževali ceno na izvoznem in domačem 
trgu. 
Proces dezlnvestiranja je vključeval: 

1. Dokončna ustavitev obrata Jeklarna 1 z odklopom energe'" 
skih medijev je bila zaključena 9.12.1992. a 
Konzerviranje obrata smo zaključili v mesecu marcu." 
Upravnem odboru SŽ, Holding Železarna Jesenice on 
30.6.1993 je bil sprejet sklep o razpisu tenderja za prodaj 
celotne opreme. 

2. Žična valjarna na Jesenicah je zaradi izpolnitve obveznost' 
do kupcev v prvem polletju 1993 še kampanjsko obratova 
Na seji Upravnega odbora družbe SŽ-Fiprom 28.7.1993 pa 
se odločili, da bo s 1. avgustom dokončnp ustavljeno obrai 
vanje te valjarne. Vzroka sta predvsem tehnološka zastarelo 
naprav ter pomanjkanje ustreznih naročil. 

3. V ravenski jeklarni smo ustavili 45-t E peč (31.12. Ijjjjj 
odpisana z vrednostjo 10.918.773 SIT) in 25-t E peč, ki \e o 
31.12.1992 brez vrednosti in že odpisana. 

4. V štorski jeklarni smo ustavili 45-t E peč in staro kof1' 
napravo. 



Specifični potroikl v jeklarnah (Priloga 1.3) 

V sanacijskem programu je bil predviden plan zniževanja 
speci fičnih porab energije in ključnih surovin. Ta se realizira 
po programu, odstopajo.le v ACRONI Jesenice. 

Investici|e po sanacijskem programu 

Pri primerjavi podatkov o specifičnih potroških ne moremo 
mimo dejstva, da smo s sanacijskim programom predvideli 
približno 35 mio DEM za nujne investicije, kar bi zagotavljalo 
kvalitetno proizvodnjo po evropskih standardih in omogočilo 
bistveno zmanjšanje nekaterih stroškov. Izračuni kažejo, da bi 
z uvedbo ponovčne peči v ACRONI in JEKLO dosegli približno 
50 DEM/t prihrankov - to pomeni, da se nam investicija 
v višini 4-5 mio DEM vrne na Jesenicah v 6 in v Štorah 
v 9 mesecih. 

1.2. Komentar za posamezne družbe: 

ACRONI JESENICE 

Za lokacijo Jesenice je zlasti pomembno povečanje tako koli- 
činsko kot asortimansko v strukturi hladne valjarne Bela, ki 
predstavlja z dinamo elektropločevino in nerjavnim progra- 
mom temeljno perspektivno razvojno usmeritev. Proizvodnja 
surovega jekla'je nekoliko večja od polovice v 1992, izboljšan 
ie izplen kovinskega vložka v jeklarni za 1,1 % in znižana 
specifična poraba električne energije za 5 %. Specifična 
Poraba grafitnih elektrod in ognjevzdržnega materiala je na 
lanskoletnem nivoju. 

Metal ravne 

V tehnološki verigi jeklarna - valjarna - jeklovlek smo v pri- 
merjavi z lanskim letom izdelali manj proizvodov, kar pa je 
Poleg tržne problematike tudi posledica izločitve enostavnej- 
ših kvalitet jekel iz proizvodnega programa. Omeniti pa velja 
y8čji delež visokolegiranih plemenitih jekel v valjarni. 

Kljub nižji količinski proizvodnji pa so v jeklarni bistveno 
izboljšali vse najpomembnejše tehnološke kazalce - izplen je 
povečan za 3,5%, poraba električne energije je znižana za 
3,5%, zlasti pomembno pa je znižanje specifičnih porab grafit- 
nih elektrod (za 13,4 %) in ognjevzdržnega materiala (za 25,8 
%). 

Zaradi tehnoloških motenj v valjarni se je ob manjšem izbolj- 
šanju izplena poslabšala specifična poraba ogrevalne ener- 
gije. 

JEKLO ŠTORE 

V štorski jeklarni so izdelali približno enako količino jekla kot 
v 1/2 lanskega leta. V jeklarni se je poslabšal izplen (za več kot 
5 %), na kar je deloma vplivala tudi uporaba večjih količin 
cenejšega starega železa slabše kvalitete v letošnjih prvih 
mesecih. Povečanje porabe zemeljskega plina je posledica 
uvedbe »oxy-fuel« gorilcev na peči, dobre rezultate pa je 
dosegel obrat pri znižanju specifične porabe grafitnih elek- 
trod (za 12 %). 

V Valjarni 2 so izboljšali vse glavne kazalce proizvodnje, 
v zadnjem mesecu pa so pomembno zmanjšali proizvodnjo 
betonskega jekla in povečali delež legiranih jekel. Zaskrblju- 
joči so podatki o nizkih proizvodnih količinah in povečanih 
specifičnih porabah energije v valjarni RO kot posledica 
pomanjkanja naročil, pa tudi vložka. 

FIPROM JESENICE 

Družba Fiprom je v skladu s sanacijskim programom v decem- 
bru 1992 ustavila proizvodnjo v svoji jeklarni, postopoma pa je 
zmanjševala tudi proizvodnjo toplo valjane žice v žični valjar 
ni. Jeklovlek izkazuje v polletju nizek nivo proizvodnje zaradi 
pomanjkanja naročil, bolj uspešno pa so delali v žičarni in 
elektrodah. 
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Priloga 1.1 : PROIZVODNJA V I. POLLETJU 1993 (MATERIALNI 
TOKOVI) 

1. ACRONI JESENICE 2. METAL RAVNE 

1.1 Jeklarna-proizvodnja 77.664 t slabov 
blag.proizvodnja 230 t 

1.2 Vroča valjarna-vložek 77.414 t (iz jeklarne) 
dokupljeno 5.770 t slabov 

2.1 J eklarna-proi zvodnj a 41.556 t ingotov (za valjarno) 
za livarno (tek.jeklo) 340 t 

83.434 t slabov 
Proizvodnja vroče valjarne 80.558 t ploč.in trakov 
- od tega za prodajo 25.020 t 

Skupaj 
Blagovna proizvodnja 

2.2 Valjarna-proizvodnja 

41.896 t 
840 t 

25.870 t gredic 
18.336 t profilov 
1.799 t storitev (prevalj.) 

Za nadaljno predelavo 
- Steel Center - HVJ 
za PVT 
Razlika - za HV Bela 
Dokupljeno 

55.538 t 
3.813 t 

4.770 t 
46.955 t 
16.755 t 

Skupni vložek za HV Bela 
1.3 HV Bela-proizvodnja 
Porabljeni vložek 
Vložek na zalogi 

63.710 t 
45.843 t HVT 
56.945 t 
6.765 t 

Blagovna proizvodnja ACRONI Jesenice: 
Jeklarna 230 t 
Vroča valjarna 25.020 t 
HV Bela 45.843 t 
Steel Center - HVJ 3.401 t 
PVT 4.550 t 

2.4 

Skupaj 46.005 t 
Blagovna proizvodnja 19.639 t 

od tega - gredice 4.378 t 
- profili 15.261 t 

2.3 Kovačn i ca-proi zvodnj a 7.842 t 
od teg»-kovane gredice 1.502 t 

-odkovki 4.381 t 
-storitve 1.959 t 

Blagovna proizvodnja 4.540 t 
od tega-kovane gredice 173 t 

-odkovki 4.367 t 
Jeklovlek-proizvodnja 3.667 t 

od tega- 
-storitve 

Blagovna proizvodnja 
Blagovna proizvodnja 
METAL Ravne: 

Skupaj 79.044 t 

3.023 t bruS.,vleč..profili 
644 t 

2.974 t profilov 
Jeklarna 840 t 
Valjarna 19.639 t 

Kovačnica 4.540 t 
Jeklovlek 2.974 t 

Skupaj 27.993 t 

3. JEKLO ŠTORE 

3.1 J ekla rna-proizvodnj a 48.836 t gredic 
od tega: valjarna 1 4.047 t 

valjarna 2 37.458 t 
valjarna R0 7.228 t 
jeklarna 103 t 

3.2 Valjarna 1-proizvodnja 3.588 t profilov 
od tega - za prodajo 3.490 t 

- za hlad.pred. 98 t (jeklovlek) 
3.3 Valjarna 2-proizvodnja 41.198 t profilov 

od tega-za prodajo 37.238 t 
- za hlad.predelavo 3.960 t (jeklovlek) 

3.4 Valjarna R0-proizvodnja 6.099 t profil.in gred. 
od tega-za prodajo 4.560 t 
- gredice za valj.2 1.539 t 
Vložek:iz jeklarne 7.228 t^ 

dokupljeni 1.468 t 

Skupaj 
Porabljeno 

Na zalogi 
3.5 Jeklovlek-proizvodnja 

Blagovna proizvodnja 
JEKLO Store: 

8.696 t 
6.647 t 

2.049 t 
3.897 t vleč.,,lušč.profil. 

Valjarna 1 3.490 t 
Valjarna 2 37.238 t 
Valjarna R0 4.560 t 
Jeklovlek 3.897 t 

Skupaj 49.185 t 

66 poročevalk 



Priloga 1.2.: PRIMERJAVA DOSEŽENE KOLIČINSKE PROIZVODNJE 
(t) 

v I.polletju 1993 s planiranimi količinami po 
sanacijskem programu 1993 (za pol leta) in 
proizvodnjo 1992 

Družba/obrat 

I - VI 1993 1992 Sanac. 
  program Indeksi 
Skup.proizv. Skup.proizv. 1993 2 : A 2:3 

(v tonah) 
2 

(v tonah) 
3 

(v tonah) 
4 

1. ACRONI Jesenice 

1.1. Jeklarna 
1.2. Vroia valjarna 
1.3. HV Bela 
1.4. PVT 
1.5. HV Jesenice 

77.664 
80.000 
45.843 
4.550 
3.519 

145.634 
137.446 
77.302 
11.026 
5.020 

115.000 
108.325 
52.500 
10.000 

68 
74 
87 
46 

53 
58 
59 
41 
70 

2_ METAL Ravne 

2.1. Jeklarna 41.871 
2.2. Valjarna 21.229 
2.3. Kovačnica 7.800 
2.4. Jeklovlek 3.600 

94.784 59.000 71 44 
47.858 - 44 
13.228 - 55 

7.-660 - 49 

3^ JEKLO Store 

3.1. Jeklarna 48.836 
3.2. Valjarna 1 3.588 
3.3. Valjarna 2 41.198 
3.4. Valjarna R0 6.099 
3.5. Jeklovlek 3.897 

100.225 65.500 75 48 
7.134 Planir.ukinitev - 50 

64.117 - 64 
29.313 - 20 
6.400 - 61 

V FIPR0H Jesenice 

4.1. Jeklarna 0 47.934 - - 
4.2 Valjarna žice 11.990 44.113 14.730 81 27 
«.3 Žičarna 11.969 26.895 14.930 80 45 
«.4 Jeklovlek 3.895 12.161 6.760 58 32 
*•5 Elektrode 3.849 7.359 3.724 103 52 
<■6 2ebljarna 1.895 3.858 3.062 62 49 
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Priloga I.3.: POTROŠKI MATERIALOV IN ENERGIJ V JEKLARNAH 

Obrat Enota 1992 San.prog.93 I.pol.93 Indeks I.pol.93/92 I.pol.93/»a 

ACRONI JESBUCE 

Jeklarna Bela 
Izplen kovinskega materiala X 80,9 86,4 

Električna energija kUh/t 733 670 
Grafitne elektrode kg/t 5,1 4,7 
Ognjevzdržni mat. kg/t 36,5 32,0 

81,8 
696 

5,1 
36,5 

101,1 
95,0 

100,0 
100,0 

96,2 
103,9 
108,5 
114,1 

METAL RAVNE 

Jeklarna 
Izplen kovinskega materiala % 

Električna energija kUh/t 
Grafitne elektrode kg/t 
Ognjevzdržni »at. kg/t 

86,8 
691 

6,7 
47,7 

89,0 
701 

6,0 
43,2 

89,8 
667 

5,8 
35,4 

103,5 
96.5 
86.6 
74,2 

100,9 
95,1 
96,7 
81,9 

JEKLO STORE 

Jeklarna 
Izplen kovinskega materiala X 

Električna energija kUh/t 
Grafitne elektrode kg/t 

Ognjevzdržni mat. kg/t 

88,7 
716 

6,7 
34,1 

89,5 
700 

6,4 
33,0 

84,0 
692 

5,9 
33,9 

94,7 
96,6 
88,1 
99,4 

93,9 
96,5 
92,2 

102,7 

Podatki: 
- 1992 - dejansko doseženi rezultati v l. 1992 
- San.prog. 1993 - za l. 1993 upoitevani podatki v izračunu sanacijskega programa 
- I.poli. 1993 - dejansko doseženi rezultati I - VI 1993 

2. TRŽENJE 

Izguba tradicionalnih trgov in pridobivanje novih, notranja 
čiščenja posameznih programov in sklepanje identitete posa- 
meznih programov na trgu so značilnosti na področju trženja 
v prvem polletju 1993. Izvajanje aktivnosti po sanacijskem 
programu je bilo pod vplivom nepričakovano močne recesije 
v Evropi in uveljavljanju graditve nove države. 

Gospodarska recesija v Evropi je presenetila industrijsko 
močne države EGS, kakor tudi ostale države. Projekcije o trž- 
nih gibanjih in ocene o industrijski proizvodnji so za leto 1993 
napovedale umiritev in v drugem polletju celo pozitiven trend 
rasti cen in proizvodnje v črni metalurgiji. 

Vse ocene in napovedi so se v Evropi zrušile ob nepričako- 
vano hitri stagnaciji prodaje v avtomobilski industriji, tako 
oseb nih kot tovornih vozil ter ob manjšem investicijskem 
ciklusu. 

Politični vplivi, predvsem odnos ZDA do Evrope In razpad 
ruskega tržišča, so privedli črno metalurgijo v ZRN v največjo 
krizo po vojni. Posledice tega se seveda kažejo na tržišču, saj 
se poizkuša z uvedbo najrazličnejših oblik zaščite na eni 
strani zapirati tržišča, na drugi strani pa se s povezovanjem 
podjetij ustvarjajo monopoli. Rezultat takšnih gibanj je, da so 
cene osnovnih surovin za črno metalurgijo rasle, prodajne 
cene jekla pa stagnirale ali padale. 

V Slovenskih železarnah smo proti tem gibanjem odgovorili 
z vrsto aktivnosti, vendar z različnim uspehom. Pomemben 
poziti ven rezultat smo dosegli pri skupni nabavi strateških 
surovin, na prodajni strani pa je zaradi navedene problema- 
tike negati ven rezultat posledica premajhne količinske pro- 
daje v izvozu. Pozitivni trendi se kažejo v večji prodaji asorti- 
mana v višjem cenovnem razredu, osvojitvi nekaterih novih 
trgov, povečanju prisotnosti pri kupcih in pričetku oblikova- 
nja pro dajne mreže v državah z največjim izvoznim deležem 
(ZRN in Italija), kot tudi na novih tržiščih. 
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2.1. PRODAJA 

2.1.1 REALIZACIJA 

Dosežena količinska prodala |e bila 201.072 ton ali 67,35% 

Tabela 2.1: KOLIČINSKA IN VREDNOSTNA PRODAJA JANUAR-JUNIJ 1993 

sanacijskega plana, vrednostna pa 16,3 milijard SIT ali 
74,46% sanacijskega plana, kar je razvidno iz Tabele 2.1. 
Najmanj zaostaja za cilji sanacijskega programa metalur- 
gija na dolgem in ploščatem programu in sicer vrednostno 
okoli 22%, količinsko pa ploščati okoli 38% in dolgi 27% 

družbe 
KOLIČINSKA PRODAJA V TONAH 

SANAC. PR. 

VREDNOSTNA PRODAJA V NIO SIT 

DOSEŽENO INDEKS SANAC. PR. DOSEŽENO INDEKS 

KONCERN SŽ 298.538 201.072 67,35 21.792,34 16.303,88 77,«8 

1. Ploščati progam 126.925 78.689 62,00 6.248,00 4.849,06 77,61 

2. Dolgi prograa 

Netal d.o.o. 
Jeklo d.o.o. 
Fiproe d.o.o. 

3- Žični prograa 

Plamen d.o.o. 
Veriga d.o.o. 
T0VIL d.o.o. 
IIČNA d.o.o. 

148.787 

39.195 
67.650 
41.942 

9.357 

1.200 
3.188 

723 
4.246 

106.674 

28.476 
53.203 
26.995 

7.912 

1.145 
2.408 

702 
3.657 

73,04 9.026,33 6.511,59 

72.65 
78,64 
64,36 

84,55 

95,42 
25,50 
97,10 
86,13 

3.873,68 
2.675,68 
2.476,97 

1.738,78 

338,96 
825,82 
177,32 
396,70 

279,07 
622,17 
181,54 
309,22 

72,14 

2.821,73 
1.967,49 
1.722,37 

1.392,00 

72,84 
73.53 
69.54 

80,05 

82.33 
75.34 

102,38 
77,95 

Prograa livarn in 
•trojegradnje 

Livarne 
Strojegradnje 

13.469 

9.683 
3.786 

7.797 57,89 A.779,23 

4.359 
3.438 

45,02 
90,81 

1.888,79 
2.890,44 

3.551,23 

999,35 
2.551,88 

gabeli 2.2 in 2.3. kažeta za koncem odstopanje od ciljev 
tanaci|skega programa v izvozu količinsko 52 % in vred- 
[)0»'no 38% Višina odstopanja se ujema z razmerami na 
>*klarskem trgu v Evropi, kjer se recesija glede na leto 1992 
'• Povečuje. 

74,31 

52,91 
88,29 

T*bela 2.2: STRUKTURA KOLIČINSKE PRODAJE (V TONAH) 

°*UZBE 
SLOVENIJA IZVOZ SKUPAJ 

SANAC.PR. DOSEŽENO INDEKS SANAC.PR. DOSEŽENO INDEKS SANAC.PR. DOSEŽENO INDEKS 

*°NCERN SZ 103.459 101.647 98,24 195.079 92.425 47,37 298.538 201.072 67,35 

ploščati prograa 34.170 42.450 
&olgi prograa 60.436 61.396 

3- tiCni prograa 4.172 1.386 
Livarne in strojeg. 4.681 3.415 

124,23 92.755 36.239 39,07 126.925 78.689 62,00 
101,58 88.351 45.278 51,25 148.787 106.674 73,04 
33,22 5.182 6.526 125,93 9.357 7.912 84,55 
72.95 8.788 4.382 49,86 13.469 7.797 57,89 
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Tabela 2.3: STRUKTURA VREDNOSTNE PRODAJE (V MIO SIT) 

SLOVENIJA IZVOZ SKUPAJ 
DRUŽBE   

SANAC.PR. DOSEŽENO INDEKS SANAC.PR. DOSEŽENO INDEKS SANAC.PR. DOSEŽENO INDEKS 

KONCERN Sž 8.361,68 7.940,49 94,96 13.430,68 8.363,39 62,27 21.792,36 16.303,88 74,48 

1. Ploščati program 1.655,34 2.412,90 145,76 4.592,66 2.436,16 53,04 6.248,00 4.849,06 77,61 
2. Dolgi program 4.293,49 3.610,76 84,09 4.732,84 2.900,83 61,29 9.026,33 6.511,59 72,14 
3. žični program 741,41 545,99 71,70 977,37 846,01 86,56 1.738,78 1.392,00 80,05 
4. Program livarn in 
strojegradnje 1.651,44 1.370,84 83,01 3.127,79 2.180,39 69,71 4.779,23 3.551,23 74,31 

Z osvajanjem novih tržišč In prilagojeno strategijo prodaje 
•mo uspeli v primerjavi s 1. polletjem 1992 povečati količin- 
sko prodajo za 12,9% in vrednostno za 26%. Izvoz smo 
vrednostno povečali za 20 % Nova trilšča so: Izrael, ZDA, 
Indonezija, Filipini, Singapur. 

2.1.2. RAZLOGI ZA ODSTOPANJE OD NAČRTOVANIH CI- 
LJEV: 

- nekonkurenčnost kot posledica previsokih stroškov proiz- 
vodnje (nerealizaclja odprave tehnoloških hib, previsoki 
poslovni stroški zaradi visokih družbenih da|atev, soclale, 
carin In infrastrukture); 
- nadaljevanje in poglabljanje recesije na jeklarskem trgu 
v 1. polletju 1993; 
- nadaljevanje dumplnškega pritiska iz vzhodne Evrope In 
kot posledica tega rfadaljne zniževanje prodajnih cen; 
- povečevanje nabavnih cen, predvsem starega železa- In 
elektrod; 
- nadaljevanje likvidnostnih težav, ki so povzročale motnje 
v proizvodnji in prodaji; 
- omejevanje investicijskega cikla v Sloveniji. 

2.1.3. ZNAČILNOSTI TRŽENJA DOLGEGA IN PLOŠČATEGA 
• PROGRAMA: 

2.1.3.1. Povpraševanje po proizvodih 

Nivo povpraševanja po izdelkih dolgega in ploščatega pro- 
grama bistveno ne odstopa, če ga primerjamo z letom 1992. 
Danih ponudb je bilo 9277, realiziranih pa 3674 ali 39.6%. 

Za dolgi program je bilo danih 7042 ponudb, od tega 5289 
v izvozu in 1753 na domačem trgu. V izvozu je bilo pridoblje- 
nih 1567, na domačem trgu pa 1144 naročil. Realizacija je 
30% - na izvozu in 65% - na na domačem trgu. 

Za ploščati program je bilo danih 2235 ponudb, od tega 970 
v izvozu in 1265 na domačem trgu. V izvozu je bilo pridoblje- 
nih 320, na domačem trgu pa 643 naročil. Realizacija je 
12,6%-na v izvozu in 53,9% na domačem trgu. 

2.1.3.2. Cenovna gibanja 

Dosežene prodajne cene kažejo nadaljne trende zniževanja. 
V izvozu so bili večji pritiski na prodajne cene pri izdelkih iz 
visokolegiranih jekel, saj so cene izdelkov neiegiranih in niz- 
kolegiranih jekel dosegle svoj minimum že v letu 1992. 

Dolgi program: pri izdelkih iz legiranih jekel so se cene 
v izvozu znižale za 10-15%, na domačem trgu pa 
20-25%-ov glede na leto 1992. Pri izdelkih iz neiegiranih in 
nizkolegiranih jekel je bil opazen trend zniževanja prodajnih 
cen v I. kvartalu 93, medtem ko se cene v II. kvartalu 93 
umirjajo oziroma kažejo rahlo naraščanje. 

Tolikšen padec cen na domačem trgu je posledica dejstva, da 
so bile v preteklih letih domače prodajne cene znatno višje od 
svetovnih (glej slike 1, 2 in 3). 

Ploščati program: prodajne cene neiegiranih pločevin kažejo 
rahlo nihanje in zniževanje glede na leto 1992. Pri legiranih 
pločevinah se je trend zniževanja prodajnih cen iz III. in IV. 
kvartala 1992 nadaljeval tudi v I. kvartalu 1993, v II. kvartalu 
1993 so se pa cene umirile in že kažejo rahlo zviševanje, (glej 
sliki 4, 5). 

Poprečne miks cene v letu 1992 in v I. polletju 1993 
1992 I. poli. 93 indeks 

 SIT/t SIT/t 
Toplovalj. pločevina 45.513 49.159 108 
HVPinHVT 58.932 68.590 116 
HOP, podboji 45.930 50.606 110 
Skupaj v SIT: 54.005 61.388 H4 

od tega izvoz v DEM DEM/t 924 9% DEM/T 108 

Povečanje povprečne prodajne cene glede na leto 1992 
v zgornji tabeli kaže, ob upoštevanju gibanja cen, spremembo 
asortimana na ploščatem programu, ki je povzročila preskok 
v višji cenovni razred. 

2.1.4 ŽIČNI PROGRAM 

Plamen, Tovil in Žična so količinsko realizirali prodajo, načr- 
tovano v letnem planu, Veriga pa je dosegla le 75% načrto- 
vane količinske prodaje. Vrednostno je cilje presegel samo 
Tovll, v Plamenu In Žični so dosegli v povprečju 80% vred- 
nostne prodaje, pri Verigi pa vrednost ustreza doseženi pro- 
dani količini. 

Razlogi za odstopanja : 

- slovensko tržišče kupuje manj izdelkov kot prejšnja leta; 
deloma so tudi sami zmanjšali proizvodnjo, deloma pa se 
oskrbujejo pod ugodnejšimi pogoji Iz uvoza; 
- razmere na hrvaškem tržišču se poslabšujejo; . 
- zaradi nekonkurenčnosti prenos dela prodaje iz bivše yu 
na Izvoz ne poteka dovolj hitro, razlog je tudi v zagotavljan- 
ju kvalitete; 
- neizdobave gotove proizvodnje zaradi neplačevanja; 
- težave z oskrbo zaradi likvidnosti. 

2.1.5 PROGRAM LIVARSTVA IN STROJEGRADNJE 
2.1.5.1 Livarne 

Pri prodaji vsa tri livarska podjetja bistveno zaostajajo J® 
prodajnimi projekcijami, tako po količini kot vrednostno. 
najbolje je v Valjih Store in najslabše v Livarni Štore. 

Razlogi so naslednji: 

- splošna recesija je zmanjšala povpraševanje; 



- zaradi izgube zaupanja so številni kupci močno zmanjšali 
obseg naročil, čeprav so jih le redki v celoti stornirali; 
- preverjanje, avditi, izdaja certifikatov je postalo dolgotraj- 
nejše in kupci zahtevajo večja zagotovila, celo izven okvira 
minimalnih standardov (ISO serija 9 000); 
- vse tri livarne so pretežno usmerjene na italijanski trg, ki je 
zaradi tečaja postal cenovno manj zanimiv; 
- asortiman se ne izboljšuje, pač pa se celo poslabšuje, 
livarne postajajo vedno bolj proizvajalci po naročilih in manj 
serijski proizvajalci; 
- nimajo blagovne znamke, lastne prodajne mreže in so naj- 
večkrat odvisni od posrednikov ali pa celo le dopolnjujejo 
program livarnam v tujini in s tem konkurirajo sami sebi. 

2.1.5.2 Strojegradnja 

Med podjetji strojegradnje izstopata ravenski podjetji Noži in 
Armature, v ostalih podjetjih strojegradnje pa prodaja zao- 
sta- ja za načrtovano. Najbolj kritično je podjetje ITRO štore, 
katero pa je že v začetku leta pripravilo varianto programa 
z večjimi spremembami v predmetu poslovanja in v organizi- 
ranosti podjetja. 

Razlogi so naslednji: 

- investicijskega cikla v Sloveniji ni ; 
- konkurenca je huda in cenovni pritiski so zaradi stroškov 
v naših podjetjih ovira pri sklepanju poslov; 
- težave pri zagotavljanju finančnih sredstev za večje pro- 
iekte; 
~ do zamud prihaja zaradi nesolidnosti zunanjih izvajalcev in 
dobaviteljev, največ v Sloveniji, tudi znotraj koncema. 

Neugodna cenovna gibanja beležijo predvsem na italijanskem 
tržišču, kjer so podjetja zaradi devalvacije lire dosegla za 
Približno 10% slabše prodajne rezultate. 

*•1.6. KONKURENCA IN ZAŠČITA TRŽIŠČA 
praktično vse države sveta, ki imajo lastno proizvodnjo jekla, 

uveljavile bolj ali manj rigorozne zaščitne mere domače 
industrije. 
a) Najbolj znan je primer ZDA, kjer so v različnih obdobjih 
v®ljale različne zaščitne mere. Te se danes odražajo v: 

~ zaščitnih carinah od 4 - 80% glede na blago In državo 
"voznico; 
- rednih antidumpinških postopkih; 
" uveljavljanju zakona o samoomejevanju. 
b) Evropska skupnost ščiti svoje trge z: 
~ antidumpinškimi merami, ko se za posamezno blago pred- 

u i° daiatve od 42 - 80 ECU/t; ~ "Ontingentiranjem dobav iz določenih trgov; 
" prelevmani in drugimi omejitvami; 
" uvedena je učinkovita in dosledna evidenca uvoza z obvez- 

spričevalom o poreklu blaga - tim EUR 1; 
^Pridobivanjem uvoznih licenc In zaostreno carinsko kon- 

iL* Sloveniji sicer veljajo carinski zakoni, ki predpisujejo 
sk« daiatve tudl Pri uvozu jekla, ki pa se jim je, tudi zaradi Nemških nedoslednosti, možno Izogniti: 

" "o poznamo antidumpinške zaščite; Uvoz zaradi izvoza ni vezan na istorodno blago, predvsem 

pa se ne zahteva dokazila o poreklu blaga pri uvozu; 
- uvozna licenca ni vezana na dejavnost uvoznika; 
- železarne še vedno plačujejo uvozne dajatve za pomemben 
del uvoza (rezervne dele, ognjevzdržne materiale, polizdelke). 

Posledica tega je, da praktično nI razlik med domačimi in 
uvoznimi cenami, kot to velja v večini držav. Bonitete, do 
katerih so upravičeni izvozniki - predelovalci jekla, pa uživajo 
vsi uvozniki jekla na račun lastne nacionalne metalurgije. 

Slovenskim železarnam ni uspelo doseči recipročnosti pogo- 
jev izvozno-uvoznega poslovanja zaradi slovenske ekonom- 
ske politike, ki je opredelila praktično popolno liberalizacijo 
trgovine z metalurškimi izdelki. V času sanacije smo pričako- 
vali postopno liberalizacijo uvoza jeklenih izdelkov. Največje 
motnje nam povzroča uvoz za izvoz po dumpinških cenah, za 
uveljavljanje protidumpinškega postopka pa nimamo dovolj 
razdelane zakonodaje. 

2.1.7. PRIČAKOVANJA ZA 2. POLLETJE 1993 

V III. kvartalu 1993 so se trendi zniževanja cen v našem 
asortimanu ustavili, kar nakazuje začetek vzpostavitve ravno- 
vesja med ponudbo in povpraševanjem. K temu naj bi največ 
pripomogla nova politika ZRN pri reševanju problematike 
lastne proizvodnje (Kloeckner, Saar, EKO) in ostrejša politika 
EGS-a do nediscipliniranih držav članic in držav izven skup- 
nosti. 

Naše možnosti za povečano prodajo v prihodnje vidimo: 

- v ustavljanju posameznih proizvodnih linij dolgega pro- 
grama v ZRN, ki so v teku; 
- v poostrenih pogojih uvoza jeklenih izdelkov iz vzhodne 
Evrope; 
- v uvedbi uvoznih kvot na Madžarskem za jeklene izdelke iz 
Ukrajine, Rusije, Slovaške in Češke; 
- v graditvi lastne zunanjetrgovinske mreže (Madžarska, ZDA, 
Italija, Avstrija, Iran, Izrael, Rusija,). 

2.1.8. AKTIVNOSTI PRI RAZVOJU PRODAJNE MREŽE 

Vse aktivnosti so usmerjene v: 
a) povečanje izvoza in 
b) izločanje posredniških verig z direktnim nastopom pri 
končnem uporabniku. 

Predvsem povečujemo strokovnost komercialnega nastopa 
"z uvajanjem Product managerjev. To so po pravilu najboljši 

inženirji, ki v sodelovanju s komercialisti direktnemu kupcu 
nudijo kvaliteten servis in povezavo s proizvodnjo. 

Povečujemo prisotnost pri kupcih in se trudimo čim hitreje 
reagirati na povpraševanje in ideje ter potrebe potrošnikov 
naših izdelkov. 

Oblikujemo in koncentriramo prodajno mrežo v državah z naj- 
večjim izvoznim deležem. , 

CILJI: 
- povečati obseg izvoza in 
- povečati povprečno in realno prodajno ceno. 

Intenzivno obdelujemo ponudbe višjega cenovnega razreda 
z dodatnimi termičnimi in površinskimi dodelavami standar- 
nih izdelkov. 

valoc 
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ki je bila upoštevana pri izdelavi sanacijskega načrta, sta 
povzročili, da je bil nivo cen vložka močno nad sanacijskimi 
okviri, kjer so bile upoštevane cen strateških surovin 
v mesecu juniju 1992. Gibanje cen električne energije je 
razvidno iz slike 9. 

V mesecu maju 1993 je prišlo do znižanja cen električne ener 
gije pod sanacijsko dogovorjene okvire, kot posledica novega 
tarifnega sistema za obračun električne energije, poleg tega 
pa je bila v Slovenskih železarnah sprejeta odločitev, da 
jeklarne ne obratujejo v časovnih intervalih, ko je obremenje- 
nost elektroenergetskega sistema v Sloveniji največja. 

Nabavne cene, ki so jih dosegale Slovenske železarne, ne 
odstopajo bistveno od cen na mednarodnih trgih, vendar je 
potrebno upoštevati tudi slab likvidnostni položaj železarn, 
s čimer so bile možnosti za optimalno nabavo precej ome- 
jene. V mesecu aprilu je prišlo do izboljšanja položaja, ko so 
se z odobritvijo kreditov na podlagi državne garancije pove- 
čale možnosti za optimizacijo nabave, kar se je odrazilo tudi 
v doseganju boljših nabavnih cen surovin in energentov, ki so 
se približale izhodiščnim sanacijskim cenam, oziroma so celo 
nižje, kar je razvidno iz priloženih diagramov. 

Slika 9: Gibanje cen elek. energije 
v obdobju junij 1992 - junij 1993 

2.2 NABAVA STRATEŠKIH SUROVIN IN ENERGENTOV 

Nabavne cene strateških surovin, med katere štejemo staro 
železo, ferolegure, grafitne elektrode ter ognjevzdržne opeke 
in mase, so se v metalurgiji v zadnjem letu gibale dokaj 
neodvisno od prodajnih cen jeklarskih izdelkov, ki so se 
v zadnjem letu močno znižale. V zadnjem kvartalu leta 1992 so 
cene strateških surovin rahlo upadle, v začetku leta 1993 pa 
so se začele dvigati, kar je razvidno tudi iz diagrama gibanja 
cen na sliki 7. 

Gibanja cen so bila posebej izrazita pri cenah jeklenih odpad- 
kov, kar je razvidno iz slike 8, ki so v mesecih maju in juniju 
1993 močno porasle - do 30 % mesečno navkljub recesiji 
v jeklarstvu v Evropi. Povprečna dosežena cena v prvem 
polletju je pri jeklenem odpadku znašala 161 DEM in se je 
tako približala ceni 160 DEM/t, ki je bila upoštevana pri izde- 
lavi sanacijskega načrta, vendar pa so bila v prvem polletju 
opazna velika nihanja v ceni jeklenega odpadka po posamez- 
nih mesecih. 

Slaba plačilna sposobnost in visoke cene električne energije, 
ki so v prvem kvartalu 1993 močno presegale ceno 5 Pf/kWH, 

Slika 7:Indeksi cen strateških surovin 
v obdobju junij 1992 - junij 1993 

115- 

Slika 8: Gibanje cen jeklenega 
o<%>adka - uvoz Slika 10: Gibanje cen zem. plina 

v sž v obdobju junij 1992 - junij 1993 
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3. BILANCA USPEHA IN BILANCA SREDSTEV KONCERN- 
SKIH DRUŽB SLOVENSKIH ŽELEZARN ZA OBDOBJE 
JANUAR - JUNIJ 1993 

3.1. Metodologija prikaza 

Bilanca doseženih rezultatov Slovenskih železarn v I. polletju 
1993 in iz njih izhajajoči kazalci je prikazana v štirih sa 
mostojnih sklopih (tabele 3.1. do 3.5.), ki zajemajo področja: 
- metalurgije, 
- strojegradnje, 
- livarstva, 
- predelave žice. 

Metalurgijo sestavljajo družbe ACRONI Jesenice, METAL 
Ravne, JEKLO Štore in v prvem polletju 1993 tudi še FIPROM 
Jesenice, ki se je s 1.7. zaradi svoje nemetalurške dejavnosti iz 
te skupine izločil in vključil v program predelovalcev žice. 

V program strojegradnje sodijo SEIKO (strojegradnja, elektro- 
nika, konstrukcije in obrt) Jesenice, STROJI Ravne, STO 
(strojno tehnološka oprema) Ravne, NOŽI Ravne, ARMATURE 
Muta in ITRO (inženiring, traktorji, robotika in oprema) Štore. 

V okviru livarstva prikazujemo rezultate Jeklolivarne Ravne 
ter Valjev in Livarne iz Štor. 

Med predelovalce žice spadajo VERIGA Lesce, PLAMEN 
Kropa, TOVIL (tovarna vijakov) Ljubljana in ŽIČNA Celje. 

Doseženi rezultati vseh družb so izdelani po enotni metodolo- 
giji prikaza bilance uspeha in sredstev. Posamezne postavke 
so, zaradi potreb analiziranja, še posebej izpostavljene. To 
velja predvsem za materialne stroške, kjer je z razčlenitvijo 
teh stroškov na stroške porabljenega materiala, energije in 
stroške, ki nastajajo med povezanimi podjetji na lokacijah, 
omogočen tudi vpogled v njihovo višino in strukturne deleže. 

Bilance so izdelane za vsa podjetja koncema. Žal je primerlji- 
vost nekaterih postavk nekoliko otežena. Večina novonastalih 
družb je bila v letu 1992 še vključena v skupne rezultate 
železarn, tako da so bili medsebojni odnosi na področju 
realizacije in stroškov konsolidirani. Prej interni odnosi so se 
po osamosvojitvi podjetij spremenili v eksterne odnose. 
Nastali so tudi organizacijski prenosi celotnih profitnih in 
stroškovnih centrov med družbami, nekateri profitni centri 
(primer Jeklarna I iz Fiproma Jesenice) pa so celo prenehali 
obratovati. Sanacijski načrti za manjše družbe niso bili izde- 
lani, razen na področju financiranja in kadrov. 

V tabelah 3.6, 3.7. in 3.8. smo prikazali primerjavo na sanacij- 
ski program in lanske polletne rezultate na način, ki zagotav- 
lja vsaj osnovno primerljivost podatkov. Rezultate, dosežene 
v I. polletju 1993, smo v prikazali zbiru za koncernska podje- 
tija na lokacijah Jesenice, Ravne in Štore, vendar brez odvis- 
nih podjetij. Rezultati so sicer bistveno slabši od tistih, ki smo 
jih za leto 1993 načtovali v sanacijskem programu; odstopa- 
nja so obrazložena v nadaljevanju. Iz tabel pa je razvidno, da 
so letošnji rezultati vendarle precej boljši od rezultatov, dose- 
ženih v letu 1992. 

SIT izgube iz poslovanja. Po prištetju neto finančnih stroškov 
In neto izrednih odhodkov se je izguba povečala na 3.878 mio 
SIT, kar predstavlja 33 % višine vseh prihodkov iz naslova 
prodaje. 

Cash flow I, ki izkazuje višino izgube na poslovanju brez 
upoštevanja stroškov amortizacije, je negativen in sicer 1.115 
mio SIT. Negativen je tudi cash flow II, ki odšteva stroške 
amortizacije od celotne izgube in znaša 2.306 mio SIT ali 19 
% realizacije. 

Pregled doseženih rezultatov posameznih podjetij kaže, da je 
največji delež izgube v realizaciji je nastal v Acroniju Jesenice 
(41 % vse realizacije) in Jeklu Store (36 % vse realizacije). 
Delež izgube Metala Ravne v prihodkih iz prodaje znaša 21%, 
Fiproma Jesenice pa 23 %. Fiprom Jesenice izkazuje poziti- 
ven cash flow I. Glavnina razhajanj v stroških med posamez- 
nimi družbami nastaja v višini stroškov materiala ( zap.2a), 
amortizacije (zap.3a) in neto izrednih odhodkov (zap.8). 

Primerjava doseženih rezultatov metalurških podjetij s sana- 
cijskimi načrti kaže največje odstopanje v višini dosežene 
realizacije. Ta je bila za več kot 20 % nižja od predvidene. 

Plan prodaje, upoštevan pri izdelavi sanacijskega programa, 
je temeljil na postopni konsolidaciji gospodarstva v Sloveniji 
in njegovi intenzivni usmeritvi v izvoz, ureditvi razmer na 
Balkanu ter na napovedih o umirjanju padca cen jekel v letu 
1992 in pojavih prvih znakov konjunkture ter rasti cen 
v začetku leta 1993. 

Pričakovanja in napovedi se v 1. polletju 1993 še niso uresni- 
čile. Zmanjšani obseg prodaje je povzročil neposredno neiz- 
koriščenost kapacitet ob nespremenjenih fiksnih stroških, 
posredno pa je nekontinuirana proizvodnja povečevala potro- 
ške. Vpliv zmanjšanja proizvodnje na izgubo ocenjujemo na 
1.630 mio SIT. 

Izredno neugodna so bila za metalurška podjetja tudi 
cenovna razmerja. Vse 1. polletje so nas spremljali negativni 
trendi padca prodajnih cen in pozitivni trendi rasti cen strate- 
ških surovin - predvsem starega železa. Višji od planiranih so 
bili tudi stroški energije. K porastu materialnih stroškov so 
prispevali tudi likvidnostni problemi, posebno v I. kvartalu 
1993, ki so nam oteževali nabavo pri ugodnejših dobaviteljih- 
Vpliv neustreznih cenovnih gibanj na izgubo ocenjujemo na 
1.050 mio SIT. 

Tako višina variabilnih stroškov, v povprečju vseh štirih družb, 
ni v enaki meri sledila padcu realizacije. Tega razkoraka tudi 
nižji stroški delovne sile od planiranih niso nadoknadila. 

Doseženi neto finančni prihodki, ki so jih imela v I. polletju vsa 
metalurška podjetja, izboljšujejo rezultat, po drugi strani P3 

vse družbe močno bremenijo predvsem visoki neto Izredni 
odhodki. Večina izrednih odhodkov je posledica odpisov 
zapadlih terjatev po zakonu. Višina teh odpisov je za metalur- 
ška podjetja znašala 1.299 mio SIT. Ocenjujemo, da bo večin« 
odpisanih terjatev poravnana, kar se bo odrazilo v rezultatu 
naslednjega obračunskega obdobja. 

3.2. Doseženi rezultati in primerjava s sanacijskim načrtom 

METALURGIJA 

Doseženi poslovni rezultati prvega polletja so negativni. Meta- 
lurška podjetja s svojimi prihodki niso uspela pokriti vseh 
nastalih poslovnih stroškov ter finančnih in izrednih stroškov. 

V I. polletju so ustvarila 11.852 mio SIT prihodkov od prodaje, 
od tega 44 % z izvozom. Od prihodkov iz naslova prodaje so 
namenila za kritje materialnih stroškov 10.437 mio SIT ali 
88%, za BOD 12 %, davke in prispevke na BOD 3 %, amortiza- 
cijo 13 %, in za ostale nematerialne stroške 5 %. 

V povprečju so uspela z realizacijo pokriti vse variabilne 
stroške in BOD, ostali del stroškov pa je ostal le deloma 
pokrit. Tako izkazujejo metalurška podjetja skupno 2.686 mio 

STROJEGRADNJA 

Podjetja programa strojegradnje so v prvem polletju 1"3 

prodala za 2.602 mio SIT svojih izdelkov in storitev. V pov- 
prečju so 68 % vse prodaje so ustvarila z izvozom. Deiez 
izvoza v prodaji je najvišji pri Armaturah (95 %), z 82 % oz.' 
% pa je udeležen tudi v prodaji Strojev in Industrijskih nože 
iz Raven. Deleži ostalih družb v izvozu so nižji. 

Podjetja strojegradnje izkazujejo relativno majhno poveza- 
nost z ostalimi družbami sistema, z izjemo SEIKA, ki je kar o 
% fakturirane realizacije ustvaril s prodajo povezanim podje 
jem na lokaciji. 

V povprečju so podjetja z doseženo realizacijo pokrila vs« 
materialne stroške, BOD, davke in prispevke od BOD 
polovico amortizacije. Za pokritje ostalih poslovnih stroSKo 
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in druge polovice amortizacije je bila vrednost prodaje v pov- 
prečju za 14 % prenizka, zato izkazujejo 358 mio SIT izgube 
v poslovnem delu. 

Rezultati vseh podjetij v programu strojegradnje so sicer 
negativni, vendar se med seboj razlikujejo in se gibljejo od 2% 
prenizke vrednosti prodaje pri Industrijskih nožih in Armatu- 
rah Muta do velikosti 39 % deleža izpada realizacije pri ITRO 
Store, ki v poslovnem delu beleži najslabše rezultate v pro- 
gramu. Izpad realizacije je posledica predvsem bistveno 
poslabšanih razmer na trgu. 

Celotna izguba podjetij strojegradnje je v prvem polletju 1993 
znašala 526 mio SIT. Na povečanje izgube je prav tako kot 
v metalurgiji vplival negativni efekt izrednih odhodkov kot 
posledica odpisov terjatve po zakonu. Višina odpisanih terja- 
tev (tudi za izvozne posle) je za vsa podjetja znašala 233 mio 
SIT, kar prestavlja 9% vse realizacije. Pri tem ima SEIKO za 
80,4 mio SIT neplačanih terjatve nad 60 dni samo v okviru 
povezanih podjetij na Jesenicah. 

LIVARSTVO 

Skupni problemi, s katerimi se soočajo livarska podjetja, so 
velike likvidnostne težave, pomanjkanje reprodukcijskega 
materiala ter zmanjšanje naročil zaradi izgube velikega dela 
kvalitetnega trga. Vse to se odraža v nizkem deležu izkorišče- 
nosti kapacitet in s tem nekritih fiksnih stroških. 

Rezultati livarstva so slabi. V bilanci uspeha za I. polletje 
izkazujejo skupaj 442 mio SIT izgube, kar predstavlja 41 
% višine vseh prihodkov iz poslovanja. Pri tem so rezultati 
Livarne Štore izredno kritični, saj dosežena izguba predstav- 
na 91% vse realizacije. Livarna je dosegla v I. polletju le 37 
% planirane blagovne proizvodnje glede na sanacijski pro- 
9ram in 31,5 % vrednostne realizacije. Razpoložljivi obrato- 
valni čas je bil izkoriščen 50 %. Izredne napore vlaga v prido- 
bivanje obratnih sredstev in za pridobivanje novih naročnikov 
,8r audita pri zahtevnih kupcih. 

Jeklolivarna Ravne beleži izgubo v višini 33 % vseh prihodkov 
Prodaje. 62% izgube v poslovnem delu je posledica izpada 

realizacije, v okviru izrednega rezultata pa izstopa negativen 
®a'do med plačanimi odpisanimi in zapadlimi odpisanimi ter- 
latvami v višini 31 mio SIT. 

Valji Štore so v I. polletju s prodajo pokrili materialne stroške 
"Jbruto osebne dohodke, število zaposlenih so zmanjšali za 

In povečali vrednostno produktivnost za 23%. Za II. 
Polletje pričakujejo večji obseg naročil in s tem tudi boljše 
Poslovne rezultate. 

Predelovalna podjetja 

j' okviru predelovalnih podjetij je TOVIL Ljubljana zaključil 
■■Polletje z bruto dobičkom, iz poslovanja kot tudi na bruto 
dobičku (dobičku II). V družbi je bila izvedena sanacija poslo- 
pja na proizvodnem, prodajnem in kadrovskem področju, ki 
16 *e v I. polletju 1992 prinesla pozitivne poslovne rezultate. 

'n<enzivna sanacija poteka tudi v PLAMENU Kropa, ki je 
1 Polletju sicer izkazal izgubo v višini 52,7 mio SIT, kar 

Predstavlja 16 % vse realizacije, vendar je družba v mesecu 
jJJJiju že dosegla pozitiven rezultat iz poslovanja. Napori za 
Pridobivanje novih trgov in zagotovitev konkurenčnih prodaj- 

cen se nadaljujejo. 

do U'tat VERIGE Lesce je negativen v višini 180 mio SIT in 
re>

SeQa višino 26 % vse realizacije. Ocenjujejo, da je na tak 
- ul,at vplival izpad realizacije na hrvaškem trgu, saj kupci za 
Uirt°iene sidrne verige niso zagotovili plačila in tako jih zato 
v P" niso dobavili, poleg tega pa so tudi cene snežnih verig 
fti> močno padle. Dosežena realizacija je celo nekoliko 
ost i0đ "materialnih stroškov in bruto osebnih dohodkov. Vsi jJ®1' stroški so z realizacijo ostali nepokriti. Proizvodnja 

ii h verih 'e sezonsko narave, zato so predvideni rezultati Polletje v skladu s sanacijskim programom. 
A Celje je poslovala v I. polletju z veliko izgubo, ki 

'Udi 
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predstavlja 45 % višine vse realizacije. Analiza uspešnosti 
prodaje posameznih programov kaže, da bo potrebno opuš- 
čanje nekaterih programov in sanacija preostalih. 

3.3. Odpisane terjatve podjetij metalurgije, strojegradnje in 
livarstva v bilanci uspeha za I. polletje 1993 po zakonu 

Metalurgija 
v 000 SIT 
1.299.337 

ACRONI Jesenice 
FIPROM Jesenice 
METAL Ravne 
JEKLO Štore 
Strojegradnja 

630.225 
493846 
159.048 

16.218 
(brez ITRO) 232.872 

SEIKO Jesenice 
STO Ravne 

STROJI Ravne 
INDUSTRIJSKI NOŽI Ravne 
ARMATURA Ravne 

Livarstvo 

101.170 
41.653 

75.751 
13.138 

1.160 

10.769 

JEKLOLIVARNA Ravne 
VALJI Štore 
LIVARNA Štore 

SKUPAJ: 

8.856 
340 

1.573 

1.542.978 

Ker ocenjujemo, da so zapadle in odpisane terjatve izterljive, 
vendar smo jih po zakonu morali odpisati v breme rezultata I. 
polletja, smatramo, da je dejanska izguba za 1.543 mio SIT 
nižja od izgube, izkazane v bilanci uspeha. 

3.4. BILANCA SREDSTEV NA DAN 30.6.1993 

V gradivu so priložene bilance sredstev za vsa podjetja kon- 
cema Slovenskih železarn po stanju 1.1. in 30.6.1993. Bilance 
sredstev so pripravljene tako, da so razvidni deleži sredstev in 
virov sredstev v strukturi poslovnih sredstev. Reorganizacija 
koncema je pripomogla k večjemu obsegu medsebojnih terja- 
tev in obveznosti, kar je treba upoštevati, saj bilance niso 
konsolidirane. 

METALURGIJA 

Struktura sredstev in virov sredstev metalurških podjetij na 
dan 30.6.1993 je neugodna, saj je odraz poslovanja v preteklih 
letih, za katerega so bile značilne velike izgube in pomanjka- 
nje obratnih sredstev. Delež stalnih sredstev v metalurških 
podjetjih na dan 30.6.1993 predstavlja v povprečju 70 
% celotne poslovne aktive, delež obratnih sredstev pa 18 %. 
Opazno je povečanje dolgoročnih finančnih naložb, kar je 
povezano z reorganizacijo in naložbami v soodvisna podjetja, 
ki so se formirala na lokacijah. Delež obratnih sredstev se je 
v metalurgiji v povprečju zmanjšal, tako na račun zmanjšanja 
zalog kot tudi na račun zmanjšanja kratkoročnih terjatev. 
V stanju terjatev so bili na dan 1.1.1993 tudi blagajniški zapisi, 
s katerimi so podjetja pokrivala izgubo iz leta 1991 in tekom 
prvega polletja iz teh sredstev pokrila del kratkoročni obvez- 
nosti do države in nekaterih velikih dobaviteljev. Znižanje 
obratnih sredstev kaže na to, da se je finančni položaj meta- 
lurgije v polletnem obdobju poslabšal, visok delež osnovnih 
sredstev v primerjavi z obratnimi sredstvi pa kaže na slabo 
izkoriščenost kapacitet. 

Ker so bila vsa podjetja v skladu s sklepom Upravnega odbora 
Slovenskih železarn dolžna pokriti izgubo iz leta 1992 v breme 
statutarnih rezerv, se to močno odraža v strukturi virov sred- 
stev metalurških podjetij. Lastni viri oziroma trajni kapital 
predstavlja v Acroniju Jesenice le 41% virov, v Fipromu 49%, 
v Metalu Ravne 47% in v Jeklu Štore le 17% vseh virov. Jeklo 
Štore je edino metalurško podjetje, ki izgube iz leta 1992 ni 
moglo v celoti pokriti iz sredstev rezerv (nepokrita izguba iz 
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leta 1992 znaša na dan 30.6. še 1.753 mio SIT). Ker celotna 
nepokrita izguba po stanju 30.6.1993 precej presega vrednost 
trajnih virov podjetja, to podjetje izpolnjuje pogoje za začetek 
stečajnega postopka. 

Pomanjkanje lastnih virov je najbolj razvidno iz razmerja med 
stalnimi sredstvi in trajnimi viri; s trajnimi viri se namreč 
financira le dobra polovica stalnih sredstev. Da pa stalna 
sredstva niso pokrita niti z dolgoročnimi tujimi viri, nam kaže 
primankljaj trajnih obratnih sredstev. Za pokrivanje pri- 
manjkljaja trajnih obratnih sredstev se morajo podjetja 
dodatno kratkočno zadolževati, to pa vpliva na večje stroške 
financiranja. 

V strukturi tujih virov v povprečju predstavljajo dolgoročne 
obveznosti 35 %, kratkoročne obveznosti pa 23%. V primerjavi 
s stanjem 1.1.1993 so se kratkoročne obveznosti povečale 
v povprečju za 22 %. Iz tabele je razvidno, da so se izredno 
povečale kratkoročne obveznosti med podjetji v koncernu SŽ 
(v povprečju za skoraj 600 %), da pa se čiste eksterne obvez- 
nosti niso občutno povečale - le za 3 % glede na stanje 
1.1.1993. Iz analize bilance sredstev je razvidno, da se je 
kratkoročna neto zadolženost metalurških podjetij v obdobju 
1.1. do 30.6.1993 skoraj podvojila. Če bi izločili vpliv internih 
razmerij v koncernu in analizirali le eksterni neto kratkoročni 
dolg, se je le-ta povečal precej manj - v povprečju 56% 
glede na stanje 1.1.1993. 

STROJEGRADNJA 

Struktura sredstev in virov sredstev podjetij s področja stroje- 
gradnje je dosti bolj ugodna kot pri metalurških podjetjih. 
Izjema je le podjetje ITRO Štore, saj tudi to podjetje ni spo- 
sobno z lastnimi viri pokriti izgube iz preteklega leta, tako da 

nepokrita izguba po stanju 30.6. 1993 predstavlja 40% (od 
tega je izgube iz leta 1992 za 166 mio SIT) v strukturi sredstev 
podjetja, lastni viri pa le 17 % v strukturi. V povprečju pa so se 
obratna sredstva podjetij glede na stanje 1.1.1993 povečala, 
kratkoročne terjatve so porasle bolj kot zaloge. Ker so se 
kratkoročne obveznosti povečale v povprečju za 60%, so se 
čista obratna sredstva v povprečju sicer zmanjšala, vendar so 
nekatera podjetja na lokaciji Ravne (STO, Industrijski noži, 
Armature Muta) likvidnostno kljub izgubi v ugodnem polo- 
žaju. Na to kaže v analizi tudi izračunani količnik likvidnosti, ki 
je večji od 1, saj so kratkoročne terjatve teh treh podjetij večje 
od njihovih kratkoročnih obveznosti. 

LIVARSTVO 

Livarska podjetja v povprečju in v primerjavi z ostalimi pro- 
grami razpolagajo z najmanjšimi neto kratkoročnimi sredstvi, 
saj so kratkoročne obveznosti za 2,4 krat večje odkratkoroč- 
nih terjatev. Na pomanjkanje trga kaže precejšnje povečanje 
zalog, ki so v primerjavi s stanjem 1.1.1993 večje v povprečju 
za 27%. V najbolj kritičnem položaju se nahaja Livarna Štore, 
ki podobno kot Jeklo in ITRO ni pokrila izgube iz leta 1992, saj 
so njene rezerve zadoščale le za pokritje tretjine lanske 
izgube (nepokrita ostaja izguba v višini 302 mio SIT). 

PREDELOVALNA PODJETJA 

Struktura sredstev in virov sredstev je pri predelovalcih raz- 
meroma ugodna. Vsi predelovalci razpolagajo s trajnimi 
obratnimi sredstvi, pa tudi delež obratnih sredstev je v struk- 
turi sredstev v povprečju višji kot pri podjetjih ostalih progra- 
mov. Glede na stanje 1.1.1993 se je izboljšal finančni položaj 
Tovila (kratkoročni neto upnik) in Plamena, ki je svoj kratko- 
ročni neto dolg prav tako zmanjšal. 
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TABELA 3.1.: BILANCA USPEHA ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.1993 - ZBIR PO PROGRAMIH 

V 000 SIT 

Zap. 

St. 

1. PRODAJA 

OPIS 
METALURGIJA STROJEGRADNJA 

Znesek STR. Znesek STR. 

11,852,341 100 2,602,371 100 

LIVARSTVO PREDELOVALCI SKUPAJ PROGRAMI 

Znesek STR. Znesek STR. Znesek STR. 

1,082,323 100 1,522,732 100 17,059,767 100 

a) Slovenija 5,093,677 43 434,973 17 316,240 29 926,347 61 6,771,237 40 
b) izvoz 5,234,288 44 1,768,396 68 414,861 38 494,559 32 7,912,104 46 
c) real.aed.pov.podjetji 830,571 7 337,632 13 270,524 25 35,933 2 1,474,660 9 

. d) ostalo 693,805 6 61,370 2 80,698 7 65,893 4 901,766 5 
l Materialni stroSki (a do d) 10,436,711 88 1,575,104 61 900,050 83 944,665 . 62 13,856,530 81 

a) stroSki lateriala 6,698,074 57 865,412 33 522,681 48 629,645 41 8,715,812 51 
b) stroSki energije 2,029,002 17 97,111 4 133,746 12 62,223 4 2,322,082 14 
c) stroSki »ed pov.podjetji 654,547 6 131,221 5 88,135 8 43,389 3 917,292 5 
d) ostali aaterialni stroSki 1,055,088 9 481,360 18 155,488 14 209,408 14 1,901,344 11 

3- Ostali poslovni stroški (a do d) 3,967,018 33 1,433,160 55 649,390 60 918,486 60 6,968,054 41 

a) amortizacija 
b) bruto osebni dohodki 
c) davki in prisp. od BOD 
d) ostali ne«at.stroSki 
Spreieiba zalog proizvodnje (♦) 

5- POSLOVNI ODHODKI (2+3-4) 
DOBIČEK I. (1-5) 

1,571,486 
1,420,672 

353,227 
621,633 

(134,904) 
14,538,633 
(2,686,292) 

13 
12 

3 
5 

(1) 
123 
(23) 

356,501 
683,303 
148,710 
244,646 
48,050 

2,960,214 114 
(357,843)(14) 

14 
26 

6 
9 
2 

151,688 
293,380 

74,807 
129,515 
49,161 

1,500,279 
(417,956) 

14 
27 

7 
12 
5 

139 
(39) 

195,400 
476,874 
108,300 
137,912 
42,466 

1,820,685 
(297,953) 

13 
31 

7 
9 
3 

120 
(20) 

2,275,075 
2,874,229 

685,044 
1,133,706 

4,773 
20,819,811 
(3,760,044) 

a) davek iz dobička 
b) skupna poraba 
O Cisti dobiček (aku»ul.) 

* ANALITIČNI IN OSTALI PODATKI 

J' CASH FLON I. (3a+6) 
' CASH FLON II. (3a'9c) 
' Povpr.stevilo zaposlenih 

0 0 
0 0 

(3,877,820) (33) 

(1,114,806) (9) 
(2,306,334) (19) 

4,064 

0 0 
0 0 

(525,712)(20) 

(1,342) 
(169,211) 

1,865 

(0) 
(7) 

0 0 
0 0 

(441,664) (41) 

(266,268) 
(289,976) 

895 

(25) 
(27) 

240 0 
0 0 

(371,180) (24) 

(102,553) 
(175,780) 

1.625 

(7) 
(12) 

13 
17 

4 
7 
0 

122 
(22) 

Neto finančni stroSki (♦) (277,447) (2) (45,371) (2) 7,454 1 85,059 6 (230,305) (1) 
8- "eto izredni odhodki (♦) 1,468,975 12 213,240 8 16,254 2 (12,072) (1) 1,686,397 10 
9- BRUTO DOBICEK-IZGUBA (6-7-8) (3,877,820) (33) (525,712)(20) (441,664) (41) (370,940) (24) (5,216,136) (31) 

240 0 
0 0 

(5,216,376) (31) 

(1,484,969) 
(2,941,301) 

8.449 

(9) 
(17) 
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TABELA 3.2.: 8ILANCA USPEHA ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.1993 - METALURGIJA 

000 SU 

Zap. 

St. 
OPIS 

SZ - ACRONI JES. SZ - FIPROH JES. SZ - NETAL RAVNE SZ - JEKLO STORE 

Znesek STR. Znesek STR. Znesek STR. Znesek STR. 

METALURGIJA - ZBlK    > 

Znesek STR. 

1. PRODAJA 5,228,246 100 1,927,647 100 2,683,547 100 2,012,901 100 

a) Slovenija Ž,307,618 44 1,104,500 57 819,832 31 861,727 43 
b) izvoz 2,313,218 44 585,211 30 1,293,153 48 1,042,706 52 
c) real.aed.pov.podjetji 203,793 4 155,067 8 369,509 14 102,202 5 
d) ostalo 403,617 8 82,869 4 201,053 7 6,266 O 
Materialni stroSki (a do d) 5,019,126 96 1,410,233 73 2,419,525 90 1,587,827 79 

11,852,341 lfl 
 j 

5,093,677 t 
5,234,288 » 

830,571 
693,805 

10,436,711 * 

a) stroški »ateriala 3,361,354 64 852,604 44 1,449,444 54 1,034,672 51 6,698,074 
b) stroški energije 1,017,375 19 145,961 8 470,013 18 395,653 20 2,029,002 
c) stroSki aed pov.podjetji 369,664 7 136,590 7 48,364 2 99,929 5 654,547 
d) ostali »aterialni stroSki 270,733 5 275,078 14 451,704 17 57,573 3 1,055,088 

3. Ostali poslovni stroSki (a do d) 1,910,904 37 413,657 21 895,124 33 747,333 37 3,967,018 
j 

a) aaortizacija 
b) bruto osebni dohodki 
c) davki in prisp. od BOD 
d) ostali neiat.stroSki 
Spreaeaba zalog proizvodnje (♦) 
POSLOVNI ODHODKI (2»3-4) 

1,001,564 
531,436 
138,541 
239,363 
82,058 

6,847,972 

19 
10 

3 
5 
2 

131 
6. DOBIČEK I. (1-5) (1,619,726) (31) 

107,241 
226,029 
51,633 
28,754 

(165,634) 
1,989,524 

(61,877) 

6 
12 

3 
1 

(9) 
103 

(3) 

242.749 
374,347 
91,278 

186.750 
159,985 

3,154,664 
(471,117) 

9 
14 

3 
7 
6 

118 
(18) 

219,932 
288,860 
71,775 

166,766 
(211,313) 

2,546,473 
(533,572) 

11 
14 
4 
8 

(10) 
127 
(27) 

1,571,486 
1,420,672 

353,227 
621,633 

(134,904) 
14,538,633 
(2,686,292) <; 

7. Neto finančni stroSki (♦) 
8. Neto izredni odhodki (♦) 
9. BRUTO D0BICEK-IZ6UBA (6-7-8) 

(170,261) (3) 
698,552 13 

(2,148,017) (41) 

(45,011) (2) 
435,740 23 

(452,606) (23) 

(59,656) (2) 
143,241 5 

(554,702) (21) 

(2,519) 
191,442 

(722,495) 

(0) 
10 

(36) 

(277,447) 
1,468,975 

(3,877,820) fl 

a) davek iz dobička 
b) skupna poraba 
c) Cisti dobiček (akuiul.) 

, ANALITIČNI IN OSTALI POOATKI 

10. CASH FLON I. (3a«6) 
11. CASH FLON II. (3a<9c) 
12. Povpr.Število zaposlenih 

0 0 
0 0 

(2,148,017) (41) 

(618,162) (12) 
(1,146,453) (22) 

1,529 

0 
0 

(452,606) 

45,364 
(345,365) 

715 

0 
0 

(23) 

2 
(18) 

0 0 
0 0 

(554,702) (21) 

(228,368) 
(311,953) 

998 

(9) 
(12) 

0 0 
0 0 

(722,495) (36) 

(313,640) 
(502,563) 

822 

(16) 
(25) 

0 
0 

(3,877,820) 

(1,114,806) 
(2,306,334) 

4,064 

(31 
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TABELA 3.4.: BILANCA USPEHA ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.1993 - LIVARSTVO 

V 000 SIT 

Zap. 

št. 
OPIS 

JEKLOLIVARNA RAVNE 

Znesek STR. 

VALJI STORE LIVARNA STORE SKUPAJ LIVARSTVO 

Znesek STR. Znesek STR. Znesek STR. 

100 1. PRODAJA 555,891 100 320,619 100 205,813 100 1,082,323 

a) Slovenija 
b) izvoz 
c) real.aed.pov.podjetji 
d) ostalo 

2. Materialni stroški (a do d) 

69,551 
203,772 
201,870 
80,698 

498,287 

13 
37 
36 
15 
90 

170,174 
112,942 
37,503 

0 
217,421 

53 
35 
12 

0 
68 

76,515 
98,147 
31,151 

0 
184,342 

37 
48 
15 

0 
90 

316,240 
414,861 
270,524 
80,698 

900,050 

a) aaortizacija 74,636 13 38,833 12 38,219 19 151,688 
b) bruto osebni dohodki 103,472 19 91,764 29 98,144 48 293,380 
c) davki in prisp. od BOD 25,043 5 22,935 7 26,829 13 74,807 
d) ostali ne«at.stroški 57,213 10 32,991 10 39,311 19 129,515 

4. Spreneiba zalog proizvodnje (+) 42,220 8 17,933 6 (10,992) (5) 49,161 
5. POSLOVNI ODHODKI (2+3-4) 716,431 129 386,011 120 397,837 193 1,500,279 
6. DOBIČEK I. (1-5) (160,540) (29) (65,392) (20) (192,024) (93) (417,956) 

29 
38 
25 

7 
83 

a) stroški Materiala 281,129 51 126,224 39 115,328 56 522,681 48 
b) stroški energije 61,857 11 42,457 13 29,432 14 133,746 12 
c) stroški aed pov.podjetji 40,084 7 25,096 8 22,955 11 88,135 8 
d) ostali Materialni stroški 115,217 21 23,644 7 16,627 8 155,488 14 

3. Ostali poslovni stroški (a do d) 260,364 47 186,523 58 202,503 98 649,390 60 

14 
27 

7 
12 

5 
139 
(39) 

7. Neto finančni stroški (j.) 
8. Neto izredni odhodki (O 
9. BRUTO DOBICEK-IZGUBA (6-7-8) 

(7,653) (1) 
31,054 6 

(183,941) (33) 

11,091 3 
(6,080) (2) 

(70,403) (22) 

4,016 2 
(8,720) (4) 

(187,320) (91) 

7,454 
16,254 

(441,664) 

1 
2 

(41) 

a) davek iz dobička 
b) skupna poraba 
c) Cisti dobiCek (aku«ul.) 

, ANALITIČNI IN OSTALI PODATKI 

10. CASH FL0W I. (3a+6) 
11. CASH FL0H II. (3a+9c) 
12. Povpr.število zaposlenih 

0 
0 

(183,941) 

0 
0 

(33) 

(85,904) (15) 
(109,305) (20) 

303 

0 
0 

(70,403) 

(26,559) 
(31,570) 

268 

0 
0 

(22) 

(8) 
(10) 

0 
0 

(187,320) 

(153,805) 
(149,101) 

324 

0 0 
0 0 

(91) (441,664) 

(75) 
(72) 

(266,268) 
(289,976) 

895 

(25) 
(27) 

80 poročevalk 



TABELA 3.5.; BILANCA USPEHA ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.1993 - PREDELOVALNA PODJETJA 

V 000 SIT 

Zap. 

it. 
OPIS 

VERIGA LESCE PLAMEN KROPA TOVIL LJUBLJANA ZICNA CELJE SKUPAJ PREDELOVALCI 

Znesek STR. Znesek STR. Znesek STR. Znesek STR. Znesek STR. 

1. PRODAJA 704,040 100 329,051 100 180,518 100 309,123 100 1,522,732 100 

a) Slovenija 323,459 46 237,521 72 101,881 56 263,486 85 926,347 61 
b) izvoz 295,536 42 77,351 24 78,637 44 43,035 14 494,559 32 
c) real.«ed.pov.podjetji 34,308 5 1,625 0 0 0 0 0 35,933 2 
d) ostalo 50,737 7 12,554 4 0 0 2,602 1 65,893 4 

2. Materialni stroški (a do d) 485,637 69 164,635 50 85,107 47 209,286 68 944,665 62 

a) stroški Materiala 281,053 40 106,764 32 70,411 39 171,417 55 629,645 41 
b) stroSki energije 43,173 6 10,181 3 0 0 8,869 3 62,223 4 
c) stroSki »ed pov.podjetji 34,308 5 9,081 3 0 0 0 0 43,389 3 
d) ostali »aterialni stroSki 127,103 18 38,609 12 14,696 8 29,000 9 209,408 14 

3. Ostali poslovni stroSki (a do d) 408,897 58 211,086 64 87,878 49 210,625 68 918,486 60 

a) amortizacija 56,091 8 53,929 16 15,385 9 69,995 23 195,400 13 
b) bruto osebni dohodki 231,583 33 103,101 31 50,822 28 91,368 30 476,874 31 
c) davki in prisp. od 80D 50,201 7 25,660 8 11,560 6 20,879 7 108,300 7 
d) ostali neaat.stroSki 71,022 10 28,396 9 10,111 6 28,383 9 137,912 9 

4« Spre»e»ba zalog proizvodnje (i) 52,662 7 2,250 1 (905) (1) (11,541) (4) 42,466 3 
5. POSLOVNI ODHODKI (2*3-4) ~ 841,872 120 373,471 113 173,890 96 431,452 140 1,820,685 120 
5. DOBIČEK I. (1-5) (137,832) (20) (44,420) (13) 6,628 4 (122,329) (40) (297,953) (20) 

Neto finančni stroSki d) 29,574 4 30,352 9 (2,257) (1) 27,390 9 85,059 6 
8- Neto izredni odhodki (♦) 12,380 2 (21,999) (7) 7,965 4 (10,418) (3) (12,072) (1) 
'• BRUTO DOBICEK-IZGUBA (6-7-8) (179,786) (26) (52,773) (16) 920 1 (139,301) (45) (370,940) (24) 

>) davek iz dobička 0 0 0 0 240 
b) skupna poraba 0 0 0 0 0 
c) Cisti dobiček (akuiul.) (179,786) (26) (52,773) (16) 680 

ANALITIČNI IN OSTALI PODATKI 

J®- CASH FL0N I. (3a»6) (81,741) (12) 9,509 3 22,013 
J- CASH FLOH II. (3a«9c) (123,695) (18) 1,156 0 16,065 

«. Povpr.Število zaposlenih 828 362 155 

0 0 
0 0 
0 (139,301) 

0 
0 

(45) 

12 (52,334) (17) 
9 (69,306) (22) 

280 

240 0 
0 0 

(371,180) (24) 

(102,553) 
(175,780) 

1,625 

(7) 
(12) 

ovalec 81 



TABELA 3.6.: BILANCA USPEHA ZA OBDOBJE 1.1. 00 30.6.1993 - KONCERNSKA PODJETJA NA LOKACIJI JESENICE - ŽELEZARNA JESENICE 

v 000 SIT 

Zap. 

St. 
OPIS 

1/2 SANACIJSKI PROGRAM 1/2 REALIZACIJA 1992 REALIZACIJA I-VI.1993 

Znesek STR. Znesek STR. Znesek STR. 

INDEKSI 

I-VI:SAN. I-VI:1992 

71 126 1. PRODAJA 10,504,461 100 5,936,885 100 7,452,982 100 

a) Slovenija 3,493,544 33 3,361,867 57 3,425,623 46 
b) izvoz 6,809,114 65 2,172,322 37 2,993,398 40 
c) real.ied.pov.podjetji O O 547,475 7 
d) ostalo 201,804 2 402,697 7 486,486 7 

2. Materialni stroški (a do d) 7,667,623 73 5,348,641 90 6,585,898 88 

98 
44 

O 
241 

102 
138 

O 
121 
123 

a) stroški lateriala 
b) stroški energije 
c) stroški aed pov.podjetji 
d) ostali Materialni stroški 

3. Ostali poslovni stroški (a do d) 3,014,413 

0 
0 
0 
0 

29 2,751,198 

0 
0 
0 
0 

46 

4,284,998 
1,167,691 

565,088 
568,121 

2,524,041 

57 
16 

34 

0 
0 
0 
0 

92 

a) aiortizacija 1,362,144 13 1,242,316 21 1,144,005 15 
b) bruto osebni dohodki 1,164,457 11 977,433 16 877,892 12 
c) davki in prisp. od BOD 297,635 3 239,205 4 217,863 3 
d) ostali ne«at.stroški 190,178 2 292,244 5 284,281 4 

4. Spre»e»ba zalog proizvodnje (i) 0 0 467,728 8 (59,099) (1) 
5. POSLOVNI ODHODKI (2+3-4) 10,682,036 102 7,632,111 129 9,169,038 123 
6. DOBIČEK I. (1-5) (177,575) (2) (1,695,226) (29) (1,716,056) (23) 

84 
75 
73 

149 
0 

86 
966 

92 
90 
91 
97 

(13) 
120 
101 

7. Neto finančni stroški (i) 343,847 3 
8. Neto izredni odhodki (t) (6,427) (0) 
9. BRUTO D08ICEK-IZGU8A (6-7-8) (514,995) (5) 

1,930,655 33 
1,009,676 17 

(4,635,557) (78) 

(216,578) (3) (63) 
1,229,736 16 (19,134) 1« 

(2,729,214) (37) 530 59 

a) davek iz dobička 
b) skupna poraba 
c) čisti dobiček (akuaul.) 

ANALITIČNI IN OSTALI PODATKI 

10. CASH FLOK I. (3a*6) 
11. CASH FLOK II. (3a»9c) 
12. Povpr.število zaposlenih 

0 
0 

(514,995) 

1,184,569 
847,149 

3,424 

0 
0 

(5) 

11 

0 0 
0 0 

(4,635,557) (78) 

0 0 
0 0 

(2,729,214) (37) 

(452,911) 
(3,393,242) 

3,894 

(8) 
(57) 

(572,051) 
(1,585,209) 

2,592 

(8) 
(21) 

0 
0 

530 

0 
0 

59 

(48) 1 
(187) 

76 67 

82 poročevalec • 



TABELA 3.7.: BILANCA USPEHA ZA OBDOBJE 1.1. 00 30.6.1993 - KONCERNSKA PODJETJA NA LOKACIJI RAVNE - 2ELEZARNA RAVNE 

v 000 SIT 

INDEKSI 

I-VI:SAN. I-VI:1992 

84 125 

Zap. 

št. 
OPIS 

1/2 SANACIJSKI PR06RAN 1/2 REALIZACIJA 1992 REALIZACIJA I-VI.1993 

Znesek STR. Znesek STR. Znesek STR. 

1. PRODAJA 6,470,228 100 4,350,826 100 5,436,031 100 

a) Slovenija 2,279,107 35 1,714,231 39 1,249,566 23 
b) izvoz 3,900,250 60 2,331,606 54 3,152,960 58 
c) real.ied.pov.podjetji 0 0 704,457 13 
d) ostalo 290,872 4 304,990 7 329,048 6 

2. Naterialni stroški (a do d) 3,562,873 55 3,097,167 71 4,257,801 78 

55 
81 

0 
113 
120 

73 
135 

0 
108 
137 

a) stroški aateriala 
b) stroški energije 
c) stroški aed pov.podjetji 
d) ostali uterialni stroški 

3. Ostali poslovni stroški (a do d) 3,038,320 

0 
0 
0 
0 

47 2,630,554 

0 
0 
0 
0 

60 

2,461,642 
619,689 
155,709 

1,020,761 
2,312,442 

45 
11 

3 
19 
43 

0 
0 
0 
0 

76 

a) amortizacija 813,108 13 773,811 18 627,071 12 
b) bruto osebni dohodki 1,525,173 24 1,113,095 26 1,008,516 19 
c) davki in prisp. od BOD 389,834 6 289,625 7 233,485 4 
d) ostali ne»at.stroški 310,206 5 454,023 10 443,370 8 
Spreaeiba zalog proizvodnje (i) 0 0 (70,150) (2) 221,885 4 

5. POSLOVNI ODHODKI (2*3-4) 6,601,193 102 5,797,871 133 6,348,358 117 
5. DOBIČEK I. (1-5) (130,965) (2) (1,447,045) (33) (912,327) (17) 

77 
66 
60 

143 
0 

96 
697 

81 
91 
81 
98 

(316) 
109 
63 

7« Neto finančni stroški (i) 56,547 1 
8. Neto izredni odhodki (i) 0 0 
9. BRUTO DOBICEK-IZGUBA (6-7-8) (187,512) (3) 

839,478 19 
290,567 7 

(2,577,090) (59) 

(105,337) 
293,605 

(1,100,595) 

(2) 
5 

(20) 

(186) 
0 

587 

(13) 
101 
43 

a) davek iz dobička 
b) skupna poraba 
c) Cisti dobiček (akuaul.) 

.ANALITIČNI IN OSTALI PODATKI 

["• CASH FLON I. (3a*6) 
J- CASH FLO« II. (3a*9c) 

Povpr.število zaposlenih 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

(187,512) (3) (2,577,090) (59) 

682,143 11 (673,234) (15) 
625,596 10 (1,803,279) (41) 

4,146 4,297 

0 0 
0 0 

(1,100,595) (20) 

(285,256) 
(473,524) 

2,722 

(5) 
(9) 

0 
0 

587 

(42) 
(76) 
66 

0 
0 

43 

42 
26 
63 

^očevalec 83 



TABELA 3.8.: BILANCA USPEHA ZA OBDOBJE 1.1. 00 30.6.1993 - KONCERNSKA PODJETJA NA LOKACIJI STORE - ŽELEZARNA STORE 

v 000 SIT 

Zap. 

5t. 
OPIS 

1/2 SANACIJSKI PR06RAN 1/2 REALIZACIJA 1992 REALIZACIJA I-VI.1993 

Znesek STR. Znesek STR. Znesek STR. 

INDEKSI 

I-VI:SAN. I-VI:1992 

1. PRODAJA 3,900,172 100 2,508,582 100 2,648,022 100 68 106 

a) Slovenija 
b) izvoz 
c) real.ied.pov.podjetji 
d) ostalo 

2. Materialni stroški (a do d) 

1,103,207 
2,796,965 

2,802,501 

28 
72 
0 
0 

72 

1,589,812 
897,744 

21,026 
2,204,858 

63 
36 

0 
1 

1,169,701 
1,271,187 

186,795 
20,339 

2,068,166 

44 
48 

7 
1 

78 

106 
45 

0 
0 

74 

74 
142 

0 
97 
94 

a) stroSki lateriala 
b) stroški energije 
c) stroški aed pov.podjetji 
d) ostali Materialni stroški 

3. Ostali poslovni stroški (a do d) 1,174,638 

0 
0 
0 
0 

30 1,303,789 

0 
0 
0 
0 

52 

1,339,527 
472,479 
153,106 
103,054 

1,213,085 

51 
18 

6 
4 

46 

7. Neto finančni stroški (i) 
8. Neto izredni odhodki (i) 
9. BRUTO DOBICEK-IZGUBA (6-7-8) 

91,155 2 
0 0 

(168,122) (4) 

755,051 30 
117,409 5 

(1,785,668) (71) 

6,551 
175,128 

(1,015,387) 

0 
7 

(38) 

0 
0 
0 
0 

103 

7 
0 

604 

0 
0 
0 
0 

93 

a) aaortizacija 298,082 8 306,146 12 308,599 12 104 101 
b) bruto osebni dohodki 591,838 15 583,303 23 510,947 19 86 88 
c) davki in prisp. od BOD 151,281 4 149,531 6 125,396 5 83 84 
d) ostali neiat.stroški 133,437 3 264,810 11 268,143 10 201 101 

4. Spre«e«ba zalog proizvodnje (t) 0 0 86,857 3 (200,479) (8) 0 (231) 
5. POSLOVNI ODHODKI (2+3-4) 3,977,139 102 3,421,789 136 3,481,730 131 88 102 
6. DOBIČEK I. (1-5) (76,967) (2) (913,208) (36) (833,708) (31) ' • 1,083 91 

1 
149 

57 

a) davek iz dobička 
b) skupna poraba 
c) Cisti dobiček (aku*ul.) 

ANALITIČNI IN OSTALI PODATKI S 

10. fASH FLON I. (3a*6) 
11. CASH FLON II. (3a*9c) 
12. Povpr.število zaposlenih 

0 0 
0 0 

(168,122) (4) 

221,115 
129,960 

1,768 

0 0 
O 0 

(1,785,668) (71) 

(607,062) (24) 
(1,479,522) (59) 

2,404 

0 0 
0 0 

(1,015,387) (38) 

(525,109) (20) 
(706,788) (27) 

1,510 

0 
0 

604 

(237) 
(544) 

85 

0 
0 

57 

87 
48 
63 

84 poročevalk 



ZBIRNA TABELA: BILANCA USPEHA ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.1993 - KONCERNSKA PODJETJA NA LOKACIJAH TREH ZELEZARN 

v 000 SIT 

Zap. 

St. 
OPIS 

1/2 SANACIJSKI PROGRAN 1/2 REALIZACIJA 1992 REALIZACIJA HI.1993 

Znesek STR. Znesek STR. Znesek STR. 

INDEKSI 

I-VI:SAN. I-VI:1992 

1. PRODAJA 20,874,861 100 12,796,292 100 15,537,035 100 74 121 

a) Slovenija 6,875,857 33 6,665,909 52 5,844,890 38 
b) izvoz 13,506,328 65 5,401,671 42 7,417,545 48 
c) real.»ed.pov.podjetji 0 0 0 0 1,438,727 9 
d) ostalo 492,676 2 728,712 6 835,873 5 

2. Materialni stroški (a do d) 14,032,997 67 10,650,666 83 12,911,865 83 

85 
55 

0 
170 

92 

137 
0 

115 
121 

a) stroSki »ateriala 0 0 0 0 8,086,167 52 
b) stroSki energije 0 0 0 0 2,259,859 15 
c) stroSki aed pov.podjetji 0 0 0 0 873,903 6 
d) ostali Materialni stroSki '00 00 1,691,936 11 

3. Ostali poslovni stroSki (a do d) 7,227,371 35 6,685,540 52 6,049,568 39 

0 
0 
0 
0 

84 

0 
0 
0 
0 

90 

a) amortizacija 2,473,333 12 2,322,272 18 2,079,675 13 
b) bruto osebni dohodki 3,281,467 16 2,673,831 21 2,397,355 15 
c) davki in prisp. od B00 838,750 4 678,361 5 576,744 4 
d) ostali ne«at.stroSki 633,820 3 1,011,077 8 995,794 6 
Spre«e«ba zalog proizvodnje (i) 0 0 484,435 4 (37,693) (0) 
POSLOVNI ODHODKI (2*3-4) 21,260,367 102 16,851,771 132 18,999,126 122 
DOBIČEK I. (1-5) (385,506) (2) (4,055,479) (32) (3,462,091) (22) 

84 
73 
69 

157 
0 

89 
898 

90 
90 
85 
98 
(8) 

113 
85 

Neto finanini stroSki (t) 491,549 2 3,525,184 28 
Neto izredni odhodki (i) (6,427) (0) 1,417,652 11 
BRUTO DOBIČEK-IZGUBA (6-7-8) (870,628) (4) (8,998,315) (70) 

(315,364) (2) (64) (9) 
1,698,469 11 (26,427) 120 

(4,845,196) (31) 557 54 

a) davek iz dobička 0 
b) skupna poraba 0 
c) (isti dobiček (akuaul.) (870,628) 

.ANALITIČNI IN OSTALI PODATKI 

J}' CASH FL0M I. (3a*6) 2,087,827 
• CASH FL0K II. (3a»9c) 1,602,705 

Povpr.število zaposlenih 9,338 

0 
0 

(4) 

10 

0 0 
0 0 

(8,998,315) (70) 

0 0 
0 0 

(4,845,196) (31) 

(1,733,207) 
(6,676,043) 

10,595 

(14) 
(52) 

(1,382,416) 
(2,765,521) 

6,824 

(9) 
(18) 

0 
0 

557 

(66) 
(173) 

73 

0 
0 

54 

41 
64 

^očevalec 85 



TABELA 3.9.: BILANCA SREDSTEV - STANJE NA DAN 1.1. IN 30. 6. 1993 - ZBIR PO mttANIH 
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TABELA 3.U.: BILANCA S S E O S 11 V - S I A H J E II A D A II 1.1. I« 30 . 6. 1993 - STROJEGSAOIUA 

v ooo sii 

S.E.I.C.O. JESENICE S 1 O SAVNE STROJI RAVNE INDUSTRIJSKI N02I RAVNE 
ZAP. OPIS    
ST. 1.1. STR. 30.6. STR. INO. 1.1. STR. 30.6. STR. INO. 1.1. STR. 30.6. STR. IND. 1.1. STR. 30.6. STR. 1». 

1 STALNA SREDSTVA 1,197,62« 88 1,199,103 79 100 1,928,519 59 2,739,344 79 142 1.167,146 55 1,903,434 67 163 373,595 55 629,060 71 168 

1.1. Neiaterialne naložbe 00 000 00 00 00 000 00 000 
1.2. Naterialne naložbe 784,756 58 786,213 52 100 1,847,417 56 1,827,450 52 99 1,129,832 53 1,141,076 40 101 337,664 50 351,125 40 104 
1.3. Dolgoročne fin.nalozbe 412,872 30 412.890 27 100 81,102 2 911,894 26 1,124 37,314 2 762,358 27 2,043 35,931 5 277,935 31 774 

a) S2 d.o.o. 831 0 867 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) druge naložbe 412,041 30 412,023 27 100 81,102 2 911,894 26 1,124 37,314 2 762,358 27 2,043 35,931 5 277,935 31 774 

1.4. Obvez. dolg.nalozbe 00 000 0 00 0 00 00 0 0 0 
2 OBRATNA SREDSTVA 166,021 12 187,617 12 113 505,456 15 575,545 17 114 529,487 25 751,502 26 142 204,628 30 248,577 28 121 

2.1. Zaloge 20,818 2 51,472 3 247 152,708 5 138,723 4 91 206,785 10 263,436 9 127 65,139 10 56,318 6 86 

a) laterial (R-3 ) 3,080 0 9,257 1 301 86,884 3 91,060 3 105 105,204 5 135,522 5 129 27,992 4 17,047 2 61 
b) proizvodnja (R-6) 17,738 1 42,215 3 238 65,824 2 47,663 1 72 101,581 5 127,914 5 126 37,147 6 39,271 4 106 

2.2. KRATKOROČNE TERJATVE 145,203 11 136,145 9 94 352,748 11 436,822 13 124 322,702 15 488,066 17 151 139,489 21 192,259 22 138 

a) do podjetij v SZ 45,068 3 79,462 5 176 0 28,136 1 0 0 5,919 0 O 0 8,007 1 0 
b) ostale kratk.terjatve 100,135 7 56.683 4 57 352,748 11 408,686 12 116 322,702 15 482,147 17 149 139,489 21 184,252 21 132 

3 AKTIVNE ČASOVNE RAZNE JI IVE 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 8 0 0 
4 IZGUBA 0 0 128,591 8 0 849,828 26 170,756 5 20 433,990 20 181,018 6 42 96,133 14 6,420 1 ? 
5 AKTIVA SKUPAJ (1 DO 4) 1,363,649 100 1,515,311 100 111 3,283,803 100 3,485,764 100 106 2,130,623 100 2,835,954 100 133 674,356 100 884,065 100 131 

6 TRAJNI KAPITAL 1,154,311 85 1,182,506 78 102 2,556,213 78 2,645,788 76 104 1,578,255 74 1,952,879 69 124 506,420 75 724,140 82 143 

6.1. Noiiniran kapital 1,098,695 81 1,098,695 73 100 1,220,415 37 1,626,791 47 133 753,210 35 1,114,338 39 148 242,848 36 380,205 43 157 
6.2. Nenoiiniran kapital 55,616 4 83,811 6 151 1,335,798 41 1,018,997 29 76 825,045 39 838,541 30 102 263,572 39 343,935 39 13« 

a) rezerve 55,616 4 55,616 4 100 1,335,798 41 889,482 26 67 825,045 39 749,639 26 91 263,572 39 303,799 34 »5 
b) rev.rez.in ner.dob. 0 0 28,195 2 0 0 129,515 4 0 0 0 88,902 3 0 0 0 40,136 5 0 

7 DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 82,689 6 82,671 5 100 441,925 13 441,763 13 100 245,300 12 246,829 9 101 68,315 10 66,638 8 98 

a) SZ d.o.o. 82,604 6 82,604 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) doaaCe banke 77 0 59 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 5,105 1 0 

c) tuji krediti 0 0 0 0 0 45,080 1 45,919 1 102 31,859 1 33,388 1 105 41,137 6 34,355 4 84 
d) ostale dolg.obvezn. 8 0 8 0 100 396,845 12 395,844 U 100 213,441 10 213,441 8 100 27,178 4 27,178 3 108 

9 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 106,371 8 236,398 16 222 285,384 9 378,262 U 133 307,091 14 621,581 22 202 99,518 15 90,623 10 «_ 

a) do podjetij v SZ 16,067 1 137,173 9 854 0 74,627 2 0 0 96,832 3 0 0 16,203 2 ° 
b) do bank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,722 0 0 0 0 3,300 0 3,300 0 10° 
c) ostale kratk.obvez. 90,304 7 99,225 7 110 285,384 9 303,635 9 106 303,369 14 524,749 19 173 96,218 14 71,120 8 '« 

10 PASIVNE ČASOVNE RAZNEJITVE 13,493 1 6,074 0 45 0 19,576 1 0 0 2,568 0 0 0 2,334 0 ° 
11 KRATKOROČNI LASTNI VIRI 6,785 0 7,662 1 113 281 0 375 0 133 ( 23) (0) 12,097 0   103 0 330 0 320 
12 PASIVA SKUPAJ (6 DO 11) 1,363,649 100 1,515.311 100 111 3,283,803 100 3,485,764 100 106 2,130,623 100 2,835,954 100 133 674,356 100 884,065 100 "1 

ANALIZA 

13 NETO DOLG (369,015) (27) (229,966) (15) 62 293,459 9 (528,691) (15) (180) 192,375 9 (382,014) (13) (199) (7,587) (1) (312,933) (35)4,125 

a) dolgoročni (DO - 01) 
b) kratkoročni (KO - KT) 

14 T08S (TK»DR»D0-0S-DN-|Z9) 
15 St.saaofin. l-(n0/0S>Z) 
16 Kol. likvidnosti l-(Kn0/Z) 

(330,183) (24) (330,219) (22) 100 
(38,832) (3) 100,253 7 (258) 

(62,517) (4) (159) 39,37? 
1.5 
2.9 

1.3 
(0.9) 

87 
(33) 

360,823 U 
(67,364) (2) 
219,791 7 

0.9 
1.4 

(470,131) (13) (130) 
(58,560) (2) 87 
177,451 

1.3 
1.4 

5 81 
149 
99 

207,986 10 (515,529) (18) (248) 
(15,611) (1) 133,515 5 (855) 
222,419 10 115,256 4 52 

0.9 1.3 149 
1.1 0.5 46 

32,384 5 ( 211,297) (24) (®> 
(39,971) (6) (101,636) (11) » 
105,007 16 155,298 18 J 

1.0 1.8 
1.6 2.8 l'4 

88 poročevalec 



ABELA 3.11.: BILANCA SREDSTEV - STANJE II A D A II 1.1. IN 30 . 6. 1993 - STROJEGRADNJA /2 

V 000 SIT 

ARNATURE NUTA I TRO STORE SKUPAJ STROJEGRADNJA 
ZAI>. OPIS      
ST, 1.1. STR. 30.6. STR. INO. 1.1. STR. 30.6. STR. M). 1.1. STR. 30.6. STR. INO. 

1 STALNA SREDSTVA 355.926 60 «1,055 52 113 181,176 33 186,718 37 103 5,203,990 61 7,058,714 71 136 

1.1. Ncuterialne naložbe 5,150 1 5,944 1 115 O O O 5,150 O 5,944 O 115 
1.2. Haterialne naiolbt 334,653 56 377,579 49 113 179,870 33 185,412 37 103 4,614,192 54 4,668,855 47 101 
1.3. Dobrotne fin.naloZb« 16,123 3 17,532 2 109 1,306 O 1,306 O 100 584,648 7 2,383,915 24 408 

a) S2 d.o.o. O O O O O 0 0 831 O 867 O 104 
b) druge rulo2be 16,123 3 17,532 2 109 1,306 O 1,306 O 100 583,817 7 2,383,048 24 408 

1.4. 0bvez.dol9.naloxbc O 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 
2 OBRATNA SREDSTVA 240,790 40 367,474 48 153 154,340 28 114,668 23 74 1,800,722 21 2,245,383 22 125 

2.1. Zalo* 93,581 16 147,432 19 158 65,974 12 59,298 12 90 605,005 7 716,679 7 118 

a) uterial (R-3) 45,636 8 90,102 12 197 62,098 11 50,954 10 82 330,894 4 393,942 4 119 
b) proizvodnja (R-6) 47,945 8 57,330 7 120 3,876 1 8,344 2 215 ' 274,111 3 322,737 3 118 

2.2. KRATKOROČNE TERJATVE 147,209 25 220,042 28 149 88,366 16 55,370 11 63 1,195,717 14 1,528,704 15 128 

a) do podjetij v S2 O 55 O O 5,812 1 8,594 2 148 50,880 1 130,173 1 256 
b) ostale kratk.terjatve 147,209 25 219,987 28 149 82,554 15 46,776 9 57 1,144,837 13 1,398,531 14 122 

3 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 0 0 0 O 0 0 O O 127 O O 
4 IZGUBA 0 0 3,758 O O 216,936 39 201,664 40 93 1,596,887 19 692,207 7 43 
5 AKTIVA SKUPAJ (1 DO 4) 596,716 100 772,287 100 129 552,452 100 503,050 100 91 8,601,599 100 9,996,431 100 116 

6 TRAJNI KAPITAL 458,235 77 491,713 64 107 128,251 23 85,094 17 66 6,381,685 74 7,082,120 71 111 

6.1. Noiiniran kapital 
6.2. Nenoainiran kapital 

223,753 37 
234,482 39 

223,753 29 100 
267,960 35 114 

77,810 14 
50,441 9 

77,810 15 100 
7,284 1 14 

3,616,731 42 4,521,592 45 125 
2,764,954 32 2,560,528 26 93 

a) rezerve 234,482 39 234,482 30 100 
b) rev.rez.in ner.dob. O O 33,478 4 O 

7 DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0 0 0 
8 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 62,692 11 60,227 8 96 

50,441 9 
O 
O 

200,917 36 

O O O 
7,284 1 O 

O O 
203,761 41 101 

2,764,954 32 2,233,018 22 81 
O O 327,510 3 O 
0 0 0 0 0 

1,101,838 13 1,101,889 11 100 

a) SZ d.o.o. 0 0 0 0 122,817 22 124,223 25 101 
b) douce banke 0 0 0 0 78,084 14 78,084 16 100 
c) tuji krediti 50,320 8 46,072 6 92 O 1,438 O O 
d) ostale dolg.obvezn. 12,372 2 14,155 2 114 16 O 16 O 100 

9 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 75,774 13 214,900 28 284 218,846 40 210,448 42 96 

205,421 2 206,827 2 101 
78,161 1 83,248 1 107 

168,396 2 161,172 2 96 
649,860 8 650,642 7 100 

1,092,984 13 1,752,212 18 160 

a) do podjetij v SZ O 57,018 7 O 99,024 18 
b) do bank 0 0 0 0 0 0 0 
c) ostale kratk.obvez. 75,774 13 157,882 20 208 119,822 22 

10 PASIVNE ČASOVNE RAZNEJITVE O 5,409 1 O 3,458 1 
11 KRATKOROČNI USTNI VIRI 15 O 38 O 253 980 O 
12 PASIVA SKUPAJ (6 DO 11) 596,716 100 772,287 100 129 552,452 100 

90,268 18 
O O 

120,180 24 100 
3,747 1 

O 
503,050 100 

108 
t 

91 

115,091 
7,022 

1 472,121 5 
O 3,300 O 

16,951 
8,141 

39,708 
20,502 

410 
47 

970,871 11 1,276,791 13 132 
234 
252 

8,601,599 100 9,996,431 100 116 

ANALIZA 

13 NETO DOLG (24,866) (4) 37,553 5 (151) 330,091 60 357,533 71 108 414,457 5 (1,058,518) (11) (255) 

a) dolgoročni (DO - DT) 46,569 8 42,695 6 92 199,611 36 202,455 40 101 
b) kratkoročni (KO - KT) (71,435) (12) (5,142) (1) 7 130,480 24 155,078 31 119 

14 TOBS (TK'DR«D0-0S-DN-IZ9) 165,001 28 147,127 19 89 (68,944) (12) (99,527) (20) 144 
15 St.uaofin. l-(nD/OS'Z) 1.1 0.9 88 (0.3) (0.5) 135 
16 Kol. likvidnosti HKnD/Z) 1.8 1.0 59 (1.0) (1,6) 165 

517,190 6 (1,282,026) (13) (248) 
(102,733) (1) 223,508 2 (218) 
682,646 8 433,088 4 63 

0.9 1.2 130 
1.2 0.7 59 



TABELA 3.12.: BILANCA SREDSTEV - STANJE II A O A II 1.1. IN 30 . 6. 1993 - LIVARSTVO 

V 000 SIT 

ZAP. 
ST. 

OPIS 
JEKL0L1VARNA RAVNE 

1.1. STR. 30.6. SIR. INO. 

VALJI STORE 

1.1. STR. 30.6. STR. IND. 1.1. 

LIVARNA STORE 

STR. 30.6. STR. IND. 

SKUPAJ LIVARSTVO 

1.1. STR. 30.6. STR. !»• 

1 STALNA SREDSTVA 1,183,335 50 1,718,686 75 145 749,624 60 776,817 66 104 468,407 39 488,450 40 104 2,401,366 49 2,983,953 64 121 

1.1. Neiaterialne naložbe 0 0 0 0 0 1,650 O 1,395 O 85 O 0 0 
1.2. Materialne naložbe 1,183,335 50 1,197,637 53 101 744,246 59 771,694 66 104 463,527 38 483,570 40 104 
1.3. Dobrotne fin.naložbe O O 521,049 23 O 3,728 O 3,728 O 100 4,880 O 4,880 O 100 

1,650 O 1,395 O 85 
2,391,108 49 2,452,901 52 103 

8,608 O 529,657 11 6,153 

a) S2 d.o.o. 
b) druge naložbe 

1.4. Ob«e2.dol9.naložbe 
2 OBRATNA SREDSTVA 282,118 12 

O O 
521,049 23 O 

O O 
375,330 16 133 

O 
3,728 O 

O O 
280,972 22 

O O 
O 100 
O O 

306,237 26 109 

3,728 
O 

4,880 O 
O O 

292,430 24 

O O 
O 100 
o o 

226,926 19 78 

4,880 
0 0 o o # 

8,608 0 529,657 11 6,151 
0 0 0 0 « 

855,520 18 908,493 19 1« 

2.1. Zalo* 62,605 3 106,274 5 170 104,217 8 128.738 11 124 46,176 4 34,700 3 75 212,998 4 269,712 6 12' 

a) aaterial (R-3) 48,363 2 49,812 2 103 
b) proizvodnja (R-6) 14,242 1 56,462 2 396 

2.2. KRATKOROČNE TERJATVE 219,513 9 269,056 12 123 

24,274 2 25,666 2 106 
79,943 6 103,072 9 129 

176,755 14 177,499 15 100 

21,723 2 11,967 1 55 
24,453 2 22,713 2 93 

246,254 20 192,226 16 78 

94,360 2 87,465 2 » 
118,638 2 182,247 4 1» 
642,522 13 638,781 14 » 

a) do podjetij v SZ O 
b) ostale kratk.terjatve 219,513 9 

3 AKTIVNE ČASOVNE RAZNEJITVE 
4 IZGUBA 
5 AKTIVA SKUPAJ (1 DO 4) 

64,060 3 O 
204,996 9 93 

559 O 0 0 0 
915,185 38 183,941 8 20 

2,381,197 100 2,277,957 100 96 

19,793 2 17,512 1 88 
156,962 12 159,9(7 14 102 

7,583 1 24,204 2 319 
220,668 18 70,404 6 32 

1,258,847 100 1,177,662 100 94 

7,965 1 14,275 1 179 
238,289 20 177,951 15 75 

880 O 15,816 1 1,797 
452,899 37 489,124 40 108 

1,214,616 100 1,220,316 100 100 

27,758 1 95,847 2 # 
614,764 13 542,934 12 » 

9,022 O 40,020 1 
1,588,752 33 743,469 16 
4,854,660 100 4,675,935 100 

6 TRAJNI KAPITAL 1,998,499 84 1,690,434 74 85 711,702 57 541,552 46 76 371,852 31 144,596 12 39 3,082,053 63 2,376,582 51 T 

6.1. Noainiran kapital 
6.2. Nenoainiran kapital 

967,926 41 1,229,231 54 127 
1,030,573 43 461,203 20 45 

345,430 27 
366,272 29 

345,430 29 100 
196,122 17 54 

181,915 15 
189,937 16 

144,596 12 79 
O O O 

1,495,271 31 1,719,257 37 1|J 
1,586,782 33 657,325 14 

a) rezerve 1,030,573 43 375,132 16 36 
b) rev.rez.in ner.dob. O O 86,071 4 O 

7 DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0 0 0 
8 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 166,265 7 167,703 7 101 

366,272 29 145,604 12 40 189,937 16 0 0 0 
O 50,518 4 0 O 0 0 
O 0 0 O 0 0 

252,631 20 257,906 22 102 204,228 17 214,222 18 105 

1,586,782 33 520,736 11 
O O 136,589 3 
0 0 o o 

623,124 13 639,831 H 11 

a) SZ d.o.o. 0 0 0 0 0 252,615 20 257,890 22 102 26,419 2 29,233 2 111 279,034 6 287,123 
b) doaaee banke 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 
c) tuji krediti 16,470 1 18,844 1 114 O 0 0 6,475 1 6,293 1 97 22,945 O 25,137 
d) ostale dolj.obvezn. 149,795 6 148,859 7 99 16 O 16 O 100 171,334 14 178,696 15 104 321,145 7 327,571 

9 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 216,383 9 406,915 18 188 271,020 22 347,242 29 128 695,439 57 808,853 66 116 1,182,842 24 1,563,010 

i 
O 

} - 
33 U 

a) do podjetij v SZ 
b) do bank 
c) ostale kratk.obvez. 

10 PASIVNE ČASOVNE RAZNEJITVE 
U KRATKOROČNI LASTNI VIRI 
12 PASIVA SKUPAJ (6 DO 11) 

ANALIZA 

13 NETO DOIG 

23,709 
192,674 

O 
50 

141,237 6 O 
23,709 1 100 

241,969 11 126 
5,677 O O 
7,228 O ' 

42,496 3 
O O 

228,524 18 
21,283 2 
2,211 O 

52,186 4 123 
6,756 1 O 

288,300 24 126 
27,385 2 129 

3,577 O 162 

212,729 18 
O O 

482,710 40 
14,604 1 

(71,507) (6) 

256,897 21 121 
250 O O 

551,706 45 114 
33,134 3 227 
19,511 2 (27) 

2,381,197 100 2,277,957 100 96 1,258,847 100 1,177,662 100 94 1,214,616 100 1,220,316 100 100 

255,225 5 
23,709 O 

903,908 19 
35,887 1 

(69,246) (1) 
4,854,660 100 

450,320 10 
30,715 1 

1,081,975 23 " 
66,196 1 5 
30,316 1 

4,675,935 100 

163,135 7 (215,487) (9) (132) 343,168 27 423,921 36 124 648,533 53 825,969 68 127 1,154,836 24 1,034.403 22 

a) dolgoročni (DO - DT) 
b) kratkoročni (KO - KT) 

14 TOBS (TK'DR'DO-OS-ON-lzj) 
15 St.saaofin. l-(nD/OS<Z) 
16 Kol. likvidnosti l-(KnD/Z) 

166,265 7 (353,346) (16) (213) 248,903 20 254,178 22 102 199,348 16 209,342 17 105 
(3,130) (0) 137,859 6   94,265 7 169,743 14 180 449,185 37 616,627 51 137 
66,244 3 (44,490) (2) (67) (5,959) (0) (47,763) (4) 802 

0.9 1.2 134 0.6 0.5 89 (0.3) 
1.0 (0.3) (28) 0.1 (0.3) (334) (8.7) 

(345,226) (28) (618,756) (51) 179 
(0.6) 

(16.8) 
218 
192 

614,516 13 110,174 2 
540,320 11 924,229 20 $ 

(284,941) (6) (711.0M) d" 
0.6 «•' 

(1.5) (2.4) 

90 
poročevalk 



TABELA 3.13.1 B I l A N C A SREDSTEV - STANJE H A D A II 1.1. IN 30. 6. 1993 - PREDELOVALNA PODJETJA 
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4. KADROVSKO PRESTRUKTURIRANJE V SLOVENSKIH 
ŽELEZARNAH 
Na podlagi sanacijskega programa, ki je bil sprejet na seji 
Vlade dne 24.7.1992, smo tudi v letu 1993 nadaljevali z izvaja- 
njem kadrovskega prestrukturiranja, začrtanega v sanacij- 
skem programu sistema Slovenskih železarn. 

Sanacijski program je predvidel reševanje kadrovskega pre- 
strukturiranja do konca leta 1995, ko naj bi bilo zaposlenih 
v sistemu SŽ 9394 delavcev. Za takšno znižanje pa je bilo 
ocenjenih in tudi odobrenih 37,5 mio DEM v obdobju 1992 
- 95, od tega za leto 1993 17 mio DEM. 

Program je predvidel hitrejše zniževanje zaposlenih v letih 
1992 in 1993 in sicer po 10 % letno, v letih 1994 in 1995 pa 
zniževanje po stopnji 5 %. 

Program je predvidel, da bo stroške tega prestrukturiranja 
pokrila država, saj ga Slovenske železarne ne zmorejo. 
4.1. Temelji programa kadrovskega prestrukturiranja 

1. Na treh lokacijah smo ustanovili namenska podjetja za 
reševanje presežnih delavcev. S sindikati smo sprejeli dogo- 
vor o programu razreševanja presežkov. 

2. Organizacijske spremembe izvršene v začetku leta 1993, so 
pomenile prerazporeditev cca 2000 delavcev v tako imeno- 
vana C podjetja. To so storitvene družbe, ki morajo dobiti 
večino trga za svoje preživetje izven družb sistema SŽ. 

3. S sanacijskim programom je bilo predvideno reševanje 
presežkov tudi za cca 400 primerov odkupov let. Le-ti so bili 
pogojeni tudi s pravočasnostjo izpeljave aktivnosti, saj so se 
zakonski pogoji z januarjem 93 spremenili. Ker smo imeli 
možnost dokupiti leta le delavcem, ki jim je do upokojitve 
manjkal maksimum, so bili ti odkupi zelo dragi in jih v letu 
1992 nismo realizirali. Tako je nastal bistven odmik od sana- 
cijskega programa zmanševanja zaposlenih iz tega razloga. 

4.2. Pregled gibanja števila zaposlenih v obdobju I.- VI.1993 

Koncernska podjetja smo razdelili na : 

- podjetja A - to so podjetja neposredno podrejena kon- 
cernu SŽ (koncernske družbe) 

- podjetja B - to so namenska podjetja ustanovljena za 
izvajanje socialnega programa, kamor so bili razporejeni vsi 
delavci, ki so ob reorganizaciji izgubili delo 

- podjetja C - to so storitvena podjetja ki so nastala z izloča- 
njem dejavnosti in so jih ustanovile koncernske družbe za 
opravljanje storitvenih dejavnosti. 

Tabela 4.1.: Gibanje števila zaposlenih v sistemu SŽ 

LOKACIJA 
02. 

ORUlBE 

31.12 
196« 1992 

1. 1. 1993 
ABC 

30. 6. 1993 
ABC 

31. 12 
1993 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

JESENICE 5907 
KAVNE 6902 
STORE 3488 
VERIGA 1351 
PLAMEN 479 

6. TOVIL 301 
7. 2IČNA 454 

3780 2706 466 586 
4621 2853 764 977 
2126 1700 430 

870 853 
372 372 
163 163 
288 286 

2622 394 505 3280 
2767 622 1052 4179 
1531 138 328 1768 

808 745 
346 270 
146 70 
254 230 

SKUPAJ 
(1 - 7) 

18882 12220 8935 1250 1993 8474 1154 1885 10542 

8. S2 d.o.o. 54 35 35 184 

SKUPAJ 
<1 - 8) 

18882 12220 8970 1250 1993 8658 1154 1885 10719 

SKUPAJ (A,B,C) 

Iz tabele je razvidno, da bomo do konca leta presegli sanacij- 
ski program za cca 5 % ob izpeljavi lastninjenja C podjetji. Ker 
se bo do konca leta cca 600 delavcem iztekel šestmesečni 
odpovedni rok, bo zaposlenih v podjetju A in B cca 9.000 
delavcev. 

Trend znižanja se bo gibal v letu 1993 na nivoju 26 % ob 
predpostavki uspešne privatizacije C podjetij. 

Tabela 4.2. (podatki so v SIT): 

Lokacija bruto masa neto/del, odpravnine Akt.pol.zap. 
JESENICE 118.995.176 19.701 14.441.744 22.956.119 
RAVNE 166.311.924 18.354 13.531.034 26.522.564 
ŠTORE 97.194.343 18.600 13.413.073 3.928.913 
VERIGA 26.686.132 
PLAMEN 3.562.110 2.044.404 73 
TOVIL 1.535.760 
ŽIČNA  16.899.660  
SKUPAJ 382.501.443 90.069.513 55.452.009 
 Total = 528.022.965 SI  

Iz tabele je razvidno, da so stroški financiranja presežnih 
delavcev za družbe še vedno previsoki. Pri tem smo name- 
noma navedli tudi nivo neto nadomestila, ki ga prejemajo, 
delavci v družbah in se giblje v glavnem pod 19.000 SIT. 

Stroškov financiranja presežnih delavcev družbe koncema SŽ 
niso v stanju nositi in gre tudi njihovo dosedanje sofinancira- 
nje v direktno izgubo družb, likvidnostno pa gre to na račuflj 
povečanja nelikvidnosti. 

Iz pregleda strukture odhodov, ki ga posebej ne navajamo, jj 
razvidno, da je v prvem polletju prenehalo delovno razmerji 
701 zaposlenim v družbah sistema SŽ, na dan 30.6.1993 PJ 
imamo ugotovljenih še 1358 trajnih presežkov. Od teh je 7® 
takih, ki jim bo prenehalo delovno razmerje do konca le' g 
1993, 485 je opredeljenih kot presežek, a so trajno zaščiten, 
(invalidi) in 89 presežnih delavcev, ki so časovno zaščiteni b 

5. POVEČANJE DELEŽA DRŽAVE V SLOVENSKIH 
ŽELEZARNAH, d.o.o. S KONVERZIJO NEPLAČANIH DAV 
KOV, PRISPEVKOV, CARIN IN DRUGIH DAJATEV 

Predlagani ukrepi za sanacijo SŽ, d.o.o. v letu 1992 so vklju?/!. 
vali tudi pokrivanje izgube za leto 1992 v višini 145 mio DE1™ 
Ta predlog ni bil sprejet v parlamentu v novembru leta 199<= * 
to je tudi vzrok za upočasnitev sanacije. 

Vlada Republike Slovenije je sprejela poročilo o postovaja 
Slovenskih železarn, d.o.o. za leto 1992 in I. kvartal lota 
V tem poročilu smo predlagali pod Predlog sklepa številim 
da Republika Slovenija odpiše Slovenskim železarnam, o.o-Jfi 
obveznosti do države in javnih podjetij v višini 5.292 mio fc 
ali pokritje teh obveznosti z izdajo blagajniških zaP'® * 
Ostale obveznosti do višine 18,8 milijarde SIT pa bomo p°r 

nali v okviru tekočega poslovanja. 

V skladu z 51. členom »Zakona o izvrševanju Proraču.nu|ii 
o proračunu Republike Slovenije za leto 1993« država ia , 
pridobiva deleže v gospodarskih družbah tudi s konve ^ 
neplačanih davkov, prispevkov, carin in drugih dajatev- |( 
bomo zaradi neplačanih davkov in prispevkov iz prejšnji , 
(1990,1991,1992), ki so bili po odlokih iz leta 1992 razmei0! 
na 24 mesecev in nam obveznosti iz tega naslova zapadaj 
julija 1993 naprej, nismo jih pa sposobni poravnava^, 
naslova tekočega poslovanja. Zato predlagamo kapitaljza 
tega dela obveznosti SŽ, d.o.o. do države v skupni višini 
mio SIT. Kapitalizacija SŽ, d.o.o. po družbah pa je razvio ( 
priložene tabele glede na obveznosti posameznih druz 
države, ki so nastale izvorno. S tem je rešen del sanacije . 
za leto 1992, ki smo ga predlagali v poročilu vladi za leto 

Prosimo, da predlog v najkrajšem možnem času PPfjgti! 
rešite, sicer nas bodo blokade v mesecu juliju začele a 
poslovno onesposabljati. 
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IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA 

POROČILO 
Komisije za poslovnik o zahtevi za razlago 

Predsednik državnega zbora g. mag. Herman Rigelnik je, dne 
21. 9.1993, zaprosil komisijo za tolmačenje 184. člena v pove- 
zavi s 190. in 191. členom poslovnika državnega zbora in 
posebej izpostavil naslednja vprašanja: 

1 Ali lahko predstavnik vlade oziroma predlagatelj predloga 
zakona vlaga dopolnjevalne ali spreminjevalne predloge 
k predlogu stališč in sklepov pri predlogu zakona - prva 
obravnava, ki jih je državnemu zboru ponudilo v razpravo in 
odločanje matično delovno telo. V primeru, da lahko vlagata 
te dopolnitve, je vprašanje ali za njih veljajo pogoji iz 190. 
člena (rok za vlaganje, pisnost, obrazložitev...)? 

ion" vel'ai° za poslance za vlaganje dopolnitev pogoji iz '90. člena (15-dnevni rok, kasneje pa 191. člen)? 

Člani komisije so glede na določilo drugega odstavka 334. 
člena poslovnika državnega zbora obravnavali na seji dne 22. 
9. 1993 omenjeno zaprosilo in po razpravi soglasno sprejeli 
naslednjo 

razlago: 
1. Le poslanci lahko na podlagi drugega odstavka 184. člena 
Poslovnika državnega zbora vlagajo dopolnjevalne ali spre- 
minjevalne predloge k predlogu stališč In sklepov matič- 
nega delovnega telesa. Predlagatelji predloga zakona Iz 
prvega odstavka 174. člena poslovnika in vlada, kadar ni 
predlagatelj predloga zakona, ne morejo vlagati teh dopol- 
njevalnlh In spreminjevalnlh predlogov. 

« '*?,,ancl lahko vlagajo dopolnjevalne ali spreminjevalne predloge k predlogu stališč in sklepov matičnega delovnega 
do konca razprave In glasovanja o predlogih stališč 

■n sklepov. Predlogi morajo biti predlagani v pisni obliki. 

«.P!l?<op'cu 9'asovan|a o dopolnjevalnlh ali spreminjevalnlh predlogih k predlogu stališč in sklepov matičnega delov- 
I nega telesa veljata določbi 192. In 193. člena poslovnika. 

Obrazložitev 

Predsednik državnega zbora je v predlogu za razlago 184. 
ena poudaril, da se je na zadnji seji državnega zbora posta- 

st i i*1-353"'0, a" ,ahko vlada vlaga »amandmaje« na predlog aiisč in sklepov, ki jih je za prvo obravnavo predloga zakona 

ski^raV"° mat'čno delovno telo. Sprejem predloga stališč in epov namreč lahko pomeni za vlado dodatno ali celo 
cen»Vedl'iV0 obveznost. z ni'mi se lahko poruši celoten kon- 
v n za^ona- Hkrati je ravno pri prvi obravnavi vlada 
v i?sPr°tju z naslednjimi obravnavami izključena, da bi lahko 
Plivala na sprejem odločitev pri obravnavi predloga zakona, 
J'31® vložila v državni zbor. Zato se postavlja vprašanje ali je 
tak«°Je drugi odstavek 184. člena poslovnika širše, 
Doei bi za vlado v®'ial® pravice iz 190. člena do 193. člena lovnika. V teh členih ima vlada pravico vlagati amandma 
Dr °ma vsai podati mnenje o amandmajih (to celo če ni 
š aiagateijica predloga zakona). Pri tem je odprto tudi vpra- 
iev V? -oka P®tnais,ih dni iz 190. člena za vlaganje amandma- 
rok« • r?ma p°9°i®v iz 191- člena po preteku 15-dnevnega 
Poslance0 *ak° Za vlado ali drugega predlagatelja, kot tudi za 
čl 
da^ri komisii® so pri obravnavi prvega vprašanja ugotovili, lika i °|Pred'a9ate'ji iz prvega odstavka 174. člena poslov- 
nom > ada' kfldar le ta ni predlagatelj zakona, s poslovni- a9°tovljen aktiven vpliv (amandmaji, mnenje k amand- 

184. člena poslovnika državnega zbora 

majem) na sprejemanje odločitev državnega zbora pri obrav- 
navi predloga zakona v drugi in tretji obravnavi (drugi in peti 
odstavek 190. člena, drugi in šesti odstavek 191. člena in 
drugi odstavek 197. člena) kot tudi pri glasovanju o zakonu 
(tretji odstavek 198. člena), Omenjene pravice so v vseh fazah 
zakonodajnega postopka, razen v prvi obravnavi, izrecno 
zapisane. Teh pravic pa nimajo le v prvi obravnavi (od 183. do 
187. člena). Drugi odstavek 184. člena izrecno določa, da 
imajo le poslanci pravico vlagati spreminjevalne in dopolnje- 
valne predoge k predlogom stališč in sklepov matičnega 
delovnega telesa (v nadaljevanju »amandmaji«). Ker je vloga 
predlagatelja in vlade, kadar ni predlagateljica predloga 
zakona, v omenjenih fazah zakonodajnega postopka izrecno 
zapisana, tega pa ni v prvi obravnavi in ker je v drugem 
odstavku 184. člena dana pravica amandmiranja le poslan- 
cem, so člani menili, da določilo 184. člena ne moremo in ne 
smemo tolmačiti širše. S tem bi porušili koncept pripravljalca 
poslovnika, ki določa posameznim »strankam« zakonodaj- 
nega postopka pravice in dolžnosti le tako, kot so izrecno 
zapisane. 

Dejstvo, da predlagatelji in vlada, kadar ni predlagatelj pred- 
loga zakona, nimajo možnosti vlagati spreminjevalne in 
dopolnjevalne predloge na predlog stališč in sklepov v prvi 
obravnavi v ničemer ne zmanjšuje njihove vloge v zakonodaj- 
nem postopku. Predlagatelji in vlada, kadar ni predagatelj 
zakona, imajo v skladu s 176. členom pravico sodelovati pri 
obravnavi predloga zakona, predloga stališč in sklepov matič- 
nega delovnega telesa (prvi odstavek 184. člena) in s strani 
poslancev vloženih »amandmajev«. Pravica sodelovati 
pomeni predstavljati predlog zakona, odgovarjati na postav- 
ljena vprašanja poslancev v razpravi, kot tudi dajati mnenja 
k predlogom sklepov in stališč matičnega delovnega telesa in 
k možnim »amandmajem« na te predloge. Po sprejemu stališč 
in sklepov, ki so zanj nesprejemljivi iz razloga, ker so 
v nasprotju z načeli in cilji predloga zakona, predlagatelju 
preostane, da pripravi predlog zakona za drugo obravnavo 
v skladu z na državnem zboru sprejetimi stališči in sklepi, 
vendar vloži na zanj nesprejemljive določbe predloga zakona 
amandmaje v skladu z 190. členom poslovnika. Predlagatelj 
ima tudi možnost, da na podlagi prvega odstavka 180. člena 
predlaga državnemu zboru umik predloga zakona. Če državni 
zbor predlaganega umika ne sprejme, pa se lahko predlaga- 
telj odpove vlogi predlagatelja zakona (2. odstavek 180. 
člena). 

Komisija je pri obravnavi drugega vprašanja menila, da tretji 
odstavek 184. člena izrecno napotuje k uporabi postopka 
določenega za glasovanje o amandmajih k predlogu zakona, 
to je določb 192. in 193. člena poslovnika. Poslanci bodo 
lahko vlagali »amandmaje« na sami seji ob prvi obravnavi 
predloga zakona, tako da za te »amandmaje« ne veljajo nika- 
kršni amandmajski roki iz 190. in 191. člena poslovnika. O teh 
amandmajih se bo lahko pred glasovanjem opredelilo tudi 
matično delovno telo, vendar le, če to sklene državni zbor ali 
pa če bo to zahtevala večina članov delovnega telesa (četrti 
odstavek 191. člena). Komisija je tudi zaradi lažjega izvajanja 
glasovanja o »amandmajih« menila, da morajo poslanci svoje 
»amandmaje« vlagati pisno. 

Takšno stališče je komisija sprejela soglasno. Člani so še 
menili, da bi bilo primerno vprašanje ali dopustiti predlagate- 
lju oziroma vladi, če le ta ni predlagatelj predloga zakona, 
večjo aktivnost v prvi obravnavi predloga zakona še razmisliti 
pri ocenjevanju nujnosti sprememb poslovnika državnega 
zbora. 

lf 
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POROČILO 
Komisije za poslovnik ob obravnavanju nekaterih vprašanj 

1. vprašanja pošiljanja poročila, mnenja odbora za finance In 
kreditno monetarno politiko (drugi odstavek 178. člena 
poslovnika državnega zbora), 

2. definicija »finančnih posledic« (drugi odstavek 175. člena 
poslovnika) in 

3. vprašanja, 

a) ali mora predlagatelj amandmaja iz prvega odstavka 190. 
člena v obrazložitvi določiti finančne posledice ob sprejemu 
njegovega amandmaja, 

b) ali mora matično delovno telo v primeru iz prvega odstavka 
184. člena poslovnika določiti finančne posledice ob spre- 
jemu predlaganih stališč in sklepov 

c) ali mora poslanec v primeru iz drugega odstavka 184. člena 
poslovnika državnega zbora določiti finančne posledice ob 
predlaganju dopolnjevalnih in spreminjevalnih predlogov? 

Komisija za poslovnik je, na seji 23. 9. 1993, obravnavala vsa 
tri vprašanja, ki jih je postavil poslanec Janez Kopač kot 
predsednik odbora za finance in kreditno-monetarno politiko 
(v nadaljevanju: odbora). O postavljenih vprašanjih je komi- 
sija sprejela naslednja stališča: 

k 1) Člani so glede prvega vprašanja menili, da mora odbor 
pošiljati svoja mnenja vedno matičnemu delovnemu telesu. 
Če bi odbor iz upravičenih razlogov pripravil svoje mnenje 
potem, ko bi matično delovno telo že pripravilo poročilo 
o predlogu zakona in ga posredovalo predsedniku državnega 
zbora, bi odbor mnenje poslal neposredno predsedniku 
državnega zbora, hkrati pa tudi matičnemu delovnemu telesu. 
Predsednik državnega zbora bi (po posvetovanju v kolegiju) 
ocenil utemeljenost razlogov in v tem primeru poročilo nepo- 
sredno poslal poslancem. Odbor bi tako seznanil poslance 
državnega zbora s svojim mnenjem, saj njegovo mnenje v tem 
primeru ne bi bilo predstavljeno v poročilu matičnega delov- 
nega telesa. Matično delovno telo pa bi še vedno imelo 
pravico in možnost, da se do takega odborovega mnenja 
opredeli in svoje stališče posreduje državnemu zboru v dodat- 
nem poročilu. Za tako možnost je najti oporo v četrtem 
odstavku 137. člena poslovnika, ki omogoča delovnemu 
telesu, katerega mnenje matično delovno telo ni upoštevalo 
v poročilu, da njegov poročevalec to mnenje predstavi na seji 
državnega zbora. Obenem so člani opozorili na pravico poro- 
čevalca odbora, da na podlagi tretjega odstavka 66. člena 
poslovnika dodatno še ustno predstavi odborovo mnenje na 
seji državnega zbora (to pravico ima poročevalec vsakega 
delovnega telesa, ki je obravnavalo predlog zakona). Na 
koncu razprave so člani komisije še opozorili, da njihovo 
razmišljanje temelji na težnji predlagatelja poslovnika pri pri- 
pravi določb o matičnih delovnih telesih. Predlagatelj poslov- 
nika je namreč poudarjal, da imamo za določen predlog 
zakona le eno matično delovno telo. To delovno telo na 
podlagi prvega odstavka 138. člena poslovnika pripravi poro- 
čilo, ki naj bi vsebovalo vsa mnenja in predloge, kar pomeni 
vsa mnenja zainteresiranih delovnih teles in sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve. Tako tudi iz slednjega izhaja, 
da mora odbor praviloma vedno pošiljati mnenja matičnemu 
delovnemu telesu za celoten predlog zakona. 

Člani komisije so sklenili, da bodo še razpravljali o vprašanju 
matičnosti delovnega telesa, to je o določbi 178. člena. V raz- 
pravi bodo poskušali določiti stopnje matičnosti tako delov- 
nega telesa po prvem odstavku 178. člena, po drugem 
odstavku (delovno telo, pristojno za finančna vprašanja), kot 
tudi pri komisiji za narodnosti. 

K 2) Člani komisije so menili, da je nujno potrebno razložiti 
pojem »ocene finančnih posledic iz državnega proračuna in 
drugih posledic, ki jih bo imel sprejem predloga zakona« iz 
drugega odstavka 175. člena poslovnika. Vendar so sklenili, 
da bi prvo zaprosili odbor za predlog možne definicije. Člani 
so menili, da bi definicija pomagala tako predlagateljem pred- 
loga zakona pri pripravi predloga zakona, kot tudi predsed- 
niku državnega zbora pri odločanju, ali je predlog zakona 
pravilno vložen (drugi odstavek 175. člena v zvezi s tretjim 
odstavkom 52. člena poslovnika). 

K 3a) Četrti odstavek 190. člena poslovnika določa, da mora 
biti amandma predložen v pisni obliki in mora biti obrazložen. 
Poslovnik državnega zbora torej ne določa, da bi moral pred- 
lagatelj amandmaja k predlogu zakona v obrazložitvi določiti 
finančne posledice. Določba drugega odstavka 175. člena 
poslovnika državnega zbora namreč velja ie za predlog 
zakona in ne tudi za amandmaje. Vendar pa to hkrati ne 
pomeni, da predlagatelj amandmaja ne bi smel navesti v obra- 
zložitvi amandmaja tudi finančne posledice. 

Člani so opozorili na drugačno ureditev pri amandmajih 
k predlogu državnega proračuna. Poslovnik v 217. členu za te 
amandmaje določa, da mora predlagatelj amandmaja upošte- 
vati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in iz- 
datki. 

Člani komisije so na koncu razprave še poudarili, da bi bilo 
primerno razmisliti, ob razpravljanju o možnih spremembah 
poslovnika, o predlagani spremembi četrtega odstavka 190 
člena. S spremembo bi namreč lahko določili, da mora pred-1 
lagatelj amandmaja v obrazložitvi navesti finančne posledica, 
ki bi jih povzročil sprejem njegovega amandmaja. Dokle_r 

poslovnik ne bi bil spremenjen, pa obrazložitev finančni"1 

posledic pri amandmajih ni mogoče zahtevati. 

b) Člani komisije so opozorili, da poslovnik ne določa, da b' 
moralo matično delovno telo v primeru iz prvega odstavka 
184. člena poslovnika predvideti finančne posledice, član' 
komisije so poudarili, da poslovnik prav tako ne predvidevaj« 
obveznosti za poslance, ko le ti na podlagi drugega odstavK* 
184. člena poslovnika vlagajo dopolnjevalne in spremin)«" 
valne predloge k predlogom stališč in sklepov iz prvega 
odstavka tega člena. V vseh teh primerih namreč ne moremo 
širiti veljavnosti določbe drugega odstavka 175. člena poslov- 
nika državnega zbora, saj velja le za predlog zakona. 

c) Člani komisije so poudarili, da se lahko odbor - delovno| 
telo, pristojno za finančna Vprašanja (drugi odstavek 17* 
člena), opredeli do spreminjevalnih in dopolnjevalnih Pr0<"^ 
gov, vloženih na podlagi drugega odstavka 184. člena Posl° ,j 
nika. Odbor pa se mora sestati, če to zahteva državni zbor a 
pa večina članov odbora (četrti odstavek 191. člena posio 
nika). 

96 poročev* 
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RAZLAGA 
'Komisije za poslovnik 120. in tretjega odstavka 122. člena poslovnika državnega 
zbora 

Poslanec Sašo Lap je, dne 16. 9. 1993, zaprosil komisijo za 
poslovnik za tolmačenje 120. in tretjega odstavka 122. člena 
poslovnika državnega zbora. V zahtevi predlagatelj postavlja 
'prašanje, kakšno usodo doleti poslansko skupino, ki se je 
formirala kot poslanska skupina (na podlagi 119. člena 
Poslovnika) potem, ko so iz nje izstopili poslanci in sicer 
' takšnem številu, da v poslanski skupini ostanejo manj kot 
»ije poslanci. 

-lani komisije so glede na določilo 334. člena poslovnika 
i 'davnega zbora obravnavali na seji dne 22.9.1993 zahtevo in 

)0 razpravi sprejeli naslednjo 
j , razlago: 
' Komisija za poslovnik meni, da so vsa) trije poslanci 

Poslanski skupini, ustanovljeni na podlagi 119. člena, in 
.»kupini samostojnih poslancev (tretji odstavek 122. člena 

i toslovnlka) eden od pogojev za njeno ustanovitev in delo- 
i. ®n|e. 
'■ I6dsednlk državnega zbora je pooblaščen, da na podlagi li 23. člena poslovnika, v zvezi z obveznostjo poslanskih 
a kupin po 121. členu poslovnika, ugotavlja izpolnjevanje 
g ogojev ne le za ustanovitev temveč tudi za nadaljnjo delo- 
e anje poslanskih skupin. 
i- 

""azložitev 
oločba prvega odstavka 120. člena poslovnika državnega 

zbora določa, da lahko ustanovijo poslansko skupino najmanj 
trije poslanci. Tretji odstavek 122. člena poslovnika določa 
enak pogoj tudi za ustanovitev skupine samostojnih poslan- 
cev. Poslovnik res izrecno ne določa kot pogoj za prenehanje 
poslanske skupine zmanjšanje števila članov poslanske sku- 
pine oziroma skupine samostojnih poslancev pod tri 
poslance. Vendar je logično izpeljati, da, če poslovnik za 
ustanovitev obeh vrst poslanskih skupin zahteva kot ustanovi- 
telje tri poslance, velja tudi kot pogoj za delovanje poslanskih 
skupin članstvo najmanj treh poslancev. Člani komisije so 
tudi opozorili, da je predlagatelj poslovnika, izhajajoč iz 
ustave in zakona o poslancih, pri pripravi poslovnika stal ves 
čas na strogem stališču, da ne smemo s poslovnikom držav- 
nega zbora dopustiti nenadzorovano ustanavljanje skupin 
v državnem zboru, zato je v poslovniku v določbah od 118. do 
123. člena določno opredelil možnosti za ustanavljanje 
poslanskih skupin, pogoje, da lahko poslanska skupina začne 
delovati in njihove možne statusne spremembe v času delova- 
nja. Člani komisije zato menijo, da bo moral v obravnavanem 
primeru vodja poslanske skupine na podlagi 121. člena 
poslovnika obvestiti predsednika državnega zbora o zmanjša- 
nju članstva pod tri poslance v poslanski skupini v predpisa- 
nem roku treh dni po nastali spremembi. Predsednik držav- 
nega zbora bo na podlagi 123. člena poslovnika v tem primeru 
ugotovil, da ta poslanska skupina ne izpolnjuje več pogojev 
določenih za njeno ustanovitev (prvi odstavek 120. člena 
poslovnika) in zato je prenehala obstajati. 
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Kaj se je dogajalo 14. maja letos ponoči v sloven- 
skem parlamentu? 

IGOR BAVČAR, poslanec Demokratska stranke, |e Vlado 
Republike Slovenije oziroma njeno notranje ministrstvo 
vpraial: 

Obveščen sem, da se Je dne 14. 05. 1993 v poznih nočnih 
urah v prostorih parlamenta sproilla signalno varnostna 
naprava In da Je zaradi tega prišlo do Intervencije policijske 
patrulje. 

Prosim vlado, da zboru še v času tega zasedanja posreduje: 

- pisno poročilo patrulje, ki Je dne 14. OS. 1993 prišla na 
Intervencijo In poročila vseh drugih organizacijskih enot 
notranjega ministrstva, ki so se s tem dogodkom ukvarjala. 

Hkrati prosim tudi za pisno poročilo vodstvo skupščinskih 
sluib o omenjenem dogodku, s pojasnltvljo vzrokov za apro- 
iltev In ugotovitev v zvezi s tem, ter poimenskim seznamom 
ljudi, ki so bili v času sprožitve alarma v prostorih parla- 
menta. 

Prejel je odgovor generalnega sekretarja in notranjega mini- 
strstva. 

Dne 14. 5. 1993 okrog 23.50 ure me je delavec straže Držav- 
nega zbora g. Jože Premk, ob vrnitvi iz Strassbourga, obvestil, 
da želi sekretarka Komisija za nadzor nad delom varnostnih in 
obveščevalnih služb g. Darinka Bogolln magnetofonske tra- 
kove zadnje seje omenjene komisije, ki mi jih je dne 13. 5. 
1993 prinesel v hrambo v mojo blagajno delavec Marko 
Osredkar. Trakove je želela, ker naj bi naslednji dan (v soboto) 
delala na magnetogramu te seje. 

Z g. Jožetom Premkom sva odšla v mojo pisarno, kjer sem 
trakove vzel iz blagajne in mu jih izročil, o čemer sva tudi 
napisala zapisnik. Ob vrnitvi v pritličje sva ugotovila, da je 
sprožen alarm. Kmalu so prišli tudi delavci Ministrstva za 
notranje zadeve, ki so o zadevi sestavili poročilo. 

Kasneje je delavec, pooblaščen za servisiranje alarmnih 
naprav ugotovil, da je do sprožitve alarma prišlo zaradi teh- 
nične napake in ne zaradi napačnega ravnanja z napravo, kot 
smo sprva domnevali. Alarm se je v nekaj naslednjih dneh, 
preden je bila napaka odpravljena, sprožil še nekajkrat, ven- 
dar je bil takrat delavec straže v svojih prostorih in je lahko 
takoj preveril, kdo odpira blagajno in izključil alarm. 

Generalni sekretar 
Bogdan Biščak 

Ministrstvo za noranje zadeve Republike Slovenije je proučilo 
poslansko vprašanje poslanca Igorja Bavčarja in na podlagi 
zbranih ugotovitev in podatkov ugotovilo naslednja dejstva: 

V petek, dne 14. 5.1993 ob 23.53 uri, je Operativno komunika- 
cijski center Uprave za notranje zadeve Ljubljana zaznal spro- 
žitev signalno varnostne naprave v zgradbi Državnega zbora 
R Slovenije. OKC UNZ Ljubljana je, v skaldu z načrtom ukre- 
panja organov za notranje zadeve ob sprožitvi signalno-var- 
nostne naprave v Državnem zboru Republike Slovenije, takoj 
organiziral blokado objekta s tremi patruljami in obvestil 
Operativno komunikacijski center Ministrstva za notranje 
zadeve R Slovenije. 

Patrulja PP Ljubljana-Center je ob 23.55 uri prišla do zgradbe 
parlamenta. Varnostnik skupščinske straže je vodji policijske 
patrulje pojasnil, da je do sprožitve signalno-varnostne 

naprave prišlo, ker sta v prostore, ki so pod signalno-varnost- ( 
nim nadzorom, vstopila varnostnik in generalni sekretar, 
Državnega zbora Republike Slovenije. Isto je ponovil tudi , 
dežurnemu OKC UNZ Ljubljana ob 23.57 uri. Patrulja je na ( 
kraju ugotovila, da je bila signalno-varnostna naprava ob 
prihodu patrulje resetirana oz. ponovno vrnjena v stanje nor- 
malnosti. Vodja policijske patrulje je prisotnim predlagal pre- l 
gled prostorov, vendar je bilo mnenje varnostnika in general- 
nega sekretarja, da je ogled nepotreben, ker bi ponovno lahko p 
prišlo do sprožitve signalno-varnostne naprave. p 

, n 

Po tem pojasnilu je vodja policijske patrulje poklical po tele- n 
fonu OKC UNZ Ljubljana in zahteval preveritev stanja signal- |L 
novarnostne naprave. Ugotovitev OKC UNZ Ljubljana je bila. 
da je signalno-varnostna naprava v stanju »brez posebnosti«' u 

, ni 
Pred odhodom patrulje je varnostnik skupščinske straže p»' 
tlsnil na gumb na kontrolni plošči in lučka, ki po ugotovitvah ^ 
policistov pomeni »sprožitev signala«, je znova zasvetila. Nagt 
vprašanje vodje patrulje ali opravita policista ogled prostorover 
skupno z odgovornima delavcema Državnega zbora RePu'ot 
blike Slovenije, sta varnostnik in generlani sekretar odgovo- 
rila, da to ni potrebno. Generalni sekretar in varnostnik »ta0r 
nato sama odšla preveriti vzrok sprožitve signalno-varnostn«op 
naprave. kij 

no 
Policijska patrulja je ob 23.58 uri zapustila zgradbo Držav-0rj 
nega zbora Republike Slovenije. Istočasno je tudi OKC UN^ 
Ljubljana preklical blokado zgradbe Državnega zbora. 
Minister za notranje zadeve je v ponedeljek 17. 5. 
o dogodku ustno obvestil predsednika Državnega zbora maflu 
Hermana Rigelnika. 

Ministrstvo za notranje zadeve še pojasnjuje, da ne razpolagSAi 
z oceno stanja niti ni seznanjeno s problematiko, načinih o 
drugimi oblikami varovanja zaupnih podatkov Državneg*Ho 
zbora R Slovenije. Sistem notranjega varovanja in varovanj"»|( 
prostorov, kjer se hranijo zaupni podatki, je urejen z interniralo 
sistemom varovanja, naloge notranjega varovanja pa izvaj Ri 
skupščinska straža. i. 

Uredba o varovanju določenih oseb in objektov, ki jih varujei^bf 
organi za notranje zadeve (Ur. I. RS št. 38/92) sicer določa, 
organi za notranje zadeve varujejo tudi objekt, kjer je seaft, 
Državnega zbora, vendar zaradi nasprotovanj tako sedanje« agr 
vodstva Državnega zbora, kot tudi prejšnjega, do realizacije le. 
uredbe ni prišlo. Pravnoformalno nosi za notranjo varn g ikc 
Državnega zbora R Slovenije odgovornost Ministrstvo ( 
notranje zadeve R Slovenije, dejansko pa te naloge rte op M 
Ija. Na to je Ministrstvo za notranje zadeve R Slovenije oayi h 
vorne v prejšnjem sklicu Skupščine R Slovenije in sedeini iip 
Državnem zboru opozarjalo na občasnih delovnih sreča ' 
Ponovno je ministrstvo na neustreznost stanja opozorino . iH 
otun Hr^aurtona vhnra na Holnunom coctanku V DOH0O ' J * » stvo Državnega zbora na delovnem sestanku v P°n^, ,|t0 
dne 5. 7. 1993, ter prosilo, da Državni zbor sprejme oai 
o bodočem sistemu notranjega varovanja ter da se p< 
k realizaciji uredbe ali k njeni spremembi. 
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Po kakšnih kriterijih RTV Slovenija določa najem- 
nino novim RTV hišam? 

Mag. VIDA ČADONIČ-ŠPELIČ, Iz poslanska skupina SKD, Ja 
Pristojne vprašala, po kakinih kriterijih določa RTV Slove- 
nlja - Organizacijska enota Oddajniki In zveze - najemnino 
novim radijskim In televizljaklm hišam? Ali plačujeta najem- 

b »ino tudi Radio In Televizija Slovenije In če, koliko? 
t- 

Urad vlade za informiranje ji je odgovoril: 
10 Poslanka g. Vida Čadonlč-špelič je zastavila naslednje 

Poslansko vprašanje: Po kakšnih kriterijih določa RTV Slove- 
nija - organizacijska enota Oddajniki in zveze najemnino 

, novim radijskim in televizijskim hišam? Ali plačuje najemnino 
ia 

,udi RTV Slovenija in če - koliko? 

Urad Vlade za informiranje je za odgovor zaprosil RTV Slove- 
nj. niJa, ki je pristojna za te zadeve. Njihov odgovor je naslednji: 

za določanje najemnine na oddajniških točkah RTV 
plovanija so določeni s cenikom, ki ga ima organizacijska 

enot Oddajniki in zveze. Ko bo potrebno, bo cenik tudi javno 
^objavljen. 

^r9anizacijska enota Oddajniki in zveze za dejavnost, ki jo 
opravljajo, direktno participirajo na naročnini in sicer po 
*'iuču, ki je sprejet in potrjen z vsakoletnim finančnim pla- 

aV^om. Sicer pa je zavod RTV Slovenija javni zavod in med 
iNZro9an,zac'iskimi enotami ne morejo nastopati najemniška Šmarja. 
99^  
aflOrabj slovenskega jezika 

Min LAP. poslanec Iz Samostojne poslanske skupine 
_e,Ur*«vnemu zboru Republike Slovenije |e Vlado Republike 

f^r?v#nl|e vprašal, zakaj dopušča sistematično kršenje člo- 
niru>v|h Pravic In Ustave Republike Slovenije, s tem ko ne 
vaiftR°tovl uP°raba slovenskega jezika pri verskih obredih """ttkrllju, 

iei<f«!ava 'n zakoni Republike Slovenije ne prepovedujejo upo- 
i diT»j hrv»Skega ali drugih tujih jezikov pri verskih obredih, 
ade* R a pri uPorabl jezika pri rimskokatoliških verskih obredih lojflJ^rlžju so zato, ker še nista razmejeni ljubljanska in 
liet*!i»Bbška nadškofija. Razmejitev med nadškofijama je notra- ' oSij||. vPrašanje Rimskokatoliške cerkve, v katero Vlada Repu- 

z, Slovenije v okviru svojih pristojnosti ne more posegati. 

dg<4lf& FtePublike Slovenije spremlja napredek pri prizadeva- 
niaflC*a ureditev tega problema in je zainteresirana za njegovo 
J Vejšnjo razrešitev. 

„{j^ik^vnavo v Vladi Republike Slovenije |e odgovor pripra- 
vite S|uiba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. »Cite 
stoP 

  
J\,bo odpravljeno lastništvo tuje firme nad 
s^žčem v Tolminu?  

% . 
Slu ' Poslanec Iz Samostojne poslanske skupine, 
Mi\Im '• kaj meni narediti oziroma je naredilo pristojno 
I v ,tvo- da bi saniralo neustavno pravno sltuacl|o lluS 4,rl Ima tuja pravna oseba, v tem primeru podjet|e 

aflreb, v svoji lasti kmetijsko zemljišče na Tolmin- 
ki .T? ,ako da bi bila v skladu z 68. členom Ustave Repu- 
*4 i1,!

0wanlje, ki izrecno določa, da tu|cl ne morejo prldo- 
^ *<nlnske pravice na zemljiščih. 

"9ovo^epub"ke Slovenije daje na to vprašanje naslednji 

/al**>roe9 valeč 

Pri izvajanju postopkov lastninjenja podjetij po 3. odstavku 
57. člena zakona o zadrugah (Ur. I. RS 13/92 in 7/93) in 
vračanja premoženja je Ministrstvo za kmetistvo in gozdar- 
stvo Republike Slovenije naletelo tudi na problem premože- 
nja podjetij KRAŠ KOOPERACIJA d.o.o., Tolmin, KRAS PLA- 
NIKA d.o.o., Kobarid in JOSIP KRAS Zagreb, ki so v Republiki 
Sloveniji v lasti tujega podjetja. 

Iz do sedaj zbrane in razpoložljive dokumentacije, to je iz 
potrdila temeljnega sodišča v Novi Gorici z dne 21. 6. 1993, 
izpisov iz zemljiške knjige, pogodb in listin o ustanovitvi 
Kmetijske zadruge Tolmin, je razvidno: 

- da je bila v zadružni register Okrožnega gospodarskega 
sodišča v Kopru dne 7.1.1956 vpisana KMETIJSKA ZADRUGA 
z. o. j., Zatolmin, ki je s spremembo vpisa v isti register 19. 6. 
1959 spremenila svoje Ime v KMETIJSKA ZADRUGA TOLMIN, 
Tumov drevored 15; 

- da je leta 1975, natančneje 24. 9. 1975, KMETIJSKA 
ZADRUGA TOLMIN, Tumov drevored 15, prenehala obstajati, 
ker se je pripojila k podjetju JOSIP KRAŠ Zagreb; 

- da sta leta 1979 v okviru podjetja JOSIP KRAŠ Zagreb 
začeli delovati oz. sta se ustanovili TOK Tolmin n. sub. o. in 
TOZD Planika tovarna mlečnih izdelkov n. sub. o. Kobarid, 
njuno konstituiranje je bilo vpisano pri Okrožnem sodišču 
v Zagrebu dne 29. 10. 1979 z imenom: 

»JOSIP KRAŠ« industrija čokolade, bombona i keksa n. sub. 
o., Zagreb, Branimirova 29. 
OSNOVNA ORGANIZACIJA KOOPERANATA s n. sub. o. 
TOLMIN 
OOUR-a »PLANIKA« tovarna mlečnih izdelkov, Kobarid s n. 
sub. o.,; 

- da je bila leta 1989 narejena sprememba v organiziranju in 
sta bili tako TOK Tolmin kot tudi TOZD Planika izbrisani iz 
sodnega registra zaradi uskladitve z zakonom o podjetjih in 
sta tako postali enoti podjetja JOSIP KRAŠ Zagreb. S samou- 
pravnim sporazumom o spremembah v organiziranju DO 
JOSIP KRAŠ Zagreb so se z 31.12.1989 vsa sredstva, pravice 
in obveznosti TOZD in TOK, ki so delovale v okviru podjetja 
JOSIP KRAŠ Zagreb, prenesla na to podjetje, v njem pa so 
nadaljevali z delom tudi delavci bivših TOZD in TOK; 

- da je podjetje JOSIP KRAŠ Zagreb s sklepi delavskega 
sveta 24. 10. 1991 januarja meseca leta 1992 ustanovilo 
podjetje KRAš KOOPERACIJA d. o. o„ Tolmin z osnovnim 
kapitalom 50.000,00 SIT in podjetje PLANIKA d. o. o. Kobarid 
z ustanovnim kapitalom 334.000,00 SIT; 

- da sta v zemljiški knjigi na nepremičninah še vedno vpi- 
sana kot imetnika pravice uporabe JOSIP KRAŠ - Temeljna 
organizacija kooperantov TOLMIN In JOSIP KRAŠ - TOZD 
Planika Kobarid, ki ne obstajata več, in katerih premoženje je 
v skladu s sporazumom iz prejšnje alinee prešlo na JOSIP 
KRAŠ Zagreb; 

Podjetje JOSIP KRAŠ Zagreb je tako nepremičnine, ki jih je ob 
pripojitvi leta 1975 prinesla v podjetje Kmetijska zadruga 
Tolmin, kljub vsem reorganizacijam in ustanovitvam novih 
podjetij obdržal v svojem premoženju. 

Dne 29. 5. 1992 so kooperanti in delavci podjetja KRAŠ 
KOOPERACIJA d.o.o., Tolmin izvedli referendum in sprejeli 
sklep o organiziranju kmetijske zadruge, ki sedaj uveljavlja 
vračilo premoženja po zakonu o zadrugah od podjetja JOSIP 
KRAŠ. Na njen predlog je Občina Tolmin dne 19. 5. 1993 
izdala sklep, s katerim je podjetju JOSIP KRAŠ Zagreb 
začasno prepovedala razpolaganje z nepremičninami na 
naslovu Tolmin, Rutarjeva 35, vpisanimi na vi. št. 824 k.o. 
Tolmin. 

Ker je zadeva, kot je razvidno tudi iz navedenega, precej 
zapletena, se je v razreševanje problemov vključilo tudi Mini- 
strstvo za kmetijstvo in gozdarstvo. S tem namenom je Mini- 
strstvo za kmetijstvo In gozdarstvo dne 14. 7. 1993 organizi- 
ralo razgovor med podjetjem JOSIP KRAŠ, Kmetijsko zadrugo 
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Tolmin nanj pa je povabilo tudi predstavnike Ministrstva za 
zunanje zadeve, Ljubljana, Ministrstva za ekonomske odnose 
in razvoj, Ministrstva za notranje zadeve in Zadružne zveze 
Slovenije. Predstavnik podjetja JOSIP KRAŠ Zagreb je tokrat 
prisotnim povedal, da podjetje ne namerava delati problemov 
pri vračanju premoženja, da pa je treba pemoženje, ki ga bo 
vrnilo, natančno opredeliti. Obstaja pa tudi dvom o tem, ali je 
Kmetijska zadruga Tolmin resnično tista, ki je po zakonu 
o zadrugah upravičena zahtevati vrnitev premoženja, in da bi 
po njihovem mnenju to lahko zahtevala le Zadružna zveza 
Slovenije. Dogovorjeno je bilo, da bo: 

a) Zadružna zveza Slovenije v skladu z Zakonom o zadrugah 
vložila zahtevke za vračilo zadružnega premoženja, s katerim 
razpolagajo podjetja JOSIP KRAŠ Zagreb, KRAS KOOPERA- 
CIJA d.o.o. in Tolmin, KRAŠ PLANIKA d.o.o., Kobarid; 

b) podjetje JOSIP KRAŠ Zagreb do 15. 8.1993 dostavilo vsem 
na sestanku prisotnim pisni predlog vračanja premoženja in 
vso dokumentacijo o lastništvu in vlaganju sredstev v nepre- 
mičnine; 

c) podjetje JOSIP KRAŠ Zagreb v roku 8 dni dostavilo predlog 
uporabe nepremičnin na Rutarjevi 35 v Tolminu za čas do 
dokončne odločitve o vrnitvi premoženja. 

Prvo in zadnjo točko dogovora so stranke že izpolnile. Izpolni- 
tev druge točke pa se bo verjetno zavlekla za mesec dni, ker 
zastopnik podjetja JOSIP KRAŠ Zagreb zaradi dopustov ne 
more zbrati vseh dokumentov in je že prosil za podaljšanje 
roka. Ne glede na to pa bo Ministrstvo za kmetijstvo in 
gozdarstvo po 15. 8. 1993 sklicalo ponoven sestanek vseh že 
do sedaj vabljenih. Ne glede na to da je prešlo vse nepre- 
mično premoženje obeh tako bivšega TOK Tolmin in TOZD 
Planika, pa je to še vedno vpisano v zemljiški knjigi nanju in bi 
bil vsak prepis v zemljiški knjigi sedaj na podjetje JOSIP KRAŠ 
v nasprotju z 68. členom Ustave Republike Šlovenije. 

Iz vsega navedenega je razvidno, da je postopek vračanja 
nekdanjega zadružnega premoženja, ki je trenutno v rokah 
podjetja JOSIP KRAŠ ZAGREB v teku, da pa gre v danem 
primeru le za reševanje dela vprašanj, ki jih je treba rešiti med 
dvema državama in imajo za Republiko Slovenijo širši pomen. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Ponovno o problematiki inkontinenčnih bolnikov 

MATEJA KOŽUH NOVAK, poslanka Iz poslanske skupine 
Združena lista, je ponovno postavila vprašanje: o ureditvi 
problematike nakupa plenic* za inkontinentne stanovalce 
v domovih za starejše občane: 

Vprašanje sem postavila ie v februarju 1993, odgovor ni bil 
zadovoljiv, ZZZS tudi ni odpravila pomanjkljivosti. 

Zato ponovno sprašujem: 

1. Zakaj zavarovalnica odobrava samo nakup plenic tipa 
Hartman, kljub ugovorom strokovnjakov? 

2. Zakaj zavarovalnica še vedno zahteva, da domovi ob 
naročilu plenic priložijo privatnemu podjetju, preprodajalcu 
plenic, tudi seznam inkontinentnih oseb? 

Ministrstvo za zdravstvo je odgovorilo: 

Na ponovno zastavljeno poslansko vprašanje dr. Mateje 
Kožuh Novak glede zagotavljanja plenic za zavarovance 
z različno stopnjo inkontinenčnih obolenj daje Ministrstvo za 
zdravstvo naslednji odgovor: 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je že dal obširna 
pojasnila v zvezi s poslanskim vprašanjem glede zagotavljanja 
pripomočkov za nego inkontinenčnih oseb in antidekubitus- 
nih blazin - glej Poročevalec Državnega zbora RS št. 5, z dne 
8. 4. 1993. Ker se ie na osnovi pogodbe z najugodnejšim 
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dobaviteljem (Merit) šestmesečno poskusno obdobje zago- 
tavljanja plenic za Domove starejših občanov, posebne 
zavode izteklo s 30.4.1993, je upravni odbor zavoda podaljšal 
pogodbo še za eno leto. Pri tem je izhajal iz številnih mnenj in 
ugotovitev strokovnjakov, domov starejših občanov, kakor 
tudi zavoda, da je bilo zagotavljanje potrebnih plenic v preto- 
čenem obdobju uspešno, organizacijsko ustrezno izpeljano 
in splošno sprejeto. Podaljšanje pogodbe se nanaša samo na 
domove starejših občanov in posebne zavode, za ostale 
inkontinenčne zavarovance, nekaj nad 2500, pa je zavod spro- 
stil nabavo plenic kateregakoli dobavitelja, s tem, da je določil 
cenovne standarde za primer lahke inkontinence, srednj« 
inkontinence in težke inkontinence. Razvrstitev v kategorijo 
inkontinence opravlja zdravstvena služba. S tem je omogo- 
čeno, da zavarovanci nabavljajo plenice kateregakoli proizva- 
jalca v lekarnah ali drugih organizacijah. Zavod pa i"* 
v skladu s predpisi poravna ustrezen znesek. Hkrati je upravn 
odbor zadolžil službo zavoda, da naroči oziroma pripravi 
neodvisno strokovno analizo izvajanja inkontinenčnega pro* 
grama in jo predloži v obravnavo. Zavod meni, da je na » 
način ravnal strokovno ustrezno in racionalno v smislu zago j 
tavljanja inkontinenčnega programa za zavarovance Repu 

blike Slovenije. J 
Glede drugega vprašanja, ki ga postavlja poslanka dr. koz 
hova, pa je potrebno pojasniti, da ima Zavod pravico > < 
dolžnost zahtevati pri poravnavi stroškov zdravstvenega va , 
stva ime in priimek zavarovane osebe in druge zavarovalnis ; 
identifikacijske podatke, saj mora vendar plačati storitev a f 
tehnični pripomoček. Dolžan pa je v skladu z Zakonom o va t 
stvu osebnih podatkov in Pravilnikom zavoda o varovan) { 
osebnih podatkov varovati vse osebne podatke zavarovane p 
zato je v pogodbi z dobaviteljem zahteval tudi varovanje i 
teh. Hkrati je zagotovil, da vse evidence vodi višja me°icinfj , 
sestra, ki je prav tako zavezana varovati tako osebne k. i 
obračunske podatke, ker v skladu s pogodbo predstavi) j si 
poslovno tajnost. Vsaka morebitna kršitev se obravnava p ? 
ustreznih predpisih. N 

i ^ 
O stanju zdravstvene vzgoje v osnovni zdrav ^ 
stveni dejavnosti  „ N 

te 
MATEJA KOŽUH NOVAK, Iz poslanske skupine Združeni ni 
lista, je vprašala: 0y 

»Ali Ministrstvo za zdravstvo meni, da zdravstveno-vzgol ,V 
aktivnost v sedanji obliki v osnovni zdravstveni dejavn (v j 
ni potrebna? Če je tako; prosim, da navede dokaze za 
pa, katere aktivnosti načrtuje, da bo lahko izpolnjena pri 
teva Zakona o zdravstveni dejavnosti. nij 

9o 
Če meni, da so koordinatorji na nivoju osnovne zdravstv Po 
dejavnosti potrebni, prosim, da ministrstvo odgovori, 
namerava storiti in kako hitro namerava ukrepati, da m ^ 
zdravstvene vzgoje v zdravstvu ne bo razpadla.« ^ 
Ministrstvo za zdravstvo je odgovorilo: Nova'°c 

V zvezi s poslanskim vprašanjem dr. Mateje Kožuh "0nv»n 
o tem ali Ministrstvo za zdravstvo meni, da zdrav ] r 
vzgojna aktivnost v sedanji obliki v osnovni zdravstv.?n,in$titi -' 
nosti ni potrebna, je Ministrstvo za zdravstvo za.Pr0®, l/stvoi'?,i 

za varovanje zdravja, da izvede analizo stania.z m0Ser n 
vzgoje v osnovni zdravstveni dejavnosti. Stanje v m »tv€ 
maju 1993 je bilo naslednje: 

V regiji KRANJ nimajo v nobenem zdravstvenem domu 
slenega koordinatorja za zdravstveno vzgojo. Njihovo ^ le 
delno pokrivajo glavne sestre. 
V regiji MURSKA SOBOTA so koordinatorji za fdra^-V

rVjv, 
vzgojo zaposleni v vseh zdravstvenih domovih ,n » $ j 
polovičen delovni čas v kombinaciji z drugimi delovni )r_u 
gami. V ZD Lendava se pojavlja težnja, da bi koomesM1i» 
zdravstveno vzgojo prerazporedili na drugo delovno ^ 
V regiji RAVNE NA KOROŠKEM se koordinatorji za 
stveno vzgojo zaposleni sicer v vseh zdravstvenih o ■ ir, ( 
vendar za manj kot polovičen delovni čas. Meni) . 0{j( 
potrebovali dodatne kadre ali kadre, ki bi lahko nSQ 
področju delali več časa. •! 

  poroči'" <*i 



V regiji KOPER so koordinatorji za zdravstveno vzgojo zapo- 
sleni v vseh zdravstvenih domovih razen v Ilirski Bistrici: 
v dveh ZD sta zaposlena za polni delovni čas, v ostalih za 
polovičen oz. manj kot polovičen (Postojna). Predlagajo, da bi 
vsi delali na zdravstveni vzgoji poln delovni čas. 
V regiji NOVO MESTO nfmajo - tako kot v regiji Kranj 
- v nobenem zdravstvenem domu zaposlenega koordinatorja 
za zdravstveno vzgojo. Njihovo vlogo delno pokrivajo glavne 
sestre in sestre v posameznih dispanzerjih. 
V regiji NOVA GORICA so koordinatorji zaposleni v vseh 
zdravstvenih domovih razen v Tolminu. Obstoja težnja, da 
bodo zaradi neurejenega financiranja teh delavcev, koordina- 
torko za zdravstveno vzgojo v ZD Nova Gorica prerazporedili 
na drugo delovno mesto. 

V regiji LJUBLJANA nimajo koordinatorjev za zdravstveno 
yzgojo v naslednjih ZD: Kočevje, Cerknica, Idrija, Vrhnika, 

r01 Hrasnik, Zagorje in Litija. V štirih ZD so koordinatorji zapo- 
tf sleni za polni delovni čas, v preostalih, kjer taki delavci obsta- 

lo iajo, pa za polovičnega. V nekaterih ZD se pojavljajo težnje, da 
JU bi jih prerazporedili - npr. ZD Ljubljana-Siška. 

V regiji MARIBOR nimajo koordinatorjev za zdravstveno 
ŽU' vzgojo v ZD Lenart, Slovenska Bistrica in Ormož. Te naloge 

,|( delno pokrivajo glavne sestre. 

&K< V refl'i' CELJE so koordinatorji za zdravstveno vzgojo zapo- 
, a| 8'eni v vseh ZD razen v Mozirju. Razmerje med polno in 
y8l Polovično zaposlitvijo se nagiba v korist polovične. Menijo, da 
inp bi potrebovali več delavcev, ki bi se ukvarjali z zdravstvenovz- 
c0, flojno dejavnostjo, da bi lahko sistematsko izvajali nacionalni 
} K P'ogram vzgoje za zdravje. 

't!! i* nav®denega lahko razdelimo regije v tiste, v katerih: *1 '• koordinatorjev za zdravstveno vzgojo v osnovnem zdrav- 
ila) atvenem varstvu sploh NI: v regiji KRANJ in NOVO MESTO. 

2; mreža je delna: v regiji LJUBLJANA, MARIBOR, KOPER, 
^ NOVA GORICA In CELJE. 
raV 3- Pojavljajo se težnje po odpuščanju koordinatorjev v osnov- 

nam zdravstvenem varstvu: MURSKA SOBOTA (ZD Lendava), 
^ NOVA GORICA (ZD Nova Gorica) in LJUBLJANA (ZD Šiška). 

[? anket je tudi razvidno, da je mnogo koordinatorjev zaposle- 
"'n za naloge zdravstvene vzgoje za polovičen delovni čas 

kombinaciji z drugimi delovnimi nalogami, kar predstavlja 
°viro za resno zdravstvenovzgojno delo. 

[io^v Usmeri*vah, ki jih je Ministrstvo za zdravstvo začrtalo 
.„»jPlanu zdravstvenega varstva Republike Slovenije do leta 
*■' bk '® razvidno, da i« pospeševanje in povrnitev zdravja Prebivalcev temeljni družbeni cilj naše države. Sodobno orga- 

zirana in vsebinsko ustrezna zdravstvena vzgoja je predpo- 
iv*nDn!<*a dose9° tega cilja. Zato bo Ministrstvo za zdravstvo ■ K ,? P'ralo naslednjo organizacijsko in finančno ureditev 
„Ve* dravstvene vzgoje: 

^ganizacijski VIDIK 
oelo na področju zdravstvene vzgoje je potrebna mreža 

^°v8Vari cev v Sloveniji. Mreža je v sektorju zdravstva izobliko- val * na treh nivojih, ki so med seboj povezani: 
dei.8'} ^'V0; republiška enota na Inštitutu za varovanje zdravja; 
nSti%ir®9'onalni koordinatorji za zdravstvenovzgojo (refe- stve'j na Zavodih za zdravstveno varstvo v 9 območjih); 
10 koordinatorji za zdravstveno vzgojo na nivoju zdrav- ®nega doma in bolnišnice. 

zaP1 

! vloicij^^'^ka enota za zdravstveno vzgojo ima naslednje funk- 
1, v 

[etieno metodološki center ( raziskovanje, spremljanje stv ri,ev in ugotovitev na področju zdravstvene vzgoje 
,u In pri nas: teorija, metode, tehnike); razvoj stroke. 

1orj«','>ćno"<?Van'e Prior'1®'na področju ZV (srednjeročno, dolgo- 
pest" "le Paniranje), izdelava programov za krepitev in ohranja- 

, ^ivoiu 
avifl. koordinacija in usmerjanje ZV dejavnosti na 

Z^''Crepubllke. organizacija izvajanja ZV programov repu- 
na n pomena- Prevladujoči način dela pri razširjanju vse- 

' t< °deiourVem in dru9em "ivoju je edukacija edukatorjev. 
n8 n soafi| ie 3 tujino, dajanje pobud za pripravo ZV materialov '°vanje pri njihovi pripravi, dajanje pobud za izobraže- 

vanje kadrov za zdravstveno vzgojo, organizacija, koordina- 
cija (seminarji, predavanja, podiplomski študij, gradiva za 
edukatorje...). 
3. Skupaj z drugimi oddelki Inštituta evaluacija uspešnosti 
programov zdravstvene vzgoje, dejavnosti. 
Prvi in drugi nivo se povezujeta preko republiškega kolegija 
za zdravstveno vzgojo, ki ima sedež na Inštitutu za varovanje 
zdravja RS. Koordinatorji na Zavodih za zdravstveno varstvo 
oblikujejo program dela v skladu s programom dela v repu- 
bliki in glede na specifične razmere v svojem območju. 
Drugi in tretji nivo sta povezana preko delovnih teles, ki imajo 
sedež na Zavodih za zdravstveno varstvo. Tudi pri prenosu 
vsebin z drugega nivoja na tretji je prevladujoči način dela 
edukacija edukatorjev. 

FINANČNI VIDIK 
Zavzemamo se za financiranje celotnih republiških ZV progra- 
mov iz državnih proračunskih sredstev na prvem in drugem 
nivoju, kar pomeni vse baze od definicije in analize problema, 
preko oblikovanja strategije intervencije, metod intervencije 
do razširjanja informacij ter evalvacije. 
Tretji nivo, ki neposredno izvaja program v populaciji, naj bi 
bil predvsem financiran s strani zavarovalnice in to po peda- 
goških merilih. Tudi pri normativih je treba upoštevati dru- 
gačno naravo dela. 
Za tako organizacijo zdravstvene vzgoje pa bodo potrebni 
koordinatorji za zdravstveno vzgojo na nivoju zdravstvenih 
domov, ki bodo opravljali naslednje naloge: 
- vzdrževanje stikov z regijskim referentom za zdravstveno 
vzgojo 
- edukacijo kolegov v zdravstvenem domu 
- koordinacijo zdravstvenovzgojnega dela v zdravstvenem 
domu 
- pripravo delovnih planov za zdravstveno vzgojo na nivoju 
zdravstvenega doma 
- nadzor in koordinacija vodenja evidenc o zdravstvenovz- 
gojnem delu v zdravstvenem domu 
- pripravo poročil in analiz o zdravstvenovzgojnem delu na 
nivoju zdravstvenega doma 
- izvajanje neposrednega zdravstvenovzgojnega dela 
- drugo delo v zvezi z zdravstveno vzgojo na nivoju zdrav- 
stvenega doma; priprava zdravstvenovzgojnih razstavnih 
vitrin v zdravstvenem domu, vodenje evidence in skrb za 
avdiovizualna sredstva in zdravstvenovzgojne materiale, nad- 
zor nad avdiovizualnimi aparaturami in drugo. 
Poleg koordinatorjev za zdravstveno vzgojo opravljajo nepo- 
sredno zdravstvenovzgojno delo tudi drugi zdravstveni 
delavci in sodelavci v zdravstvenem domu. Večji del tega dela 
opravijo višje medicinske sestre v preventivni dejavnosti. V ta 
okvir sodijo naslednje zdravstvenovzgojne storitve: 
- individualno delo - posvet (min. 12 minut) 
- delo s skupino (6-12 ljudi) 
- demonstracija 
- kreativne tehnike 
- priprava razstave 
- tečaj , 
- seminar 
- predavanje 
- učne delavnice 
- igranje vlog in drugo. 
Neposredno zdravstveno vzgojo opravljajo poleg zdravstve- 
nih delavcev in sodelavcev v zdravstvenem domu tudi zdrav- 
stveni delavci in sodelavci v vseh ostalih zdravstvenih organi- 
zacijah. Tu gre večinoma za organizirano in planirano zdrav- 
stveno vzgojo v obliki tečajev ali dela z malo skupino. 
Finansiranje preventivnih in zdravstvenovzgojnih programov 
s strani ZZZS je ostalo v enaki višini kot je bilo v preteklih 
letih, zato izgovor, da ta dejavnost ni finansirana in s tem 
v zvezi razne težnje zmanjševanja programov zdravstvene 
vzgoje v zdravstvenih domovih niso upravičene. 
Ministrstvo za zdravstvo bo v zvezi z izvajanjem preventivnih 
programov in zdravstvene vzgoje ter proste izbire splošnega 
zdravnika, pediatra in ginekologa organiziralo sestanek 
z direktorji zdravstvenih domov. Namen tega sestanka bo 
razjasniti in odpraviti vse nepravilnosti, ki so se s tem v zvezi 
resnično pojavile. 
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O partnerstvu Cestnega inženiringa v mešani 
družbi Adria s sedežem v Trstu 

MARJAN PODOBNIK, poslanec SLS, je pristojnim naslovil 
naslednje vprašanje: 

1. S katerim sklepom, odlokom oziroma pravnim dokumen- 
tom je Cestni inženiring pridobil dovoljenje za vstop v part- 
nerstvo z Adrio? 

2. Kako je argumentirana potreba po partnerstvu vlade 
v tuji firmi za izvedo takega projekta? 

3. Kdo nastopa kot garant za 95 milijard lir, katera naj bi 
Italija prispevala za gradnjo osimskih cest? 

4. Kje je garancija razvidna v proračunu? 

5. Ali je obstajal oziroma še obstaja kak poseben aranžma 
v obliki partnerstva z neko tujo firmo tudi pri izgradnji Kara- 
vanškega predora? 

Odgovor vlade na poslančevo vprašanje je: 

K 1. in 2. vprašanju: 

Dne 5. 10. 1987 je bil med tedanjim Zveznim komitejem za 
promet in zveze in italijanskima družbama Fiat Impresit ter 
Autovie Venete podpisan skupen zapisnik, v katerem so bila 
dana izhodišča sodelovanje med italijansko in jugoslovansko 
stranjo pri zagotavljanju sredstev za gradnjo Osimskih cest. 
Zapisnik o nameri za vzpostavitev sodelovanja pri financira- 
nju, projektiranju, izgradnji in eksploataciji avtocest na odse- 
kih Razdrto-Fernetiči in Razdrto-Vrtoja ter za izvedbo pri- 
pravljalnih študij za izgradnjo ceste Hrpelje-Kozina-Reka so 
podpisali Mustafa Pljakić, član ZIS in predsednik Zveznega 
komiteja za promet in zveze ter prdstavnika družb Fiat Impre- 
sit in Autovie Venete. Iz njega so izhajale vse nadaljnje aktiv- 
nosti v medsebojnem sodelovanju, vključno ustanovitev 
mešane družbe s sedežem v Italiji, preko katere naj bi se 
zagotavljala sredstva zainteresiranih italijanskih družb za sofi- 
nanciranje Osimskih cest. Za članstvo v mešanem podjetju je 
bilo z zapisnikom predvideno tudi eno naše podjetje. 13. 
oktobra 1987 je bila ustanovljena mešana družba Adria 
s sedežem v Trstu. Partnerstvo Cestnega inženiringa v tej 
družbi, ki ga je ustanovila Skupnost za ceste Slovenije in ki je 
v ta namen pridobil registracijo za poslovanje v tujini ter 
soglasje tedanjega Komiteja za zunanjo trgovino v Beogradu, 
je skladno z zapisniško prevzeto obveznostjo predlagal 
Izvršni svet. 

Slovenska vlada neposredno ni partner v mešani družbi Adria 
iz Trsta, je pa v sodelovanju s pristojnimi italijanskimi 
oblastmi in to družbo opredeljevala različne možne rešitve 
zagotovitve take finančne konstrukcije, po kateri bi vsaka 
stran zagotovila polovico potrebnih sredstev za izgradnjo 
Osimskih cest. 

K 3. in 4. vprašanju: 

Z 12. členom zakonskih določil za razvoj gospodarske dejav- 
nosti in mednarodnega sodelovanje za Furlanijo-Julijsko kra- 
jino, provinco Belluno in mejna področja je določeno, da se 
pokrajini Furlaniji-Julijski krajini dodeli poseben prispevek 
v višini 94 milijard lir za obdobje 1991-1995 da bo lahko 
prispevala k financiranju - tudi preko poslovnih družb, kjer je 
sama soudeležena, vsekakor pa v sporazumu s pristojnimi 
osrednjimi državnimi administracijami - avtocestnih del, 
potrebnih za mednarodno povezavo mejnih prehodov Trst- 
-Fernetiči in Gorica -St. Andraž z jugoslovanskim cestnim 
omrežjem. 

Tako določena sredstva za sofinanciranje gradnje Osimskih 
cest z italijanske strani še niso bila dodeljena, niti ni bil 
natančneje opredeljen ali ponuđen način njihovega korišče- 
nja (posojilo ali nevračljiva sredstva) za ta projekt. Sledi, da ta 
sredstva niso niti vključena v republiški proračun, niti ne 

pogojujejo kakršnokoli garantno obveznost Republike Slove- 
nije. 

K 5. vprašanju: 

Pri gradnji predora Karavanke republiška vlada ni bila vklju- 
čena v nobeno tujo firmo. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za promet In zveze. 

Zakaj »špeharjeva hiša« na Vrhniki ni ustrezno 
zaščitena? 

MARIJAN POLJŠAK iz Samostojne poslanske skupine je, 
v Imenu volivcev nacionalne stranke z Vrhnike, vprašal: 
»Zakaj nI Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne In 
kulturne dediščine proglasil »Špeharjeve hiše«, Cankarjev 
trg 9, na Vrhniki, za objekt pod spomeniškim varstvom in 
ustrezno temu tudi postopal? Ali je nakup Zulić Kaslma in 
Allriza Abdlja te hiše legalen, saj obstaja dvom, da nista 
imela slovenskega državljanstva ob nakupu? 

Ministrstvo za kulturo odgovarja: 

V zvezi z v vprašanjem g. Marjana Poljšaka v zvezi s »Špehar- 
jevo hišo« na Vrhniki smo zaprosili za dodatna pojasnila 
Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne 
dediščine, Tržaška 4, ki pokriva območje občine Vrhnika. 
Gospa Jciša Vavken dipl. umet. zgodovinar, ki je kot konserva- 
tor - svetovalec pri Ljubljanskem regionalnem zavodu za 
varstvo naravne in kulturne dediščine v Ljubljani dolga leta 
spremljala vsa dogajanja v zvezi s »špeharjevo hišo« j® na 
našo željo pripravila izčrpen odgovor, ki v celoti osvetli pro- 
blematiko nepremične dediščine. 

Da pojasnimo primer »Špeharjeve hiše«, ki stoji na Vrhniki, na 
Cankarjevem trgu 9 tudi z naše strani, vam posredujemo 
sledeče informacije, dodatno k našemu dopisu z dne 28. '■ 
1993. 

T.im. »Špeharjeva hiša« na Vrhniki, Cankarjev trg 9, jo druga 
v levi obodni stranici, pred cerkvijo sv. Lenarta. 

To je obodna stranica trga, ki je v razvoju Vrhnike predstavlja' p), 
enega izmed treh vrhniških najstarejših naselitvenih jeder. |<c 

I sk 
Hiša je bila v posesti nekdanjega vrhniškega trgovca ve 
župana Ignacija Jelovška, ki je bil tudi dolgoletni mecen Iva" gri 
Cankarja. "a 

Objekt je bil leta 1970 spomeniško evidentiran ter oprede|i®n 

z varstvenim režimom I. stopnje, ki določa varovanje sta 
nega tlorisa, stavbne mase, gabarita, strešnega naklona 19 

kritine, plastike fasade oz. arhitekturnih detajlov ter barv svc 
prezentacijo fasad. ^ 

Status spomeniške evidence je ostal vseskozi nespremenjen fjbj 

Pobuda SO Vrhnike, da se stavba razglasi za spom®n^ 11,61 

- posredovana je bila v letu 1991 - pa je ostala nerea J?'ans- 
iz razloga, ker pobudi ni sledilo pogodbeno naročilo s fin s 
nim kritjem. V vmesnem času pa je bila stavba že prooa V(K 

Novi lastnik je postal Abdija Alirizi, slaščičar, Vrhničan, stan" 
joč v lastni hiši na Vrhniki, Stara cesta 1, oziroma n| 9 
sorodnik Kasim Zulič iz Ljubljane, Podvozna pot 18. ^ 

Prenos lastništva je bil delno sporen, povezan z 
obsegom števila dedičev. Kot glavna prodajalka je nas\ v (J 
dedinja, ki živi v Avstriji. Zadeva glede lastništva se je re 
celo preko sodišča v Ljubljani. ripi 
Spomeniška služba o realizaciji prodaje, ki je J31'®?. m n^uj. 
občinske davčne službe evidentirana 25. ali 26. 6.19» ' cjjp, 
bila obveščena. ta 
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Sicer pa prenos lastništva načeloma ne prizadeva spomeni- 
škega svojstva objekta. Obvezno je le izvajati namembnost, ki 
ustreza temu svojstvu. 

Seznanjeni smo bili s tem primerom, ko smo prejeli v vednost 
občinsko odločbo, ki je dovoljevala izvedbo priglašenih del. 

Vsa adaptacija notranjih prostorov je bila brez posegov 
v obstoječi tloris oz. arhitekturo. 

Nova lastnika sta hotela v pritličnem delu urediti kavarniško 
dejavnost, kar je tudi ustrezalo vrhniškim upravnim organom 
in za kar sta dobila tudi njihovo odobritev. 

V tem času smo se vključili. 

Glede na spomeniško evidenco objekta oz. njegovo histo- 
rično lokacijo, je novi lastnik moral investirati celovito arhe- 
ološko raziskavo tal v notranjščini. Pristal je tudi, da vključi in 
prezentira v prostoru eventuelne najdbe starejših substrukcij, 

bi se našle in imele večji pomen. 

Arheološki rezultati so bili v bistvu skromni; posebno v pri- 
merjavi s tistimi, ki so bili časovno nekoliko prej najdeni 
v Sodniji t.j. stavbi na Cankarjevem trgu 8. Vsekakor pa niso 
dosegli statusa, da bi se jih prezentiralo. 

Resnična škoda ob prenosu lastništva se je povzročila s tem, 
da je bilo razprodano Jelovškovo pohištvo in tudi ves arhivski 
'nventar, ki naj bi bil ohranjen na podstrehi. Odvažal naj bi se Celo s kamioni. 

Vsekakor je problem v tem, da je celota prešla v neprave roke, 
Pač ljudem, ki sami nimajo nobenih odnosov do naše dediš- 

i C|ne, niti ne poznajo naše kulture in ti so se tudi rade volje 
• "znebili« navedenega. 

Novi upravljalci stavbe so slovenski državljani s široko 
i tjnančno bazo, ki so jo dobili z dolgoletno slaščičarsko obrtjo. 
' ,Ce'°ti so se podredili zahtevam raznih strokovnih služb, v končni podobi pa je nastala v teh prostorih nekoliko poevro- 

Paizirana orientalska kavarnica. 

a )(h
na<:ialievanju sledi Vrhniki oz. grozi prodaja odlične stavbe °b Ljubljanici - t.im. »Jurčeve hiše«, nato stavbe na Tržaški 

^ c®sti in še bi se kaj našlo. 

^9'asitev objekta za spomenik odloži prodajo za eno leto, Ol|kor pač traja časovni razmak predkupne pravice občin- 

nU 

— organa, nato pa ga lahko lastnik proda tistemu, ki mu 
gr Ponudi. Slednji se nato »obveže« v celoti izpolniti vse 
na«o ene 'n sPomeniško varstvene pogoje in krog razprodaje ^.turne dediščine in slovenskega prostora je s tem 

^ v®dno zaščita spomenika sloni na »zavesti« prodajalca, ki 
SJ 'em, da mu ni vseeno, kam oz. v kakšne roke prodaja 

°l° Posest. 
o^Jhniki imajo tudi odličen primer prodaje spomeniškega 
bila a v Primeru »Stare pošte oz. Lovrenčičeve hiše«, ki je i« 8 Prodana IUV Vrhnika. Stavba je s celotno, tudi spreme- n° namembnostjo, ohranila spomeniško vrednost. 

nježno adaptacijo in prezentacijo pa je celo postala eden 
v«ni]ji^'h tovrstnih spomeniških objektov oz. primerov v Slo- 

^ko"|amo' da i® rešitev problema na prvem mestu v novi 
<Codaii' k' bi po evropskem zgledu ne dajala primata le 

-liti IU' temveč tudi ustreznemu kupcu - in to ne samo pri 
pil i djj. sPomeniških objektih - temveč tudi v primerih razpro- 
dal9 sDor^r

n
0f£ora; vsekakor pa ne iskati dežurnega krivca pri 

Js* 

"•"lijfj'vkon 
e,n zgodovinar J- ^ator-svetovalec 

Koliko zapornih kazni po odločbah sodišč iz dru- 
gih republik v letu 1992 ni bilo realiziranih? 

ŠTEFAN MATUŠ, Iz poslanske skupine SLS, je pristojne 
ponovno vprašal: »Koliko zahtev po posameznih občinskih 
sodiščih je bilo zavrnjeno oziroma neizvršenih leta 1992, 
kjer je šlo za zahteve za Izvršitev zapornih kazni na podlagi 
odločb po organu Iz ozemlja SFRJ in se nanaša na držav- 
ljane Republike Slovenije, ki so državljanstvo prejeli po 
uveljavitvi zakona o državljanstvu Republike Slovenije?«. 
Z dobljenim odgovorom (objavili smo ga v Poročevalcu št 
17,28. junija letos) pa poslanec ni bil zadovoljen, saj je hotel 
zvedeti natančne podatke. 

V ministrstvu za pravosodje so mu pripravili natančnejši od- 
govor: 

V zvezi s ponovnim poslanskim vprašanjem poslanske sku- 
pine Slovenske ljudske stranke, ki se nanaša na zavrnitev 
zahtev za izvršitev kazni zapora sodišč iz bivših jugoslovan- 
skih republik za državljane Republike Slovenije po uveljavitvi 
Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, pošiljamo dopol- 
nilne podatke z imeni in priimki oseb, za katere so sodišča 
zavrnila izvršitev kazni zapora. 

I. Temeljno sodišče v Ljubljani 

1. Enota v Ljubljani 

- Ismet Bač, rojen 10.1.1961, stanujoč v Ljubljani, Čežakova 
11, obsojen po Občinskem sodišču Sanski Most; 

- Franc Farner, rojen 21.5.1948, stanujoč na Lavrici, Vrečar- 
jeva 15, obsojen po Občinskem sodišču Rijeka; 

2. Enota v Trbovljah 

- Janez Škorja, rojen 14. 4. 1949 v Laškem, stanujoč 
v Zagorju, Levstikova 12, obsojen po sodbi Temeljnega 
sodišča v Derventi; 

3. Enota v Grosupljem 

- Vilko Cimperman, stanujoč v Grosupljem, ob Grosupeljš- 
čici 21, obsojen po Vojaškem sodišču v Sarajevu; 

4. Enota v Domžalah 

- Bojah Nahtigal, stanujoč v Domžalah, Veljka Vlahoviča 4, 
obsojen po sodbi Okrožnega sodišča v Puli; 

II. Temeljno sodišče v Mariboru 

1. Enota v Ruju 

- Marjan Milinovič, obsojen po sodbi Okrožnega sodišča 
v Varaždinu; 

- Slavko Solatnik, obsojen po sodbi Okrožnega sodišča 
v Varaždinu; 

- Slavko Pravdič, obsojen po sodbi Okrožnega sodišča v Va- 
raždinu; 

- Nada Čeh, obsojena po sodbi Občinskega sodišča v Varaž- 
dinu; 

III. Temeljno sodišče v Celju 

1. Enota v Šmarju pri Jelšah 

- Zlatko Bendela, rojen 22. 7. 1967 v Celju, stanujoč Na 
Livadi 3, Rogaška Slatina, obsojen po sodbi Občinskega 
sodišča v Zagrebu; 

103 



IV. Temeljno sodišče v Kopru 

1. Enota v Piranu 

- Robert Zajec, rojen 25.12.1964, stanujoč v Izoli, Kajuhova 
14, obsojen po sodbi Občinskega sodišča v Zagrebu; 

2. Enota v Postojni 

- Boris Vadnjal, stanujoč na Pivki, Vilharjeva 11, obsojen po 
sodbi Občinskega sodišča na Rijeki; 

V. Temeljno sodišče v Kranju 

1. Enota v Kranju 

- Marko Čebašk, obsojen po sodbi Okrožnega sodišča 
v Puli; 

2. Enota na Jesenicah 

- Šefik Mujčič, obsojen po sodbi Občinskega sodišča v Puli; 

VI. Temeljno sodišče v Novi Gorici 

1. Enota v Novi Gorici 

- Ivica Bago, obsojen po sodbi Občinskega sodišča na Ri- 
jeki; 

2. Enota v Tolminu 

- Andrej Primožič, rojen 17. 7. 1965, stanujoč v Breginju št. 
86, obsojen po sodbi Okrožnega sodišča na Rijeki; 

S podatki o tem, kdaj je katera od navedenih oseb pridobila 
državljanstvo Republike Slovenije ne razpolagamo (ima jih 
gotovo Ministrstvo za notranje zadeve), vendar smo prepri- 
čani, da so sodišča v Republiki Sloveniji zavračala sodbe 
sodišč bivših jugoslovanskih republik po 25. 6. oziroma 8.10. 
1991, ne glede na državljanstvo obsojencev, kar smo sicer že 
navedli v naši informaciji z dne 10. 6. 1993. 

Vprašanja po evakuaciji Slovencev iz Sarajeva? 

IVAN OMAN Iz poslanske skupine SKD, |e vpraial: 

»- Ali |e ministrstvo za zunanje zadeve ugotovilo osebo, ki 
je zakrivila, da so bili namesto Slovencev evakuirani neslo- 
vencl, Slovenci, ki so is bili na spisku za evakuacijo, pa so 
ostali v Sarajevu? 

- Ali je bila oseba, ki js to zakrivila, uslužbenec MZZ ali 
kako drugače pooblaičena MZZ? 

- Ali je ta oseba odgovarjala za svoje dejanje?« 
Odgovor zunanjega ministrstva je; 

Evakuacijo Slovencev iz Sarajeva je Ministrstvo za zunanje 
zadeve izvedlo po sklepu Vlade Republike Slovenije. 

Predlog za evakuacijo Slovencev iz Bosne in Hercegovine je 
Vlada Republike Slovenije obravnavala v oktobru 1992 in 
sklenila, da se evakuacija izvede, celotna naloga pa razdeli 
v dva projekta. Prvi projekt je zajemal izvedbo evakuacije 
same, zanj pa je bilo zadolženo Ministrstvo za zunanje zadeve 
v sodelovanju z Ministrstvi za notranje zadeve in za obrambo. 
K realizaciji naloge se je priključil tudi Rdeči križ Slovenije. 
Drugi projekt pa je vključeval ureditev položaja evakuirancev 
v Republiki Sloveniji, za kar je bilo zadolženo ministrstvo za 
zdravstvo, družino in socialno varstvo v sodelovanju z Ura- 
dom za priseljevanje In begunce, Ministrstvi za delo in za 
šolstvo in šport. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je v pripravi evakuacije izpe- 
ljalo številne aktivnosti, da bi zagotovilo pripravo ustreznih 
evidenc o Slovencih v BiH ter varno izvedbo njihovega pri- 
hoda v Republiko Slovenijo. Za pomoč smo prosili številne 
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mednarodne organizacije, kot: Visoki komisariat ZN za 
begunce, Mednarodni komite rdečega križa, UNPROFOR, 
generalnega sekretarja OZN Butrosa Galija, posebnega odpo- < 
slanca ZN Cyrusa Vancea, Visoko komisarko ZN za begunce 
Sadako Ogata, pristojne organe BiH in Rdeči križ BiH. 

Po pridobitvi zagotovil za varno izpeljavo evakuacije, je Mini-' 
strstvo za zunanje zadeve, v soglasju z ostalimi resorji, za < 
izvedbo evakuacije Slovencev iz Sarajeva zadolžilo Petra | 
Toša, svetovalca Vlade in vodjo sektorja za sosednje države in j 
države bivše Jugoslavije v ministrstvu za zunanje zadeve ter j 
kot njegovega pomočnika Aleksandra Novaka, državljana t 
Republike Slovenije, stalno živečega v Sarajevu in predsed- 
nika Zveze Slovencev v tem mestu. I 

r 
Razmere v Sarajevu v času izvedbe so zahtevale ponovno n 
dogovore z vsemi, v mestu in na poti evakuacije, pristojnimi d 
organi - tako z UNPROFOR-jem, organi BiH, HVO in Srbi. Vse 
strani so zahtevale predhodno verifikacijo spiska oseb zaj 
evakuacijo, kar je bil pogoj za varno izvedbo projekta. V ta n 
namen je predstavnik MZZ moral večkrat prehajati črto vojnih o 
spopadov, pri čemer je marsikdaj izpostavljal tudi svoje življe- j( 
nje za izvedbo navedenega projekta. 

3, 
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije ne razpo- t, 
laga s celovitimi podatki o slovenskih rojakih, ki živijo v BiH. Ifj 
Ministrstvo za zunanje zadeve je v pripravi spiska Slovencev 
v Sarajevu, v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, ^ 
soočilo vsa zaprosila za evakuacijo slovenskih rojakov z raz- 
položljivimi evidencami Ministrstva za notranje zadeve. Zvez«» 
Slovencev v Sarajevu je prav tako pripravila obširen spiseKh, 
oseb slovenskih rojakov, ki so v času priprav na evakuacijo^ 
izjavljali, da želijo biti evakuirani v Republiko Slovenijo. Oba|ja 
spiska sta bila podlaga za sestavljanje dokončnega spiskau 
v Sarajevu. Predstavniku MZZ je uspelo preko sredstev jav-ns 
nega obveščanja, posebnih kurirjev ter pomoči Zveze Sloven- 
cev, obvestiti vse slovenske rojake o pripravi, kraju ter dnevupr 
evakuacije. !9 

ob 
Na podlagi zbranih evidenc ter dokazil (izpiski iz rojstnih*p 
matičnih knjig (RMK), poročni listi, izpiski iz RMK za otroke^ 
slovenskih staršev), v posamičnih primerih pa tudi osebnij>ko 
pričevanj (zaradi uničenih osebnih dokumentov), je bil 
kovan dokončen spisek oseb za evakuacijo prvega potakr®:" 
oceni, težje izvedljivega konvoja čez območja pod srbskin^ 
nadzorom, katerega je vodil Peter Toš. Spisek za drugi kon v& 
voj, ki je odšel dva dni kasneje, preko območja pod hrvas^jgo 
nadzorom in ga je vodil Aleksander Novak, pa se je. 0 <vij 
upoštevanju istih izhodiščnih kriterijev, še dooblikoval. j|Sf 

Glede na težke, vojne razmere v Sarajevu, prekinjene (<on^g[,5vo 
kacijske tokove v mestu, intenzivno granatiranje tudi v an % 
priprave in odhoda konvoja, se precejšnje število Slovence 
na dan evakuacije ni uspelo priključiti konvoju, mnogi Pa 

se, iz osebnih in družinskih razlogov odločili ostati in vzir^lati'Tl0: 

za rešitev in ohranitev svojega doma ali še nekoliko poca* 
na možnost morebitne poznejše evakuacije. 

Kljub izredno težkim pogojem, vojnim razmeram, ie.b'c|oveio°i! 
kuacija varno in uspešno izpeljana, ljudje so prispeli v &i 
nijo sicer zelo utrujeni, vendar brez poškodb. V obeh s* k l 
nah je iz Sarajeva prišlo 287 oseb. 

Na podlagi tako zbranih evidenc ter izvedenega postopki M * 
Ministrstvo za zunanje zadeve iz Sarajeva evakuiralo si . u 
ske rojake in njihove ožje družinske člane, ne 9led®..na konvoi 
nost. Iz Sarajeva so v dnevih izvedbe evakuacije bili v k „p 
vključeni vsi slovenski rojaki, ki so to želeli oz. P°» . 
drugače, noben slovenski rojak pri vključitvi v konvoj a 
zavrnjen. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je, skladno z zgoraj na^jn?*jty£^ 
sklepi Vlade Republike Slovenije, opravilo svoje za 
v projektu evakuacije Slovencev iz Sarajeva. O pnp ! 

poteku in izvedbi evakuacije je redno obveščalo »ko _ 
Republike Slovenije, kakor tudi Predsedstvo RepubiiK ^ 

Z navedenim je odgovorjeno na celotno vprašanje P°slanCt 
gospoda Ivana Omana. 
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}; Kakšna bo usoda trilogije »Poletje v školjki«? 
e 

IRENA OMAN, poslanka Iz Samostojne poslanske skupine, 
. I® vprašala: 

® Glede na dejstvo, da so se ustvarjalci slovenskih filmov 
a poletje v školjki (I. In II. del) obrnili na slovensko javnost 
" * vprašanjem, kaj je z usodo lil., sklepnega dela trilogije 3 Poletja v Školjki, sprašujemo Ministrstvo za kulturo RS sie- 
'a leče: 
i- 

1. Ali so v proračunu za leto 1993 zagotovljena sredstva za 
'•allzacijo slovenskega mladinskega glasbeno-plesnega 

. Hlma Poletje v Školjki III. del in če niso, zakaj so Izpadli kljub 
,e bistvu, da je bil projekt odobren že pred dvema letoma? 

2- Ali je Ministrstvo za kulturo RS pripravljeno delno flnancl- 
ih
r|tl sklepni del trilogije in zakaj vse do danes s svojo 
^ločitvijo ni seznanilo niti ustvarjalcev filma, niti slovenske e" »vnosti? 

3. Ali obstajajo kulturni, poslovni, politični ali kaki drugI 
m ?r°kl, da tega projekta ustvarjalci trilogije ne morejo izpe- 
eV I®" do konca? 

^Ministrstvo za kulturo odgovarja: 

'ekt!8 P°slar|sko vprašanje poslanke Irene Oman, zastavljenim jj0"a 11. seji Državnega zbora Republike Slovenije, ki je pote- 
ba^a • asu od 26- do 30 julija 1993, in sicer v zvezi z zagotav- 

,kaS
eiTI sredstev za realizacijo tretjega dela slovenskega filma 

' u.. ULETJE V ŠKOLJKI« v proračunu za leto 1993, podajamo 
bo- S nji odgovor: 
,VUfcj1

ekt »POLETJE V ŠKOUKi 3« je bil dvakrat zapored, v letu 
Dhrl 'n ^9^ prijavljen na razpis Ministrstva za kulturo za 

nlhtoo 0vani° letnega programa, ki se financira iz dela sredstev 
3kfllak°ra4unu RePublike Slovenije, namenjenih kulturi, in ga je 
ni^ko i ~ vse osta'e predložene predloge - obravnavala 
bli-str lsiia (vsako leto v drugi sestavi), ki jo je imenovalo Mini- 
Jtni ° za kulturo. 

on-wa komisija (pod ministrom dr. Andrejem Capudrom) 
kif 'to DSVi Vesna Marinčič, Zdenko Vrdlovec, Marjan Strojan in 
ot^r hodnik je prijavljen projekt zavrnila z naslednjo utemelji- 

J° * dne 3. februarja 1993: »Scenarija kljub nekaterim 
*0t n'm rešitvam v tej konkurenci ne moremo priporočiti 

P^dnostni projekt. Prepričani smo, da je projekt zamudil 
netiyJ 'as, da predlagana zasedba le še pogojno ustreza zahte- 
icevfiin? Scenarija, pa tudi tema in sam koncept »najstniškega 
3 so^sta v svetovni kinematografiji doživela takšne spre- 
ajaSoj ' da v 'i,mu Predlaganega tipa in žanra ne vidimo 
lkati '"osti uspešnega filmskega projekta.« 

eVaCdn.ie "eto, 1992, ko je bila ustanovljena nova komisija 
ove-Voi^.H^Hlstrom Borutom Šukljetom) v sestavi Aleksandra 
;Upi-»pQj ■ Stsmko Kostanjevec in Aleš Debeljak, je projekt 

rij /-"JE V ŠKOLJKI 3« ponovno enakovredno konkuriral 
PfjLj p's. vendar je bil zavrnjen že pri prvi komisiji, ki je 

<a jlj i»ra'a scenarije. Utemeljitev je bila sledeča: »Dober scena- 
ven«truk,nadalievanje prvih dveh Školjk, pa vendar - sodobna 
irod^osti a- sodobna problematika, toda vtis praznine in oslad- 
no! 1 Pa čeprav gre za povsem komercialni film.« 
Jagodi, 
li "^ilan |

8nt omenjenega filma Infomedija fiiming in direktor 
»vtorii lubič je bil o zavrnitvi projekta obveščen in s tem tudi 

11 "Ima (scenarist, režiser). 
ini^lBdg n 
Ižit^OkoI!810, da avtorji projekta niso sprejeli kritičnega mnenja 
ava^li s 

ne komisije in niso poskušali dodelati oziroma izbolj- 
fladSij L®nar'ja v smeri večje umetniške prepričljivosti in s tem 
jov^vtorj Va|itete, četudi gre za izrecno - po mnenju samih 

lih r' * ~ komercialni film, menimo, da ni nikakršnih dodat- 
IgpcPkt ža 

9ov. da bi ponovno ocenjevali omenjeni filmski pro- 
J^orebitno sofinanciranje iz sredstev v proračunu 
'ke Slovenije, namenjenih kulturi. 

    
°6*valec 

Problemi ob usklajevanju pokojnin 

IVAN SISINGER, poslanska skupina Združena lista, je 
postavil naslednje poslansko vprašanje: 

»Na zahtevo Upravnega odbora Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije je Vlada izdala uradno 
mnenje oziroma tolmačenje za izvajanje 160. člena sistem- 
skega zakona za pokojninsko In invalidsko zavarovanje 
Slovenije in 4. člena interventnega zakona o usklajevanju 
pokojnin v letu 1993. Tolmačenje je pripravilo Ministrstvo za 
delo, družino In socialno politiko. 

Ugotovljeno je, da uradno mnenje oziroma tolmačenje ne 
izhaja iz veljavnega sistemskega zakona, niti 4. člena inter- 
ventnega zakona, saj si omenjeno ministrstvo po svoje 
tolmači In prikazuje usklajevanje pokojnin na masi plač, 
česar zakona ne omenjata, saj še vedno velja, da se pokoj- 
nine mesečno usklajujejo z gibanjem In porastom povpreč- 
nih osebnih dohodkov - plač zaposlenih v Republiki Slove- 
niji. 

Takšno tolmačenje znova prispeva k upravičenemu razbur- 
janju med upokojenci in v vodstvu Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije. To pa zato, ker če bi usklajevanje 
pokojnin Izvajali na masi plač, bi to pomenilo v resničnem 
izvajanju pri usklajevanju pokojnin bistveno poslabšanje že 
tako nizkega standarda ogromnega števila upokojencev. 

Vlada Republike Slovenije nosi za novo nastalo razburjenje 
in nestrpnost med upokojenci veliko odgovornost, odgovor- 
nost pa nosi tudi pristojno Ministrstvo za delo, zato zahte- 
vam, da Vlada Republike Slovenije takšno Izdano mnen|e 
oziroma tolmačenje, ki ni v skladu z veljavnima zakonoma 
prekliče in izda uradno tolmačenje, ki bo izhajalo iz toza- 
devne veljavne zakonodaje, ter omogočilo Upravnemu 
odboru Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, da bo odločal o mesečnem usklajevanju pokoj- 
nin, če so za to podani pogoji glede na gibanje in porast 
osebnih dohodkov — plač zaposlenih in ne po tolmačenju, ki 
se prilagaja trenutnim sedanjim razmeram. 

Vlado Republike Slovenije tudi sprašujem, kdo je v njej 
odgovoren, da je takšno tolmačenje sploh bilo potrjeno in 
posredovano matičnemu odboru Državnega zbora in kdo je 
v Vladi odgovoren za zakonitosti pri Izdajanju takšnih tolma- 
čenj In mnenj?« 

Na navedeno poslansko vprašanje dajemo naslednji odgovor: 

1. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
je vložil zahtevo za obvezno razlago 160. člena zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 12/ 
92) in 4. člena zakona o uskaljevanju pokojnin in denarnih 
nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1993 (Ur. I. RS, št. 
12/93), o katerih so obstajale določene nejasnosti oziroma 
različne razlage. ' 

Šlo je za naslednji 

- Od kdaj se upošteva oziroma velja v 4. členu zakona 
o usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil za primer 
brezposelnosti v letu 1993 določeno razmerje med povprečno 
pokojnino in povprečno plačo? 

- Ali določba drugega odstavka 160. člena zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju predvideva uskladitev 
pokojnin z gibanjem plač v primeru, ko so se povprečne plače 
v posameznem mesecu znižale? 

Predlog zahteve za obvezno razlago je potem, ko je prejel 
mnenje Vlade Republike Slovenije, obravnaval Sekretariat za 
zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora in ugotovil 
naslednje: 

- Iz besedila določbe 4. člena zakona o usklajevanju pokoj- 
nin in denarnih nadomestil za primer brezposelnosti v letu 
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1993 jasno izhaja, da s to določbo opredeljeno razmerje velja 
od uveljavitve zakona, to je od 8. marca 1993 dalje in se torej 
upošteva pri izplačilu pokojnine za čas po tem datumu. 

- Iz določbe prvega odstavka 160. člena zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju jasno izhaja, da se pokoj- 
nine usklajujejo z mesečnim gibanjem plač, kar pomeni, da se 
povečajo, če se plače povečajo in zmanjšajo, če se plače 
zmanjšajo. 

- Po določbi drugega odstavka 160. člena navedenega 
zakona usklajevanje za nazaj od prvega dne meseca, za kate- 
rega je ugotovljen porast plač, velja samo v primeru porasta 
plač, torej v primeru pozitivne razlike pri uskaljevanju po- 
kojnin. 

Glede na navedeno po mnenju Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve obvezna razlaga zakona ni bila potrebna, ker 
so določbe 160. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju in 4. člena zakona o usklajevanju pokojnin in 
denarnih nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1993, 
jasne. Skladno s tem mnenjem, ki ga je obravnaval tudi 
matični odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno varstvo, 
Državni zbor Republike Slovenije zahteva za obvezno razlago 
navedenih določb ni uvrstil na dnevni red. 

2. Tako po poslovniku, ki se je uporabljal v času obravnave 
navedene zahteve za navedeno razlago kot tudi po novem 
poslovniku Državnega zbora Republike Slovenije daje 
obvezno razlago zakona le zakonodajalec. Vlada Republike 
Slovenije zato k zahtevi Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ni dala uradnega tolmačenja razlage oziroma 
obvezne razlage temveč le mnenje. 

3. V mnenju k predlogu za obvezno razlago 160. člena 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila Vlada Repu- 
blike Slovenije, je bila citirana določba prvega odstavka tega 
člena, po kateri se »pokojnine usklajujejo na podlagi uradnih 
statističnih podatkov o mesečnem gibanju plač vseh zaposle- 
nih delavcev na območju republike«. Navedene določbe se po 
dobesedni razlagi ne da razumeti tako, da se nanaša na 
gibanje povprečne plače na zaposlenega v republiki. 

Gibanje povprečne plače na zaposlenega v republiki se upo- 
števa pri usklajevanju pokojnin glede na določbo 139. člena 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po kateri 
Državni zbor vsako leto določi razmerje med povprečno sta- 
rostno pokojnino za polno pokojninsko dobo in povprečno 
plačo na zaposlenega v republiki. Zato, da bi bilo doseženo to 
razmerje in potem stalno ohranjeno, se morajo pokojnine 
povečevati glede na rast povprečne plače na zaposlenega 
v republiki. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

IVAN VERZOLAK, je v imenu Slovenske nacionalne stranke, 
postavil poslansko vprašanje o dodeljevanju socialnih sta- 
novanj in sicer: 

Na podlagi razpisa in pravilnika o pogojih in merilih za 
dodeljevanje socialnih stanovanj v najem, katera sta bila 
objavljena v vrhniškem časopisu »Naš časopis«, februarja 
1993, in v Primorskih novicah, 2. marca 1993, sprašujem: 

1. na kakšen način Republika Slovenije dovoljuje, da 
občine, npr. Vrhnika in Koper, da so lahko prišli na občinsko 
listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem, pretežno 
Neslovenci, ko pa je v Uradnem listu Republike Slovenije, 
št.: 18-10/1992 - IV., pod 8. členom točno določeno, da je 
splošni pogoj, ki ga prosilec mora izpolnjevati, da je upravi- 
čen do dodelitve socialnega stanovanja v najem, da je 
državljan Republike Slovenije in da ima stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji. 

2. Na kakšen način je komisija socialnih stanovanj v najem 
preverjala, da prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov, 
ni lastnik nepremičnine, ki presega 25% vrednosti primer- 
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nega stanovanja - določeno v 3. členu pravilnika o pogojih 
in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem. Pri 
tem me zanima, če je komisija preverjala premoženjsko 
stanje prosilcev tudi v bivših jugoslovanskih republikah. 

3. Posamezne stanovanjske probleme ne mislimo urejati na 
takšen način, vendar |e sledeči primer tako značilen za vse 
ostale primere, da ga moramo navesti: 

- to je primer nepravnega in nedemokratičnega reševanja 
stanovanjskega problema v občini Metlika, ki na žalost ni 
edini na škodo Slovencev. 

Ministrstvo za okolje in prostor je odgovorilo: 

V zvezi s poslanskim vprašanjem poslanske skupine Sloven- 
ske nacionalne stranke - SNS, na kakšen način Republika 
Slovenija dovoljuje, da lahko pridejo na občinsko listo za 
dodelitev socialnih stanovanj pretežno Neslovenci, kakor tudi 
način preverjanja premoženjskega stanja prosilcev za soci- 
alna stanovanja, ki zadeva letošnje dodeljevanje socialnih 
stanovanj v občinah Vrhnika in Koper ter konkreten stano- J 
vanjski problem ge. Marije Škof iz Metlike, naj pojasnimo 1 

naslednje: 

- stanovanjski zakon (Uradni list RS, št..18/91) določa v 100. 
členu, da so državljani Republike Slovenije, katerih skupni 
prihodek na člana družine ne presega višine, ki jo za upraviče- • 
nost do denarnega dodatka določijo predpisi s področja soci- I 
alnega varstva, upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja . 
v najem. Cenzus za upravičenost je kasneje opredelil zakon | 
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) v 26. členu. j 
V 101. členu stanovanjskega zakona pa so opredeljeni spjošni i 
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati državljani, da so upravičeni < 
do dodelitve socialnega stanovanja v najem. 

Na podlagi pooblastil, danih v 103. členu stanovanjskega j 
zakona, je Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno var- 
stvo v soglasju z Ministrstvom za varstvo okolja in urejanje 
prostora izdalo Pravilnik o merilih za dodeljevanje socialnm - 
stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92). 

Vse citirane določbe glede upravičenosti do dodelitve socia^ 
nega stanovanja v najem so skladne s 50. členom Ustav 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91), ki določa, da u 
imajo državljani pod pogoji, določenimi z zakonom, Pravlc . 
do socialne varnosti, sicer pa Ustava v 78. členu določa še, o 
država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridoDii •• 
primerno stanovanje. 
Glede na informacije, pridobljene s strani pristojnih upra^jj1 - 
organov v občini Koper ter v občini Vrhnika lahko zatndii • 0( 
da so bile v zvezi z oblikovanjem občinskih list za dodei|e _ 
nje socialnih stanovanj v najem v obeh občinah v c 5 
upoštevane določbe stanovanjskega zakona in pravim po * 
o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem, 
katerih so na potrjeno prednostno listo uvrščeni zgolj1a h 
Ijani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v teh bc 
nah. Podatek o nacionalnosti po zakonu ni relevanten. 

Na potrjeno prednostno listo je bilo v občini Koper uvrščs^ ^ 
158 upravičencev za socialna stanovanja, predmet °° '||8to o<j 
nja pa je 20 socialnih stanovanj. V občini Vrhnika pa I®. d0|jia 
uvrščenih 48 upravičenih prosilcev, občina pa bo o ^ 
v najem 13 socialnih stanovanj. i 
V obeh občinah so v postopku oblikovanja Predn0^Q^ofiifl 

preverjali premoženjsko stanje prosilcev zlasti s p'dpj8ati.lri 

pristojne davčne službe, vsak prosilec pa je moral p Uc 
tudi ustrezno izjavo. ^ 
Kot rezultat preverjanja premoženjskega stanja ®° v

f djtvij< ie - 
izločili iz kroga upravičencev dva prosilca, še Pred P pa it 
prednostne liste, postopek preverjanja dveh prosile ^ 
poteka. ^ Pre 

Premoženjskega stanja prosilcev v državah nekdanje SFR ^ 
iz znanih razlogov ni preverjalo. 

u ^ V 
Stanovanjsko vprašanje ge. Marije Škof je Ministrstv 
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okolje in prostor znano že nekaj časa, ker je imenovana 
v začetku leta zaprosila za posredovanje pri razreševanju 
njenega stanovanjskega vprašanja. 

Naše poizvedbe s tem v zvezi pri pristojnem upravnem organu 
občine Metlika so pokazale, da se je imenovana sicer uvrstila 
med upravičene prosilce za dodelitev socialnih stanovanj, 
vendar ni zbrala dovolj točk, da bi se uvrstila na listi višje 
oziroma med prvih 13 prosilcev, ki jim bo dodeljeno socialno 
stanovanje v najem. Proti ge. Škof je sedaj sprožen postopek 
vsled njene nasilne vselitve v neko občinsko stanovanje. 

V zvezi z navedbami o neuspešnem razreševanju njenega 
stanovanjskega vprašanja v preteklosti pa smo pri pristojnem 
upravnem organu občine Metlika pridobili informacijo, da je 
bila prednostna lista za dodeljevanje socialnih stanovanj 
v letu 1990 razveljavljena, na novem razpisu za dodeljevanje 
socialnih stanovanj v najem, pripravljenim na podlagi stano- 
vanjskega zakona in pravilnika o merilih za dodeljevanje soci- 
alnih stanovanj v najem pa se je, kot že rečeno, ga. Škof 
uvrstila prenizko. Tudi v občini Metlika so na potrjeno pred- 
nostno listo uvrščeni zgolj državljani Republike Slovenije 8 stalnim prebivališčem v občini Metlika. 

ODGOVOR 
i »'ade Republike Slovenije na pobudo dr. JANEZA 
- ZUPAN CA o uresničitvi projekta »Proizvodnja 
J olo-dlzelskega goriva« 

J)'- Janez Zupanec je na 10. seji Državnega zbora Republike 
. ^'ovenije, dne od 21. do 24. junija 1993 dal poslansko pobudo 
! pladnje vsebine: Vladi Republike Slovenije dajem pobudo, 
' ?.a omogoči realizacijo naslednjega projekta: »PROIZVOD- 

NA BIO DIESEL GORIVA« 

a fobudo naslavljam na Vlado zato, ker projekt zahteva uskladi- 
la ®v med naslednjimi ministrstvi: 

11 ~ j^jnistrstvo za znanost in tehnologijo 
~ Ministrstvo za okolje in prostor 

, ~ Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo V 

l Obr«lož!tev: 

g ®snovna izhodišča za mojo pobudo: 
oio-diesel gorivo ne onesnažuje okolja 

_ obstaja tehnološko znanje za proizvodnjo tega goriva 
^ „ Obstajajo potencialni proizvajalci tega goriva 
0 odn postopek vključuje reagent, ki bi bil sicer aj _ Padna snov v določeni veji industrije 

J D
r®aliz°cija projekta bi vnesla stimulativnost v kmetijstvo: 

KS ž n.['delavo oljaric zmanjšujemo onesnaževanje podtalnice ratnim ionom, hkrati pridobimo krmo za prašičerejo. 

6'" bo nSa izh°dišča, ki sem jih navedel, obstaja demokracija in na razpolago, ko bo vlada storila prvi korak. 
no 

■to Odgg* q° Pobudo daje Vlada Republik« Slovenije naslednji 

V|ad 
S, * načeloma sprejema dano pobudo. Strategija oskrbe 

® . 5ke !
n!l® z energijo, ki jo pripravlja Ministrstvo za gospodar- 

iti v're |®lavnosti, med drugim obravnava tudi nove obnovljive 
'Udi *a,erih sestavni del je tudi biodiesel gorivo. Znano je 
drUg a se s takšnim programom ukvarjajo tudi nekatere 

P'1 a|nim riave in da npr. Avstrija že razpolaga z nekaj komerci- 
''1°ie kP0s,0Pk'za pridobivanje takega goriva. Tudi v Sloveniji , S® "° nekaj poizkusov pridobivanja. 

^®V0H 
i0 Vlada RS zainteresirana tudi za projekt, ki ga 

J s1 "iinis,9a dr- Zupanec. Ko bo projekt dostavljen pristojnim 
k°nk,J,v°m.36 bo mo*no z niini seznaniti in zavzeti do njega Kre'nejše stališče. 

*'koliko 
bo projekt prijavljen na morebitni razpis o učinkoviti 

I0C valeč 

rabi energije Ministrstva za gospodarske dejavnosti, pa bo 
v tem sklopu proučena tudi možnost (so)financiranja. 

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

ODGOVOR OZIROMA POJASNILO 
Ministrstvo za šolstvo in šport na pobudo SNS 
- Samostojne poslanske skupine, da se uma- 
knejo »psihofizični testi« ob sprejemu v srednjo 
šolo 

SPS Državnega zbora Republike Slovenije je podala nasled- 
njo pobudo: 

Nedavno smo bili informirani, da bodo morali kandidati za 
vpis v srednjo šolo opravljati še tretjo vrsto preverjanja - test 
»psihofizičnih« sposobnosti. Rezultate bodo pošiljali, kot je 
bilo rečeno, psihologi v zapečatenih kuvertah. Osnovnošolci, 
ki so se prijavili na eno izmed srednjih šol, so obvezni 
k eksternemu preverjanju znanja slovenščine in matematike 
čez vso osemletko. Vendar, kot izhaja iz dopisa skupine 
staršev osmošolcev (12. 6. 1993), se šolske oblasti niso zate- 
kle k preverjanju znanja zaradi znanja, ampak k izločanju 
zaradi pomanjkanja prostora v šolah in proračunskega 
denarja in so vsled tega uvedli, za do sedaj, v javnosti nepoz- 
nane teste »psihofizičnih« sposobnosti. Skupina staršev 
osnovnošolcev, podpisnikov »Protesta«, se ob tem čudi, da je 
država Slovenija sprejela veliko število beguncev in je za vse 
te, ne glede na tujo pomoč, med prvimi v Evropi odprla šole za 
begunske otroke, kateraim je poskrbela tudi za učbenike. 
Medtem je tako v radodarni skrbi za otroke begunce pozabila 
na posodobitev in odprtje začasne srednješolske mreže 
v objektih, ki jih je pustila vojska. Prepričani so, da ima oblast 
sicer civilizacijske obveznosti, temelječe tudi na mednarodnih 
konvencijah, vendar so prepričani, da mora Vlada pokazati 
osnovni občutek kulturne distance spoštovanje in posluh do 
lastnega naroda in njegove šolajoče se generacije. 

Na navedeno poslansko pobudo dajemo naslednji odgovor 
oziroma mnenje: 

Srednje izobraževanje je dosegljivo in dostopno vsakemu pod 
enakimi pogoji. Te pogoje določa Zakon o usmerjenem izo- 
braževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89) in 
na njegovi podlagi sprejeti izobraževalni programi. 

Na žalost pa se ves čas dogaja, da posamezne srednje šole ne 
morejo vpisati vseh prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo 
pogoje za vpis in morajo uporabiti neprijetno omejevanje 
vpisa. Letos je vpis omejilo 52 srednjih šol. 

Omejitev vpisa se izvaja v skladu s 167. členom navedenega 
zakona in Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v usmer- 
jenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 5/81, 6/85, 6/90, 9/91 
in Uradni list RS, št. 7/92 in 10/93), in sicer tako, da k sklepu 
sveta šole o omejitvi vpisa ter kriterijem in merilom za izbiro 
kandidatov da soglasje Vlada. Pri izbiri se po šestem odstavku 
navedenega 167. člena upošteva učni uspeh v predhodnem 
izobraževanju ter znanje ozirom sposobnosti, ki so 
pomembne za uspešno izobraževanje oziroma opravljanje 
dela v določeni dejavnosti oziroma poklicu. To se ugotavlja 
z dokumenti o doseženih izobraževalnih rezultatih kandida- 
tov, preizkusom znanja, zdravniškim pregledom in drugimi 
oblikami primernosti kandidatov za izobraževanje po določe- 
nem vzgojno-izobraževalnem programu. 

Kriteriji in merila za izbiro kandidatov pri omejitvi vpisa so 
v funkciji selekciji oziroma izbire, tako učni uspeh v predhod- 
nem izobraževanju kot rezultati preizkusa znanja (t. im. 
eksterno preverjanje znanja) iz slovenščine in matematike. 
Tema dvema kriterijema je letos bilo za dvo in triletne pro- 
grame srednjega izobraževanja dodano še ugotavljanje spo- 
sobnosti za uspešno izobraževanje oziroma opravljanje dela 
v določeni dejavnosti oziroma poklicu ali t. im. »ugotavljanje 
psihofizičnih sposobnosti«. 
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V preteklih letih so namreč pri omejitvi vpisa v programa, 
katerih je pomembno zlasti praktično znanje in sposobnost za 
uspešno opravljanje poklica, kandidati s slabšim učnim uspe- 
hom bili izločeni, čeprav so bili motivirani in sposobni za 
praktično opravljanje dela. Kriteriji psihofizičnih sposobnosti 
je bil v skladu s sklepi o omejitvah vpisa in s soglasjem Vlade 
upoštevan le pri izbiri kandidatov za vpis v tiste dve in triletne 
programe srednjega izobraževanja, pri katerih so za poznejše 
opravljanje dela oziroma poklica pomembna praktična znanja 
in sposobnosti. Izmed vseh programov štiriletnega izobraže- 
vanja pa se je le pri izbiri za vpis v Srednjo šolo za oblikovanje 
in fotografijo upoštevalo tudi dosežen rezultat preizkusa psi- 
hofizičnih sposobnosti in nadarjenosti. 

Kriterij psihofizičnih sposobnosti je v funkciji boljšega usmer- 
janja, saj omogoča, da se vključijo v izobraževanje kandidati, 
ki imajo sposobnosti in nadarjenosti za kasnejše opravljanje 
dela oziroma poklica. Nelogično je, da bi isti kriteriji ob 
omejitvi vpisa veljali za bodočega gimnazijca in trgovca, fri- 
zerja, kuharja itd. 

Ugotavljanje psihofizičnih sposobnosti pri izbiri kandidatov 
ob omejitvi vpisa je bilo uvedeno na pobudo srednjih šol, 
Zavoda RS za šolstvo in šport in Republiškega zavoda za 
zaposlovanje. O tem so bile seznanjene osnovne in srednje 
šole z okrožnico Zavoda RS za šolstvo in šport že 23. 2.1993, 
da bi lahko seznanile s tem kandidate za vpis že na informativ- 
nem dnevu. 

Instrumentarij za ugotavljanje psihofizičnih sposobnosti so 
pripravili ustrezni strokovnjaki, sam preizkus je bil izveden ob 
sodelovanju psihologov iz drugih šol in Zavodov za zaposlo- 
vanje, pred njegovo izvedbo pa so bile upoštevane strokovne 
pripombe psihološke stroke in je zato Vlada tudi dala soglasje 
k kriterijem za izbiro kandidatov pri omejitvi vpisa. Ugotavlja- 
nje psihofizičnih sposobnosti je bilo opravljeno 12. in 19. 
junija in ga letos torej ni mogoče umakniti. 

O omejitvah vpisa v zvezi z izobraževalnimi željami in vpisnimi 
kapacitetami je Vlada v skladu z drugim odstavkom 167. člena 
Zakona o usmerjenem izobraževanju in v povezavi s 26. čle- 
nom Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS št. 4/ 
93) sklepala 29. aprila in 30. maja. Zaradi velikega števila 
omejitev vpisa je Vlada povišala normativ števila učencev 
v oddelkih 1. letnika z 32 na 36 (skupaj s ponavljalci), in 

povečala obseg vpisa za 40 dodatnih oddelkov za mladino. 
S tem se je število prostih mest za vpis povečalo z 32.261 na 
33.791, čeprav je bilo 15. aprila vseh prijav za vpis le 29.971. | 
Kljub tem ukrepom se je za 10.062 razpisanih prostih mest za 
vpis še vedno potegovalo 12.732 kandidatov. 

Neskladje med številom kandidatov in številom vpisnih mest 
je najizrazitejše v Ljubljani, Mariboru in Celju, predvsem na 
gimnazijah in v nekaterih drugih, zlasti za dekleta privlačnih 
programih (ekonomski, zdravstveni, trgovinski, gostinski, fri- 
zerski ipd.). Na strojnih in gradbenih in še nekaterih drugih 
šolah pa ostajajo še prosta mesta za vpis. O tem je Vlada 
ponovno razpravljala 8. julija in sklenila povečati obseg vpisa 
še za 7 oddelkov ter pooblastila ministra, da v okviru global- 
nega obsega vpisa odobri povečanje vpisa posamezni šoli, ki 
ima prostorske in kadrovske pogoje. 

16. julija je ministrstvo objavilo v časopisu Delo informacije 
o preostalih prostih vpisnih mestih, iz katere izhaja, da je na 
srednjih šolah prostih še 3630 vpisnih mest in sicer: 632 za 
dveletne poklicne šole, 2180 za triletne poklicne šole in 818 za 
štiriletne tehnične in druge strokovne šole ter gimnazije. 

Pobuda, da bi vojašnice bivše JLA, v katerih so sedaj begunci, 
lahko na hitro usposobili za potrebe srednjega šolstva, ni 
uresničljiva, proučujemo pa tudi to možnost, da bi zagotovili 
čim večjemu številu otrok šolanje v skladu z njihovimi željami. 
Ti prostori so bili usposobljeni za begunce že pred časom, 
njihova usposobitev in šolanje begunskih otrok, vključno 
s stroški za njihove učbenike, poteka z mednarodno, namen- 
sko finančno pomočjo, ki je ni mogče uporabiti za reševanje 
potreb našega srednjega šolstva. 

V zvezi s šolanjem tujcev je treba vedeti, da se tuji državljani 
lahko vključujejo v izobraževanje, kjer so še prosta mesta za 
vpis, vendar morajo plačati šolnino, razen otrok tistih, ki so 
zaposleni pri nas in ki plačujejo od svojega zaslužka davek, iz 
katerega se financira tudi izobraževanje. 

Menimo, da Ministrstvo za šolstvo in šport in Vlada Republike 
Slovenije izpolnjujeta pri izobraževanju civilizacijske obvez- 
nosti, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij, in da si prizade- 
vata omogočiti srednje šolanje celotni generaciji v skladu 
z mednarodno uveljavljenimi normami in našo zakonsko ure- 
ditvijo. 
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