
★ * 

DRŽAVNI ZPOR REPUBLIKE SLOVENIJA 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

^Ubijana, 18. januar 1994 Letnik XX Št. 3 

;°KALNA SAMOUPRAVA 
'edlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - EPA 495 - hitri postopek 2 

Jlitve 
'edlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah - EPA 494 - hitri postopek 4 

jSOKO ŠOLSTVO 
og zakona o spremembah zakona o visokem šolstvu - EPA 487 - hitri postopek 7 

|°TARIAT 
r®dlog zakona o notariatu - EPA 74 - tretja obravnava 
5ferendum in ljudska iniciativa 
Vili og zakona o referendumu in ljudski iniciativi - EPA 382 - druga obravnava 

9 

22 

28 

JOMETNI DAVEK 
r®dlog zakona o dopolnitvah zakona o prometnem davku - EPA 489 - prva obravnava 

^NARODNE LISTINE 
®đlog akta o nasledstvu mednarodnih pogodb, sklenjenih v zvezi s splošnim sporazumom o carinah in 
a V|ni (GATT), katerih članica je bila nekdanja SFRJ - EPA 490 29 

Joračun 
6dba o uskladitvi dohodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1993 30 

5ročilo o upravljanju z likvidnostnimi presežki proračuna od julija do oktobra 1993 42 

ločilo o izdanih poroštvih po 66. členu zakona o proračunu do konca oktobra 1993 ^ 44 

pišča Vlade Republike Slovenije do sprejetih predlogov zakonov in do sprejetih amandmajev 
rr°računskemu memorandumu za leto 1994 

rUTi 

y Slovenskega instituta za revizijo - EPA 418 

!?D0VI 

°9ram trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji 

JODNOSTI 
Racija o dvojezičnem poslovanju na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji 

Skoda 
°£ilo o odprtih vprašanjih vojne škode 

47 

49 

55 

70 

83 

% 81jde poslancev 92 



Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O LOKALNI SAMOUPRAVI - EPA 495 - HITRI POSTOPEK 

Predlagatelj: 
- dr. Franc ZAGOŽEN 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
RS podpisan poslanec predlagam 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI 

ki ga pošiljam v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora RS 

predlagam, da ga Državni zbor obravnava in sprejme po 
hitrem postopku na januarski seji. 
To je nujno zaradi tega, ker sedanje prehodne določbe 
Zakona o lokalni samoupravi ne omogočajo izvedbe 
reforme lokalne samouprave. Nastal bi položaj, ko v več- 
jem delu Slovenije ne bi bilo nikakršne lokalne samou- 
prave. 
V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora RS bo 
pri delu v delovnih telesih in v Državnem zboru kot pred- 
stavnik predlagateljev sodeloval dr. Franc Zagožen. 

Dr. Franc Zagožen, I. '■ 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi 

UVOD 

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 72/93), ki bo 
uveljavljen 14/1-1994, v prehodnih določbah ne omogoča 
normalne izvedbe zakona, zato je treba te določbe po hitrem 
postopku uskladiti. 

OCENA STANJA 

Izvajanje 95. člena Zakona o lokalni samoupravi v sedanjem 
tekstu bi vodilo v nemogoče situacije, ko bi bile razpisane 
volitve županov in občinskih svetov v območjih sedanjih 
občin, hkrati pa referendumi za oblikovanje novih občin 
v delih teh istih občin. To bi se dogajalo letos spomladi. 

RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Razlog izhaja iz ocene stanja. Prehodne določbe je potrebno 
medsebojno uskladiti in preprečiti nastanek nezakonitega in 
neustavnega položaja na področju lokalne samouprave. 

CILJI 

S predlaganim zakonom o spremembah in dopolnitvah 
zakona o lokalni samoupravi želimo omogočiti normalno izva- 
janje zakona in reformo lokalne samouprave. Hitri postopek je 
nujen, ker bo sicer nastal neustaven in nezakonit položaj že 
v marcu 1994. Zakon, ki ga spreminjamo, pa bo veljaven šele 
od 14/1-1994 dalje. Prej ni bilo mogoče predlagati sprememb, 
zato ni časa za redni postopek. 

NAČELA ZAKONA 

Zakon samo spreminja prehodne določbe v tem smislu, da se 
reforma lokalne Samouprave na podlagi novega zakona 
opravi hkrati na vsem območju države in na podlagi ustavne 
pravice o referendumskem določanju območij občin. 

FINANČNE POSLEDICE 

Zakon nima finančnih posledic. 

BESEDILO ČLENOV 

ob 

1.člen 

1. odstavek 95. člena se spremeni tako, da se glasi: 

Referendumi za določitev območij in ustanovitev občin "o 
izvedejo do 31. marca 1994, volitve županov in občinsk" 
svetov pa do 31. junija 1994. rei 

(Variantni dodatek: Na območjih kjer bodo zaradi nejasn"8' 
ali neskladnosti izidov potrebni ponovni referendumi, 56 

izvedejo do 31. maja 1994, volitve pa najkasneje do 31. 
bra 1994). 

2. člen 

98. člen se spremeni tako, da se glasi: 
flyj 

Državni zbor sprejme zakon o ustanovitvi in mejah J10^ 
občin v enem mesecu po izvedenih veljavnih referendu 
o ustanovitvi občin. 

3. člen 

1. odstavek 99. člena se spremeni tako, da se glasi: 

Občine, ki jih Državni zbor ustanovi z zakonom do 30Mr * 
izvedejo volitve do 30/6-1994. Občine, ki jih Državni . 
ustanovi z zakonom do 30/6-1994 izvedejo volitve najka ( 
do 31/10-1994. Občinski oziroma mestni sveti sprejmeJ0^ 
tute in druge akte, potrebne za prevzem funkcij P° j 
zakonu najkasneje v treh mesecih oziroma najkasneje 0 

12-1994. 
4. člen 

ViJ 
Doda se nov 99. a člen, ki se glasi: 

Do prevzema funkcij novih občinskih organov opf'Vi 
tekoče posle izvršni sveti sedanjih občin na podlagi veTO 
odlokov in so za svoje delo neposredno odgovorni res" 
ministrstvom. 

OBRAZLOŽITEV 

Območja in ustanovitev občin je mogoče uzakoniti na podlagi 
referendumske odločitve volilcev le istočasno za celo 
območje RS ali kvečjemu v kratkem časovnem razmaku za 
tiste občine, kjer bi bilo potrebno zaradi nejasnosti ali neus- 
klajenosti izidov referendume ponoviti. Določba 1. odstavka 
95. člena, če bi ostala nespremenjena, lahko vodi le v popoln 

kaos, hkrati pa je protiustavna, ker dovoljuje razpis 
v sedanjih občinah ali delih občin. Sedanje občine 
konjene tako kot to določa 139. člen ustave RS, okrnjfj 
občin pa bi bili predvsem nezakoniti, če bi se refe'ej 
izvedel samo v posameznih delih občine, ne pa n0 

območju. 

poroči °0l '0< 



Mogoče je npr. predvideti v skladu z ustavo in z zakonom 
nastanek mestnih občin Ljubljana, Maribor, Celje, Velenje, 
Ptuj, Ormož, Rogaška Slatina, Kranj, Novo mesto, Postojna, 
Ilirija, Nova Gorica, Koper, Izola, Piran in druge. 

fe referendumi ne bodo izvedeni na celotnih območjih občin, 
bhko že samo zaradi tega ostane velik del Slovenije brez 
bkalne samouprave. Ni namreč mogoče izvesti volitev na 
območju celotne sedanje občine, in tudi ne v tistem delu, kjer 
'oferendum ne bi bil opravljen, in ni mogoče uzakoniti novih 
občin, t če se npr. občinsko središče samo referendumsko 
odloči za mestno občino in določi njeno (omenjeno) območje. 

^odlagana rešitev v prehodnih določbah omogoča normalen 
Prehod v nov sistem. Na podlagi referendumov v krajevnih 
tkupnostih na območju cele države bo mogoče sprejeti zakon 
0 občinah pravočasno, da se izvedejo volitve že junija. Kjer bi 
bradi zapletov in kratkih rokov izidi referendumov v marcu 
Državnemu zboru ne omogočili nedvoumne odločitve, bi jih 
"laja ponovili, potem, ko bi s pomočjo arbitraže med sprtimi 

Besedilo členov, ki se spreminjajo 

95. člen 

^delih občin, kjer se državljani na zborih krajanov v krajevnih sl(upnostih, skladno z zakonom o referendumu za ustanovitev 
°bčin odločijo, da bodo izvedli referendume o oblikovanju 

sf Povih občin do 31. marca 1994, se izvedejo volitve do 30. 
iKMUnija 1994. V drugih občinah se izvedejo volitve aprila 1994, 

'6ferendumi o oblikovanju novih občin pa najkasneje do 31. 
'ecembra 1995. 

I# 
'0, 0 sprejetja nove sistemske zakonodaje za financiranje občin 
^ipada novo oblikovanim občinam delež javne porabe po 
Mjetem letnem proračunu preračunano na prebivalca, pri 
wier se začete naložbe nadaljujejo po sprejetem programu 

,4 

1» 

stranmi predlagali boljše rešitve. V večini novih občin bi torej 
opravili volitve že junija, v preostanku pa najkasneje oktobra. 
Predvidevamo, da bo takih primerov, kjer bo potrebno pono- 
viti referendume malo. 

V veliki veličini primerov bo tako od poteka mandatov seda- 
njih občinskih skupščin do izvolitve novih občinskih svetov in 
županov le dvomesečna praznina, kar ni nič izrednega. Zakon 
o lokalnih volitvah dopušča tako ureditev za primer predčas- 
nih volitev v občinske svete v 24. in 25. členu. 

Menimo, da je kljub temu smotrno z zakonom pooblastiti 
izvršne svete sedanjih občin, da delujejo do izvolitve županov 
in občinskih svetov, in določiti njihovo odgovornost (4. člen 
zakona), predvsem zaradi tega ker bodo verjetno v nekaterih 
novih občinah novi organi izvoljeni šele oktobra. Ta določba 
sicer ni nujna, ker se samo po sebi razume, da nekdo mora 
opravljati javne zadeve lokalnega pomena, dokler niso izvo- 
ljeni novi legitimni organi, je pa smotrno, da odpravlja pravno 
praznino. 

za tekoče leto. Država zagotavlja takojšnje in redno financira- 
nje novo nastali občini. 

98. člen 

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

99. 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. 

tf'N- 

POPRAVEK 
V 2. številki Poročevalca, Izšla je 10. januarja letos 
je v naslovu zakona objavljenega na 21. strani In 
na naslovnici napaka In sicer je naslov zakona: 
PREDLOG ZAKONA O PORAVNAVANJU OBVEZ- 
NOSTI DO BANK IZ IZPLAČANIH DEVIZNIH VLOG 
- EPA 482 in ne neizplačanih deviznih vlog, kot 
smo pomotoma zapisali. 

"'o čevalec 



Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O LOKALNIH VOLITVAH - EPA 4949 - HITRI POSTOPEK 

Poslanci Državnega zbora vlagamo na podlagi 174. in 201. 
člena poslovnika Državnega zbora 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH - hitri postopek. 

Spremembe in dopolnitve zakon o lokalnih volitvah je 
potrebno sprejeti po hitrem postopku, da se opravi uskla- 
ditev s sprejetimi rešitvami v zakonu o lokalni samoupravi 
in omogoči izvedba lokalnih volitev. 

Kot predstavnik predlagatelja bodo na sejah Državnega 
zbora in njegovih delovnih telesih sodelovali predlagatelji 
zakona na podlagi medsebojnega dogovora. 

Predlagatelji: 
Tone PERŠAK, I. r. 
Tone ANDERLIČ, I. r. 
dr. LEO ŠEŠERKO, I. r. 
Polonca DOBRAJC, I. r. 
Miran POTRČ, I. r. 

dr. Jože PUČNIK, I. r. 
dr. Franc ZAGOŽEN, I. r. 
Ignac POLAJNAR, I. r. 
Irena OMAN, I. r. 
Maria POZSONEC, I. r. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah 

i. UVOD 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 21/12 1993 
sprejel zakon o lokalnih volitvah. Zakon je objavljen v Urad- 
nem listu Republike Slovenije, št. 72 z dne 31/12 1993, in 
začne veljati 15. dan po objavi, to je 15/1 1994. 

Na podlagi stališč in sklepov Državnega zbora ob prvi obrav- 
navi predloga zakona so bile v besedilu predloga zakona za 
drugo obravnavo prehodne določbe koncipirane tako, da se 
prve volitve v občinske svete izvedejo v novih občinah, usta- 
novljenih na podlagi zakona o lokalni samoupravi in zakona 
o referendumu za ustanovitev novih občin. V tretji obravnavi 
predloga zakona pa so bile prehodne določbe, ki se nanašajo 
na prve volitve občinskih svetov, spremenjene glede na pre- 
hodno določbo 95. člena zakona o lokalni samoupravi, po 
kateri se v aprilu 1994 izvedejo volitve v občinske svete 
v obstoječih občinah, do 30/6 1994 pa volitve v občinske svete 
v novih občinah, ki bodo ustanovljene na podlagi referendu- 
mov, izvedenih do 31/3 1994. Vendar rešitve, ki so bile spre- 
jete z amandmaji v tretji obravnavi predloga zakona, niso 
popolne in ne omogočajo izvedbo volitev v občinske svete 
v obstoječih občinah. Zato so nujne določene spremembe in 
dopolnitve zakona. 

V prvem odstavku 116. člena zakona je določeno, da se število 
članov prvega občinskega sveta določi v zakonu o ustanovitvi 
občin. V nadaljnjih dveh odstavkih so določeni kriteriji za 
določanje števila članov občinskih svetov. Ni pa določeno, 
s katerim aktom se določi število članov občinskih svetov 
v obstoječih občinah. Zato je potrebno 116. člen zakona 
dopolniti z določbo, da število članov občinskih svetov 
v obstoječih občinah določijo občinske skupščine z odlokom, 
ki ga sprejmejo najkasneje do 15. februarja 1994. Posebej pa 
je potrebno urediti volitve v mestni svet Mesta Ljubljana za 
čas, dokler ne bo ustanovljena mestna občina. 

V prvem odstavku 117. člena je določeno, da občinske skupš- 
čine v 30 dneh po uveljavitvi zakona o določitvi območij in 
meja novih občin sprejmejo potrebne predpise za izvedbo 
volitev v občinske svete in imenujejo občinske volilne komi- 
sije. Roka za sprejem potrebnih predpisov za izvedbo volitev 
v občinske svete in imenovanje občinskih volilnih komisij 
v obstoječih občinah ni mogoče vezati na uveljavitev zakona 
o določitvi območij in meja novih občin, ampak ga je treba 
vezati na uveljavitev zakona o lokalnih volitvah. Zato je 
potrebno ustrezno spremeniti določbo prvega odstavka 117. 
člena zakona. 

Poleg tega so iz drugih razlogov potrebne še naslednje spre- 
membe zakona: 

V prvem odstavku 25. člena je določeno, da se redne volity® ■ •   • !-15 v občinske svete opravijo najprej dva meseca in najpozneie 
dni pred potekom štirih let od prejšnjih splošnih voli<eV 

v občinske svete, v prvem odstavku 27. člena pa je določeno 
da se redne volitve v občinske svete razpišejo najprej 135 dn' 
in najpozneje 75 dni pred potekom štirih let od prejšnj"^ 
rednih volitev. V prehodni določbi 115. člena je določeno, 
se prve redne volitve občinskih svetov opravijo najprej dv« 
meseca in najpozneje 15 dni pred potekom štirih let P" 
opravljenih volitvah v občinske skupščine v letu 1990. 

?! 

Roka za izvedbo rednih volitev v občinske svete ni mogo^ 
vezati na iztek mandatne dobe občinskih svetov oziron« 
sedanjih občinskih skupščin, ker le-ta izteče ob različn^J 
času. Zato je ta rok treba vezati na dan prejšnjih rednij! 
volitev. Pri tem pa ni utemeljena določba, da morajo ^ 
volitve izvedene najkasneje 15 dni pred potekom štirih let 
dneva prejšnjih splošnih volitev. Ta rok bi bil utemeljen, č0lJ 
bil vezan na iztek mandatne dobe občinskih svetov ozirC" 
sedanjih občinskih skupščin, ni pa utemeljen, če se veže 0 
dan prejšnjih splošnih volitev. Zato je potrebno dolofj 
prvega odstavka 25. člena in določbo 115. člena zak0^ ur* 
spremeniti tako, da se kot skrajnj rok za izvedbo volitev dol® 
zadnja nedelja ali drug dela prost dan pred potekom štirih 
od prejšnjih rednih volitev v občinske svete oziroma od volffj 
v občinske skupščine v letu 1990, v prvem odstavku 27. 
pa je potrebno črtati rok za razpis rednih volitev najpozneje 
dni pred potekom štirih let od prejšnjih rednih volitev. 

. K 
1m, 

Če teh določb ne bi ustrezno spremenili, bi morale biti vo 
v občinske svete v obstoječih občinah opravljene 3. a'1,:, 
aprila 1994, to je na velikonočno nedeljo ali ponedeljek, *'1 
z zakonom določen kot dela prost dan. Ta dva dneva 
nista primerna za izvedbo volitev. Razen tega izvedba voli O — I; A inrlU 100/1 nI mnnrtAo nlnHn na tn Ha moroin nh^iP' . 3. ali 4. aprila 1994 ni mogoča glede na to, da morajo občin1. 

  -- dnen K. 

''o 
to, 
POf/ 
i 

te 

S 

% 

Mr/ 
Drv, skupščine sprejeti predpise za izvedbo volitev v 30 

uveljavitvi zakona o lokalnih volitvah, to je do 15. febru1^ 
1944, in da pred tem ni mogoče razpisati volitev. Volitve. ° 
naj bi bile opravljene 3. ali 4. aprila 1994, pa bi morale^ 1 

jj, to je 3. ali 4. februarja 1^ razpisane najpozneje 60 dni prej, 

V drugem odstavku 117. člena je določeno, da v občina'1. v drugem oastavKu n/. ciena je aoioceno, aa v oDcm^^ir-Bn 
bodo ustanovljene na podlagi referendumov, izvedenlj1 

marca 1994, prevzamejo naloge iz prvega odstavka, •"-"'to t# 

[ran 

Jjo, 
sprejem potrebnih predpisov za izvedbo prvih volitev v oDjjl 
ske svete in naloge občinskih volilnih komisij, volilne ko?'^ 5fe/y 
referendumskih območij. To določbo je potrebno razširit1^ jHc 
na nove občine, ki bodo ustanovljene na podlagi 
mov, izvedenih do 31. decembra 1995. 

V objavljenem besedilu zakona je pred 19. členom izP' 

poročen r00 L 3'0, 



naslov oddelka »3. Volilne enote«, ki ga je zaradi preglednosti 
Potrebno vstaviti v besedilo zakona. 

besedilo členov 

l.člen 

V zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS. št. 72/93) se pred 
'9j členom doda naslov oddelka, ki se glasi: 

'3. Volilne enote«. 

" prvem odstavku 25. člena se besedi »15 dni« nadomestita 
* besedama: »zadnjo nedeljo ali drug dela prost dan«, beseda 
•splošnih« pa z besedo: »rednih«. 

3. člen 

prvem odstavku 27. člena se črtajo besede »in najpozneje 
'5 dni«. 

4. člen 

^115. členu se besedi »15 dni« nadomestita z besedama: 
Zadnjo nedeljo ali drug dela prost dan«. 

2. člen 

5. člen 

116. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se 

»Število članov občinskih svetov v obstoječih občinah dolo- 
čijo občinske skupščine z odlokom, ki ga sprejmejo najpoz- 
neje do 15. februarja 1994. Če odlok v tem roku ni sprejet, se 
voli v občinski svet toliko članov, kolikor je s tem zakonom 
določeno najmanjše število članov občinskega sveta glede na 
število prebivalcev v občini. 

Mestni svet Mesta Ljubljana šteje 45 članov, ki jih izvolijo 
občinski sveti občin na območju mesta izmed svojih članov. 
Vsak občinski svet izvoli v mestni svet enako število članov.«. 

Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti od- 
stavek. 

6. člen 

Prvi in drugi odtavek 117. člena se spremenita, tako da se 
glasita: 

»Občinske skupščine najpozneje do 15. febraurja 1994 sprej- 
mejo odloke o določitvi volilnih enot in imenujejo občinske 
volilne komisije. Če tega ne storijo, se volitve opravijo v občini 
kot eni volilni enoti, občinsko volilno komisijo pa imenuje 
Republiška volilna komisija. 

V novih občinah sprejmejo odloke o določitvi volilnih enot in 
opravljajo naloge občinskih volilnih komisij volilne komisije 
referendumskih območij. Odloke o določitvi volilnih enot 
sprejmejo v 30 dneh po uveljavitvi zakona o ustanovitvi 
občin.«. 

7. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

* '• členu: 

objavljenem besedilu zakona je pred 19. členom izpadel 
is/ov oddelka »3. Volilne enote«, ki ga je zaradi preglednosti 

i0,rebno vnesti v besedilo zakona. 
2. členu: 

za izvedbo rednih volitev v občinske svete ni mogoče 
ffati na iztek mandatne dobe občinskih svetov, ker le-ta 

izteče ob različnem času. Prav tako ga ni mogoče vezati 
? dan prejšnjih splošnih volitev, ki so lahko redne ali pred- 
le. Ta rok je treba vezati na dan prejšnih rednih volitev. Pri 
y 1? Pa ni utemeljen skrajni rok 15 dni pred dnevom prejšnjih 

Ta rok bi bil utemeljen, če bi bil vezan na iztek 
fidatne dobe občinskih volitev. Zato je potrebno to 
,°'o(56o spremeniti tako, da se kot skrajni rok za izvedbo 
j"nih volitev v občinske svete določi zadnja nedelja ali drug 

® a prost dan pred potekom štirih let od prejšnjih rednih " m HM™ 
Kil® "tev. 
Siin* t 
lil'* 3- členu: 

skladu s spremembo prvega odstavka 25. člena je treba 
u„., J''Ven? odstavku 27. člena črtati rok za razpis rednih volitev 
e.J pozneje 75 dni pred potekom štirih let od prejšnjih rednih 

g* 

!!p/ ati, 
Ih1 

tit;> 
ed' 

členu: 

:PA; 

t^rnemba je potrebna iz razlogov, ki so navedeni v obrazlo- 
)i h!1" * 2. členu. Če te določbe ne bi spremenili, kot je predla- 

ni0, bi morale biti volitve v občinske svete v obstoječih 
• i!nah opravljene 3. ali 4. aprila 1994, to je na velikonočno 

*ljo ali na velikonočni ponedeljek, ki je z zakonom dolo- 
dela prost dan. Ta dva dneva očitno nista primerna za 

°~*bo volitev, razen tega pa izvedba volitev 3. ali 4. aprila 
' tudi ni mogoče glede na to, da morajo občinske skupš- 
sprejeti predpise za izvedbo volitev pred razpisom voli- 
lo je najpozneje do 3. ali 4. februarja, 1994, medtem ko 

prvi odstavek 177. člena zakona predpisuje, da morajo občin- 
ske skupščine sprejeti predpise za izvedbo volitev v 30 dneh 
po uveljavitvi zakona o določitvi območij in meja novih občin. 

K 5. členu: 

V 116. členu zakona je določeno, da se število prvega občin- 
skega sveta določi v zakonu o ustanovitvi občin. Ni pa dolo- 
čeno, s katerim aktom se določi število članov občinskih 
svetov v obstoječih občinah. Zato je potrebno 116. člen 
zakona ustrezno dopolniti. Upoštevaje predlagano spre- 
membo 115. člena zakona, je treba volitve v občinske svete 
obstoječih občin opraviti 17. aprila 1994 in jih je torej treba 
razpisati 60 dni prej, to je najpozneje 16. februarja 1994. Pred 
dnem razpisa volitev, to je najpozneje do 15. februarja 1994, 
naj bi občinske skupščine sprejele odloke o določitvi števila 
članov občinskega sveta. Za primer, da tega ne bi storile, je 
predvideno, da se v občinski svet voli toliko članov, kolikor je 
s tem zakonom določeno najmanjše število članov občin- 
skega sveta glede na število prebivalcev v občini. Za Mesto 
Ljubljana, dokler se ne ustanovi mestna občina, pa naj bi že ta 
zakon določil število članov mestnega sveta in način njihove 
izvolitve. Predvideno je, da naj bi mestni svet štel 45 članov, 
kar je najvišje možno število članov občinskega sveta po tem 
zakonu, člane mestnega sveta pa naj bi izvolili občinski sveti 
občin z območja mesta izmed svojih članov, s tem da bi vsak 
občinski svet izvolil v mestni svet enako število članov. 

K 6. členu: 

V prvem odstavku 117. člena je določeno, da občinske skupš- 
čine v 30 dneh po uveljavitvi zakona o določitvi območij in 
meja novih občin sprejmejo potrebne predpise za izvedbo 
volitev v občinske svete in imenujejo občinske volilne komi- 
sije. Roka za sprejem potrebnih predpisov za izvedbo volitev 
v občinske svete in Imenovanje občinskih volilnih komisij 
v obstoječih občinah ni mogoče vezati na sprejem zakona 
o določitvi območij in meja novih občin, ampak ga je treba 
vezati na uveljavitev zakona o lokalnih volitvah. Zato je 

°ro čevalec 



potrebno ustrezno spremeniti določbo prvega odstavka 117. 
člena zakona. V skladu s predlagano spremembo 115. člena 
zakona je predvideno, da naj bi občinske skupščine sprejele 
odloke o določitvi volilnih enot, in imenovale občinske volilne 
komisije do razpisa volitev, to je najpozneje do 15. februarja 
1994. Če tega ne bi storile, bi se volitve opravile v občini kot 
eni volilnih enoti, občinsko volilno komisijo pa bi imenovala 
Republiška volilna komisija. 

V drugem odstavku 117. člena zakona je določeno, da v obči- 
nah, ki bodo ustanovljene na podlagi referendumov, izvede- 
nih do 31. marca 1994, prevzamejo naloge iz prvega odstavka, 
to je sprejem potrebnih predpisov za izvedbo prvih volitev 
v občinske svete in naloge občinskih volilnih komisij, volilne 
komisije referendumskih območij. To določbo je potrebno 
razširiti tudi na nove občine, ki bodo ustanovljene na podlagi 
referendumov, izvedenih do 31. decembra 1995 v skladu s 95■ ' 
členom zakona o lokalni samoupravi. 

'"ca 

poročevd* 



Predlog zakona o SPREMEMBAH ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU 

- EPA 487 - HITRI POSTOPEK 

Dr. Dimitrij RUPEL 

Upoštevaje mnenje Sekretariata Državnega zbora za zako- 
nodajo in pravne zadeve št. 602-04/92-14/7, z dne 11.1. 
1994, nadomeščam svoj predlog zakona o spremembah 
zakona o visokem šolstvu z dne 4. 1. 1994 z novim 

- PREDLOGOM ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA 
O VISOKEM ŠOLSTVU brez variantnih predlogov. 

2 besedilom predloženega zakonskega predloga predla- 
gam besedilo prvotne variante k 1. členu kot osnovno 
besedilo prvega člena predloga zakona. Ob tem pripomi- 

njam, da so razlogi za izdajo zakona in cilji, ki se želijo 
doseči vsebinsko nespremenjeni. 

Predlagam, da državni zbor uvrsti predloženi predlog 
zakona o spremembah zakona o visokem šolstvu na janu- 
arsko sejo, in da ga obravnava zaradi potreb države 
v skladu z 201. členom poslovnika državnega zbora po 
hitrem postopku. Svoj predlog utemeljujem z dejstvom, da 
bi izvajanje drugega odstavka 60. člena zakona o visokem 
šolstvu, katerega spremembe so predlagane, lahko ogro- 
zilo kvaliteto univerzitetnih kadrov, posledično pa bi lahko 
negativno vplivalo na že doslej neprimeren odnos do 
vrhunskega znanja in izkušenj. 

dr. Dim.itrij Rupel, l.r. 

j[edlog zakona o spremembah zakona o visokem šolstvu 

"vod 

■Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

®k°n o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 
J''25/09 in 35/89) je visokošolskim učiteljem in znanstve- 
laelavcem, ki so izpolnjevali pogoje, predpisane za upoko- 
v izrecno omogočal, da so bili v delovnem razmerju do 70. 

j? ?!aros,i- Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/ U« jo stopil v veljavo 1. januarja 1994 pa je tako ureditev 

2! • V nasPro,iu s ,em )e določil, da lahko redni profesorji jaajo delovno mesto visokošolskega učitelja, znanstve- 
na delavca ter visokošolskega učitelja le do doseženega 65. 

starosti in to ne glede na izpolnjevanje pogojev, predpisa- 
la upokojitev. To določbo vsebuje drugi odstavek 60 

5sL2akona 0 visokem šolstvu, katere končno besedilo je , sdica sprejetega amandmaja v tretji obravnavi, po kate- 
H Se je prvotno določena starostna meja znižala s 70. na 65. 
Jaka sprememba je ob nespremenjeni formulaciji bese- 
, Povzročila, da se je osnovni namen - omogočiti rednim 
I ssorjem opravljanje dela dp izpolnjenega 70. leta starosti, 
Z 'zpolnjevanju pogojev za upokojitev s polno pokojnin- 

° ~ obm.il v testno nasprotje. Poleg tega je ta določba j°solske učitelje z najvišjim nazivom spravila v manj 
v,en položaj pri uresničevanju pravic iz delovnega raz- 
stg' Ob upoštevanju doslej veljavnega izobraževalnega 
3a je velika večina študentov lahko zaključila redni študij 
, Pri štiriindvajsetih oziroma petindvajsetih letih starosti. 
m? upoštevamo še postdiplomsko izobraževanje in 

ijo obveznost, ki je bila za različne generacije različna, ni 
,j net|jiv° dejstvo, da ni majhno število tistih rednih profe- 

ta d pri 65- ,e1ih starosti ne bodo imeli polne pokojninske 
k ■Ho določbi drugega odstavka 60. člena zakona o vise- 
lo šolstvu, pa ti profesorji ne bodo mogli več zasedati 
^ "ega mesta visokošolskega učitelja, znanstvenega 

ca in tudi ne delovno mesto visokošolskega sodelavca. 

ft,« )ih i0 zbralo Ministrstvo za šolstvo in šport kažejo, 
'3°3 zaposlenih visokošolskih učiteljev pri starosti 65 

J bo imel° P°lne delovne dobe kar 467 visokošolskih vjev, od tega 179 rednih profesorjev. Že v letu 1994 bi ne 
^ več opravljati svojega dela 9 visokošolskih učiteljev od 

*ar 8 rednih profesorjev. 

l^dnjih tabel je razvidno, da nekateri visokošolski učite- 
/■e bodo imeli polne pokojninske dobe pri 67. letih in tudi 

1 ?0. letih starosti. 
ta« 
£> visokošolskih učiteljev po strukturi 

ko bodo imeli polno delovno dobo: 

a) Število visokošolskih učiteljev s polno delovno dobo: 
leta starosti red. prof. izr. prof. doc. skupaj 
65 let ali manj 
67 let ali manj 
70 let ali manj 

285 
398 
454 

177 
249 
285 

177 
245 
278 

639 
892 

1017 

nazivov in letih 

b) število visokošolskih učiteljev z nepolno delovno dobo: 
67 let 66 42 43 151 
70 let 10 6 10 26 

Na neustreznost določbe drugega odstavka 60. člena zakona 
o visokem šolstvu je opozoril že Državni svet Republike Slove- 
nije, ki je prav iz tega razloga zahteval, da Državni zbor 
o zakonu pred razglasitvijo še enkrat odloča. V svoji zahtevi je 
izpostavil zlasti problem neusklajenosti te določbe s pokoj- 
ninskimi in delovnopravnimi predpisi in opozoril, da so s tako 
določbo postavljeni redni profesorji z najvišjim nazivom 
v bistveno manj ugoden položaj kot ostali visokošolski uči- 
telji. 

Ob obravnavi zahteve Državnega sveta je tudi Odbor za kul- 
turo, šolstvo in šport kot matično delovno telo določbo dru- 
gega odstavka 60. člena ocenil kot povsem neustrezno. Zato 
je ob predlogu Državnemu zboru, danem v mnenju k zahtevi 
Državnega sveta, da naj zakon ob ponovnem glasovanju 
sprejme, dal tudi pobudo za čimprejšnjo spremembo ome- 
njene zakonske določbe. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj predloženega zakona je, odpraviti »absolutno« starostno 
mejo, po kateri redni profesor ne glede na izpolnjevanje 
pogojev za upokojitev, ne more več opravljati del visokošol- 
skega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega sode- 
lavca. Po taki rešitvi bi imeli redni profesorji enako kot vsi 
ostali visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski 
sodelavci možnost opravljanja dela na visokošolskem zavodu 
do izpolnitve pogojev, predpisanih za upokojitev. 

' 
Za visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske 
sodelavce naj se v celoti uporablja siceršnja zakonodaja 
s področja delovnih razmerij. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagane spremembe zakona o visokem šolstvu ne zahte- 
vajo dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije. 
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BESEDILO ČLENOV 
1. člen 

Drugi odstavek 60. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 67/93) se črta. 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

S predloženim predlogom zakona o spremembah zakona 
o visokem šolstvu je predlagano črtanje drugega odstavka 60. 
člena zakona o visokem šolstvu. S tako rešitvijo se v zakonu 
opuščajo specialne določbe, ki posegajo na področje delov- 
nopravne zakonodaje. Za uveljavljanje pravic iz delovnega 
razmerja bi se tako za vse zaposlene na visokošolskih zavodih 
uporabljali splošni predpisi s tega področja. Prvotni namen, ki 
je bil izražen v drugem odstavku 60. člena zakona o visokem 
šolstvu - omogočiti visokošolskim učiteljem z izjemnimi kva- 
litetami delo tudi po izpolnitvi pogojev za upokojitev - je 
mogoče doseči tudi v okviru splošnih predpisov. Veljavni 
zakon o delovnih razmerjih namreč omogoča, da lahko dela- 
vec, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do polne 

BESEDILO ČLENA ZAKONA O VISOKEM 
ŠOLSTVU (Uradni list RS, št. 67/93), KI SE 
SPREMINJA 

60. člen 
(delovna mesta) 

Delovna mesta visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 
in visokošolskih sodelavcev se javno razpisujejo in zasedajo 
v rokih in na način, kot to določa statut visokošolskega 
zavoda. 

Redni profesor lahko, ne glede na izpolnjevanje predpisanih 
pogojev za upokojitev, zaseda delovno mesto iz prejšnjega 
odstavka do doseženega 65. leta starosti. 

starostne pokojnine (zaradi česar bi mu prenehalo delovno 
razmerje), nadaljuje z delovnim razmerjem, če tako odloO 
pristojni organ organizacije oziroma delodajalca v skladu 
s pogoji, določenimi s kolektivno pogodbo oziroma splošni* 
aktom. 

Zakonski predlog predvideva uveljavitev sprememb zakoni 
o visokem šolstvu s prvim naslednjim dnem po objavi v Urad- 
nem listu Republike Slovenije. Tako rešitev narekuje potrebi 
da se čimpreje preprečijo neželjene posledice, ki bi jih imelo 
izvajanje drugega odstavka 60. člena zakona o visokem šol- 
stvu, poleg tega pa ne gre za poseganje v že pridobijeffl 
pravice drugih. 



Predlog zakona o NOTARIATU - EPA 74 - TRETJA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 63. seji dne 6. januarja 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O NOTARIATU 
NAVA, 

TRETJA OBRAV- 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi sklepa 14. 
seje Dražavnega zbora Republike Slovenije z dne 25/11- 
1993 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Hkrati je Vlada Republike Slovenije sprejela amandmaje 

k predlogu zakona o notariatu, ki vam jih pošiljamo 
v obravnavo. 

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 KOZINC, minister za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje. 

Predlog zakona o notariatu 

POGLAVJE: Temeljne določbe 

1. člen 

A 
e* 

Notariat je javna služba, katere delovno področje in poobla- 
čila določa zakon. 

Notariat opravljajo notarji, imenovani po tem zakonu, kot 
^oboden poklic. 

Savice in dolžnosti notarjev ureja ta zakon. 

2. člen 

^otarji kot osebe javnega zaupanja sestavljajo po določbah 
1e9a zakona javne listine o pravnih poslih, izjavah volje ozi- 
r°rna dejstvih, iz katerih izvirajo pravice; prevzemajo listine 
v hrambo, denar in vrednostne papirje pa za izročitev tretjim 
°$ebam ali državnim organom, in opravljajo po nalogu sodišč 
^deve, ki se jim lahko odstopijo po zakonu. 

3. člen 

Jjotarske listine so: notarski zapisi, notarski zapisniki in notar- 
ja potrdila. 

J°'arske listine in njihovi odpravki so javne listine, če so bile 
JPoštevane pri njihovem sestavljanju oziroma odpravljanju 
s® bistvene formalnosti, določene v tem zakonu. 

4. člen 

[Jotarski zapis je izvršilni naslov, če je v njem določena obvez- 
a
0st nekaj storiti ali dopustiti, če je glede takšne obveznosti 
JJvoljena poravnava in če zavezanec soglaša z neposredno 
^Ijivostjo notarskega zapisa. 

5. člen 
t 

,°'ar sme na zahtevo strank sestavljati tudi zasebne listine, 
^nepravdnih zadevah pred sodišči in v nespornih stvareh 

drugimi državnimi organi sme zastopati stranke kot 
. oblaščenec, če so zadeve v neposredni zvezi s kakšno 
°'arsko listino, sestavljeno pri njem. 

t|jar opravlja zadeve iz prvega odstavka tega člena, ima 'ar pravice in dolžnosti ter odgovarja kot odvetnik. 
L 
t'

a' ne sme zastopati stranke v postopku, v katerem se 
jJe'°ti ali deloma izpodbija listina, pravni posel ali drugo 

'anie, pri katerem je sodeloval kot notar v smislu 2. člena 
zakona. 

6. člen 

Notar mora opravljati zadeve iz 2. člena tega zakona pošteno 
in vestno v skladu s predpisi. 

Notar odgovarja stranki za škodo, povzročeno s kršitvijo dolž- 
nosti ali pooblastil, določenih s tem zakonom. 

Notar sme odkloniti opravljanje zadev iz 2. člena tega zakona 
samo iz razlogov, navedenih v tem zakonu. 

7. člen 

Ob pogoju vzajemnosti ima notarska listina, izdana v tuji 
državi, v Republiki Sloveniji enako pravno veljavo kot notar- 
ska listina, izdana po tem zakonu. 

Pod pogojem iz prejšnjega odstavka je tuji notarski zapis 
v Republiki Sloveniji izvršljiv neposredno, če se nanaša na 
pravice, ki niso v nasprotju s pravnim redom Republike Slove- 
nije, in če vsebuje vse elemente, ki so za izvršljivost potrebni 
po tem zakonu. 

II. POGLAVJE: Imenovanje notarjev in prenehanje pravice 
opravljanja notariata 

8. člen 

Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje po- 
goje: 
1. da je državljan Republike Slovenije, 
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmož- 
nost, 
3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov 
diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano 
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, 
4. da je opravil pravniški državni izpit, 
5. da ima pet let praktičnih izkušenj kot diplomiran pravnik, 
od tega najmanj dve leti pri notarju in najmanj eno leto pri 
sodišču, odvetniku ali javnem pravobranilcu, 
6. da je vreden javnega zaupanja za opravljanje notariata, 
7. da aktivno obvlada slovenski jezik, 
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za 
opravljanje notariata. 

Ne glede na 1. točko prejšnjega odstavka je, ob pogoju pravne 
in dejanske vzajemnosti, lahko imenovan za notarja tudi tuj 
državljan, ki izpolnjuje ostale pogoje iz prvega odstavka tega 
člena. 

Šteje se, da pogoj iz 5. točke prvega odstavka tega člena 
izpolnjuje tudi oseba, ki je pravniško delo opravljala pri 
notarju, sodišču, odvetniku oziroma organu s funkcijami jav- 
nega pravobranilstva v tuji državi, če je takšno delo koristno 

4-  °ročeva/ec 



za usposobljenost, ki jo zahteva opravljanje notariata v Repu- 
bliki Sloveniji. 

Šteje se, da pogoj iz 5. točke izpolnjuje tudi oseba, ki je 
opravljala najmanj pet let poklic odvetnika ali funkcijo sod- 
nika na pravdnem ali nepravdnem področju in oseba, ki je 
redni ali izredni profesor civilnega prava. 

Pogoja iz 6. točke ne izpolnjuje, kdor je v kazenskem 
postopku ali je bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega 
je moralno nevreden za opravljanje notariata, dokler se 
kazenska sankcija po zakonu ne izbriše, ali kdor se obnaša 
tako, da je mogoče na podlagi njegovega ravnanja uteme- 
ljeno sklepati, da ne bo pošteno in vestno opravljal notariata. 

9. člen 

Z notariatom je nezdružljivo opravljanje odvetništva ali kate- 
rekoli plačane službe oziroma funkcije. 

Notarju ni dovoljeno opravljanje poslov, ki so nezdružljivi 
z ugledom in neoporečnostjo, ki ju zahteva opravljanje nota- 
rata, ali zaradi katerih bi bilo lahko okrnjeno zaupanje v notar- 
jevo nepristranskost oziroma v verodostojnost po njem izda- 
nih listin. 

10. člen 

Notarja imenuje na prosto notarsko mesto minister za pravo- 
sodje na predlog Notarske zbornice Slovenije. 

Razpis prostega notarskega mesta objavi ministrstvo za pra- 
vosodje v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Izbiro kandidatov, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za imeno- 
vanje, opravi Notarska zbornica Slovenije. Za vsako razpisano 
prosto notarsko mesto predlaga za imenovanje ministru za 
pravosodje tri kandidate. 

Minister za pravosodje lahko na utemeljen predlog Notarske 
zbornice Slovenije imenuje notarja na prosto mesto v drugem 
kraju brez razpisa. 

Zoper odločbo o imenovanju notarja ni pritožbe, dovoljen pa 
je upravni spor. 

11. člen 

Število in sedeže notarskih mest določi ministrstvo za pravo- 
sodje tako, da pride najmanj eno notarsko mesto na območje 
okrajnega sodišča. Na območjih z večjo koncentracijo prebi- 
valstva ter intenzivnejšim gospodarskim poslovanjem se 
določi število notarskih mest tako, da pride najmanj po en 
notar na vsakih trideset tisoč prebivalcev. 

Minister za pravosodje spremeni število notarskih mest ali 
sedež notarskega mesta na predlog Notarske zbornice Slove- 
nije, če to narekujejo demografske ali gospodarske spre- 
membe posameznih območij ali spremenjene prometne ozi- 
roma druge komunikacijske razmere. 

12. člen 

Notar sme opravljati svoje poslovanje za vse območje Repu- 
blike Slovenije. 

Sodišča smejo nalagati opravljanje zadev v smislu 2. člena 
tega zakona samo notarjem, ki imajo sedež na njihovem 
območju. 

13. člen 

Notar sestavlja notarske listine v slovenskem jeziku 
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Na območjih občin, kjer je uradni jezik tudi italijanščina ali 
madžarščina, sestavlja notarske listine po izbiri strank v enem 
ali obeh uradnih jezikih. 

V tujem jeziku, ki ni uradni jezik, lahko sestavi notar listino na 
zahtevo stranke le, če izpolnjuje pogoje za sodnega tolmača 
in če je listina namenjena uporabi v tujini. 

Če stranke oziroma drugi udeleženci pri sestavljanju listine iz 
prejšnjega odstavka ne razumejo jezika, v katerem je listina 
sestavljena, mora listina vsebovati klavzulo, da jim je bila 
njena vsebina v celoti prevedena. Prevaja notar ali, na zahtevo 
stranke, sodni tolmač. 

14. člen 

Notar mora skleniti zavarovalno pogodbo za škodo, za katero 
je odgovoren strankam po obligacijskih predpisih. 

Najnižjo zavarovalno vsoto določi v soglasju z ministrstvom 
za pravosodje Notarska zbornica Slovenije. 

Notar je dolžan zavarovalno pogodbo iz prvega odstavka tega 
člena v 30 dneh vskladiti z zavarovalno vsoto iz prejšnjega 
odstavka. 

15. člen 

Pred prisego si mora notar priskrbeti pečat in žig. Pečat in ž'9 
morata vsebovati grb Republike Slovenije, ime in priim^ 
notarja, naziv notarskega mesta in ime kraja, v katerem i"13 

notar sedež. 

Odtis pečata in žiga iz prejšnjega odstavka ter notarjev podPis 

overi predsednik okrožnega sodišča, na območju katerega 
ima notar sedež. Overjena odtisa pečata in žiga ter overjen! 
notarjev podpis deponira predsednik sodišča pri Notars*1 

zbornici Šlovenije. 

16. člen 

Potem, ko so opravljena dejanja iz 14. in 15. člena tega 
zakona, izreče notar prisego pred predsednikom višjeg® 
sodišča, na katerega območju je sedež notarskega mesta, 
katero je notar imenovan. 

Prisega se glasi: »Prisegam, da bom spoštoval pravni rej 
Republike Slovenije in notariat opravljal vestno, pošteno 1" 
nepristransko.« 

17. člen 

Notarska zbornica Slovenije določi in objavi datum nastoP® 
poslovanja notarja v Uradnem listu Republike Slove™ 
potem, ko prejme kopijo zapisnika o prisegi. 

18. člen 

Notar, ki je bil imenovan na notarsko mesto v drugem 
nastopi poslovanje na tem mestu potem, ko sta odtisa pe^ 
in žiga ter overjen notarjev podpis deponirani po 15. 
tega zakona in ko Notarska zbornica Slovenije Objavi za 
njegovega poslovanja na tem notarskem mestu v smisli 
člena tega zakona. 

19. člen 

Notar se razreši: 
1. če pisno izjavi, da ne želi več opravljati notariata; 
2. če sprejme plačano službo oziroma funkcijo ali se 
v imenik odvetnikov (9. čl.); p 
3. če je obsojen za storitev naklepnega kaznivega dejanj0'^ 
se preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora $e 

mesecev ali na hujšo kazen; 
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4. če mu je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja 
notariata; 
5. če opravlja posle, ki niso združljivi z ugledom in neoporeč- 
nostjo, ki ju zahteva opravljanje notariata; 
6. če brez utemeljenega razloga ne začne poslovati z dnem, ki 
je določen kot začetek nastopa poslovanja (17. čl.); 
7. če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih 
Pogojev za opravljanje notariata; 
8. če je disciplinsko kaznovan z ukrepom odvzema pravice 
opravljanja notariata. 

Razrešitveni razlog iz prejšnjega odstavka nastopi v primeru 
iz 
1. točke prejšnjega odstavka z dnem, ko pisna izjava prispe 
k Notarski zbornici Slovenije, 
2. točke prejšnjega odstavka z dnem nastopa službe oziroma 
funkcije oziroma z dnem vpisa v imenik odvetnikov, 
3. in 4. točke prejšnjega odstavka s pravnomočnostjo sodbe, 
6- točke prejšnjega odstavka z dnem, ko bi moral začeti 
Poslovati, in 
8. točke prejšnjega odstavka s pravnomočnostjo odločbe 
disciplinskega organa. 

0 nastopu razrešitvenega razloga iz 1„ 2., 5., 6. in 7. točke 
Prvega odstavka tega člena obvesti Notarska zbornica Slove- 
nje ministrstvo za pravosodje takoj, ko zanj zve, o nastopu 
razrešitvenega razloga iz 3., 4. in 8. točke pa ga obvesti 
sodišče oziroma disciplinsko sodišče, ki je sodbo oziroma 
odločbo izdalo. 

Odločbo o razrešitvi notarja izda minister za pravosodje, 
'oper odločbo ni pritožbe, je pa dovoljen upravni spor. 

"I- POGLAVJE: Splošne določbe o notarskem poslovanju 

20. člen 

'totar mora imeti svojo pisarno v kraju, kjer je sedež njego- 
"ega notarskega mesta. 

Notarska zbornica Slovenije lahko dovoli notarju periodično 
fPravljanje poslovanja zunaj sedeža notarskega mesta, če 

l 'ako narekujejo potrebe prebivalstva. 

J ^adne ure notarskih pisarn predpiše minister za pravosodje. 

jj'otar lahko na predlog stranke opravi uradno dejanje zunaj 
j psa, določenega s predpisom iz prejšnjega odstavka, kot 

'udi ob praznikih ali dela prostih dnevih. 

21. člen 

||otar ne sme začeti poslovati pred dnem, ki je objavljen kot 
an začetka njegovega poslovanja. 

a 
6 ar' ki 'e nast°P" poslovanje na novem notarskem mestu, JJ°ra z istim dnem prenehati poslovati na prejšnjem notar- 

om mestu. 

22. člen 

J' ^otar ne sme poslovati v zadevah, iz katerih neposredno 
t® "lajajo pravice ali obveznosti zanj, za njegovega zakonca ali 
» o56*30, s katero iivi v izvenzakonski življenjski skupnosti, za * LS8t}e. s katerimi je v sorodstvu v ravni črti do kateregakoli 

I .°'ena, v stranski vrsti ali po svaštvu pa do drugega kolena, ali 
® Osebe, katerim je posvojitelj, posvojenec, rejnik ali skrbnik, 

v zadevah, v katerih je zakoniti zastopnik kakšnega udele- 
er,ca ali njegov pooblaščenec. 

Jurska listina, sestavljena v nasprotju z 21. členom ali prvim 
Stavkom tega člena, nima pravnih učinkov javne listine. 

F 

'•] 23. člen 
H °*ar ne sme opravljati zadev iz 2. člena tega zakona v poslih, 

y   

Poročevalec 

ki so po zakonu nedopustni ali o katerih sumi, da jih stranke 
sklepajo samo navidezno ali zato, da bi se ognile zakonskim 
obveznostim ali da bi protipravno oškodovale tretjo osebo. 

Prav tako ne sme poslovati z osebo, o kateri ve, da zaradi 
mladoletnosti ali iz drugega zakonskega razloga ne more 
veljavno sklepati pravnega posla. 

24. člen 

Če notar meni, da stranka ni upravičena skleniti določenega 
pravnega posla, mora stranko na to opozoriti. Če stranke pri 
zahtevi, naj se sestavi notarska listina, vztrajajo, mora notar 
zahtevi ustreči, vendar mora v listini navesti, da je stranke 
opozoril na tako pomanjkljivost. 

O odklonitvi poslovanja odloča na pritožbo stranke Notarska 
zbornica Slovenije. 

25. člen 

Notar mora varovati kot tajnost podatke o osebah, dejstvih 
oziroma pravnih razmerjih, glede katerih sestavi notarski 
zapis, kolikor iz volje strank ali vsebine pravnega posla ne 
izhaja kaj drugega. 

Predpisi o sodnih in upravnih postopkih določajo, kdaj in 
v kakšnem obsegu je notar dolžan dati podatke iz prejšnjega 
odstavka sodišču ali drugemu državnemu organu. 

Dolžnost iz prvega odstavka veže tudi osebe, zaposlene pri 
notarju. 

26. člen 

Preiskava ali zaseg listin, ki so v hrambi pri notarju, ter 
denarja in vrednostnih papirjev, ki jih je notar prevzel zaradi 
predaje tretji osebi, kakor tudi notarjevih poslovnih knjig in 
drugih dokumentov notarske pisarne je dovoljena samo glede 
listin in predmetov, ki so izrecno navedeni v odredbi o prei- 
skavi, izdani v kazenskem postopku. 

Pri preiskavi notarske pisarne mora biti navzoč predstavnik 
Notarske zbornice Slovenije. 

27. člen 

Notar ne sme biti priprt v kazenskem postopku, ki je uveden 
proti njemu zaradi suma kaznivega dejanja, storjenega pri 
opravljanju notariata, brez poprejšnjega dovoljenja senata 
treh sodnikov višjega sodišča, na območju katerega se vodi 
postopek. 

O odreditvi pripora sodišče obvesti Notarsko zbornico Slove- 
nije. 

28. člen 

Pečat in žig iz 15. člena tega zakona sme notar uporabljati 
samo za dejanja, ki jih je opravil med poslovanjem. 

Pečat in žig mora skrbno varovati pred dostopnostjo tretjim 
osebam. Če notarju pečat ali žig izgine ali ga izgubi, mora 
o tem brez odlašanja obvestiti Notarsko zbornico Slovenije. 

Novi pečat in žig, ki se morata po obliki razlikovati od prejš- 
njih, notar lahko uporablja po overitvi odtisov po 15. členu 
tega zakona. 

Enako velja, če je treba spremeniti vsebino pečata in žiga 
zaradi spremembe notarjevega imena ali sedeža. 

Če se prejšnji pečat ali žig najde ali spremeni, ga mora notar 
predati Notarski zbornici Slovenije, ki ga komisijsko uniči. 

11 



Če notar spremeni podpis, ga sme uporabljati šele potem, ko 
je overitev novega podpisa deponirana po drugem odstavku 
15. člena tega zakona. 

29. člen 

V notarski listini mora notar verno in popolno zapisati izjave, 
podane pred njim, oziroma dejstva, ki jih je neposredno 
zaznal. 

30. člen 

Če je pri sestavljanju notarske listine sodeloval drugi notar, je 
enako odgovoren za spoštovanje predpisov. 

V primeru iz prejšnjega odstavka vodi poslovanje tisti notar, 
na katerega so se obrnile za sestavo listine stranke. Ta notar 
listino sestavi, podpiše, pečati in hrani. Po določbah tega 
zakona o podpisih jo podpiše tudi drugi notar. 

31. člen 

Notarske listine morajo biti pisane na papir, ki glede formata 
in kakovosti ustreza standardom, določenim z aktom Notar- 
ske zbornice Slovenije. 

Izpisane smejo biti ročno s trajno obstojnim črnilom ali 
z napravami za pisanje tekstov, ki omogočajo trajno obstojen 
zapis. Uporaba drugih postopkov zapisovanja je dovoljena le, 
če zagotavljajo enake značilnosti kot natipkana listina. 

32. člen 

Prazna mesta v notarski listini morajo biti izpolnjena s črtami. 

Zneski, datumi in druge številčne oznake morajo biti izpisani 
tudi z besedami, razen številčnih oznak zemljiškoknjižnih 
vložkov oziroma parcel ter uradnih listov oziroma posamez- 
nih določb zakona ali drugega predpisa, na katerega se skli- 
cuje listina. 

33. člen 

V notarski listini ne sme biti besed ali znakov nad začetkom 
besedila, med vrsticami ali ob robu besedila. Vsaka beseda, 
znak ali podpis, ki se nahaja nad, ob ali med vrsticami bese- 
dila, se šteje za neobstoječ. 

34. člen 

V notarski listini se ne sme ničesar izbrisati. Če je treba del 
besedila prečrtati, mora biti to storjeno tako, da prečrtani 
tekst ostane čitljiv. 

Če je treba besedilo v listini spremeniti ali ga dopolniti, se sme 
to storiti na koncu listine, s tem, da mora biti nedvoumno 
označeno, na kateri del besedila listine se sprememba ali 
dostavek nanaša. Prav tako mora biti na koncu označeno 
mesto in obseg besedila, ki je bilo črtano v smislu prvega 
odstavka tega člena. 

35. člen 

Če obsega notarska listina več strani, se morajo le-te ozna- 
čiti z zaporednimi številkami. Če je vpisana v vpisnik, se 
označi tudi s številko in oznako vpisnika, pod katero je vpi- 
sana. 

Če obsega listina več pol, morajo biti vse pole prešite z jam- 
stvenikom, oba konca le-tega pa na zadnji strani pritrjena 
s pečatnim voskom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavaro- 
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vana z notarskim žigom oziroma pečatom. Enako velja za 
listine, ki morajo biti po zakonu ali drugem predpisu priložene 
javni listini. 

Če pooblastil in drugih prilog ni mogoče spojiti z notarsko 
listino na način, določen v prejšnjem odstavku, morajo biti 
opremljene z zaznamkom, da so priloge, in poslovno številko 
listine. Število in vrsta takih prilog se zapiše na koncu notar- 
ske listine pred podpisi. 

36. člen 

Vsako stran notarske listine parafirajo udeleženci in notar, ki 
je listino sestavil. 

Če udeleženec ne zna ali ne more pisati, parafirata namesto 
njega strani priči iz tretjega odstavka 37. člena tega zakona 

Parafe ne smejo segati v besedilo listine. 

37. člen 

Notarsko listino na koncu lastnoročno podpiše notar, ki jo )e 

sestavil, in poleg podpisa pritisne svoj pečat ali žig. 

Poleg notarja podpišejo na koncu listino udeleženci. Priče)0 

podpišejo, kolikor je njihovo sodelovanje pri sestavi listine p° 
zakonu potrebno. 

Če udeleženec ne zna ali ne more pisati, mora biti to v listi''1 

zapisano. V tem primeru morata pri sestavi listine sodelova" 
dve pismeni priči ali drugi notar, pred katerimi postavi udeie* 
ženec na listino svoj ročni znak, kar potrdita priči ozirom3 

drugi notar s svojim podpisom. 

Priči iz prejšnjega odstavka izbere udeleženec. 

38. člen 

Če na notarski listini ni podpisa in pečata ali žiga notarja, kil® 
listino sestavil, takšna listina nima pravnega učinka jav" 
listine. 

Posledice ostalih kršitev določb 31. do 37. člena tega zako"® 
za verodostojnost notarske listine oceni sodišče, če ta zakOn 

ne določa drugače. 

IV. POGLAVJE: Posebne določbe o notarskem poslovanl" 

Prvi oddelek: Način sestavljanja notarskih listin 

39. člen 

Preden začne notar sestavljati notarsko listino, mora ugotov'" 
osebno istovetnost strank in drugih udeležencev. 

Osebno istovetnost ugotavlja na podlagi uradnih dokumei'jj 
(osebne izkaznice, potnega lista) oziroma če to ni mogoč0' j 
kakršenkoli drug način, po katerem je istovetnost udeležen 
mogoče nedvomno izkazati. 

Način ugotovitve istovetnosti oseb, udeleženih pri se5,i 

notarske listine, mora biti vselej naveden v listini. 
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40. člen 

K Če je stranka gluha ali nema, mora notar zagotoviti, da'' 
vsebina notarske listine v celoti znana in razumljiva. 

Če je pri sestavljanju listine udeležena gluha ali nema stra^J 
ki ne zna brati, mora pri sestavljanju listine razen zapisnik P ( 
sodelovati tudi oseba njenega zaupanja, ki je spos°D 

stranki podati celotno vsebino listine. 
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Okoliščine iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena 
nora notar zabeležiti v listini z navedbo o tem, na kakšen 
lačin je bila stranki vsebina listine predočena. 

41. člen 

Notarsko listino morajo stranke in drugi udeleženci podpisati 
•pričo notarja. 

je listina podpisana brez prisotnosti notarja, mora oseba, 
ji jo je podpisala, podpis potrditi vpičo notarja kot lastnoro- 
čen. To potrdilo mora biti zapisano v listini, preden jo podpiše 
"otar. 

42. člen 

"otar mora pred sestavo notarske listine poučiti stranke 
0 vsebini in posledicah nameravanega pravnega posla ali 
'Jiave volje ter jih odvračati od nejasnih, nerazumljivih ali 
"voumnih izjav, zaradi katerih bi moglo priti do pravd ali 
l!Podbojnosti. Ce stranke pri svojih izjavah vztrajajo, jih mora 
"nesti v notarsko listino, ob tem pa navesti tudi opozorila, 
"ana strankam v zvezi z njimi. 

0r"gi oddelek: Notarski zapisi o pravnih poslih 

Vsebina notarskega zapisa 

43. člen 

^tarski zapis mora vsebovati: 
1 : Priimek in ime notarja, navedbo, da nastopa kot notar, in 
Mov sedež; 
' priimek in ime, rojstne podatke in prebivališče udeležencev 
javnega posla, njihovih pooblaščencev, zapisnih prič in tol- 
mačev; če so udeleženci pravnega posla pravne osebe, pa 
1'hovo ime in sedež ter ime in priimek predstavnika ali 

pooblaščenca; 
.navedbo o načinu ugotovitve istovetnosti oseb iz točke 2. 

; ,e9a odstavka; 
' j Vsebino pravnega posla, navedbo pooblastil ali prilog; 

, navedbo, da je bil notarski zapis udeležencem prebran ali 
3 so bile upoštevane formalnosti, ki po določbah tega 
'Kona nadomeščajo branje in da so udeleženci notarski 
j'Pis odobrili; 
^Jatum, če je potrebno tudi uro, in kraj sestave notarskega 

!_Podpise oseb, navedenih v točki 1. in 2., tega odstavka ter fiat ali žig notarja, ki je sestavil notarski zapis. 
to- pri sestavljanju notarskega zapisa sodeloval eden ali več 
.f

u9ih notarjev, mora vsebovati zapis podatke iz točke 1. 
eJSnjega odstavka tudi o tem notarju ter njegov podpis. 

■te* |i j se notarski zapis pozneje dopolni, popravi ali spremeni 
«rartU9'm no,arskifn zapisom, se mora to zabeležiti v obliki Jj9nega zaznamka na izvirniku prejšnjega notarskega 

t J;ISa. oziroma, če je ta izročen, na njegovem overjenem 
i! °Pisu, ki ga hrani notar. 
t 

44. člen 
' lid 

V. en°i smei° dodati notarskemu zapisu pooblastila in 
10,06 priloge v izvirniku ali prepisu. Le-te mora izdajatelj 
Ct■ v no'arskem zapisu, sicer ne dobijo večje verodostoj- ni kot bi jo imele sicer. 
I>til 

ji ijtj°9e. ki jih udeleženci še niso podpisali in ki niso javne 
n j16, morajo podpisati udeleženci, morebitne zapisne priče 
"otar. 

I 
it 

45. člen 
arski zapis, pri katerem niso upoštevane določbe 5. in 7. 

^ "°ro čevalec 

točke prvega odstavka 43. člena tega zakona, nima pravnega 
učinka javne listine. 

Sodišče oceni glede na okoliščine primera, koliko ukinjajo ali 
zmanjšujejo verodostojnost notarskega zapisa kršitve določb 
1. do 4. in 6. točke prvega odstavka 43. člena tega zakona. 

46. člen 

Oporoka, sestavljena v obliki notarskega zapisa po ustni izjavi 
oporočitelja in pisna oporoka, ki jo oporočitelj izroči notarju 
z notarskim zapisom, ima enake pravne učinke kot sodna 
oporoka. 

Oporočitelju mora notar izdati potrdilo o tem, da se pri 
notarju hrani njegova oporoka. 

47. člen 

V obliki notarskega zapisa morajo biti sklenjeni naslednji 
pravni posli: 
1. pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakon- 
cema, 
2. pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je 
odvzeta poslovna sposobnost, 
3. pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja, 
pogodbe o dosmrtnem preživljanju in sporazumi o odpovedi 
neuvedenem dedovanju, 
4. darilne obljube in darilne pogodbe za primer smrti, 
5. kupne pogodbe s pridržkom lastninske pravice, 
6. drugi pravni posli, za katere zakon določa, da morajo biti 
sklenjeni v obliki notarskega zapisa. 

48. člen 

Pravni posli iz 47. čl. tega zakona, ki niso sklenjeni v obliki 
notarskega zapisa, niso veljavni. 

2. Potrjevanje zasebnih listin 

49. člen 

Udeleženci pravnega posla lahko potrdijo listino o pravnem 
poslu pri notarju. Tako potrjena listina o pravnem poslu ima 
lastnost notarskega zapisa in je pod pogoji, določenimi v 4. 
členu tega zakona, neposredno izvršljiva. 

Notar mora listino iz prejšnjega odstavka potrditi, kolikor ni 
zadržkov po 23., 24. ali 42. členu tega zakona. 

50. člen 

Če ustreza zasebna listina iz prejšnjega člena po zunanji 
obliki predpisom o notarski listini (31. do 35. člen) in po 
vsebini določbam 2., 4., in 6. točke prvega odstavka 43. člena 
tega zakona ter vsebuje podpise oseb iz 2. točke prvega 
odstavka 43. člena tega zakona, jo notar potrdi tako, da se 
vnesejo na listino navedbe iz 1., 3., in 5. točke prvega 
odstavka 43. člena ter notarjev podpis in pečat. 

Če listina ne ustreza pogojem iz prejšnjega odstavka, se 
potrdi tako, da se o tem sestavi poseben notarski zapis. 
Zasebna listina se spoji z notarskim zapisom (drugi odstavek 
35. člena) kot njegov sestavni del in jo podpiše tudi notar. 

3. Zapisne priče in tolmač 

51. člen 

Pri sestavljanju notarskih zapisov morata sodelovati dve 
zapisni priči: 
1. če se sklepajo pravni posli iz 4. točke 47. člena tega zakona, 
darilna pogodba za primer smrti ali sestavlja oporoka; 
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2. če kateri od udeležencev pravnega posla ne obvlada urad- 
nega jezika; 
3. če je kateri od udeležencev pravnega posla slep, gluh, nem 
ali gluhonem; 
4. če je kateri od udeležencev nepismen oziroma če ne 
obvlada pisave, v kateri je sestavljena listina. 

V ostalih primerih presodi notar oziroma udeleženci, ali je pri 
sestavljanju notarskega zapisa potrebno tudi sodelovanje 
prič. 

Namesto zapisnih prič sme sodelovati pri sestavljanju zapisa 
drugi notar. 

4. Hramba notarskih zapisov 

57. člen 

Če zakon ne določa drugače, hrani notarske zapise notar, ki 
jih je sestavil, udeležencem pa se izdajajo odpravki. 

Izvirnik notarskega zapisa se sme izročiti samo s soglasjem 
vseh udeležencev. Soglasje mora biti izkazano z notarsko 
listino. To listino in overjen prepis izročenega notarskega 
zapisa hrani notar na mestu izročenega izvirnika notarskega 
zapisa; v vpisniku pa mora biti navedeno, kdaj in komu je bil 
izročen izvirnik notarskega zapisa. 

52. člen 

Zapisne priče so lahko osebe, ki so polnoletne, pismene in ki 
obvladajo uradni jezik. 

Če zapisna priča notarju ni osebno znana, mora ugotoviti 
njeno istovetnost na način, določen v drugem in tretjem 
odstavku 39. člena tega zakona. 

53. člen 

Kot zapisne priče ne smejo sodelovati osebe: 
1. ki so po procesnih zakonih odvezane dolžnosti pričevanja; 
2. ki so pri notarju v delovnem razmerju; 
3. ki imajo iz pravnega posla, o katerem se sestavlja notarski 
zapis, kakršnekoli pravice oziroma koristi; 
4. ki so z udeležencem pravnega posla ali z osebami, za katere 
izhaja iz notarskega zapisa kakšna pravica, ali z notarjem, ki 
sestavlja listino, v razmerju, navedenem v prvem odstavku 22. 
člena tega zakona. 

54. člen 

Če zakon ne določa drugače, morajo biti zapisne priče ozi- 
roma drugi notar navzoče najkasneje takrat, ko notar bere 
udeležencem vsebino notarskega zapisa in ko ga le-ti podpi- 
sujejo. 

Če udeleženci pravnega posla izrecno zahtevajo in če zapisni 
priči nista potrebni iz razlogov po 2. oziroma 3. točki 51. člena 
tega zakona, se smeta zapisni priči odstraniti za čas, ko se 
notarski zapis bere; v tem primeru morajo udeleženci podpi- 
sati notarski zapis vpričo zapisnih prič in izrecno izjaviti, da 
jim je njegova vsebina v celoti znana in da se ujema z njihovo 
voljo. Vse to je treba v notarskem zapisu posebej navesti. 

55. člen 

Če kateri od udeležencev ne obvlada uradnega jezika (2. 
točka prvega odstavka 51. člena) ali če tako zahteva stranka 
(četrti odstavek 13. člena), mora pri sestavi notarskega zapisa 
sodelovati tudi stalni sodni tolmač. 

Tolmač je lahko tudi oseba, zaposlena pri notarju, če ima 
sicer vse lastnosti zapisne priče. 

Tolmač ni potreben, če notar in zapisni priči oziroma drugi 
notar obvladajo jezik udeleženca iz 2. točke prvega odstavka 
51. člena tega zakona. 

Sodelovanje tolmača mora biti v notarskem zapisu izrecno 
navedeno. 

56. člen 

Določbe prvega, drugega in četrtega odstavka prejšnjega 
člena se smiselno uporabljajo tudi kadar v primeru obveznega 
sodelovanja zapisnih prič (51. člen) udeleženci izrecno žele, 
da sodeluje zapisna priča, ki ne obvlada uradnega jezika 
oziroma jezika udeleženca (2. točka prvega odstavka 51. 
člena). 
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58. člen 

Razen v primerih, določenih v tem zakonu, sme notar izročiti 
izvirnik notarskega zapisa samo sodišču ali Notarski zbornici 
Slovenije in sicer le na podlagi pisne odredbe oziroma naloga 
ter proti pisnemu potrdilu o prejemu. 

Izročitev po določbi prejšnjega odstavka je lahko samo 
začasna. Na mesto izročene listine vloži notar uradni zazna- 
mek o predmetu, udeležencih, datumu sestave in poslovni 
številki notarskega zapisa ter o datumu, ko je bil zapis poslan 
oziroma izročen. Uradnemu zaznamku pripoji odredbo ozi- 
roma nalog, na podlagi katerega je bil zapis izročen, ter 
potrdilo o prejemu. 

Če nastane potreba, izročiti odpravek notarskega zapisa, 
mora organ, pri katerem se zapis začasno nahaja, brez odla- 
šanja omogočiti notarju, da odpravek sestavi. 

59. člen 

Določbe 57. in 58. člena tega zakona se uporabljajo tudi za 
druge notarske listine, ki jih je dolžan hraniti notar na podlag! 
predpisov ali na izrecno zahtevo stranke, navedeno v notarski 
listini. 

Tretji oddelek: Potrjevanje dejstev in izjav 

60. člen 

Notar je pooblaščen za izdajanje potrdil o dejstvih in izjavah, 
navedenih v tem oddelku. 

Ta potrdila imajo pravne učinke javne listine, če so sestal 
Ijena po določbah 61. do 70. člena tega zakona. 

Notar je pristojen za overjanje prepisov in podpisov, kolikor n' 
z zakonom določena pristojnost državnega organa ali drug6 

uradne osebe. 

Overjanje prepisov 
61. člen 

Notar sme potrditi, da se prepis listine ujema z izvirnikom, 
obvlada jezik, v katerem je listina spisana. 

Prepis se mora ujemati z listino v vseh njenih pisnih pod'0^ 
nostih, tudi v pravopisu, ločilih, okrajšavah besed in pjsn 

napakah. Če so posamezna mesta v listini spremenje"' 
dopolnjena, izbrisana ali prečrtana, je treba to v po}r° } 
o overitvi navesti. Prav tako je treba navesti, da je lis11*!, 
raztrgana, poškodovana ali sicer po zunanjem videzu su" 
ljiva. ^ 

Notar potrdi prepis listine potem, ko ga primerja z izvirniK°J| 
in ko ugotovi, da se prepis natančno ujema z njim. Pole9 :e 
ugotovitve v potrdilu navede, da gre za prepis listine, ki 9aL 
stranka označila za izvirnik, ali da gre za prepis overjena^ 
oziroma navadnega prepisa listine; na kakšen način in s ka j 
nim sredstvom je listina spisana; s kakšnimi pečati ter k?' 
je opremljena; kje se po njegovi vednosti ali po strankin 
zatrdilu nahaja izvirnik. 

poročevalk 



če je na listini kakšna pripomba ali klavzula, se mora tudi ta 
vnesti v prepis. 

Če se overja prepis dela listine ali izpisek iz listine, mora biti iz 
prepisa razvidno, kateri deli izvirnika so ostali neprepisani. 

Overitve prepisov se ne vpisujejo v notarski vRisnik. 

62. člen 

Ob overjanju izpiskov iz družbenih ali poslovnih knjig mora 
notar primerjati izpisek z zadevnimi postavkami izvirne knjige 
ter v overitveni klavzuli navesti, da se izpisek natančno ujema 
2 njimi. 

Overitve izpiskov iz prejšnjega odstavka se ne vpisujejo 
v notarski vpisnik. 

Overjanje prevodov 
63. člen 

Notar sme overiti skladnost prevoda z izvirnikom samo, če 
jrna status stalnega sodnega tolmača po predpisih, ki ureja 
imenovanje sodnih tolmačev, za jezik, v katerega je listina 
prevedena iz uradnega jezika ali obratno. Prevod overi, če ga 
i0 opravil sam ali če ga je preizkusil in ga spoznal za pravil- 
nega. 

'zvirnik in prevod morata biti združena na isti listini; če to ni 
Mogoče, se prevod pripoji izvirniku, kot določa drugi odsta- 
vek 35. člena tega zakona. 

Overitve prevodov se ne vpisujejo v notarski vpisnik. 

Overjanje podpisov 
64. člen 

Notar"sme potrditi, da je stranka vpričo njega lastnoročno 
Podpisala listino ali dala nanjo svoj ročni znak, ali da je 
P°dpis ali ročni znak, ki je že na listini, vpričo njega priznala 
*°t svojega. 

?e notar stranke ne pozna osebno, ugotovi njeno istovetnost 
*°t določa 39. člen. 

jj^eritev se vpiše na izvirno listino z navedbo, kako je bila 
J9otovljena istovetnost ter ugotovitvijo, da je podpis ali ročni 
jlak pristen. Overitvena klavzula vsebuje opravilno številko 
P'snika ter datum, notarjev podpis in pečat. 

Pri overjanju podpisa se mora notar seznaniti z vsebino listine 
^o toliko, kolikor je to potrebno, da izpolni rubrike vpisnika 

overitvah in potrdilih. Notar ni odgovoren za vsebino listine 
n ni dolžan ugotavljati, ali stranke smejo skleniti posel, na tati erega se listina nanaša. Določbe 23. člena se glede overi- 
'°v Podpisov po notarju ne uporabljajo. 

U
B glede na določbo prejšnjega odstavka pa mora notar 
Poštevati vsebino listine, kolikor predpis veže overitev pod- 
Sa na izpolnitev določenih pogojev. 

te. 
Pravi 

65.člen , 

overja podpis predstavnika podjetja, zavoda ali druge 
ne osebe, sme notar to potrditi v overitveni klavzuli samo, 

p'oar mu je znano, da je oseba, ki podpisuje, predstavnik 
"vne osebe ali kadar je to vnaprej ugotovil. 

Potrditev časa, ko je bila listina pokazana 
66. člen 

j?- ko je bila listina predložena na vpogled notarju ali vpričo 
:9a tretji osebi, se potrdi na listini z navedbo dneva, meseca 

'Met a ter, na zahtevo stranke, tudi ure. 

Če stranka zahteva, se mora ugotoviti istovetnost osebe, ki je 
listino predložila na vpogled in osebe, kateri je listina predlo- 
žena. V tem primeru se potrditveni klavzuli dodajo navedbe 
o načinu ugotovitve osebne istovetnosti iz 39. člena tega 
zakona. 

Potrditev, da oseba živi, in potrditev drugih dejstev 
67. člen 

Notar sme potrditi, da določena oseba živi, če jo pozna 
osebno ali če je njena istovetnost ugotovljena po določbi 39. 
člena tega zakona. 

V izvirniku notarskega potrdila, ki se izroči stranki, mora notar 
potrditi, da je bila oseba pri njem, ter navesti dan, mesec in 
leto, na zahtevo stranke pa tudi uro, ko se je to zgodilo, in 
način ugotovitve istovetnosti osebe, na katero se nanaša 
potrdilo. 

68. člen 

Na zahtevo upravičene osebe sme notar potrditi tudi druga 
dejstva, kot so: seznanitev druge stranke z opominom, odpo- 
vedjo, ponudbo ali drugo izjavo, ki jo daje stranka zato, da bi 
dosegla kakšen pravni učinek; ponudba plačila, prevzem ali 
izročitev listine ali drugih stvari; razprave o ponudbah, 
dražbe, žrebanja, izjave oseb o dejstvih; stanje, za katero je 
izvedel notar sam ali s pomočjo strokovnjakov. 

Potrditve o dejstvih iz prejšnjega odstavka mora sestaviti 
notar v obliki zapisnika, v katerem navede kraj in čas, v kate- 
rem se je zgodilo ali ugotovilo obravnavano dejstvo; imena in 
naslove strank ter drugih udeležencev in natančen popis tega, 
kar se je zgodilo vpričo njega ali kar je neposredno ugotovil. 
Zapisnik podpišejo vsi udeleženci in notar. 

Potrjevanje sklepov organov upravljanja 
69. člen 

Če je notar poklican, da bi potrdil sklepe organov upravljanja 
podjetij, zadrug ali drugih pravnih oseb, mora navesti v zapis- 
niku dan in čas seje, opisati potek seje, kolikor je to 
pomembno za presojo pravilnosti postopkov, ter zapisati 
sklepe, ki so bili na seji sprejeti. Prav tako mora izpričati 
druga dejstva, kadar tako zahteva zakon. 

Zapisnik podpiše tudi oseba, ki je predsedovala seji organa. 

Na zahtevo kateregakoli udeleženca seje mora notar ugotoviti 
tudi osebno istovetnost predsedujočega in drugih udeležen- 
cev seje ter to navesti-v zapisniku. 

Protesti 
70. člen 

Proteste menic in čekov izdaja notar po določbah zakona 
o menici oziroma zakona o čekih. 

Popis in cenitev premoženja ter zavarovanje zapuščine 
71. člen 

Notar lahko opravi popis in cenitev zapustnikovega premože- 
nja, če tako odloči zapuščinsko sodišče. Popis in cenitev 
opravlja notar po določbah zakona o dedovanju. 

Kadar je potrebno zavarovati zapuščino po določbah zakona 
o dedovanju, se zapustnikovo premoženje ali njegov del izroči 
v hrambo notarju, če tako odloči zapuščinsko sodišče. 
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Četrti oddelek: Izdajanje odpravkov, potrdil, prepisov in 
izpiskov 

72. člen 

Odpravke, potrdila, prepise in izpiske izdaja notar oziroma 
njegov namestnik, pri katerem so listine v hrambi. 

Če je bil izročen izvirnik notarskega zapisa, se o njem ne sme 
več izdati odpravek, ampak samo prepis. 

Odpravki in prepisi notarskih zapisov o pravnih poslih med 
živimi. 

73. člen 

Če ni določeno v notarskem zapisu kaj drugega, se sme izdati 
odpravek notarskega zapisa samo: 
1. osebam, ki so sklenile v svojem imenu pravni posel, obse- 
žen v listini; 
2. osebam, v katerih imenu je bil ta pravni posel sklenjen; 
3. osebam, v katerih korist je bil ta pravni posel sklenjen; 
4. pravnim naslednikom oseb, naštetih pod 1. do 3. točko. 

pooblastilom. Po zapustnikovi smrti se smejo taki odpravki ali 
prepisi izdati po razglasitvi oporoke. Dan razglasitve se zazna- 
muje na odpravku ali prepisu. 

Potrdila in izpiski 
79. člen 

O zapisnikih in vpisih v vpisnik se izdajajo potrdila; kot 
popolna ali kot izpiski. 

Za ponovno izdajanje potrdil velja določba 74. člena. 

80. člen 

Če obsega notarski zapis več samostojnih pravnih poslov, se 
sme na zahtevo upravičene osebe izdati namesto popolnega 
odpravka izpisek, ki se nanaša na posamezni pravni posel. 

Od izvršljivih notarskih zapisov se sme izdati samo popoln 
odpravek; izpisek ni izvršljiv. 

V izpisku je treba navesti, kateri deli notarske listine so izpuš- 
čeni. 

74. člen 

Od izvršljivega notarskega zapisa se sme izdati, razen v pri- 
merih, navedenih v naslednjem odstavku, vsaki izmed oseb, 
naštetih v 73. členu, samo en odpravek. 

Ponovni odpravek takega zapisa se lahko izda samo: 
1. če pristanejo na to vse osebe, naštete v 1. in 2. točki 73. 
člena ali njihovi pravni nasledniki; pristanek se zaznamuje 
v notarskem zapisu, podpisanem od stranke ali s posebno 
overjeno listino, ki se priloži notarskemu zapisu; 
2. če je bil prej izdani odpravek zaradi pomanjkljivosti notarju 
vrnjen ali če je amortiziran; 
3. če sodišče, na katerega območju ima notar sedež, na 
strankin predlog izda sklep, s katerim dovoli izdajo ponov- 
nega odpravka. Tak sklep izda sodišče, če stranka izkaže za 
verjetno, da ji je ponoven odpravek potreben. Zoper sklep, 
s katerim se dovoli izdaja ponovnega odpravka, ni pritožbe. 

75. člen 

Od neizvršljivega notarskega zapisa sme notar izdati ponoven 
odpravek stranki, ki izkaže za verjetno, da ji je ponoven 
odpravek potreben. Če notar ne ugodi strankini zahtevi, lahko 
stranka vloži predlog za izdajo ponovnega odpravka pri pri- 
stojnem sodišču (3. točka 74. člena). 

76. člen 

Če se izda ponoven odpravek, je treba v overitveni klavzuli 
označiti, kateri odpravek po vrsti je ta in razlog, iz katerega je 
bil ponovni odpravek izdan. 

77. člen 

Overjeni in navadni prepisi notarskega zapisa se izdajajo 
osebam, naštetim v 73. členu in njihovim zakonitim zastopni- 
kom kadarkoli to zahtevajo, prav tako se jim ob vsakem času 
dovoli vpogled teh listin, drugim osebam pa samo, če izkažejo 
pravni interes ali če jim to dovolijo osebe, naštete v 73. členu. 

Odpravki in prepisi notarskih zapisov o oporokah 
78. člen 

Odpravki ali prepisi oporok se smejo izdati, če ni v notarskem 
zapisu določeno drugače, dokler zapustnik živi samo njemu 
samemu, ali osebi, ki jo zapustnik pooblasti z overjenim 

Vsebina in oblika odpravkov in prepisov 
81. člen 

Odpravek in prepis se morata z izvirnikom dobesedno uje- 
mati. Spremembe in dopolnitve, izvršene v izvirniku notarsK® 
listine po določbi 34. člena, je v odpravku in prepisu dopustno 
vstaviti v besedilo na mesto, kamor spadajo. 

Overitvena klavzula 
82. člen 

it 
Vsak odpravek se mora overiti. Odpravkom izvršljivih notar- 

skih zapisov se morajo priložiti prepisi prilog tega zapis* 
Overitvena klavzula mora obsegati tudi priloge. 

83. člen 

Overitvena klavzula se vpiše na koncu odpravka ter mora 
vsebovati: potrdilo, da se ta odpravek ujema z izvirnikom, 
označbo iz 76. člena, navedbo prilog iz 82. člena, navedbo, z® 
koga je ta odpravek sestavljen, ter navedbo kraja in čas® 
izdaje odpravka s podpisom in pečatom notarja. 

84. člen 

Odpravek notarskega zapisa nima pravnega učinka ja^n® 
listine, če ni potrjena soglasnost odpravka z izvirnikom ali c 

ni na njem podpisa in pečata notarja. 

Posledice ostalih prekršitev določb 81. do 83. člena t09a 

zakona za verodostojnost odpravka oceni sodišče. 

Zaznamek o izdajanju odpravkov 
85. člen 

Ko se izda odpravek, notar zaznamuje na izvirniku alii P0'^ rnc 
prišiti k izvirniku, kdaj in komu je bil odpravek izdan. Ce ,| ^ 
izda ponoven odpravek, navede tudi razlog, iz katerega j® ira 
odpravek ponovno izdan. j j 'f||a 
Odpravek, ki ga je stranka vrnila (74. člen, 2. točka), se P,r'' 
izvirniku. Na odpravku se zaznamuje, da je bil vrnjen m 
nima pravnega učinka javne listine. 

Zaznamek podpiše notar. 
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»trdilo o obstoju notarskega zapisa 

86. člen 

'sebam, upravičenim zahtevati prepis (77. in 78. člen), se na 
'ijhovo zahtevo izda potrdilo, da je pri notarju notarski zapis 
•i izjava poslednje volje. 

'eti oddelek: Prevzemanje listin, denarja in vrednostnih 
"pirjev v hrambo in izročitev 

Hramba listin 
87. člen 

tolar je dolžan prevzeti v hrambo listine vsake vrste. 

^prevzemu listine sestavi notar zapisnik, ki mora vsebovati 
'ai in čas prevzema, priimek in ime, poklic in prebivališče 
s,ega, ki je listino predal (deponenta), označbo listine, v kak- 
en namen je bila položena in komu naj se izroči, podpis 
"Ponenta ter podpis in uradni pečat notarja. 
Istina se lahko pošlje notarju s pismom, ki nadomešča za- 
'snik. 

^'ar izda stranki o prevzemu listine potrdilo. 

°'ar ugotovi istovetnost osebe, kateri izroči prevzeto listino, 
s^adu z 39. členom tega zakona. Prejemnik potrdi prejem 
^'ne na zapisniku o prevzemu. 

Hramba denarja in vrednostnih papirjev 
88. člen 

ijpvino, menice, čeke in druge vrednostne papirje je notar 
:'<an prevzeti samo, če so mu ob sestavljanju notarskega 
7'sa predani z namenom, da jih izroči določeni osebi ali 
davnim organom. 

8 "i prevzem zaznamovan v notarskem zapisu, se ob prev- 
Jiu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati številko v knjigi 
'°9ov, kraj in čas prevzema, natančen opis in vrednost 

snetih stvari, ime, priimek ter naslov deponenta in njegovo 
v°, kako ravnati s prevzetimi stvarmi. 

'°!°vina in vrednostni papirji se lahko notarju pošljejo 
"smom, ki nadomešča zapisnik. 

lr izda stranki o prevzemu potrdilo. 

89. člen 

(®y*6ti denar in vrednostne papirje hrani notar v posebnem 
na katerem zapiše predmet in strankino ime. 

denar in vrednostne papirje mora notar nemudoma 
I C|ti osebi, ki so ji namenjeni, ob poprejšnji ugotovitvi 
"etnosti prejemnika (39. člen). 

Jiernnik potrdi prejem na zapisniku o prevzemu ali v knjigi 
°9ov. 

e( 

90. člen 

JJptar ne more izvršiti predaje v določenem roku, če pa 
('finega roka ni, v štirinajstih dneh od dneva prevzema, 
jg* stranki nemudoma vrniti prevzete stvari, ali jih, če to ni 

V ' predati v hrambo sodišču in o tem obvestiti depo- 

^it, 

91. člen 

ev pri notarju nima pravnih učinkov sodnega depozita. 

Sevalec 

92. člen 
t 

Določbe tega oddelka se smiselno uporabljajo tudi za pri- 
mere, kadar prevzame notar po nalogu sodišča zapuščinske 
listine, denar, vrednostne papirje ali dragocenosti. 

V. POGLAVJE: Hramba listin in vodenje knjig 

93. člen 

Notar mora listine, ki jih je sestavil sam ali ki jih je prevzel od 
strank ali ki mu jih je zaupala Notarska zbornica Slovenije, 
hraniti, urejeno po zaporedju vpisov v poslovne knjige, na 
varnem mestu v svoji pisarni, ali v bančnem sefu, ločeno od 
drugih spisov. 

Če sta listino sestavila dva ali več notarjev, jo mora hraniti 
notar, ki jo je pečatil (30. člen). 

94. člen 

Ko notar izve, da je oseba, katere oporoka je med njegovimi 
spisi, umrla ali proglašena za mrtvo, mora poslati pristojnemu 
zapuščinskemu sodišču izvirnik oporoke ali notarskega 
zapisa o položitvi pisne oporoke in o tem napraviti zaznamek 
v spisu, kjer je bil hranjen izvirnik. 

95. člen 

Minister za pravosodje s predpisom natančneje določi vrste 
vpisnikov in knjig, ki jih mora voditi notar, njihovo vsebino ter 
način vodenja in overjanja vpisnikov in knjig. 

Minister za pravosodje predpiše roke hrambe in pogoje ter 
način uničevanja notarskih zapisov, drugih notarskih spisov 
ter vpisnikov, knjig in evidenc, ki se vodijo po določbah tega 
zakona in predpisih iz prejšnjega odstavka. 

VI. POGLAVJE: Notarski arhiv 

96. člen 

Ko prejme odločbo iz četrtega odstavka 19. člena tega 
zakona, mora notar brez odlašanja izročiti Notarski zbornici 
Slovenije vse listine, spise, vpisnike in knjige ter druge evi- 
dence skupaj z notarskim pečatom in žigom ter denarjem, 
vrednostnimi papirji in dragocenostmi po stanju, v kakršnem 
se nahajajo na dan prejema odločbe. 

Dokumentacijo in predmete iz prejšpjega odstavka (notarski 
arhiv) zapisniško prevzame tričlanska komisija, ki jo sestav- 
ljajo člani organov zbornice. 

Poleg notarja lahko sodeluje pri prevzemu delavec zbornice, 
ki ga določi njen predsednik. 

97. člen 

Po določbah prejšnjega člena je treba ravnati tudi, ko notar 
umre. V tem primeru je zavezanec za izročitev notarjev zako- 
nec oziroma osebe, ki so notarjevi zakoniti dediči. 

Če med osebami iz prejšnjega odstavka ni soglasja o tem, 
katera bo izročila notarski arhiv ali če se zavezana oseba 
izročitvi upira,'odredi pristojno zapuščinsko sodišče, kar je 
treba, da se notarski arhiv zavaruje in da ga Notarska zbornica 
Slovenije lahko prevzame. 

98. člen 

Notarska zbornica Slovenije določi, katere listine, spisi, knjige 
in predmeti iz notarskega arhiva se zaupajo v hrambo in 
poslovanje notarju, ki je imenovan na mesto notarja iz prvega 
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odstavka 96. člena oziroma prvega odstavka 97. člena tega 
zakona, ter katere listine, spisi in druga dokumentacija iz 
notarskega arhiva se vložijo v arhiv zbornice. 

Notarska zbornica Slovenije lahko določi, da se notarski arhiv 
v celoti ali deloma začasno, do zasedbe notarskega mesta iz 
prejšnjega odstavka, zaupa v hrambo in poslovanje drugemu 
notarju. 

Za predajo notarskega arhiva v smislu prvega oziroma dru- 
gega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 
drugega in tretjega odstavka 96. člena tega zakona. 

99. člen 

Glede izdajanja izvirnikov ali odpravkov listin, ki so vložene 
v arhiv Notarske zbornice Slovenije, se smiselno uporabljajo 
določbe IV. poglavja tega zakona, s tem, da vlogo poslujo- 
čega notarja opravlja predsednik zbornice ali od njega poo- 
blaščeni notar, ki je član organa upravljanja zbornice. 

VII. POGLAVJE: Notarski kandidati in nadomeščanje 
notarjev 

100. člen 

Diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2. 3., 4. in 7. 
točke prvega odstavka 8. člena tega zakona, se lahko zaradi 
pridobitve pogojev za samostojno opravljanje notariata uspo- 
sablja pri notarju kot notarski kandidat. 

Notar je dolžan omogočiti notarskemu kandidatu usposablja- 
nje na vseh področjih notarskega poslovanja. 

101. člen 

Notarski kandidat lahko začne opravljati prakso v notariatu, 
ko je na predlog notarja vpisan v imenik notarskih kandidatov, 
ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije. 

Pred vpisom v imenik notarski kandidat poda prisego iz dru- 
gega odstavka 16. člena tega zakona pred predsednikom 
Notarske zbornice in overi svoj podpis po določbi drugega 
odstavka 15. člena tega zakona. 

102. člen 

Notarski kandidat sme namesto notarja, pri katerem je zapo- 
slen, opravljati vse posle notarja, ne sme pa sestavljati notar- 
skih zapisov. 

Zapisnike o poslih ter druge listine podpisuje z imenom in 
dostavkom »notarski kandidat«. Notar na vsaki listini potrdi 
s podpisom, da je listino pregledal. 

Posli notarskega kandidata, opravljeni po določbah prvega in 
drugega odstavka tega člena, se štejejo za uradno poslovanje 
notarja, pri katerem je kandidat zaposlen. Notar odgovarja 
zanje odškodninsko in disciplinsko. 

103. člen 

Če je notar na dopustu, zdravstveno ali .drugače dlje časa 
zadržan ali če je suspendiran, ga mora nadomeščati v njego- 
vem uradnem poslovanju drugi notar (začasni namestnik). 

Namestnika določi notar. Če tega ne stori pred začetkom 
odsotnosti ali če tega ne more storiti, ga določi predsednik 
zbornice. 

Notarski kandidat je lahko namestnik notarju, pri katerem je 
zaposlen, če izpolnjuje pogoj iz 5. točke prvega odstavka 8. 
člena tega zakona. 
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104. člen 

Namestnik vodi notarsko pisarno v imenu in za račun odsot- 
nega notarja. 

Če namestnik in notar medsebojnega razmerja v zvezi z nado- 
meščanjem ne uredita sporazumno, posreduje pred vložitvijo 
tožbe predsednik zbornice. 

105. člen 

Namestnik opravlja vse posle nadomeščanega notarja s po1' 
nim pravnim učinkom kot njegov namestnik, uporablja Pa 

pečat in žig nadomeščanega notarja. 

VIII. POGLAVJE: Notarska zbornica Slovenije 

106. člen 

Notarji, imenovani po tem zakonu, se obvezno združujejo 
v Notarsko zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbor- 
nica). 

Zbornica je pravna oseba s pooblastili, določenimi z zak<^ 
nom, in ima pravico uporabljati v pečatu in listinah grb" RePu" 
blike Slovenije. 

Sedež zbornice je v Ljubljani. 

107. člen 

Zbornica skrbi za ugled, verodostojnost in razvoj notariata 
zastopa interese notarjev in notarskih kandidatov. 

Zbornica določa tarifo o nagrajevanju notarjev v soglas)U 

z ministrom za pravosodje. 

108. člen 

Zadeve zbornice opravljajo skupščina zbornice, njen izvrS"' 
in nadzorni odbor in predsednik zbornice. 

Skupščina zbornice sprejema statut zbornice in d r u g 
splošne akte, s katerimi ureja organizacijo in poslovanje 
niče in njenih organov ter zadeve iz njene pristojnosti. SkUP 
čina voli izvršni in nadzorni odbor ter predsednika zbormc 

Pri delu skupščine zbornice sodelujejo notarski kandidati, 
imajo pravico voliti svoje predstavnike v izvršni odbor sof 
merno številu notarskih kandidatov. 

IX. POGLAVJE: Nadzor nad opravljanjem notariata in 
disciplinska odgovornost notarjev 

109. člen 

Nadzor nad zakonitostjo opravljanja notariata opravlja 
strstvo za pravosodje. 

r# 

V okviru pooblastila iz prejšnjega odstavka ministrstvo \& 
- odredi pregled poslovanja notarja ali začasnega na"1 

nika: ' rili - predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper nota>l_, i«}' - opravlja pregled poslovanja zbornice, njenega izvršb 
odbora, predsednika in arhiva; 
- odreja druge ukrepe, za katere ima pooblastilo v zak0 

110. člen 
■t 

Nadzor nad zakonitostjo opravljanja notariata v zvezi z zj(|1j 
vami, ki jih notarju zaupa sodišče ali drug državni organ'£ 
predsednik višjega sodišča, na katerega območju je 5 

notarskega mesta. 
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Predsednik višjega sodišča lahko: 
~ odredi pregled poslovanja notarja ali začasnega namest- 
nika v zadevah iz prejšnjega odstavka; 
- predlaga ministrstvu za pravosodje odreditev pregleda 
celotnega poslovanja notarja oziroma začasnega namestnika; 
- predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper notarja 
oziroma začasnega namestnika. 

111.člen 

Neposredni nadzor nad poslovanjem notarja oziroma začas- 
nega namestnika opravlja Notarska zbornica Slovenije. 

V okviru pooblastila iz prejšnjega odstavka sme zbornica po 
vnaprejšnjem obvestilu ali brez njega pregledovati notarske 
sPise, vpisnike in druge evidence, poslovanje z listinami, 
Prevzetimi v hrambo, ter poslovanje s prevzetim tujim denar- 
ifirn, vrednostnimi papirji in dragocenostmi, ter notarju nalo- 
gi, kar je treba, da poslovanje vskladi s predpisi oziroma 
dokumentacijo spravi v red. 

112. člen 

Notar in notarski kandidat sta disciplinsko odgovorna, če pri 
Poslovanju kršita določbe tega zakona oziroma drugih pred- 
pisov ali če s katerimkoli svojim ravnanjem krnita ugled ali 
"erodostojnost notariata. 

Statut zbornice določi dejanja, ki pomenijo krnitev ugleda in 
verodostojnosti notariata. 

113. člen 

V disciplinskem postopku proti notarju ali notarskemu kandi- 
datu se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi: 
J- pisni opomin; 

denarna kazen; 
3- odvzem pravice opravljati notariat oziroma odvzem pravice 
°Pravljanja prakse pri notarju. 

^®narna kazen se sme izreči v mejah razpona, ki ga določi 
'bornica s svojim aktom. Odvzem pravice opravljati notariat 
Se lahko izreče za dobo do pet let, odvzem pravice opravljanja 
Prakse pri notarju pa za dobo do treh let. 

114. člen 

disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati notariat ozi- 
'0|fia odvzem pravice opravljanja prakse pri notarju se sme 
Joločiti in izreči samo za hujše kršitve dolžnosti pri opravlja- 
li" notariata ali prakse pri notarju, zaradi katerih notar oz. 
Notarski kandidat ni vreden javnega zaupanja za opravljanje 
barskega poklica. 

ii^ 
"®je uveden disciplinski postopek zaradi kršitev, zaradi kate- 
'n se sme izreči ukrep odvzema pravice opravljati notariat 
^iroma prakso, lahko disciplinski organ notarju ali notar- 
°*emu kandidatu izreče začasno prepoved opravljanja notari- 
'a oziroma prakse pri notarju. 

115. člen 

Sasna prepoved lahko traja do konca disciplinskega 
vendar največ tri mesece. 

116. člen 

! disciplinskih zadevah zoper notarja in notarskega kandi- 
la odloča disciplinska komisija, razen v zadevah, v katerih 
, Po določbah tega zakona pristojno odločati disciplinsko 
^dišće. 
P 
.f6d disciplinsko komisijo in disciplinskim sodiščem zastopa 
"'ožbo disciplinski tožilec, ki ga izvoli skupščina zbornice. 

Po, očevalec 

Predsednika in člane disciplinskih komisij prve in druge stop- 
nje ter disciplinskega tožilca izvoli skupščina zbornice iz vrst 
notarjev za čas, ki ga določa statut zbornice. 

Natančnejše določbe o disciplinskih organih iz prejšnjega 
odstavka in njihovi sestavi določa statut zbornice. 

117. člen 

V disciplinskih zadevah zaradi kršitev, zaradi katerih je 
mogoče odvzeti pravico opravljanja notariata oziroma prakse 
pri notarju, odloča disciplinsko sodišče v senatu, ki ga sestav- 
ljata dva sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in 
trije notarji. Predsednik senata je sodnik. 

Zoper odločitev disciplinskega sodišča iz prejšnjega odstavka 
je dovoljena pritožba, o kateri odloča Vrhovno sodišče Repu- 
blike Slovenije v senatu petih sodnikov. 

V postopku pred disciplinskim sodiščem se uporabljajo 
določbe zakona o kazenskem postopku, če ta zakon ne 
določa drugače. 

118. člen 

Sodnika, člana senata disciplinskega sodišča, se določita 
vnaprej z letnim razporedom dela Vrhovnega sodišča Repu- 
blike Slovenije. Notarje, člane senata, izvoli skupščina zbor- 
nice za čas dveh let. 

Člani senata disciplinskega sodišča imajo namestnike, ki 
opravljajo funkcijo članov, kadar je ti zaradi izločitvenih ali 
drugih opravičenih razlogov ne morejo opravljati. Namestniki 
se določijo oziroma volijo na enak način kot člani senata. 

Člani senata iz vrst notarjev in njihovi namestniki ne morejo 
opravljati nobenih drugih funkcij v organih zbornice. 

119. člen 

Disciplinski tožilec zahteva uvedbo disciplinskega postopka, 
če je obveščen o dejstvih in dokazih, na podlagi katerih je 
mogoče utemeljeno sumiti, da je notar oziroma notarski kan- 
didat kršil določbe tega zakona ali okrnil ugled notariata. 

Disciplinski tožilec mora v zahtevi za uvedbo postopka opre- 
deliti kršitev ter navesti dejstva in predlagati dokaze, ki naj se 
izvedejo za njihovo ugotovitev. 

Na predlog predsednika višjega sodišča ali ministra za pravo- 
sodje je disciplinski tožilec dolžan zahtevati uvedbo disciplin- 
skega postopka pred disciplinskim sodiščem. 

120. člen 

Ko disciplinska komisija prve stopnje prejme zahtevo disci- 
plinskega tožilca za uvedbo disciplinskega postopka, jo 
pošlje notarju oziroma notarskemu kandidatu, zoper katerega 
je zahteva vložena, da v petnajstih dneh odgovori na navedbe 
v zahtevi. 

Po prejemu odgovora na zahtevo oziroma po preteku roka iz 
prejšnjega odstavka predsednik disciplinske komisije po 
potrebi odredi, da se opravi predhodna preiskava. 

121. člen 

Disciplinska komisija prve stopnje odloči po opravljeni ustni 
obravnavi. 

Ustna obravnava ni javna, razen kadar to notar ali notarski 
kandidat, zoper katerega teče disciplinski postopek, izrecno 
zahteva. 
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122. člen 

Zoper odločbo disciplinske komisije prve stopnje je dovoljena 
pritožba v roku petnajstih dni. 

Pritožbo lahko vložita notar oziroma notarski kandidat, ki je 
v disciplinskem postopku, in disciplinski tožilec. 

O pritožbi odloča disciplinska komisija druge stopnje brez 
ustne obravnave. 

123. člen 

Podrobnejše določbe o postopku pred disciplinsko komisijo 
ureja statut zbornice. 

Odločbe disciplinskih organov so izvršljive. 

Sredstva od vplačanih denarnih kazni se uporabljajo za 
namene, določene s statutom zbornice. 

X. POGLAVJE: Mirovanje poslovanja 

124. člen 

Notarju, ki je izvoljen ali imenovan v državno funkcijo, ki 
zahteva poklicno opravljanje, v času opravljanja te funkcije 
opravljanje notariata miruje. 

Opravljanje notariata miruje tudi notarju, ki mu je bila izre- 
čena kazen zapora v trajanju do šest mesecev ter notarju, ki 
mu je bila izrečena začasna prepoved opravljanja notariata 
(prvi odstavek 115. člena) za čas, dokler ti ukrepi trajajo. 

V primerih iz prvega in drugega odstavka določi začasnega 
namestnika v smislu prvega odstavka 103. člena tega zakona 
predsednik zbornice. 

Začasni namestnik iz prejšnjega odstavka vodi poslovanje in 
podpisuje listine v svojem imenu in za svoj račun. 

XI. POGLAVJE: Prehodne in končne določbe 

125. člen 

Minister za pravosodje določi število in sedeže notarskih mest 
ter razpiše najmanj 30 prostih notarskih mest najkasneje 
3 mesece po uveljavitvi tega zakona. 

Prvih 30 notarjev imenuje državni zbor Republike Slovenije na 
predlog ministra za pravosodje. Preden minister za pravoso- 
dje poda takšen predlog, pridobi mnenje komisije, ki je 
sestavljena iz enega predstavnika ministrstva, enega pred- 
stavnika Temeljnega sodišča in enega predstavnika območ- 
nega zbora odvetnikov iz območja, za katerega bi se imeno- 
vali notarji. 

126. člen 

Dokler ne bodo podane možnosti za izpolnjevanje pogoja 
o dveletnem pravniškem delu pri notarju (5. točka prvega 
odstavka 8. člena tega zakona), se lahko imenuje za notarja 
tudi oseba, ki tega pogoja ne izpolnjuje. 

Določba prejšnjega odstavka se uporablja do 31. decembra 
1997. 

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal enotno usposabljanje 
diplomiranih pravnikov in pravniški državni izpit, se šteje, da 
izpolnjuje pogoj iz 4. točke prvega odstavka 8. člena tega 
zakona, kdor ima opravljen pravosodni izpit ali drug izpit, ki je 
po zakonu izenačen s pravosodnim izpitom. 

127. člen 

Notarska zbornica Slovenije se konstituira in začne veljavno 
delovati potem, ko nastopi uradno poslovanje po tem zakonu 
najmanj trideset notarjev. 

Prvo sejo skupščine skliče najstarejši izmed notarjev iz 
prvega odstavka tega člena. 

Odločitve oziroma dejanja iz pristojnosti Notarske zbornice 
Slovenije (drugi odstavek 14. člena, drugi odstavek 15. člena 
in prvi odstavek 17. člena, drugi odstavek 107. člena tega 
zakona) opravlja do konstituiranja organov zbornice minister 
za pravosodje. 

Začasno tarifo o nagrajevanju notarjev predpiše minister za 
pravosodje najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega za- 
kona. 

128. člen 

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal organizacijo sodišč, se 
šteje, da ima položaj, ki ga ima po tem zakonu okrožno 
sodišče, temeljno sodišče, položaj, ki ga ima po tem zakonu 
okrajno sodišče, pa enota temeljnega sodišča. 

129. člen 

Določbe 47. člena in 60. do 71. člena tega zakona se "e 

uporabljajo do 31. decembra 1994. 

1. januarja 1995 preneha veljati: 
- drugi in tretji odstavek 107. člena, četrti in peti odstavek 
117. člena, tretji in četrti odstavek 137. člena zakona o dedo- 
vanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78), 
- drugi stavek drugega odstavka 58. člena in drugi odstave* 
62. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerji" 
(Uradni list SRS, št. 15/76 in 1/89), . . 
- prvi in drugi odstavek 2. člena in 17. člen zakona o overit*" 
podpisov, pisave in prepisov (Uradni list SRS, št. 29/72), 

1. januarja 1995 se preneha uporabljati 69. člen zakol8 

o menici (Uradni list FLRJ, št. 104/46, Uradni list SFRJ 16/65' 
54/70 in 57/89). 

130. člen 

Za dokončanje zadev, ki so bile do 31. decembra 1994 predi"' 
žene pristojnim sodiščem oziroma upravnim organom, 5 

pristojni ti organi. 

131. člen 

Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem lis'J 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 25. 11. 1993 
sprejel predlog zakona o notariatu in naložil predlagatelju, da 
pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo. 

V drugi obravnavi predloga zakona so bili sprejeti amandmaji 
k členom 9, 11, 14, 15, 19, 27, 30, 47, 49, 50, 71, 80, 106, 112, 
124, 125, 126, 128, 129 in 130 predloga zakona. 

9. člen predloga, ki določa nezdružljivost notariata z opravlja- 

njem odvetništva ali katerekoli plačane službe oziroma fu" 
cije, je pred drugo obravnavo zakona dopuščal notL 
hkratno opravljanje službe visokošolskega učitelja. S sprel6. 
jem amandmaja k temu členu je Državni zbor odločil, da ! 
tudi služba visokošolskega učitelja nezdružljiva z opravi 
njem notariata. Opravljanje notariata kot javne službe z 
nimi pooblastili bo terjalo polno angažiranost notarjev, za,°„ 
vsaka dodatna delovna obremenitev ogrozila korektno opra 

Ijanje tega poklica. 
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Členi 11., 14., 15., 19., 27., 30., 50., 71., 80., 106., 112. in 124. 
predloga zakona o notariatu so na podlagi sprejetih amand- 
majev ustrezno spremenjeni in dopolnjeni, vendar pa gre pri 
navedenih določbah za vsebino, namen in cilj zakona nebi- 
stvene dopolnitve. Večina teh sprememb je izključno redakcij- 
ske narave, zato v obrazložitvi niso posebej omenjene. 

47. člen predloga zakona, ki določa vrste pravnih poslov, ki 
morajo biti sklenjeni v obliki notarskega zapisa, je spreme- 
njen tako, da so izpuščene pogodbe o prometu s kmetijskimi 
zemljišči. Za veljavnost pogodb o prometu s kmetijskimi zem- 
ljišči oblika notarskega zapisa torej ne bo potrebna. Tako so 
med v 47. členu naštetimi pravnimi posli, ki jih je obvezno 
skleniti v obliki notarskega zapisa le tisti posli, za katero 
sklenitev je tudi po veljavnih predpisih zahtevana posebna 
obličnost. 

Odstop od prvotno zamišljene ureditve je bil storjen tudi 
s sprejetjem amandmaja k 49. členu predloga zakona. 49,-čten 
predloga zakona, ki določa način potrditve zasebnih listin pri 
notarju, je pred drugo obravnavo zakona izrecno izključeval 
Pravne posle, naštete v 47. členu predloga zakona. S sprejet- 
jem amandmaja k 49. členu pa te izključitvene določbe ni več. 

Kot zasebne listine se bodo torej lahko potrjevale tudi listine 
o pravnih poslih iz 47. člena predloga zakona, seveda ob 
^polnjenih vseh pogojih, ki jih za potrjevanje zasebnih listin 
določata 49. in 50. člen predloga zakona. Temeljitejšo izpe- 
ljavo in praktično uresničitev te določbe bo pravzaprav omo- 
gočil šele predpis o notarski tarifi, ki bo določil nižjo tarifo za 
sestavo notarskega zapisa na podlagi predložene listine 
o pravnem poslu. Poudariti je, da zahteva tudi potrditev 
zasebne listine spoštovanje v tem zakonu določene stroge 
obličnosti in nadzor nad vsebino pravnega posla, ki se sklepa 
oziroma potrjuje v obliki notarskega zapisa. Tudi v potrditev 
Predložena zasebna listina bo torej morala ustrezati predpisa- 
nim pogojem, sicer bo notar potrditev zavrnil, oziroma sam 
sestavil notarski zapis. 

S sprejetjem amandmaja k 49. členu so sicer pristojnosti 
notarjev nekoliko okrnjene; povsod v primerjalno-pravni ure- 
ditvi je namreč določena izključnost notarjev pri sklepanju 
določenih pravnih poslov v obliki notarskega zapisa; vendar 
pa se je v dosedanjem postopku obravnavanja predloga 
zakona o notariatu pokazalo, da je potrebno pri ponovni 
vzpostavitvi notariata pristati na določene kompromise in pri 
tem zlasti upoštevati našo specifično situacijo, ki je v tem, da 
notariata od leta 1945 nismo imeli ter da so njihove funkcije 
delno opravljali drugi organi. 

Predvsem pa sprejetje amandmaja k 49. členu ne pomeni 
zmanjšanja pomembnosti opravljanja notariata. Zahtevam, ki 
jih zakon postavlja za potrjevanje zasebnih listin, bodo 
v praksi lahko ustregle samo prava vešče osebe, zlasti odvet- 
niki. 

Nekatere spremembe prinašajo amandmaji, sprejeti k prehod- 
nim določbam predloga zakona o notariatu, t.j. k tistim čle- 
nom, ki urejajo načine in roke vzpostavitve notariata (125., 
126., 129. člen predloga). Rok, v katerem mora notariat tudi 
v praksi zaživeti, je pomaknjen na začetek leta 1995. Takrat 
namreč prenehajo veljati tiste določbe področnih predpisov, 
ki določajo pristojnosti drugih organov za opravila, ki jih bodo 
v bodoče opravljali notarji. To je zlasti celotno področje 
overitev (podpisov, pisave, predpisov, določenih pravnih 
poslov), protestov menic, kar sedaj opravljajo sodišča in 
občinski upravni organi. 

V tem času mora biti imenovanih vsaj 30 notarjev. Državnemu 
zboru Repulike Slovenije jih bo predlagal minister za pravoso- 
dje, ko bo pridobil mnenje komisije, sestavljene iz predstavni- 
kov ministrstva za pravosodje, sodišča in Odvetniške zbor- 
nice. Najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona bo 
minister za pravosodje določil in razpisal najmanj 30 prostih 
notarskih mest. V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona bo 
minister za pravosodje predpisal tudi začasno tarifo o nagra- 
jevanju notarjev. 

Amandmaji Vlade Republike Slovenije 

* 13. členu: 

brugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Na območjih občin, kjer je uradni jezik tudi italijanščina ali 
Madžarščina, sestavlja notarske listine na zahtevo stranke 
v obeh uradnih jezikih.- 

Obrazložitev: 

^sedanja ureditev je predvidevala sestavo notarskih listin na 
'rojezičnih območjih v enem ali obeh uradnih jezikih po izbiri 
'ranke. Po mnenju predlagatelja je takšna dikcija neu- 
!rezna, saj izven konteksta določbe prvega odstavka 

"opušča tolmačenje, da se lahko na dvojezičnem območju 
°tarska listina sestavi tudi samo v italijanščini oziroma mad- 
Srščini, če stranka tako želi. Takšno tolmačenje pa je po 

v1"en/u predlagatelja nedopustno. S predlaganim amandma- 
™f*> želi predlagatelj ne samo odstraniti dvome pri razumeva- 
jo te določbe, pač pa tudi uskladiti drugi odstavek 13. člena 
P^im odstavkom 13. člena, ker sta navedena odstavka po 

iL
anji dikciji med seboj v nasprotju. Ker 13. člen predloga 

*«ona ni bil amandmiran v drugi obravnavi predloga zakona 
s 0otariatu, predlagatelj predlaga, da Državni zbor Republike 
'ovenije o tem amandmaju odloči na podlagi 198. člena 
°slovnika Državnega zbora. 

q '25. členu: 
'u9i stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

Preden minister za pravosodje poda takšen predlog, pridobi 
mnenje tričlanske komisije, v katero imenujejo ministrstvo za 
pravosodje, Vrhovno sodišče Republike Slovenije in Odvetni- 
ška zbornica Republike Slovenije vsak po enega člana. 

Obrazložitev: 

Predlagani amandma je vložen k členu 125, h kateremu je bil 
v drugi obravnavi predloga zakona sprejet amandma, po 
katerem naj bi bila komisija, ki bi se izrekala o kandidatih, 
sestavljena iz enega predstavnika ministrstva za pravosodje, 
enega predstavnika Temeljnega sodišča in enega predstav- 
nika območnega zbora odvetnikov iz območja, za katerega bi 
se imenovali notarji. 

Ker bi praktična izvedba v drugi obravnavi sprejetega amand- 
maja pomenila formiranje 30 različnih komisij za 30 prostih 
notarskih mest, bi takšna rešitev, poleg visokih stroškov in 
organizacijsko-tehničnih problemov pri izvedbi, po našem 
mnenju tudi ne pripomogla h korektnemu izboru med kandi- 
dati. Nasprotno, kriteriji za izbiro bi bili v takem primeru 
neizogibno bolj podvrženi vplivom subjektivnih faktorjev. 

Namen, da se opravi čimbolj objektivna izbira med kandidati, 
bo po našem mnenju dosežen z imenovanjem enotne komi- 
sije za celotno področje Republike Slovenije, ki bo ministru za 
pravosodje podala mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo 
pogoje iz 8. člena predloga zakona o notariatu, in s tem ne 
nazadnje zagotovila tudi ustrezno javnost izbirnega postopka. 
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Predlog zakona o REFERENDUMU IN LJUDSKI INICIATIVI - EPA 382 

- DRUGA OBRAVNAVA 

Poslanci Državnega zbora, člani kolegija predsednika 
Državnega zbora vlagamo na podlagi 174. in 187. člena 
poslovnika Državnega zbora 

- PREDLOG ZAKONA O REFERENDUMU IN O LJUDSKI 
INICIATIVI - druga obravnava. 

Na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Držav- 
nega zbora predlagamo Državnemu zboru Republike Slo- 
venije, da skrajša 30-dnevni rok za predložitev zakona 
poslancem (drugi odstavek 52. člena poslovnika Držav- 
nega zbora). 

Kot predstavniki predlagatelja bodo na sejah Državnega 
zbora in njegovih delovnih teles sodelovali predlagatelji 
zakona na podlagi medsebojnega dogovora. 

mag. Herman RIGELNIK, 
dr. Lev KREFT, I. r. 
Miroslav MOZETIČ, I. r. 
dr. Vladimir TOPLER, I. r. 
Jožef ŠKOLČ, I. r. 
Ingac POLAJNAR, I. r. 
Miran POTRČ, I. r. 
dr. Franc ZAGOŽEN, I. r. 

I. r. Tone PERŠAK, I. r. 
Zmago JELINČIČ, I. r. 
dr. Leo ŠEŠERKO, I. r. 
Irena OMAN I. r. 
dr. Jože PUČNIK, I. r. 
Maria POZSONEC, I. r. 
Roberto BATTELLI, I. r. 

Predlog zakona o referendumu in ljudski iniciativi 

I. UVODNE DOLOČBE 

1-Člen 

Ta zakon ureja referendum o spremembi ustave, zakonodajni 
referendum in posvetovalni referendum o vprašanjih iz pri- 
stojnosti državnega zbora. 

Ta zakon ureja tudi način uresničevanja ljudske iniciative za 
spremembo ustave in za sprejem zakona. 

2. člen 

Referendum o ustanovitvi občine ureja poseben zakon. 

V postopku za izvedbo referenduma o ustanovitvi občine se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona glede vprašanj, ki 
s posebnim zakonom niso urejena. 

3. člen 

Določbe tega zakona o postopku za izvedbo referenduma se 
smiselno uporabljajo tudi za referendum v lokalni skupnosti, 
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

II. REFERENDUM 

1. Referendum o spremembi ustave 

4. člen 

Z referendumom o spremembi ustave državljani odločajo 
o potrditvi spremembe ustave, ki jo je sprejel državni zbor. 

5. člen 

Državni zbor mora razpisati referendum o spremembi ustave, 
če to zahteva najmanj trideset poslancev. Zahtevo lahko vlo- 
žijo po sprejemu spremembe ustave, vendar pred njeno raz- 
glasitvijo v državnem zboru. Državni zbor mora razpisati refe- 
rendum v sedmih dneh po vložitvi zahteve. 

6. člen 

Sprememba ustave je na referendumu potrjena, če zanjo 
glasuje večina volivcev, ki so glasovali, pod pogojem, da se 
glasovanja udeleži večina vseh volivcev. 

7. člen 

če je sprememba ustave na referendumu potrjena, državni 
zbor sprejeto spremembo ustave razglasi, ko prejme poročilo 
o izidu referenduma. 
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8. člen 

Državni zbor je vezan na izid referenduma. 
Dve leti po izvedbi referenduma državni zbor ne more sprejeti 
akta o spremembi ustave, ki bi bil v nasprotju z izidom 
referenduma. 

2. Zakonodajni referendum 
/ 

9. člen 

Na zakonodajnem referendumu se lahko volivci vnaprej izja*' 
vijo o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom (v nadaljnjem 
besedilu: predhodni referendum), ali potrdijo zakon, ki gaj0 

državni zbor že sprejel (v nadaljnjem besedilu: naknadni refe- 

rendum). 

10. člen 

Zakonodajnega referenduma ni mogoče razpisati: 

- o zakonih, ki se sprejemajo po hitrem postopku, kadar to 
zahtevajo izredne potrebe države, interesi obrambe a'1 

naravne nesreče, 

- o zakonih, od katerih je neposredno odvisno izvrševanj® 
sprejetega državnega proračuna, 

- o zakonih, ki se sprejemajo za izvrševanje ratificirani" 
mednarodnih pogodb. 

11. člen 

Državni zbor lahko razpiše zakonodajni referendum na svoj" 
pobudo. 

Predlog, naj državni zbor razpiše zakonodajni referendum 
lahko da vsak poslanec. 

i' !o 

t 
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V 

12. člen 

Državni zbor mora razpisati zakonodajni referendum, če "j 
zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali štirides® 
tisoč volivcev. 

V 
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13. člen 

Zahtevo volivcev za razpis referenduma vloži njihov predsta^ 
nik. Zahtevi mora biti priloženo najmanj štirideset tisoč podP1' 
sov volivcev. 
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obudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma 
toko da vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje 
Pavijanov. 

"fbudnik obvesti o svoji pobudi predsednika državnega 
tora. Pobuda mora vsebovati opredeljeno zahtevo v skladu 
)4. členom tega zakona in mora biti-podprta s podpisi 

^imanj dvesto volivcev na seznamu, ki vsebuje osebne 
>°datke podpisnikov: ime in priimek, datum roistva. naslov in 
'bčina stalnega prebivališča. Obvestilo o pobudi se vloži 
^Posredno pri pristojni službi državnega zbora. 

''edsednik državnega zbora obvesti o dani pobudi najpoz- 
"sje v treh dneh po prejemu pobude ministrstvo, pristojno za 
bdenje evidence volilne pravice, in določi rok, v katerem se 
hirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referen- 
ca. O tem roku obvesti tudi pobudnika zahteve. 

'olivec da svojo podporo zahtevi s podpisom na obrazcu, ki 
^določi ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice, 
'obrazcu mora biti navedena zahteva za razpis referenduma, 
*a katero se nanaša podpora volivca. Volivec podpiše obra- 

osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne 
lravice. Volivec lahko da podporo s podpisom posamezni 
^tevi za razpis referenduma samo enkrat. 

14. člen 

Zahtevi mora biti jasno izraženo vprašanje, ki naj bo pred- 
at referenduma. Zahteva mora biti obrazložena. 

15. člen 

^državni zbor meni, da v zahtevi za razpis referenduma ni 
?too izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, ali 
Zahteva ni obrazložena, pozove predstavnika predlagate- 5> naj jasno opredeli vprašanje oziroma dopolni zahtevo 
'Obrazložitvijo. 

? Predstavnik predlagatelja vztraja pri vprašanju iz prejš- 
■■9a odstavka ali če ne dopolni zahteve z obrazložitvijo, 
,f|ko državni zbor odloči, da referenduma ne razpiše. 

16. člen 

jjdržavni zbor meni, da je vsebina zahteve za razpis referen- 
ijjja^v nasprotju z ustavo zahteva, naj o tem odloči ustavno 

^vno sodišče odloči o zahtevi v tridesetih dneh. 

17. člen 

!6j"og oziroma zahteva za razpis predhodnega referenduma 
'ahko vloži od dneva, ko je predlog zakona predložen 

Javnemu zboru, do začetka tretje obravnave predloga za- 

is pobuda za vložitev zahteve za razpis predhodnega 
„6renduma dana pred začetkom prve obravnave predloga 
j°na, rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi 

biti krajši od petinštirideset dni in ne daljši od šestde- 
Jhi. Če je taka pobuda dana pozneje, ta rok ne sme biti 

l»i od tridest dni in ne daljši od petinštirideset dni. 

Jj9 dana pobuda za vložitev zahteve za razpis predhodnega 
"renduma, državni zbor ne sme začeti tretje obravnave 
'•dii °ga zakona pred potekom roka iz prejšnjega odstavka. 
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18. člen 

'Odni referendum se lahko nanaša na vprašanje: 
naj se določeno vprašanje uredi z zakonom, 

J naj se s predlaganim zakonom uredi določeno vprašanje 
kot je predlagano, 

J naj se s predlaganim zakonom uredi določeno vprašanje 
5?ače, kot je predlagano in kako naj se uredi, 
v' naj se v predlaganem zakonu uredi določeno vprašanje, 
*akonu ni urejeno, in kako naj se uredi. 

^foče valeč 

20. člen 

Državni zbor lahko ob sprejemu zakona odloči, da razpiše 
naknadni referendum o zakonu, ki ga je sprejel. 

21. člen 

Najmanj tretjina poslancev državnega zbora in državni svet 
lahko vložita zahtevo za razpis naknadnega referenduma naj- 
kasneje v sedmih dneh po sprejemu zakona. 

Najmanj štirideset tisočvolivcev lahko vloži zahtevo za razpis 
naknadnega referenduma v tridesetih dneh po sprejemu 
zakona pod pogojem, da pobudnik zahteve v sedmih dneh po 
sprejemu zakona obvesti o svoji pobudi predsednika držav- 
nega zbora na način, ki je določen v 13. člen tega zakona. 

V primeru iz prejšnjega odstavka državni zbor zadrži objavo 
zakona do poteka roka za vložite zahteve. Če zahteva v tem 
roku ni vložena, pošlje zakon v objavo. 

22. člen 

Državni zbor mora razpisti naknadni referendum najkasneje 
v sedmih dneh po vložitvi zahteve za razpis referenduma. 

23. člen 

Odločitev je na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina 
volivcev, ki so glasovali. 

24. člen 

Če je na naknadnem referendumu zakon potrjen, ga državni 
zbor pošlje v objavo takoj, ko prejme poročilo o izidu referen- 
duma. 

25. člen 

Državni zbor je vezan na izid referenduma. 

Državni zbor mora pri sprejemanju zakona upoštevati odloči- 
tev, sprejeto na predhodnem referendumu. \ 

Eno leto po izvedbi referenduma državni zbor ne more spre- 
jeti zakona, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma, niti 
ponoviti referenduma o istem vprašanju. 

3. Posvetovalni referendum 

26. člen 

Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum o vpraša- 
njih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. 

27. člen 

Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum na celot- 
nem območju države ali na določenem ožjem območju, kadar 
vprašanje zadeva samo prebivalce tega ožjega območja. 

• 28. člen 

Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum, preden 
končno odloči o posameznem vprašanju. 

29. člen 

Državni zbor ni vezan na izid posvetovalnega referenduma. 
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III. POSTOPEK ZA IZVEDBO REFERENDUMA 

1. Razpis referenduma 
30. člen 

Akt o razpisu referenduma določa vrsto referenduma, akt, 
o katerem se odloča na referendumu, besedilo vprašanja, ki 
se daje na referendumu, dan razpisa referenduma in dan 
glasovanja na referendumu. 

Akt o razpisu referenduma se objavi v Uradnem listu Repu- 
blike Slovenije. 

31. člen 

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa referenduma, začnejo 
teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma. 

32. člen 

Za dan glasovanja na referendumu se določi nedelja ali drug 
dela prost dan. 

Za isti dan glasovanja se lahko razpišeta dva ali več referen- 
dumov. 

33. člen 

Od dneva razpisa do izvedbe referenduma ne sme preteči 
manj kot trideset dni in ne več kot petinštirideset dni. 

34. člen 

Najpozneje petnajst dni pred dnem glasovanja se akt o raz- 
pisu referenduma objavi v javnih občilih. V javnih občilih se 
objavi tudi besedilo akta, o katerem se bo odločalo na refe- 
rendumu. 

Javna občila iz prejšnjega odstavka določi republiška volilna 
komisija. 

Stroški objave se krijejo iz sredstev, namenjenih za izvedbo 
referenduma. 

2. Pravica glasovanja na referendumu 

35. člen 

Pravico glasovanja na referendumu imajo državljani, ki imajo 
pravico voliti v državni zbor. 

* 
Za vsako glasovanje na referendumu se sestavi splošni volilni 
imenik po zakonu o evidenci volilne pravice. 

36. člen 

Glasovanje na referendumu je tajno. 

Glasuje se glasovnicami. 

37. člen 

Glasuje se osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaš- 
čencu. 

Pri glasovanju morata biti zagotovljena svoboda odločanja in 
tajnost glasovanja. 

Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja na 
referendumu, niti se ne sme od njega zahtevati, naj pove, 
kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval. 

3. Organi za izvedbo referenduma 

38. člen 

Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo 
postopek za volitve v državni zbor. 

39. člen 

Republiška volilna komisija: 
- skrbi za zakonitost izvedbe referenduma, 
- daje drugim volilnim organom strokovna navodila za 
izvedbo referenduma in nadzira njihovo delo, 
- predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona, 

- določa enotne standarde za material in druge materialna 
pogoje za izvedbo referenduma, 

- ugotavlja in objavlja izid referenduma, 

- opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon. 

40. člen 

Volilna komisija volilne enote: 

- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi 
z izvedbo referenduma, 

- ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti. 

41. člen 

Okrajna volilna komisija: 

- določa volišča, 

- imenuje volilne odbore, 

- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvflZI 

z izvedbo referenduma, 

ugotavlja izid glasovanja v volilnem okraju. 

42. člen 

Za vsako glasovanje na referendumu se imenujejo vol'^ 
odbori, ki vodijo glasovanje na volišču in ugotavljajo 
glasovanja na volišču 

izid 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članf' 
ter njihovi namestniki, ki jih imenuje okrajna volilna komis1 

izmed državljanov, ki imajo stalno prebivališče na obmoc 

volilnega okraja. 

4. Glasovanje In ugotavljanje izida glasovanja 

43. člen 

Glede glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja na re,e: ji 
dumu se smiselno uporabljajo določbe zakona o voliij. 
v državnih zbor, kolikor s tem zakonom ni drugače dolo£®n 

44. člen 

Javna propaganda v zvezi z referendumom se mora ko"'8 

najkasneje štiriindvajset ur pred dnem glasovanja. 

45. člen 

Na volišču je treba razobesiti akt o razpisu referendum* 
besedilo akta, o katerem se odloča na referendumu. 

46. člen 

Glasovnica vsebuje vprašanje, o katerem se odloča na 1 

rendumu, in navodilo o načinu glasovanja. 

Če se glasuje o več referendumskih vprašanjih, se o vsa 
vprašanju glasuje s posebno glasovnico. 

Glasuje se tako, da glasovalec obkroži na glasovnici b®51 

»za« ali »proti«. 
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47. člen 

k glasovanje na referendumu ne veljajo določbe zakona 
'volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po 
*>Šti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko konzularnih 
''edstavništvih Republike Slovenije. 

48. člen 

Hnadno glasovanje se opravi, če na posameznem volišču ni 
"''o izvedeno glasovanje na dan, ki je bil določen za glasova- 
"fc z aktom o razpisu referenduma. 

Naknadno glasovanje odredi republiška volilna komisija in se 
'Pravi najkasneje v petnajstih dneh od dneva, ki je bil določen 
!jdan glasovanja z aktom o razpisu referenduma. 

49. člen 

"9otovitev izida glasovanja obsega: 

število volivcev, vpisanih v volilni imenik, 

število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku, 

število volivcev, ki so glasovali s potrdili, 

skupno število volivcev, ki so glasovali, 

število neveljavnih glasovnic, 

število veljavnih glasovnic, 

število volivcev, ki so glasovali »za«, 

število volivcev, ki so glasovali »proti«. 

50. člen 

j®Publiška volilna komisija pošlje poročilo o izidu glasovanja 
"avnemu zboru in ga objavi v Uradnem listu Republike 
'venije. 

6. Druge določbe 

'V. 

£i> 

»rstvo pravice glasovanja 

51. člen 

Jadi nepravilnosti pri delu volilnega odbora ima vsak glaso- 
ve pravico vložiti ugovor pri republiški volilni komisiji 
°ku treh dni od dneva izvedbe referenduma. 

n 
vfubliška volilna komisija mora o ugovoru odločiti v roku 

6rninštirideset ur. 

52. člen 
republiška volilna komisija na podlagi ugovora ugotovi 

Pravilnosti, ki so vplivale ali bi utegnile vplivati na izid 
■ [enduma, razveljavi glasovanje na posameznem volišču in 

>di ponovno glasovanje, ki se opravi najpozneje v petnaj- 
dneh. 

JrePubliška volilna komisija ugovor zavrne, lahko glasova- 
lo* i pritožbo na sodišče, pristojno za upravne spore, 
Serninštrideset urah po prejemu odločbe. 

53. člen 

''"šče odloči o pritožbi v roku oseminštirideset ur. 
|fr! S'šte odloča v senatu treh sodnikov. 

e^rijf6 odloCa ob Primerni uporabi zakona o upravnih 

54. člen 

Stroški za izvedbo referenduma se krijejo iz državnega prora- 
čuna. 

Stroške javne propagande v zvezi z referendumom nosijo 
organizatorji propagande. 

55. člen 

Glede vprašanj postopka izvedbe referenduma, ki s tem zako- 
nom niso posebej urejena, in glede kazenskih določb se- 
smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni 
zbor. 

56. člen 

Določbe tega zakona o postopku za izvedbo referenduma se 
smiselno uporabljajo tudi za izvedbo referenduma v lokalni 
skupnosti, s tem da postopek za izvedbo referenduma vodijo 
volilni organi, ki vodijo lokalne volitve. 

IV. LJUDSKA INICIATIVA 

57. člen 

Najmanj trideset tisoč volivcev lahko da predlog za začetek 
postopka za spremembo ustave. 

V predlogu mora biti navedeno, v čem in kako naj se ustava 
spremeni, ter razlogi za spremembo. Predlogu morajo biti 
priloženi podpisi najmanj trideset tisoč volivcev. 

58. člen 

Najmanj pet tisoč volivcev lahko predloži državnemu zboru 
predlog zakona. 

Predlog zakona mora vsebovati sestavine, ki jih določa 
poslovnik državnega zbora. Predlogu morajo biti priloženi 
podpisi najmanj pet tisoč volivcev. 

59. člen 

Pobuda volivcem za vložitev predloga za začetek postopka za 
spremembo ustave oziroma predloga zakona lahko da vsak 
volivec, politična stranka ali drugo združenje državljanov. 

'Pobudnik obvesti o svoji pobudi predsednika državnega 
zbora, ki ravna po četrtem odstavku 13. člena tega zakona. 
Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo predlogu je 
šestdeset dni. 

Volivec da svojo podporo predlogu na način, ki je določen 
v petem odstavku 13. člena tega zakona. 

Predlog za začetek postopka za spremembo ustave oziroma 
predlog zakona pošlje državnemu zboru predstavnik volivcev. 

V. KONČNI DOLOČBI 

60. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenaha veljati zakon o refe- 
rendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list 
SRS, št. 23/77 in št. 18/88). 

61. člen 

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

Državni zbor je na 16. seji dne 22. 12. 1993 opravil prvo 
obravnavo predloga zakona o referendumu in o ljudski inici- 
ativi. Državni zbor je sprejel predloženo besedilo kot primerno 
podlago za drugo obravnavo predloga zakona in naložil pred- 
lagateljem, naj pripravijo predlog zakona za drugo obravnavo 
ob upoštevanju stališč in sklepov državnega zbora, sprejetih 
ob prvi obravnavi, za sejo državnega zbora v januarju 1994. 

Ob upoštevanju stališč in sklepov državnega zbora ter mnenja 
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, so predlagatelji 
spremenili in dopolnili naslednje člene predloga zakona: 10. 
člen, prejšnji 14. člen, ki je zaradi zamenjave vrstnega reda 
členov postal 13. člen, 16. člen, 17. člen, 18. člen, 21. člen in 
59. člen. Spremembe in dopolnitve so v besedilu zakona 
zaradi preglednosti navedene s poudarjenim tiskom. 

V zvezi s stališči in sklepi državnega zbora ter mnenjem 
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve dajejo predlaga- 
telji naslednjo obrazložitev k posameznim členom: 

K 10. členu 

Predlagatelji menijo, da predlagana vsebina tega člena ni 
v nasprotju s prvim odstavkom 90. člena ustave. Ta določba 
ustave sicer ne postavlja omejitev glede vprašanj, o katerih se 
lahko odloča na zakonodajnem referendumu. Vendar ustava 
zakonodajnega referenduma ne ureja v celoti in prepušča 
njegovo podrobnejšo ureditev zakonu. Pri zakonski ureditvi 
zakonodajnega referenduma je treba upoštevati, da je refe- 
rendumsko odločanje izjema, ne pa pravilo sprejemanja zako- 
nov, in da je možnost referendumskega odločanja potrebno 
izključiti v tistih primerih, ko je to nujno zaradi narave zadev. 
Taki primeri so nedvomno zakoni, ki se sprejemajo po hitrem 
postopku, zakoni, od katerih je neposredno odvisno izvrševa- 
nje sprejetega državnega proračuna, in zakoni, ki se spreje- 
majo za izvrševanje ratificiranih mednarodnih pogodb. 

Hiter postopek sprejemanja zakonov je v skladu z 89. členom 
ustave, ki določa, da državni zbor sprejema zakone v večfaz- 
nem postopku, če ni s poslovnikom drugače določeno. 
Poslovnik državnega zbora v 201. členu določa, da je mogoče 
po hitrem postopku v eni sami fazi sprejeti zakon, kadar to 
zahtevajo izredne potrebe države, interesi obrambe ali 
naravne nesreče. Ti razlogi ne dopuščajo odlaganja sprejema 
zakona in torej tudi ne možnosti referendumskega odločanja 
o sprejemu takega zakona. Če pa državni zbor oceni, da ne 
obstajajo razlogi za hiter postopek, ki jih določa poslovnik, se 
predlagani zakon obravnava v normalnem postopku in je 
v tem primeru možno tudi referendumsko odločanje o spre- 
jemu takega zakona. 

Referendumskega odločanja tudi ni mogoče dopustiti o zako- 
nih, od katerih je neposredno odvisno izvrševanje sprejetega 
državnega proračuna, saj bi bilo z odlaganjem sprejetja takih 
zakonov onemogočeno redno izvrševanje sprejetega držav- 
nega proračuna in s tem nemoteno izvrševanje državnih funk- 
cij, katerih izvrševanje so državni organi dolžni zagotavljati na 
podlagi ustave. Prav tako ni mogoče dopustiti referendum- 
skega odločanja o zakonih, ki se sprejemajo za izvrševanje 
ratificiranih mednarodnih pogodb, saj ustava v 8. členu 
določa, da morajo biti zakoni v skladu z mednarodnimi 
pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. 

V besedilu predloga zakona za prvo obravnavo je v drugi 
alinei 10. člena izpadla beseda »neposredno«, s katero je 
sedaj ta alinea dopolnjena. 

K 13. članu (prejšnji 14. člen) 

Iz redakcijskih razlogov je vrstni red prejšnjega 13. in 14. 
člena zamenjan, tako da je prejšnji 13. člen sedaj 14. člen, 
prejšnji 14. člen pa je sedaj 13. člen. 

Z dopolnitvami tega člena je natančneje določen postopek 
zbiranja podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zako- 
nodajnega referenduma. Predvideno je, da pobudnik zahteve 
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o svoji pobudi obvesti predsednika državnega zbora, ta pa 
o tem obvesti ministrstvo, pristojno za vodenje evidence 
volilne pravice, ki zagotovi organizacijske in tehnične pogoje 
za zbiranje podpisov. 

Za razliko od ureditve v predlogu zakona za prvo obravnavo je 
predvideno, da mora biti pobuda podprta s podpisi najmani 
dvesto volivcev, ne glede na to, ali gre za predhodni ali z* 
naknadni referendum. Podpisi volivcev za podporo pobudi se 
predložijo na seznamu z njihovimi osebnimi podatki, ki omo- 
gočajo njihovo identifikacijo. Predvideno je tudi, da predsed- 
nik državnega zbora določi rok za zbiranje podpisov. Okviri za 
določitev tega roka pa so predvideni za vsako vrsto zakono- 
dajnega referenduma posebej v naslednjih členih, in sicer 
v 17. členu za predhodni referendum in v 21. členu za 
naknadni referendum. 

Podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega 
referenduma se dajejo na obrazcu, ki ga določi ministrstvo, 
pristojno za vodenje evidence volilne pravice, za vsak referen- 
dum posebej. Volivec podpiše obrazec osebno pred organom 
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice, kot je to dolo- 
čeno tudi v volilni zakonodaji za dajanje podpore kandidatu' 
ram s podpisi volivcev. 

K 16. členu 

Ta člen je dopolnjen z določbo v roku, v katerem ustavno 
sodišče odloči o zahtevi državnega zbora za presojo, ali le 

vsebina zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo- 

K 17. členu 

Predlagatelji menijo, da je rok za vložitev zahteve za razp's 

predhodnega referenduma najpozneje do začetka tretje 
obravnave predhoga zakona povsem jasno določen. V zveZj 
z dopolnitvami 13. člena (prejšnjega 14. člena) glede organi* 
zacije in tehnike zbiranja podpisov volivcev za podporo zaw 
tevi za razpis zakonodajnega referenduma, pa so v tem člen" 
predvideni okviri za določitev rokov za zbiranje podpisi 
voliicev za podporo zahtevi za razpis predhodnega referen- 
duma. Ti roki so lahko daljši v primeru, če je pobuda dani 
pred začetkom prve obravnave zakona, in krajši, če je pobud> 
dana pozneje. Predvideno je tudi, da državni zbor pred pol* 
kom roka, določenega za zbiranje podpisov, ne sme zate" 
tretje obravnave predloga zakona. 

K 18. členu 

V skladu s stališči in sklepi državnega zbora je spremenjen' 
prva alinea tega člena. 

K 21. členu 

V skladu s stališči in sklepi državnega zbora ter mnenjeK[ 
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve vsebuje ta t'e 

besedilo, ki Je bilo v predlogu zakona za prvo obravnav 
predvideno v varianti, s tem da se navezuje na dopolnitve v '•* 
členu tega predloga glede pobude za vložitev zahteve 
razpis zakonodajnega referenduma in podpore voliicev 
pobudi. Rok za zbiranje podpisov voliicev za podporo zahW 
za razpis naknadnega referenduma je omejen z rokom triev 
setih dni od dneva sprejema zakona, v katerem je potrebn 
vložiti tako zahtevo. 

K 25. členu 

V skladu s sklepi in stališči državnega zbora ter mnenj 
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve je upoštevv* 
varianta k tretjemu odstavku tega člena iz predloga zakonaj^ 
prvo obravnavo. Ni pa upoštevan predlog, naj se rok, v 
rem državni zbor po izvedbi referenduma ne more spi ■ 
zakona, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma, niti pO'Zj 
viti referenduma o istem vprašanju, podaljša z enega na 
leta. Predlagatelji menijo, da je rok enega leta primeren /"JJ 
tudi v skladu z 8. členom predloga, ki predvideva, da drže' 
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zbor dve leti po izvedbi referenduma o spremembi ustave ne 
more sprejeti akta o spremembi ustave, ki bi bil v nasprotju 
z izidom referenduma. 

K 55. členu 

Predlagatelji menijo, da je smiselna uporaba kazenskih 
določb iz zakona o volitvah v državni zbor utemeljena, ker se 
te kazenske določbe nanašajo na kršitve tistih določb zakona 
o volitvah v državni zbor, ki se smiselno uporabljajo tudi 
v postopku za izvedbo referenduma po tem zakonu. V tem 
Primeru torej ne gre za analogijo, kot meni sekretariat za 

zakonodajo in pravne zadeve. Enaka rešitev je določena tudi 
v zakonu o državnem svetu in v zakonu o volitvah predsednika 
republike. 

K 59. členu 

Ta člen je dopolnjen z določbo, ki omogoča organizacijo in 
tehniko zbiranja podpisov volilcev za podporo predlogu za 
začetek postopka za spremembo ustave oziroma predlogu 
zakona v skladu z rešitvami, predvidenimi v 13. členu tega 
predloga. 
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Predlog zakona o DOPOLNITVAH ZAKONA O PROMETNEM DAVKU 

- EPA 489 - PRVA OBRAVNAVA 

Janez KOPAČ, 
poslanec Liberalno demokratske stranke _ predLOG ZAKONA O DOPLONITVI ZAKONA O PRO- 

. METNEM DAVKU, ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem. Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije predlagam Janez Kopač, I. r. 

Predlog zakona o dopolnitvah zakona o prometnem davku 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

V 14. točki 18. člena zakona o prometnem davku (Ur. I. RS, št. 
4/92 in 71/93) je predpisana oprostitev plačila prometnega 
davka od novih osebnih avtomobilov, ki jih kupujejo invalidne 
osebe. V zakonu so določeni pogoji, ob katerih se lahko 
prizna pravica do oprostitve, postopek uveljavljanja te pra- 
vice, ter določba, da pravice do te davčne oprostitve nimajo 
tisti vojaški invalidi I. skupine, ki uveljavijo pravico do motor- 
nega vozila po zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov 
in družin padlih borcev (Ur. I. SFRJ, št. 31/86, 44/89, 87/89, 20/ 
90 in 42/90). 

Po 69. členu navedenega zakona ima vojaški invalid, ki mu je 
status vojaškega invalida I. skupine priznan trajno zaradi 
amputacije ali hudih okvar spodnjih okončin, ki so izenačene 
z amputacijo okončin, ali ki mu je status vojaškega invalida I. 
skupine priznan zaradi izgubljenega vida na obeh očesih, 
pravico do osebnega motornega vozila domače proizvodnje 
s prostornino do 1000 cm3. 

Vojaški invalid iz 1. odstavka 69. člena, ki kupi osebno 
motorno vozilo z večjo prostornino od 1000 cm3, ima pravico 
do denarnega povračila v znesku cene vozila, ki ga je kupil, 
pri čemer to povračilo ne sme biti večje od zneska cene vozila 
iz 1. odstavka. 

To pravico do osebnega motornega vozila lahko vojaški inva- 
lid ponovno uveljavi po sedmih letih od dneva prevzema prej 
prejetega oziroma kupljenega vozila. 

Glede na to, da zakon o civilnih invalidih vojne (Ur. I. RS, št. 
56/92), ki je začel veljati 1. januarja 1993 - torej po uveljavitvi 
zakona o prometnem davku, ki se uporablja od 1. februarja 
1992 - v 3. členu civilnemu invalidu vojne zagotavlja pravice 
vojaškega vojnega invalida pod pogoji in v obsegu po predpi- 
sih o vojaških invalidih, velja tudi za civilnega invalida vojne 
alternativna možnost uveljavljanja pravic iz citiranih zakonov 
- se pravi, ali uveljavlja pravico do osebnega motornega 
vozila, ali pa pravico do oprostitve plačila davka od prometa 
proizvodov pri nakupu novega osebnega avtomobila. 

Namen predlaganega zakona je uskladitev zakonske ureditve 
obdavčevanja oziroma olajšav pri nakupu osebnih avtomobi- 
lov s strani invalidnih oseb z zakonom o civilnih invalidih 
vojne. 

CILJ IN PREDLAGANA REŠITEV 

Zakon ureja za civilne invalide vojne zakonsko uskladitev 
ureditve oziroma zagotavljanje enakih pravic in obveznosti, 
kot jih imajo vojni invalidi po predpisih o vojaških vojnih 
invalidih v povezavi z zakonom o prometnem davku. 

V zakonu je predlagano, da tudi civilni invalid vojne, ki uve- 
ljavi pravico do osebnega avtomobila po zakonu o temeljnih 
pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev, nima 
pravice do odprostitve plačila prometnega davka pri nakupu 
osebnega avtomobila. 

FINANČNE POSLEDICE 

Predlagana sprememba zakona ne bo imela finančnih posle- 
dic v proračunu Republike Slovenije, saj gre za redakcijsko 
uskladitev predpisov. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Peti odstavek 14. točke 18. člena zakona o prometnem davku 

(Uradni list RS, št. 4/92 in 71/93) se spremeni tako, da se glasi: 

»Vojaški invalid prve skupine in civilni invalid vojne, ki uvelja* 
vita pravico do osebnega avtomobila po zakonu o temeljnih 
pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev, nimata 
pravice do davčne olajšave iz te točke;« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis'u 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Uveljavljanje pravice do osebnega motornega vozila po 
zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin pad- 
lih borcev izključuje pravico vojaškega invalida I. skupine do 
oprostitve plačila davka od prometa proizvodov po 14. točki 
18. člena zakona o prometnem davku. 

Z uveljavitvijo zakona o civilnih invalidih vojne (Uradni list RS, 
št. 56/92), ki je začel veljati 1. januarja 1993, se civilnemu 

invalidu vojne zagotavljajo pravice vojaškega vojnega invalidt 
pod pogoji in v obsegu po predpisih o vojaških invalidih. 

Zaradi uveljavitve navedenega zakona in zagotovitve enakeQ3 

položaja vojaških in civilnih invalidov vojne je predlagaj 
uskladitev rešitve pri nakupu osebnih avtomobilov iz zako;f>» 
o prometnem davku za vojaške invalide vojne s civilni<" 
invalidi vojne. 
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Predlog akta o NASLEDSTVU MEDNARODNIH POGODB SKLENJENIH 

V ZVEZI S SPLOŠNIM SPORAZUMOM O CARINAH IN TRGOVINI (GATT), 

KATERIH ČLANICA JE BILA NEKDANJA SFRJ - EPA 490 

Vlada Republike Slovenije je na 62. seji dne 29/12-1993 
določila besedilo: 

- PREDLOG AKTA O NASLEDSTVU MEDNARODNIH 
POGODB SKLENJENIH V ZVEZI Z SPLOŠNIM SPORAZU- 
MOM O CARINAH IN TRGOVINI (GATT) KATERIH ČLA- 
NICA JE BILA NEKDANJA SFRJ 

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, vodja službe za mednarodnopravne 
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Predlog akta o nasledstvu mednarodnih pogodb sklenjenih v zvezi s splošnim 
sporazumom o carinah in trgovini (GATT), katerih članica je bila nekdanja SFRJ 

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za 
uvedbo Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike 
Slovenije potrjuje notranjepravno nasledstvo naslednjih med- 
narodnih pogodb, katerih članica je bila nekdanja SFR Jugo- 
slavija: 
1- Sporazum o uporabi VII. člena Splošnega sporazuma 

o carinah in trgovini in Protokola k sporazumu o uporabi 
VII. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini; 
Podpisan s strani SFRJ 01. 11. 1979 v Ženevi; 
Objavljena v Ur. I. SFRJ - MP št. 1/82. 

2. Sporazum o uporabi VI. člena Splošnega sporazuma 
o carinah in trgovini; 
Podpisan s strani SFRJ 12. 04. 1979 v Ženevi; 
Objavljen v Ur. I. SFRJ - MP št. 13/81. 

3- Sporazum o postopkih za izdajanje uvoznih dovoljenj; 
Podpisan s strani SFRJ 12. 04. 1979 v Ženevi; 
Objavljen v Ur. I. SFRJ - MP 5t. 13/81. 

4. Sporazum o tehničnih ovirah v trgovini; 
Podpisan s strani SFRJ 12. 04. 1979; 
Objavljen v Ur. I. SFRJ - MP št. 2/82. 

5. Sporazum o govejem mesu; 
Podpisan s strani SFRJ 12. 04. 1979; 
Objavljen v Ur. I. SFRJ - MP št. 10/82. 

6. Sporazum o mednarodni trgovini s tekstilom; 
Podpisan s strani SFRJ 20. 12. 1973 v Ženevi; 
Objavljen v Ur. I. SFRJ - MP št. 25/76. 

7. Protokol o podaljšanju Sporazuma o mednarodni trgovini 
s tekstilom; 
Podpisan 31. 07. 1986 v Ženevi; 
Objavljen v Ur. I. SFRJ - MP št. 8/88. 

Republika Slovenija sprejema mednarodne pogodbe, nave- 
dene v tem aktu, brez pridržkov. 

Ta akt in informacija o potrditvi statusa države pogodbenice 
s strani depozitarja se objavita v Uradnem listu Republike 
Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 
podloženi akt je v skladu z določbami ustavnega zakona, da 
ijada Republike Slovenije predloži Državnemu zboru Repu- 
blike Slovenije pregled mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila 
^FR Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo. 

{*8dnarodne pogodbe, navedene v tem aktu, so mednarodne 
zgodbe, ki so bile sprejete v zvezi s Splošnim sporazumom 
® carini in trgovini, za katere je depozitar generalni direktor 
'»ATT. 

^žavni zbor Republike Slovenije je že sprejel akt o potrditvi 
n*sledstva Splošnega sporazuma o carinah in trgovini, ki je 
bjavljen v Uradnem listu RS št. 35/92 (Mednarodne pogodbe 
'■ 9/92). Notranjepravno je torej nasledstvo omenjenega spo- 
**uma že potrjeno. 

Mednarodnopravno pa bo Republika Slovenija k Sploš- 
.Brr>u sporazumu o carinah in trgovini (GATT), pristopila 
,Podpisom posebnega protokola s slovensko listo carinskih 
0r>cesij, ki ga bo ratificiral Državni zbor Republike Slovenije. 

^pevski protokol (1967) z jugoslovansko listo carinskih kon- 
0 

S'/ in Ženevski protokol (1979) k Splošnemu sporazumu 
farinah in trgovini, katerih pogodbenica je bila tudi nekda- 
^ SFRJ, bosta nadomeščena s posebnim protokolom, ki bo 
*&boval slovensko listo carinskih koncesij, zato potrditev 
9sledstva glede teh dveh sporazumov ne bi bila smiselna. 

jjjfede Sporazuma o mednarodni trgovini s tekstilom in Proto- 
a o podaljšanju tega sporazuma, ki sta navedena pod 

zaporednima številkama 6. in 7. je situacija pravno nekoliko 
bolj zapletena. Nekdanja SFRJ je ratificirala tako sporazum iz 
leta 1974 z veljavnostjo 12 let, kot tudi protokol o podaljšanju 
omenjenega sporazuma za nadaljnjih 5 let. Situacija v pri- 
meru nasledstva teh dveh mednarodnih pogodb ni sporna. 
Pač pa se od leta 1991 veljavnost sporazuma vsako leto 
podaljšuje s posebnimi letnimi protokoli. Tako je bil prvi tak 
protokol podpisan 31. julija 1991 (veljavnost do 31. 12. 1992), 
torej po razglasitvi neodvisnosti RS (Jugoslavija ga je podpi- 
sala 14. 10. 1991), kar pomeni, da ta protokol, kot tudi ne 
naslednji, ki je bil podpisan koncem leta 1992 ne more šteti, 
da spadata v okvir pravnega nasledstva nekdanje SFRJ. Iz 
navedenega izhaja, da bo za pristop k Sporazumu o medna- 
rodni trgovini s tekstilom, poleg sprejema akta o nasledstvu 
glede sporazuma iz leta 1974 in prvega protokola, potrebno 
ratificirati še protokola o podaljšanju njegove veljavnosti 
v obliki uredb o ratifikaciji, ki jih bo sprejela Vlada Republike 
Slovenije. 
Nekdanja SFRJ je bila tudi podpisnica Sporazuma o razlagi in 
uporabi VI., XVI. in XXIII. člena Splošnega sporazuma o cari- 
nah in trgovini, ki se nanaša na kompenzacijske davščine in 
subvencije in, ki trenutno ni v postopku nasledstva. Ministr- 
stvo za ekonomske odnose in razvoj predlaga, da se v sodelo- 
vanju z drugimi ministrstvi preuči možnost prevzema obvez- 
nosti s članstvom v tem sporazumu. 

Ministrstvo za zunanje zadeve bo po sprejetju akta o potrditvi 
nasledstva deponiralo izjave za pridobitev statusa pogodbe- 
nice glede sporazumov, navedenih v aktu (razen za sporazum 
o tekstilu, kot je zgoraj opisano). 



Uredba o uskladitvi dohodkov v bilanci prihodkov in odhodkov 

proračuna za leto 1993   

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o izvrševa- o uskladitvi odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov 
nju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto proračuna za leto 1993, ki jo je Vlada Republike Slovenije 
1993 (Uradni list RS, št. 22/93) vam pošiljamo Uredbo sprejela na seji 29. decembra 1993. 

Na podlagi prvega odstavka 60. člena zakona o izvrševanju 
proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993 
(Uradni list RS, št. 22/93) izdaja Vlada Republike Slovenije 

UREDBO 
O USKLADITVI ODHODKOV V BILANCI PRIHODKOV IN 
ODHODKOV PRORAČUNA ZA LETO 1993 I 

1.člen 

Skupni obseg odhodkov proračuna za leto 1993 se spremeni 
tako, da se glasi: 320.985.000.000 tolarjev. 

2. člen 

Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Repu- 

blike Slovenije za leto 1993 se uskladijo tako, da se nova 
bilanca glasi: 

- v tolarjih - 
Bilanca prihodkov Račun financiranja 

Prihodki 318.000.800.000 12.521.000.000 
Odhodki 320.985.000.000 10.160.258.854 
Primanjkljaj 
Presežek 
Povečanje sredstev 
na računih 

2.185.000.000 
2.185.000.000 

175.741.146 

3. člen 

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

PRORAČUN REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1993 

BILANCA PRIHODKOV TN ODHODKOV 

I. PRIHODKI - v tolarjih - 

Prihodki Znesek 

A. 
1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

B. 

DAVČNI PRIHODKI 
DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB 
DOHODNINA 
PROMETNI DAVKI 
Davek od prometa proizvodov in storitev 
Davek od prometa nepremičnin 
CARINE IN UVOZNE TAKSE 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
Prispevek za zaposlovanje 
Prispevek za porodniški dopust 

NEDAVČNI PRIHODKI 

Registracijske takse 
Cestnina 
Povračila od količinskih osnov 
Odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
Sodne takse 
Prenočitvene takse 
Prihodki upravnih organov 
Prihodki od prodaje državnih stanovanj 

Prihodki od obresti 
Presežek prihodkov Banke Slovenije po ZR 
Prihodki od prodaje bivših zveznih stanovanj 
Prenešeni prihodki sklada skupnih rezerv 
Ostali prihodki 

157,506,000,000 
1,375,000,000 

20,960,000,000 
0 

4,382,000,000 

2,950,000,000 
1,122,000,000 

312,000,000 
2,610,000,000 

54,000,000 
3,035,000,000 

0 
1,411,000,000 
3,574,858,000 
3,066,400,000 

25,000,000 
2,208,646,000 

SKUPAJ PRIHODKI 

294,049,096,000 

6,610,296,000 
56,397,800,000 

158,881,000,000 

51,200,000,000 

20,960,000,000 

24,750,904,000 

318,800,000,000 



II. ODHODKI 
-v tolarjih - 

Odhodki Znesek 

A. TEKOČI ODHODKI 286,692,193,025 

1. PLAČE,PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI 72,132,603,043 
1.1. Plače v državnih organih 33,630,129,919 
1.2. Plače v izvajalskih organizacijah 38,502,473,124 

2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 13,229,673,831 
2.1. V državnih organih 10,742,944,131 
2.2. V izvajalskih organizacijah 2,486,729,700 

3. SREDSTVA ZA OBRAMBO 20,690,071,043 
3.1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki 7,377,862,007 
3.2. Materialni stroški 1,626,344,925 
3.3. Drugi odhodki na področju obrambe 2,232,485,450 
3.4. Drugi odhodki na področju zaščite 117,704,158 
3 .5. Investicije v redno dejavnost obrambe in zaičite 9,335,674,503 
3.6. Investicije v temeljne razvojne programe 0 

4. SOCIALNI TRANSFERI « 65,764,178,437 
4.1. Zaposlovanje 23,021,914,299 
4.Z Otroško varstvo 19,558,130,594 
4.3. Socialno varstvo 3,407,416,472 
4.4. Varstvo borcev 4,971,703,000 
4.5. Drugi socialni transferi 2,508,247,274 
4.6. Zagotavljanje pravic iz pokojninskega in invalid.zav. 6,400,000,000 
4.7. Štipendije 5,896,766,798 

5. PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 29,239,266,196 
5.1. Zdravstvo 926,322,773 
5.2. Drugo 28,312,943,423 

6. DRUGA PLAČILA STORITEV 12,140,241,982 
7. PLAČILA OBRESTI 18,707,825,565 

7.1. Plačila domačih obresti 13,770,827,565 
7.2. Plačila tujih obresti 4,936,998,000 

8. PLAČILA GARANCIJ 4,126,729,000 
9. SUBVENCIJE IN TRANSFERI GOSPODARSTVU 31,61«,075,502 

9.1. Železnica 4,074,566,000 
9.Z Kmetijstvo 5,191,583,338 
9.3. Blagovne rezerve in intervencije v proizvodnji hrane 2,277,043,240 
9.4. Prestrukturiranje industrije 4,026,597,422 
9.5. Tehnološki razvoj 863,414,189 
9.6. Povračila uvoznih dajatev 1,438,831,320 
9.7. Ostali transferi v gospodarstvo 13,741,039,993 

10. TRANSFERI SREDSTEV OBČINAM 13,468,000,000 
11. DRUGI ODHODKI 3,485,528,426 
12. SREDSTVA ZA BEGUNCE 2,095,000,000 

B. INVESTICIJSKI ODHODKI 32,518,806,975 
13. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 30,959,283,447 

13.1. Ceste 10,031,550,676 
13.2. Železnica 2461,211,703 
13.3. Ostali promet in zveze 1,089,596,766 
13.4. Energetika 2,245,065,869 
13.5. Kmetijstvo 861,226,142 
13.6. Javni zavodi 3,755,067,258 
13.7. Zdravstvo 700,000,000 
13.8. Demografsko ogrožena območja 1,380,000,000 
13.9. Državni organi in ostalo 8,335,565,033 

14. KAPITALSKE NALOŽBE 1,559,523,528 

C REZERVE 1,774,000,000 

SKUPAJ ODHODKI 320,985,000,000 

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 2,185,000,000 



RAČUN FINANCIRANJA 

i 
-v tolarjih 

Znesek 

A. ZADOLŽEVANJE 

1. DOMAČE ZADOLŽEVANJE 
1.1. Zadolževanje izven javnega sektorja 

Zadolževanje pri centralni banki 
Zadolževanje pri drugih bankah 
Zadolževanje pri drugih domačih posojilodajalcih 
Prodaja državnih vrednostnih papirjev 

1.2. Zadolževanje znotraj javnega sektorja 
Zadolževanje pri ZPIZ 
Zadolževanje pri ZZZS 

2. ZADOLŽEVANJE V TUJINI 
2.1. Krediti mednarodnih org. ( EEB,IBRD,EBRD) 
2.2. Krediti vlad oziroma njihovih agencij 
2.3. Krediti komercialnih bank 
2.4. Ostali tuji krediti 

B. ODPLAČILA KREDITOV 

ODPLAČILA DOMAČIH KREDITOV 
Odplačila izven javnega sektorja 
Odplačila kreditov centralni banki 
Odplačila kreditov drugim bankam 
Odplačila drugim domačim posojilodajalcem 
Odplačila znotraj javnega sektorja 
Odplačila posojil ZPIZ 
Odplačila posojil ZZZS 

1.1. 

1.2. 

2. ODPLAČILA TUJIH KREDITOV 
2.1. Odplačila mednarodnim organ. (EIB, EBRD, EBRD) 
2.2. Odplačila vladam oziroma njihovim agencijam 
2.3. Odplačila komercialnim bankam 
2.4. Odplačila ostalih tujih kreditov 

i 

C. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

1,236,000,000 

1,236,000,000 
0 

2,034,000,000 

9,251,000,000 

12,521,000,000 

1,236,000,000 

11,285,000,000 

10,160,258,854 

5,664,861,306 

4,495,397,548 

175,741,146 

Č. NETO ZADOLŽEVANJE 
2,185,000,000 
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11 Plače • državni organi 
12 Plače • Izvajalske organizacije 

Skupaj 1 PLAČE 

29.650.350.84« 33.630.129.919 31.637.053.393 33.630.129.919 0 
31.639.160.592 37.126.992.905 36.532.636.194 38.502.473.124 1.375.480.219 

61.289.511.440 70.757.122.824 68.169.689.587 72.132.603.043 1.375.480.219 

21 Materialni stroSkl • državni organi 
22 Materialni stroSkl • Izvajalske organizacije 

9.806.338.500 
2.664.325.976 

10.751.513.602 
2.762.292.199 

9.706.920.894 
2.434.441.754 

10.742.944.131 
2.486.729.700 

(8.569.471) 
(275.562.499) 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STR0&I 12.470.664.476 13.513.805.801 12.141.362.648 13.229.673.832 (284.131.970) 

31 Obraaba • plače 
32 Obraaba • aaterlalnl stroikl 
33 Obraaba • drugI odhodki na področju obraabe 
34 Obraaba • drugi odhodki na področju zaičlte 
35 Investicije v redno dejavnost obraabe 1n zaščite 

5.834.173.161 
1.271.972.101 
1.932.049.878 

207.704.158 
9.777.966.149 

7.175.110.776 
1.626.344.925 
2.232.485.450 

117.704.158 
9.335.674.503 

6.774.920.789 
1.623.651.250 
2.193.351.192 

107.725.953 
8.276.801.010 

7.377.862.007 
1.626.344.925 
2.232.485.450 

117.704.158 
9.335.674.503 

202.751.231 
0 
0 
o 
o 

Skupaj 3 OBRAMBA 19.023.865.447 20.487.319.812 18.976.450.194 20.690.071.043 202.751.231 

41 Transferi 
42 Transferi 
43 Transferi 
44 Transferi 
45 Transferi 
46 Transferi 
47 Transferi 

- zaposlovanje 
• otroiko varstvo 
- varstvo borcev 
• socialno varstvo 
• štipendije 
• ostalo 
- obveznosti do ZPIZ 

17.039.787.916 
15.168.236.261 
3.791.280.000 
3.408.937.720 
4.563.201.832 
2.162.085.577 
7.400.000.000 

23.021.914.299 
19.558.130.594 
4.971.703.000 
3.407.416.472 
5.887.759.798 
2.420.447.274 
6.400.000.000 

22.991.635.177 
19.558.130.594 
4.971.503.121 
3.404.380.656 
5.877.389.206 
2.408.252.983 
6.400.000.000 

23.021.914.299 
19.558.130.594 
4.971.703.000 
3.407.416.472 
5.896.766.798 
2.508.247.274 
6.400.000.000 

0 
0 
0 
0 

9.007.000 
87.800.000 

0 

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI 53.533.529.306 65.667.371.437 65.611.291.736 65.764.178.437 96.807.000 

51 Dotacije javnla zavodom In ustanovan 
52 Ootaclje zdravstvu 
53 Plačilo storitev javnla zavodoa 1n ustanova« 
54 Plačilo storitev zdravstvu 

8.288.277.402 
777.498.973 

18.339,898.471 
155.823.800 

8.918.918.225 
847.004.873 

18.782.618.994 
81.317.900 

8.646.716.559 
803.713.067 

18.297.532.413 
51.766.459 

8.936.677.606 
846.933.973 

19.376.265.818 
79.388.800 

17.759.381 
(70.900) 

593.646.824 
(1.929.100) 

Skupaj 5 00TACIJE IN PLAČILA STORITEV 27.561.498.646 28.629.859.991 27.799.728.498 29.239.266.196 609.406.205 

99 Plačila storitev 

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV 

11.976.569.349 

11.976.569.349 

11.853.351.090 

11.853.351.090 

10.608.241.547 

10.608.241.547 

12.140.241.982 

12.140.241.982 

286.890.892 

286.890.892 

61 Obresti - doaačl krediti 
62 Obresti - tuji krediti 

14.423.929.200 
4.093.000.000 

13.818.739.200 
4.905.000.000 

13.031.544.527 
4.933.502.392 

13.770.827.565 
4.936.998.000 

(47.911.635) 
31.998.000 

Skupaj 7 OBRESTI 18.516.929.200 18.723.739.200 17.965.046.919 18.707.825.565 (15.913.635) 

63 Garancije 

Skupaj 8 GARANCIJE 

4.800.000.000 

4.800.000.000 

4.490.000.000 

4.490.000.000 

3.686.425.707 

3.686.425.707 

4.126.729.000 

4.126.729.000 

(363.271.000) 

(363.271.000) 

71 Subvencije • Izvozne stlauladje 
72 Subvencije • železnica 
73 Subvencije • kaetljstvo 
74 Subvencije • IntervenvIJe 1n blagovne rezerve 

1.400.000.000 
4.074.566.000 
5.643.271.077 
2.214.614.000 

1.440.000.000 
»4.074.566.000 

5.180.271.300 
2.677.043.240 

1.438.830.980 
4.074.565.654 
4.693.068.88S 
2.219.628.344 

1.438.831.320 
4.074.566.000 
5.191.583.338 
2.277.043.240 

(1.168.680) 
0 

11.312.038 
(400.000.000) 
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75 Subvencije - prestrukturiranje Industrije 
76 Subvencije • tehnološki razvoj 
77 Subvencije • ostale 

Skupaj 9 SUBVENCIJE 

3.064.622.989 4.026.597.422 3.902.391.222 4.026.597.422 0 
931.414.189 863.414.189 860.530.250 863.414.189 0 

11.846.144.795 13.741.039.993 12.884.740.305 13.741.039.993 0 

29.174.633,050 32.002.932.143 30.153.755.639 31.613.075.502 (389.856.642) 

8 Transferi občina« 

Skupaj 10 TRANSFERI OBČINAH 

12.568.000.000 13.468.000.000 13.114.326.000 13.468.000.000 

12.568.000.000 13.468.000.000 13.114.326.000 13.468.000.000 

9 0rug1 odhodki 

Skupaj U DRUGI OOHOOKI 

3.285.754.468 3.499.444.990 3.363.354.827 3.485.528.426 

3.285.754.468 3.499.444.990 3.363.354.827 3.485.528.426 

(13.916.564) 

(13.916.564) 

120 Begunci 

Skupaj 12 BEGUNCI 

2.000.000.000 2.095.000.000 2.091.164.359 2.095.000.000 

2.000.000,000 2.095.000.000 2.091.164.359 2.095.000.000 

101 Investicije 
102 Investicije 
103 Investicije 
104 Investicije 
105 Investicije 
106 Investicije 
107 Investicije 
108 Investicije 
109 Investicije 
201 Inv.vzdržev. 
202 Inv.vzdržev. 
204 Inv.vzdržev. 
205 Inv.vzdržev. 
206 Inv.vzdržev. 
208 Inv.vzdržev. 
209 Inv.vzdržev. 

ceste 
promet (brez cest in Žel.) 
energetika 
kmetijstvo 
javni zavodi 1n ustanove 
zdravstvo 
demografsko ogroženi 
državni organi 
železnica 

• ceste 
• pro»et(brez cest 1n železnice) 
• kmetijstvo 
• javni zavodi 1n ustanove 
• zdravstvo 
- državni organi 
• železnica 

8.345.440.000 
1.255.627.821 
2.267.317,329 

866.000,000 
2.871.100,000 

615.000.000 
1.380.000.000 
6.624.073.255 
1.935.021.703 
2.656.700.000 

73.500.000 
52,000.000 

878,227.143 
85.000.000 

1.045.218.745 
626.190,000 

7.977 
1.255 
2.245 

793 
2.819 

615 
1.380 
7.707 
1.689 
2.580 

74 
52, 

936, 
85. 

851 
871 

821,741 
055.106 
065.869 
215.142 
989,616 
000,000 
000,000 
526,305 
531,846 
362.521 
072,715 
000,000 
727.143 
000.000 
363.368 
679,857 

6.758 
698 

2.088 
599 

2.758, 
587, 

1.206, 
6.337, 
1.393. 
2.048, 

73 
41. 

861 
47. 

557. 
871. 

525.561 
913.878 
189.738 
353.463 
335.312 
072.724 
708,959 
180.228 
370.271 
116.988 
831,248 
127,244 
139,550 
758.954 
289.390 
679.857 

7.435, 
1.015, 
2.245. 

794, 
2.799, 

615. 
1.380, 
7.514, 
1.689. 
2.595. 

74. 
66. 

955, 
85, 

821. 
871. 

883.715 
524.051 
065.869 
426.142 
339.615 
000.000 
000.000 
201.665 
531.846 
666.962 
072.715 
800.000 
727.643 
000.000 
363.368 
679.857 

(541.938.026) 
(239,531.055) 

0 
1.211.000 

(20.650.001) 
0 
0 

(193.324.640) 
0 

15.304.441 
0 

14,800.000 
19.000.500 

0 
(30,000,000) 

0 

Skupaj 13 INVESTICIJE 31.576.415,996 31.934.411.228 26.928.593.364 30.959,283.447 (975.127.781) 

111 Kapitalske naložbe 

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE 

1.646,500.000 1.566.124.528 1.538.223.628 1.559,523.528 (6.601.000) 

1.646.500.000 1.566.124.528 1.538.223.628 1.559.523.528 (6.601.000) 

121 Stalna rezerva 
122 Tekoča rezerva 

Skupaj 15 REZERVE 

1.400.000.000 1.570.000,000 1.500.000.000 1.594.000.000 
900.000.000 368.711.273 222.962.499 180.000.000 

24.000.000 
(188.711.273) 

2.300.000.000 1.938,711.273 1.722.962.499 1.774,000.000 (164.711.273) 

Skupaj vse: 2915723,871.378 320.627,194.318 303,870.617.154 320.985.000.000 357.805.682 
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1 2 1 4 5 6-5-3 

131 Glavnica ■ doaa£1 krmiti 5.558.000.000 6.057.00«.000 3.555.133.329 5.664.861.306 (392.138.(94) 
132 Glavnica • tuji kr«d1t1 3.505.744.796 4.919.000.000 4.433.231.986 4.495.397.548 (423.602.452) 

Skupaj 16 OOPUČILO KREDITOV 9.063.744.796 10.976.000.000 7.988.365.315 10.160.258.8S4 ( 815.741.146) 

Skupaj vsa: 9.063.744.79« 10.976.000.000 7.988.365.315 10.160.258.854 (B1S.741.146) 
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1111 Predsednik Republike Slovenije 

Skupaj 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 

103.495.841 

103.495.841 

111.307.976 

111.307.976 

105.417.857 

105.417.857 

111.307.976 

111.307.976 

1211 Oržavnl zbor 
1212 Državni svet 
1213 RepubUSka volilna koalslja 

1.402.736.122 
111.271.865 

5.452.515 

1.577.148.351 
116.770.906 

6.141.441 

1.502.351.300 
105.606.846 

5.678.959 

1.577.148.351 
116.770.906 

6.141.441 

Skupaj 12 1.519.460.502 1.700.060.698 1.613.637.105 1.700.060.698 

1311 Ustavno sod1S2e 

Skupaj 13 USTAVNO SOOlSČE 

129.908,802 

129.908.802 

148.909.578 

148.909.578 

142.414.469 

142.414.469 

148.909.578 

148.909.578 

1411 Urad predsednika vlade 

Skupaj 14 URAO PREDSEDNIKA VLADE 

458.576.355 

458.576.355 

551.021.846 

551.021.846 

535.083.863 

535.083.863 

551.021.846 

551.021.846 

1512 Protokol v vladi Republike Slovenije 
1513 Servis za protokolarne storitve 
1514 Urad za priseljevanje 1n begunce 
1515 Urad za 2ensko politiko 
1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije 
1517 Slu2ba vlade za zakonodajo 
1518 Urad vlade za 1nfora1ranje 
1519 Kadrovska služba vlade 
1520 Servis skupnih služb vlade 
1521 Center vlade za Informatiko 
1522 Zavod Republike Slovenije za statistiko 
1524 Slovenska obveSčevalno-varnostna služba 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 

58.291.709 
147.087.803 

2.023.928.493 
18.907.477 

102.595.200 
41.832.487 

324.369.826 
2.066.325.095 
2.023.403.632 

855.037.412 
511.510.511 
942.434.140 

63.007.344 
177.240.650 

2.128.699.912 
23.514.202 

103.706.356 
49.729.878 

356.474.137 
1.962.492.873 
2.085.010.273 
1.408.048.262 

566.537.587 
1.013.287,188 

58.247,389 
170.029.271 

2.118.606,486 
21.491.042 
99.047.088 
44.440.098 

336.326.690 
1.784.247.052 
1.934.441.781 
1.034,543.334 

523.816.308 
940,157.892 

63.007.344 
177.240.650 

2.128.699.912 
22.649.602 

102.941.984 
49.729.878 

356.474.137 
1.961.804.676 
2.055.010.273 
1.408.048.262 

566.537.587 
1.013.287.188 

9.115.723.785 9.937.748.662 9.065.394.430 9.905.431.493 

0 
0 
0 

(864.600) 
(764.372) 

0 
0 

(688.197) 
(30.000.000) 

0 
0 
0 

(32.317.169) 

1611 Ministrstvo za finance 
1612 Republiška uprava za javne prihodke 
1613 RepubUSka carinska uprava 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

51.690.260.893 
2.719.186.404 
3.470.738.085 

54.935.800.951 
3.143.332.950 
3.881.942.056 

49.782.329.644 
2.977.487.622 
3.679.370.653 

53.547.693.156 
3.201.826.150 
3.881.942.056 

(1.388.107.795) 
58.493.200 

0 

57.880.185.382 61.961.075.957 56.439.187.919 60.631.461.362 (1.329.614.595) 

1711 Ministrstvo za notranje zadeve 
1712 Rep.družbeni svet za prevent. 1n vzgojo v cest. pr 
1713 Prehodni doa Republike Slovenije za tujce 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

16.001.754.469 
18.195.928 

109.641.400 

18.224.770.446 
20.385.959 

140.741.400 

16.949.223.172 
17.233.266 

118.716.912 

18.224.770.446 
20.385.959 

140.741.400 

16.129.591.797 18.385.897,806 17.085.173.350 18.385.897.806 

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve 

Skupaj }8 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

3.337.308.704 

3.337.308.704 

3.328.931.313 

3.328.931.313 

3.060.420.166 

3.060.420.166 

3.135.752.313 

3.135.752.313 

(193.179.000) 

(193.179.000) 

1911 Ministrstvo za obraabo 

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

19.579.810.281 

19.579.810.281 

20.986.120.720 

20.986.120.720 

19.448.373.231 

19.448.373.231 

21.188.871.951 

21.188.871.951 

202.751.231 

202.751.231 
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2011 Ministrstvo za pravosodje 
2012 KPO Dob pri Mirni 
2013 KPO Ig pri LJubljani 
2014 OKPO Maribor 
2015 Prevzgojni do« Radeče 
2016 Zapori Celje 
2017 Zapori Koper 
2018 Zapori Ljubljana 
2019 Zapori Maribor 

773.566.352 
372.456.350 
50.370.958 
40.631.692 

118.293.879 
161.024.324 
126.736.964 
255.228.587 
170.465.909 

866.153.744 
446.233.073 
55.220.216 
44.899.222 

130.741.201 
192.030.905 
142.953.499 
299.284.991 
194.866.194 

641.247.311 
419.643.000 
52.120.731 
42.799.925 

125.400.363 
178.734.982 
134.692.235 
285.809.718 
184.969.759 

857.153.744 
446.233.073 
55.220.216 
44.899.222 

130.741.201 
192.030.905 
142.953.499 
299.284.991 
194.866.194 

(9.000.000) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAV0S00JE 2.068.775.015 2.372.383.045 2.065.418.023 2.363.383.045 (9,000.000) 

2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPOOARSKE OEJAVNOSTI 

6.863.061.754 6.604.813.292 

6.863.061.754 

5.918.648.379 

6.604.813.292 5.918.648.379 

6.604.813.292 

6.604.813.292 

2211 Ministrstvo za ekonoaske odnose in razvoj 
2214 Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve 
2216 Zavod za aakroekonoaske analize 1n razvoj 

3.404.242.055 3.472.599.415 3.077.330.550 3.472.599.415 0 
2.678.314.000 3.141.507.958 2.506.756.752 2.741.507.959 (400.000.000) 

85.091.218 94.007.344 86.368.851 94.007.344 0 

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE 00NOSE IN RAZVOJ 6.167.647.273 6.708.114.718 5.670.456.153 6.308.114.718 (400.000.000) 

2311 Ministrstvo za kmetijstvo 1n gozdarstvo 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

9.331.404.162 8.875.298.044 

9.331.404.162 8.875.298.044 

7.839.994.348 

7.839.994.348 

8.888.278.082 

8.888.278.082 

12.980.038 

12!*980.038 

2411 Ministrstvo za proaet 1n zveze 
2412 PrlstaniSka kapitanija Koper 
2413 RepubHSka uprava za zračno plovbo 
2414 RepubHSka uprava za telekonunikadje 
2415 RepubHSka uprava za ceste 
2416 Slovenske 2elezn1ce 
2417 Letališče Brnik 
2418 LetaHSČe Maribor 
2420 Luka Koper 
2421 PTT 

258.186.768 
69.545.750 

778.470.622 
68.013.861 

15.200.038.543 
10.334.979.703 

389.200.000 
33.800.000 
73.000.000 

264.094.000 

31S.232.883 
83.585.925 

858.417.330 
73.291.412 

14.808.492.234 
10.334.979.703 

389.200.000 
33.800.000 
73.000.000 

264.094.000 

280.725.935 
75.694.435 

530.432.023 
69.419.247 

12.472.835.506 
10.038.817.674 

256.343.824 
33.429.567 

0 
207.473.550 

315.232.883 
83.585.925 

618.886.275 
73.291.412 

14.544.764.004 
10.334.979.703 

389.200.000 
33.800.000 
73.000.000 

264.094.000 

0 
0 

(239.531.055) 
0 

(263.728.230) 
0 
0 
0 
0 
0S 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 27.469.329.247 27.234.093.487 23.965.171.760 26.730.834.202 (503.259.285) 

2511 Ministrstvo za okolje 1n prostor 
2512 RepubHSka geodetska uprava 
2513 RepubHSka uprava za Jedrsko varnost 
2514 Zavod RS za prostorsko planiranje 
2515 Zavod RS za varstvo okolja 1n vodni re21a 
2516 HldrooeteoroloSkl zavod Republike Slovenije 
2517 SelzaoloSkl zavod Republike Slovenije 
2518 RepubHSka direkcija za varstvo okolja In urejanje 
2519 RepubHSkl urbanistični Inspektorat 
2520 RepubHSkl vodnogospodarski InSpektorat 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

375.745.157 
241.218.385 
97.205.054 

128.679.954 
153.212.751 
522.282.022 
82.884.459 

3.424.427.165 
2.200.000 
1.200.000 

417.619.918 
247.772.524 
101.985.519 
133.577.423 
162.518.081 
564.894.051 
90.035.648 

3.430.891.242 
2.200.000 
1.200.000 

254.189.638 
185.812.615 
86.089.883 

102.320.747 
111.412.257 
535.441.858 
73.435.139 

2.857.709.412 
1.864.700 

578.750 

417.619.918 
247.772.524 
101.985.519 
133.577.423 
162.518.081 
564.894.051 
90.035.648 

3.430.891.242 
2.200.000 
1.200.000 

5.029.054.947 5,152.694.406 4.208.854.999 5.152.694.406 

2611 Ministrstvo za delo. družino In socialne zadeve 46.696.900.793 55.176.372.711 54.687.734.778 55.176.372.711 
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2612 RepubUSkl zavod za zaposlovanj# 18.027.540.138 24.125.773.290 24.047.950.247 24.125.773.290 0 
2614 Zveza združenj borcev NOV 38.948.517 45.395.631 43.959.643 45.395.631 0 
2615 Združenje slovenskih častnikov 19.508.801 21.858.308 20.735.791 21.858.308 0 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA 0CL0. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 64.782.898.249 79.369.399.940 *8.800.380.459 79.369.399.940 0 

2711 Ministrstvo za zdravstvo 1.801.689.671 1.827.033.862 1.676.827.060 1.827.033.862 0 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 1.801.689.671 1.827.033.862 1.676.827.060 1.827.033.862 0 

3311 Ministrstvo za Šolstvo 1n Sport 
3312 Zavod Republike Slovenije za Šolstvo In Sport 
3313 Urad Republike Slovenije za aladlno 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN SPORT 

46.614.768.587 52.440.799.141 51.159.487.926 54.234.094.157 1.793.295.016 
518.228.163 559.664.028 538.807.361 559.664.028 0 
10.971.575 11.319.748 10.926.254 11.728.048 408.300 

47.143.968.325 53.011.782.917 51.709.2a.542 54.805.486.233 1.793.703.316 

3411 Ministrstvo za znanost 1n tehnologijo 
3412 Urad RS za standardizacijo 1n aeroslovje 
3413 Urad RS za varstvo Industrijske lastnine 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

10.012.706.358 10.336.640.262 10.314.744.865 10.336.640.262 
173.696.068 183.925.149 166.310.328 183.925.149 
113.912.424 129.355.537 117.549.568 129.355.537 

10.300.314.850 10.649.920.948 10.598.604.761 10.649.920.948 

3511 Ministrstvo za kulturo 
3512 Zavod RS za varstvo naravne In kulturne dediščine 0 
3513 Arhiv Republike Slovenije 
3514 Zavod za varstvo naravne 1n kulturne ded1SČ1ne Cel 
3515 Zavod za varstvo naravne In kulturne dediščine LJu 
3516 Zavod za varstvo naravne In kulturne dediščine Nov 
3517 Zavod za varstvo naravne 1n kulturne dediščine Plr 
3518 Zavod za varstvo naravne 1n kulturne dediščine Nov 
3519 Zavod.za varstvo naravne In kulturne dediščine Mar 
3520 Spoalnskl park Trebče 
3521 Zavod za varstvo naravne 1n kulturne dediščine Kra 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 

6.593.937.887 7.094.063.579 6.618.403.823 7.094.063.579 
55.791.608 

106.981.439 
5.000.000 

54.453.643 
2.000.000 
5.000.000 

11.500.000 
12.000.000 
5.000.000 
6.500.000 

66.588.284 
122.333.540 

5.000.000 
54.453.643 
2.000.000 
5.000.000 

11.500.000 
12.000.000 
12.000.000 
6.500.000 

62.684.717 
115.921.694 

5.000.000 
53.505.S50 
1.995,557 
5.000.000 

10.615.000 
12.000.000 
11.478.803 
6.422.215 

66.588.284 
122.333.540 

5.000.000 
54.453.643 
2.000.000 
5.000.000 

11.500.000 
12.000.000 
12.000.000 
6.500.000 

6.858.164.577 7.391.439.046 6.903.027.359 7.391.439.046 

3811 Slovenska Izseljenska aatlca 

Skupaj 38 SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA 

29.783.277 31.411.053 28.428.954 31.411.053 

29.783.277 31.411.053 28.428.954 31.411.053 

3911 Slovenska akademija znanosti 1n uaetnostl 

Skupaj 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 

180.586.876 222.289.888 182.68S.345 222.289.8 

180.586.876 222.289.888 182.685.345 222.289.8 

4011 Varstvo človekovih pravic 1n temeljnih svoboičm 

Skupaj 40 VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SV060ČIN 

7.148.361 6.599.159 6.420.891 6.599.159 

7.148.361 6.599.159 6.420.891 6.599.159 

4111 Vrhovno sodišče RS 

Skupaj 41 VRHOVNO SOOlSČE 

123.481.646 130.196.841 123.559.020 130.196.841 

123.481.646 130.196.841 123.559.020 130.196.841 

4211 V1Sje sodišče Celje 49.269.803 53.091.795 50.499.323 53.091.795 
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4212 Višje sodišče Koper 
4213 Višje sodišče Ljubljana 
4214 Višje sodišče Maribor 
4215 Teaeljno sodišče Celje 
4216 Teaeljno sodišče Koper 
4217 Teaeljno sodišče Kranj 
4218 Teaeljno sodišče Ljubljana 
4219 Teaeljno sodišče Maribor 
4220 Teaeljno sodišče Murska Sobota 
4221 Teaeljno sodišče Nova Gorica 
4222 Teaeljno sodišče Novo aesto 

52.524.410 
194.452.258 
76.662.659 

387.953.328 
266.420.357 
258.138.396 
978.463.259 
560.987.999 
191.482.952 
168.318.062 
259.844.093 

56. 
205. 
83. 

448. 
292. 
286. 

1.098. 
634. 
214. 
191. 
289. 

249.830 
496.165 
347.248 
461.633 
754.372 
347.095 
056.300 
474.214 
772.167 
768.807 
358.182 

53, 
195. 

78. 
428. 
280, 
271. 

1.052, 
601. 
204, 
183, 
273, 

181.892 
096.345 
873.457 
796.527 
142.485 
177.487 
318.273 
312.766 
105.900 
252.294 
365.579 

56. 
205. 
83. 

448. 
292. 
286. 

1.098. 
634. 
214. 
191. 
289. 

249.830 
496.165 
347.248 
461.633 
754.372 
347.095 
056.300 
474.214 
772.167 
768.807 
358.182 

Skupaj 42 VlSjA IN TEMELJNA SOOlSČA 3.444.517.576 3.854.177.808 3.672.122.328 3.854.177.808 

4311 Sodišče 
4312 Sodišče 
4313 Sodišče 
4314 Sodišče 
4315 Sodišče 
4316 Sodišče 
4317 Sodišče 
4318 Sodišče 
4319 Sodišče 
4320 Sodišče 
4321 Sodišče 

združenega 
združenega 
združenega 
združenega 
združenega 
združenega 
združenega 
združenega 
združenega 
združenega 
združenega 

dela RS 
dela 8reŽ1ce 
dela Celje 
dela Koper 
dela Kranj 
dela Ljubljana 
dela Maribor 
dela Murska Sobota 
dela Nova Gorica 
dela Novo aesto 
dela Postojna 

51.730.657 
5.516.080 

18.559.802 
14.010.523 
16.667.397 
47.986.169 
25.233.203 
9.585.801 

13.793.473 
6.245.140 
6.938.766 

51.942.319 
6.096.236 

19.165.147 
14.710.592 
18.064.301 
58.824.124 
28.684.742 
10.378.831 
14.825.460 
6.888.846 
7.573.654 

48.884.076 
5.663.901 

18.102.171 
13.964.011 
16.675.697 
55.950.461 
27.008.473 
9.952.461 

14.198.664 
6.517.103 
6.670.382 

51.942.319 
6.096.236 

19.165.147 
14.710.592 
18.064.301 
58.824.124 
28.684.742 
10.378.831 
14.825.460 
6.888.846 
7.573.654 

Skupaj 43 SOOlSČA ZDRUŽENEGA DELA 216.267.011 237.154.252 223.587.400 237.154.252 

4411 Javno tožilstvo RS 
4412 Višje javno tožilstvo Celje 
4413 Višje javno tožilstvo Koper 
4414 Višje javno tožilstvo LJubljana 
4415 Višje javno tožilstvo Maribor 
4416 Teaeljno Javno tožilstvo Celje 
4417 Teaeljno Javno tožilstvo Koper 
4418 Teaeljno Javno tožilstvo Kranj 
4419 Teaeljno javno tožilstvo LJubljana 
4420 Teaeljno Javno tožilstvo Maribor 
4421 Teaeljno Javno tožilstvo Murska Sobota 
4422 Teaeljno Javno tožilstvo Nova Gorica 
4423 Teaeljno Javno tožilstvo Novo aesto 

31.995.349 
9.480.852 

10.142.350 
36.151.565 
17.758.786 
52.632.376 
37.155.549 
39.332.994 

135.209.239 
80.570.221 
29.792.967 
25.000.277 
33.904.225 

34.374.612 
10.618.160 
9.632.686 

38.396.832 
18.839.984 
58.251.672 
40.289.136 
42.317.559 

136.145.154 
87.239.057 
29.766.459 
27.475.307 
34.898.663 

32.678.678 
10.169.541 
8.926.477 

36.171.247 
17.931.407 
54.930.420 
37.940.501 
39.807.402 

128.872.642 
82.538.960 
27.863.740 
25.872.959 
32.789.200 

34.374.612 
10.618.160 
9.632.686 

38.396.832 
18.839.984 
58.251.672 
40.289.136 
42.317.559 

136.145.154 
87.239.057 
29.766.459 
27.475.307 
34.898.663 

Skupaj 44 TOŽILSTVA 539.126.750 568.245.281 536.493.174 568.245.281 

4512 Družbeni pravobranilec saaoupravlJanja 
4513 Republiški senat za prekrške 
4514 Javno pravobranilstvo RS 

17.961.816 
52.249.275 
29.274.067 

20.644.194 
56.316,086 
33.994.295 

19.503.929 
53.021.589 
31.910.603 

20.644.194 
56.316.086 
33.994.295 

Skupaj 45 PRAVOBRANILSTVA 99.485.158 110.954.575 104.436.121 110.954.575 

4611 Agencija RS za prestrukturiranje gospodarstva 76.850.000 134.117.200 129.542.000 134.117.200 
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Skupaj 46 AGENCIJA RS ZA PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA 76.850.000 134.117.200 129.542.000 134.117.200 

Skupaj vse: 300.787.616.174 331.603.194.318 311.858.982.468 331.145.258.854 (457.935.464) 

OBRAZLOŽITEV 

Proračun Republike Slovenije za leto 1993 je bil sprejet 
v cenah decembra 1992 in je predvideval skupne odhodke 
v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 291.723,9 mio SIT. 

Upoštevaje izvirne prihodke v skupni višini 270.000,0 mio SIT 
je bil predviden proračunski primanjkljaj v višini 21.723,9 mio 
SIT oz. 1,8% ocenjenega bruto domačega proizvoda (BDP) 
v letu 1993. 

Za financiranje deficita in za odplačilo glavnice dolgov - izka- 
zanih v računu financiranja (v višini 9.063,7 mio SIT), je bilo 
predvideno skupno zadolževanje proračuna v višini največ 
30.787,7 mio SIT ali 2,6% BDP. 

Zakon o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike 
Slovenije za leto 1993 v 60. členu omogoča vladi, da med 
letom 1993 v okviru obstoječih virov prihodkov usklajuje 
skupni obseg odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov 
z gibanjem cen, vendar največ do 80% dosežene rasti cen na 
drobno. 

Na tej podlagi in upoštevaje doseženo rast cen do vključno 
meseca avgusta je vlada sredi septembra sprejela prvo uskla- 
ditev odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna, 
s katero je povečala skupni obseg odhodkov na 312.491,3 mio 
SIT. 

Ob septembrski uskladitvi je bilo ugotovljeno, da le-ta ne bo 
zadoščala za pokritje vseh že tedaj znanih obveznosti in da bo 
potrebno dodatno usklajevanje na podlagi dosežene rasti cen 
v zadnjih mesecih letošnjega leta. Na podlagi dosežene rasti 
cen do vključno meseca novembra je vlada konec meseca 
novembra sprejela drugo uskladitev odhodkov v bilanci pri- 
hodkov in odhodkov proračuna za leto 1993. Upoštevaje dolo- 
čila zakona je vlada v drugi uskladitvi povečala skupni obseg 
odhodkov proračuna za leto 1993 na 320.627,0 mio SIT. 

Novembrska uskladitev proračuna Republike Slovenije je 
izhajala iz dosežene realizacije proračunskih prihodkov in 
odhodkov do konca meseca novembra in je upoštevala dose- 
ženo rast cen do vključno meseca novemba letos, ni pa 
upoštevala ocen o rasti cen v mesecu decembru letos. Po 
podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko so 
v mesecu decembru cene na drobno porasle za 1,5%, njihova 
raven v obdobju januar-december 1993 pa je bila v primerjavi 
z mesecem decembrom 1992 višja za 12,5% (I-XII. 1993/XII. 
1992). 

Upoštevanje doseženo rast cen v obodbju januar-december 
in določila zakona lahko vlada dokončno uskladi skupni 
obseg proračunskih odhodkov za leto 1993 v primerjavi 
s prvotno sprejetim obsegom največ za 10,032%, to je do 
skupne višine 320.985,0 mio SIT, kar je za 29.261,1 mio SIT 
več, kot je znašal sprejeti proračun v cenah decembra 1992. 

40 

Celotni obseg proračunskih odhodkov v letu 1993 bo tako 
v primerjavi z ocenjenim bruto domačim proizvodom Slove- 
nije za letošnje leto znašal 24,2%. Ob spejemu proračuna so 
bili skupni proračunski odhodki za leto 1993 ocenjeni na 
24,6% BDP. 

Izvirni prihodki proračuna so ocenjeni na 318.800,0 mio SIT, 
tako da bo predvidoma proračunski deficit v letošnjem letu 
znašal le okoli 2.185,0 mio SIT ali slabih 0,2% BDP. Za pokri- 
vanje deficita in odplačil glavnice dospelih kreditov je bilo 
v letu 1993 realizirano zadolževanje v skupni višini 12.521,0 
mio SIT, od tega je bilo realizirano z zadolžitvijo v tujini 
11.285.0 mio SIT. 

Že ob novembrski renominaciji je bilo opozorjeno, da za plače 
v državni upravi in šolstvu ostaja še vedno nepokrito skupno 
preko 4,5 mlrd SIT. Zato je sedanja renominacija namenjena 
izključno zagotavljanju sredstev za izplačilo decembrskih 
plač. Ker pa je bilo mogoče na podlagi indeksa rasti cen na 
drobno povečati skupni obseg odhodkov proračuna le za 
dobrih 35Q mio SIT, je možno zagotoviti potrebna sredstva za 
izplačilo plač le s skrajno racionalizacijo, prihranki, prenosom 
med postavkami in delnim prenosom v leto 1994. Pri pripravi 
renominacije smo že upoštevali prihranke na področju vlad- 
nih služb, Ministrstva za finance (predvsem zaradi znižanih 
fiksnih in garantiranih obveznosti, povezanih z manjšin' 
zadolževanjem v letošnjem letu od predvidenega), Ministrstva 
za zunanje zadeve (opremljanje predstavništev v tujini), Mini- 
strstva za ekonomske odnose in razvoj (na področju blagov- 
nih rezerv) ter Ministrstva za promet in zveze (na področju 
cest in Uprave za zračno plovbo). 

S povečanjem skupnega obsega proračunskih odhodkov i" 
navedenimi prihranki je omogočeno izplačilo čistih pla0 

v decembru v državni upravi in izvajalskih organizacijafr 
Nepokriti pa še vedno ostajajo prispevki, ki zapadejo v plačil0 

5. januarja 1994. V ta namen bo potrebno zagotoviti še dodat- 
nih okoli 2,3 mlrd SIT, saj je nujno, da ti prispevki še breme- 
nijo proračun za leto 1993. Sredstva bo potrebno zagotovi'' 
s prerazporeditvijo iz prihrankov oz. neporabljenih sredstev 
kar ocenjujemo, glede na realizacijo do 27. 12. 1993, ki fi 
znašala 303,9 mlrd SIT, da bo moč v največji meri izvesv- 
V kolikor pa bi nerealizirani prihodki ne zadoščali, 
potrebno vseeno najprej pokriti prispevke za plače, ev. prese- 
žek odhodkov nad z zakonom določenim maksimalnim obse- 
gom proračunskih odhodkov za leto 1993 pa prenesti v le'0 

1994 in bremeniti odhodke proračuna 1994. 

Zato Ministrstvo za finance predlaga sklep vlade, s katerim 9* 
le-ta pooblašča, da opravi v okviru nespremenjenih globalnfj' 
odhodkov potrebne prerazporeditve, ki bodo omogoć' 
izplačilo decembrskih plač, ugotovi dejansko izvršitev P° 
posameznih proračunskih postavkah in na tej podlagi Pre 

loži vladi v januarju ustrezne uskladitve. 
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Ministrstvo za finance je že v mesecu juniju oz. juliju po 
končanih pogajanjih s predstavniki sindikatov s področja 
negospodarstva ter po spremembi zakona o plačah v šolstvu, 
M je s septembrom povečal koeficiente za izračun plač ugoto- 
vilo, da znane obveznosti za leto 1993 dosegajo okoli 325 mlrd 
$IT. Vendar pa so ocene o predvideni inflaciji do konca leta še 
Sredini septembra, ko je bil praktično skrajni rok za predloži- 
,9v rebalansa državnega proračuna v parlamentarno proce- 
duro, kazale na to, da bo pretežni del potrebnih odhodkov 
"toč realizirati z renominacijami oz. dvigom skupnega obsega 
Mhodkov na podlagi rasti cen na drobno. Takratne ocene so 
Predvidevale, da bo v drugi polovici leta realizirana inflacija 
tr>ašala med 2% do 2,5% poprečno mesečno. Dejansko je bila 
'salizirana inflacija v drugi polovici leta poprečno 1,7% me- 
Wno. 

"cena prihodkov proračuna do konca leta 1993 izhaja iz 
^sežene realizacije prihodkov do vključno 24. decembra in 
Kene prihodkov do konca decembra 1993. Skupni obseg 
Mhodkov proračuna v letu 1993 bo tako dosegel okoli 318~8 
Wrd SIT, kar je za realno za okoli 5% več kot je bilo predvi- 
dio ob sprejemanju proračuna. 

y posameznih proračunskih virih bodo do konca leta dose- 
' w>< naslednji prihodki: 

* Pri davku od dobička pravnih oseb celotna realizacija 
'višini 6,6 mlrd SIT dosega le 83% prvotno predvidene nomi- 
^Ine ocene tega vira; 
p'ilivi sredstev iz naslova dohodnine so ocenjeni na 56,4 mlrd 

SIT, kar je realno za 4% več kot je bilo planirano ob pripravi 
proračuna in je posledica realne rasti plač v letošnjem letu; 

- Prihodki iz naslova davkov od prometa proizvodov in stori- 
tev bodo do konca leta realizirani v skupni višini okoli 158,9 
mlrd SIT (pri čemer letos pri prometnih davkih ni predvideno 
podaljšano proračunsko leto in zajemajo le prihodke do 
konca decembra), kar je realno za okoli 6% več, kot je bilo 
predvideno ob sprejemu proračuna. 

- Prilivi sredstev iz naslova carin in drugih uvoznih dajatev so 
ocenjeni na 51,2 mlrd SIT kar pomeni, da bodo realno skoraj 
za dobrih 13% višji v primerjavi s predvidevanji v začetku leta, 
kar je pripisati tako povečanju uvoza, kot tudi pospešeni 
izterjavi neporavnanih carinskih obveznosti; 

- Prilivi sredstev iz naslova prispevkov za socialno varnost 
bodo dosegli 20,9 mlrd SIT, kar je tudi nominalno manj kot 
v prvotnih ocenah, realno pa za skoraj 13% - kljub realni rasti 
plač v letošnjem letu. Razlog je v precejšnjem znižanju sto- 
penj prispevka za zaposlovanje, s čimer je bila znižana 
direktna obremenitev plač, s tem pa so bili znižani tudi stroški 
delovne sile; 

- Nedavčni prihodki, ki v globalu predstavljajo med 7 in 8% 
vseh proračunskih prihodkov, bodo dosegli blizu 24,8 mlrd 
SIT, kar je realno 12% več, kot je bilo predvideno ob sprejemu 
proračuna, predvsem zaradi večjega presežka Banke Slove- 
nije iz leta 1992, kar je posledica drugačne politike pokrivanja 
obveznosti Slovenije do IMF. 



Poročilo o upravljanju z likvidnostnimi presežki proračuna od julija do oktobra 1993 

Vlada Republike Slovenije je na 60. seji dne 16. decembra ki vam ga pošiljamo na podlagi 52. člena zakona o izvrše- 
1993 obravnavala in sprejela: vanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za 

leto 1993 (Uradni list RS, št. 22/93). 
- Poročilo o upravljanju z likvidnostnimi presežki prora- 
čuna od julija do oktobra 1993, Poročilo je pripravilo Ministrstvo za finance. 

Zaradi napovedanega deficitarnega obdobja v drugi polovici 
leta so bili v preteklem obdobju na novo postavljeni kriteriji za 
vključevanje tekočih proračunskih prilivov v depozite poslov- 
nih bank, na podlagi katerih je bila dosežena večja razpršitev 
depozitov iz proračunskih sredstev in zvečana stimulacija 
bank, da kupujejo državne vrednostne papirje, ki so bili izdani 
za pokrivanje proračunskega primanjkljaja. Obenem si je 
Zakladnica, prek določil v pogodbi o poslovnem sodelovanju 
z bankami, zagotovila možnost zadolževanja po ugodni ceni, 
vkolikor bi prišlo do kratkotrajne neusklajenosti med prilivi in 
odlivi proračuna. 

Z vezavami prostih proračunskih sredstev pri bankah neto 
dolžnicah na medbančnem trgu in intenzivnejšim odpoklice- 
vanjem nočnih depozitov od bank neto upnic na medbanč- 
nem trgu (v povprečju je bilo v bankah neto dolžnicah vezano 
85% vseh depozitov), je Zakladnica skušala vplivati na zniža- 
nje ali pa vsaj ohranjenje dosežene ravni realnih obrestnih 
mer za medbančne likvidnostne kredite, vendar ji to, zaradi 
izredno zaostrenih likvidnostnih razmer nekaterih bank, ki so 
intenzivno povpraševale po likvidnostnih kreditih, po kateri- 
koli obrestni meri, ni uspelo. 

Zakladnica je usmerjala likvidnostne presežke proračuna 
■ v žiro račune bank po naslednjih kriterijih: 

Julij: 
delež posamezne banke v skupnem znesku pridobljenih poro- 
štev države v skladu z odlokom Vlade RS na podlagi odobre- 
nih kratkoročnih kreditov podjetjem z A in B boniteto po 
obrestni meri do 12% (11 bank). 
Avgust in do 20. septembra: 
višina povprečnega stanja tolarskih in deviznih kreditov in 
naložb v vrednostne papirje posamezne banke (podatki BS), 
pri čemer so prišle v poštev le banke z nad 1.000 milijonov 
tolarjev teh kreditov in naložb (27 bank), 

Od 21. septembra do 31. oktobra: 
prej omenjeni kriterij, pri čemer se je spodnja meja potrebne 
ravni naložb zvišala na 1.200 milijonov tolarjev, kombiniran 
s kriterijem - udeležba bank v prometu z državnimi vrednost- 
nimi papirji (zakladnimi menicami), ne glede na to ali je banka 
izvršila nakup v lastnem imenu ali kot komisijski posel (25 
bank). 

Na tej podlagi so bili določeni naslednji odstotki za nočno 
vključevanje prilivov na žiro račun proračuna v žiro račune 
bank: 
Banka: julij avgust 

do 20. sept. 
od 21. sept. 
do 31. okt. 

LB d.d. Ljubljana 23 20 
SKB banka Ljubljana 22 15 
SB Koper 5 10 
GB Kranj - 6 
KB Nova Gorica 6 6 
KB Maribor 21 6 
SB Celje 3 6 
Abanka Ljubljana 10 3 
PB Murska Sobota 1 3 
DB Novo mesto 3 3 
KB Slovenj Gradec - 3 
SIB Ljubljana - 2 
SB Velenje 5 2 
BZ Trbovlje - 2 
Banka Domžale - 2 
CA Nova banka - 2 
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20 
13 
8 
5,5 
6 

12,5 
7 
6 
3 
3 
1,5 

2,2 
1 
1 
1 

Poštna banka SI. 
Slov. zadf. kmet. b. 
Hmezad Žalec 
PB Krško 
Probanka Maribor 
UBK Ljubljana 
Bank Austria Lj. 
KB Triglav Lj. 
M banka Ljubljana 
B. Vipa Nova G. 
Banka Noricum 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

1 
0,5 
0,1 
1 
1 
1,5 
1,5 
0,6 
0,6 
1,5 

Tako kot v prvem polletju, navedeni odstotki niso veljali ot! 
plačilu prometnega davka 5. in 20. v mesecu, ko so bili 
prirejeni ocenjeni višini odlivov iz računov deponentov nav0' 
denih bank na račun proračuna. S tem smo dosegli enak"' 
mernejšo razporeditev likvidnosti bančnega sistema in pre" 
prečili večja nihanja obrestne mere na medbančnem trgu 
v teh dneh. 

S 1. 7. je začel veljati nov Sklep o obrestovanju plasiranih 
presežkov proračuna, po katerem tako za depozite iz i"c 

računa kakor tudi za vezave iz sredstev stalne rezerve velja)" 
naslednje obrestne mere: 

enodnevni depozit (za tekoči dan) 
nočni depozit (vključitev prek noči) 
vezani depoziti 
od 5 do 10 dni 
od 10 do 31 dni 

60% p 

R + 1* 
R + 2" 

Višina depozitov pri posamezni banki v tem obdobju ni &ila 

odvisna le od odstotka nočnega vključevanja sredstev pr°r}' 
čuna v njihove žiro račune, ampak predvsem od višine odp"" 
klicev in zneska na rok vezanih depozitov. Vrstni red odpoK11' 
cev je bil določen na podlagi naslednjih kriterijev: 

1. Neto upniško-dolžniško razmerje na medbančnem ^ 
v preteklem mesecu in obrestne mere, po katerih so ban*® 
plasirale medbančne likvidnostne kredite v tekočem mese^ 
(podatki Banke Slovenije), pri čemer je Zakladnica hitrflJ® 
odpoklicevala depozite od bank neto upnic in tistih, ki50 

sredstva plasirale po višjih obrestnih merah od povpref 
doseženih. 

2. Status banke: Glede na likvidnostno situacijo bank v sa^? 
ciji je Zakladnica od njih odpoklic izvrševala nazadnje, °1.. 
roma do potrebnega dnevnega nivoja sredstev za izvrševal 
proračuna, pri čemer smo zaradi varnosti naložb dnevl1 

spremljali likvidnostno situacijo teh bank. 

3. Velikost banke, oziroma odstotek vključevanja v no^ 
depozit, s tem, da je Zakladnica pri manjših bankah in ban** 
z nižjim odstotkom vključitve sredstev odpoklicevala dep°z 

praviloma enkrat tedensko. 
Po v prvem polletju doseženem dokaj visokem povprečij 
mesečnem stanju depozitov pri bankah (mesečno povp^L 
9,8 milijard tolarjev), so le-ti v juliju, po intenzivnejši P°r?j 
proračunskih sredstev, padli na povprečno dnevno stanj«'j 
milijarde tolarjev. Najnižje stanje depozitov je bilo doset0\ 
5. avgusta zjutraj, in sicer 340 milijonov tolarjev. Do ko"" 
avgusta in nato v septembru in oktobru so dnevni pre5e 

proračuna porasli, predvsem zaradi manjše proračun5 

porabe ter večjih prihodkov od načrtovanih in uporabe "(j 
tujega kredita za plačila deviznih obveznosti proračun5^ 
uporabnikov iz naslov odplačil tujih kreditov in garancij,da 

poročev^*1 



se depoziti iz žiro računa in sredstev stalnih rezerv gibali 
v avgustu na povprečni dnevni ravni 10,0 miljarde tolarjev, 
v septembru in oktobru pa na ravni 14,6 milijarde tolarjev, 
oziroma 14,1 milijarde tolarjev. 

Za plasirana sredstva iz prostih presežkov proračuna so se 
v preteklem trimesečju in oktobru povečali izredni prihodki 
proračuna iz naslova obresti za 303,5 milijonov tolarjev. 

priloga: 1 

Povprečno stanje depozitov jullj.avgust 
september In oktober 1993 

AVGUST 1993 

rezerve (12.9%) 

vezani (35.8%) 
nočni (51.2%) 

priloga: 3 

SEPTEMBER 1993 

rezerve (23.4%) 

vezani (20.5%) 
nočni (56.0%) 

16000-r' 

8000- ' 

oktober 

| povprečje v mesecu 

priloga: 2 
Struktura depozitov proračuna v 

juliju, avgustu, septembru In oktobru 1993 

rezerve (1.5%) 

vezani (45.6%) 

OKTOBER 1993 

rezerve (23.8%) 

nočni (53.0%) vezani (7'8%) 
nočni (68.4%) 

i' 
i- 
0 
0 
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Poročilo o izdanih poroštvih po 66. členu zakona o proračunu do konca oktobra 
1993 

Vlada Republike Slovenije je na 60. seji dne 16. decembra 
1993 obravnavala in sprejela: 

- Poročilo o izdanih poroštvih po 66. členu zakona o pro- 
računu do konca oktobra 1993, 

ki vam ga pošiljamo na podlagi tretjega odstavka 66. člena 
zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike 
Slovenije za leto 1993 (Uradni list RS, št. 22/93). 

Poročilo je pripravilo Ministrstvo za finance. 

S členom 57 in 66 Zakona o izvrševanju proračuna in o prora- 
čunu za leto 1993 je bila dana Vladi pravica, da jamči vračila 
posojil poslovnih bank iz Slovenije dana pravnim osebam 
v Sloveniji, ki niso deli državne uprave. Pravico predlagati 
izdajo poroštva imajo ministrstva, od katerih so najpomemb- 
nejša taksativno navedena v zakonu z oznako obsega, do 
katerega je izdaja poroštev mogoča. 

Pogoje je Vlada konkretizirala s Sklepom o merilih za izdajo 
poroštev za posojilne in druge obveznosti pravnih oseb v letu 
1993 (Uradni list št. 25/93, in 52/93). Na podlagi tega sklepa je 
bilo do 31. oktobra 1993 izdanih 44 poroštvenih izjav (priloga 
1). 

Postopek izdajanja poroštev je potekal v dveh fazah: z razpisi 
posameznih ministrstev in pregledom ustreznosti ter zadost- 
nosti zahtevkov pred predložitvijo Vladi in s sklenitvijo 
pogodbe o zavarovanju poroštva ter izdajo poroštvene izjave 
na podlagi sprejetega sklepa Vlade. 

Po zakonu se posojila dajejo za 3 do 5 mesecev z možnostjo 
enkratnega podaljšanja. Na dejansko trajanje poroštva je po 
naši oceni v glavnem vplivala narava posla, za katerega je bilo 
poroštvo dano. Največje število poroštev je bilo izdanih za 
pravne osebe, ki jih je predložilo Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti - 25, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 
- 18, Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo pa za eno 
pravno osebo. Enako razmerje med minstrstvi je tudi glede na 
zneske, za katere so bila izdana poroštva, s tem, da je na visok 
delež (priloga 2) Ministrstva za gospodarske dejavnosti vpli- 
valo pet poroštev, izdanih štirim pravnim osebam z energet- 
skega področja. 

Vsa izdana poroštva so dana največ za dobo šestih mesecev, 
razen poroštev Ljubljanski banki d. d. za NE Krško, danih za 
nakup jedrskega goriva izjemoma za odprto dobo, krajšo kot 
360 dni, s čimer je bila vnaprej izkoriščena možnost podaljša- 
naj poroštva. 

Od 32 poslovnh bank je poroštva pridobilo 14 bank (priloga 
2). Od tega se 8 bank pojavlja precej redno, z raznimi pro- 
grami, kar kaže na upoštevanje tega instrumenta v njihovi 
politiki, ostale pa se pojavljajo le občasno. Obrestne mere, 
vključno z (gibljivimi dolarskimi) obrestnimi merami za jedr- 
sko gorivo, so pod ravnijo obrestnih mer za najboljše komi- 
tente v industrijski panogi, enake so tudi obresti za posojila 
predelovalcem pšenice. S trajanjem Instrumenta se pojavlja 
več izrazito nižjih obrestnih mer, kar kaže na to, da imajo 
izdana poroštva učinek. Ker je inflacijski del obrestne mere 
določen različno in ker posojila za jedrsko gorivo pomembno 

vplivajo na rezultat, obrestne mere niso popolnoma primer- 
ljive. Analizo učinkov bo možno opraviti šele z večjim številom 
poslov, ki bodo dali statistično zanesljiva povprečja. 

V tekoči politiki je Zakladnica dajala prednost cesiji terjatev 
kot instrumentu zavarovanja, zato je pretežni del zavarovanja 
temeljil na cesiji kvalitetnih terjatev iz naslova prodaje blaga 
in v enem primeru odstop deviznih prilivov (priloga 2). Tovrst- 
nega zavarovanja bi bilo lahko še več, če bi prodajalci posle 
ustrezno zavarovali in če bi bilo več poslov, iz katerih bi 
plačila dospevala v roku, sprejemljivem za poplačilo vnovče- 
vanja poroštva. 

V zavarovanje je Zakladnica jemala tudi nepremičnine in 
prvorazredne dolžniške vrednostne papirje (do sedaj samo 
državne in vrednostne papirje Banke Slovenije) in blago 
Nepremičnine so prišle v poštev le, če so bile proste predho- 
dih vpisov in denacionalizacijskih zahtevkov. Zahtevana vred- 
nost je bila odvisna od nepremičnine in lokacije, pri čemer je 
bila kot izhodiščna smatrana približno 2,5-kratna vrednost 
zavarovanega zneska. Zastava blaga je bila uporabljena v pri; 
meru poroštev za nakup pšenice letošnje letine, da se ohrani 
nevtralna cena pri pravni osebi, ki je dobila poroštvo, v pri- 
meru, da kredit ne bi bil vrnjen in bi blago zapadlo. 

Poleg ugotavljanja, ali so prosilci za državno poroštvo do 
sedaj redno poravnavali obveznosti iz kreditov (bančna A a'1 
B boniteta) so bila v postopku zahtevana tudi dokazila 
o tekoči solventnosti. 

Razen z realnim zavarovanjem so izdana poroštva varovana 
tudi z inustrumentom - akceptnim nalogom, z vložitvijo kate- 
rega dolžniku preprečimo porabo sredstev na njegovem 
računu razen za z zakonom določene nujne izdatke. Od do 31- 
10. izdanih poroštev jih zapade v tekočem letu še 13. Veči- 
noma so zavarovana s cesijo terjatev. Računamo, da lahko 
pride do vnovčitve največ v dveh primerih. 

V obravnavanem obdobju je zavarovanje poroštva z vred- 
nostjo ali instrumentom zahtevala in dogovorila država, mini- 
strstvo za finance pa je sklepalo z dolžniki pogodbe o zavaro- 
vanju. Narava možnega zavarovanja je po naši oceni vplivala 
na rok poroštva. To je bil eden od razlogov, da se je Vlad3 

odločila dopolniti pogoje in merila tako, da kredit zavaruje)0 

od novembra dalje kreditorji sami, država pa bo krila del, °° 
največ 80%, izgube zaradi morebiti neuterljivega zavarovanja' 
S tem tudi vzpodbujamo kreditorje - poslovne banke - k bo') 
poslovnemu ravnanju, z diferencirano lestvico kritja rizika Pa 

vplivamo na obrestno mero. Nižje obrestne mere bomo up°* 
števali tudi pri odločitvah o plasiranju dnevnih presežkov. 
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PREGLED POROŠTVENIH IZJAV REPUBLIKE 
SLOVENIJE, IZDANIH POSAMEZNIM BANKAM 
DO 31.10.1993 V SKLADU S 57. In 66. ČLENOM 
ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

. PO BANKAH (v SIT) 

Zap. št. Naziv banke Znesek 
1. LBd. d. 3,169,540,976.00 
2. A Banka d. d. Ljubljana 260,000,000.00 
3. SKBBankad. d. Ljubljana 703,800,000.00 
4. LB Zasavska banka Trbovlje 680,000,000.00 
5. Slov. zadr. kmetij, banka 306,250,000.00 
6. Banka Vipa Nova Gorica 74,800,000.00 
7. LB KB Nova Gorica 114,205,031.00 
8. LB Gorenjska banka Kranj 185,000,000.00 
9. LB Pomurska banka Mur. Sobota 119,000,000.00 

10. Kreditna banka Maribor 238,750,000.00 
11. LB Splošna banka Velenje 451,400,000.00 
12. LB Splošna banka Celje 50,000,000.00 
13. Hmezad banka Žalec 112,000,000.00 
14. LB Banka Domžale 15,000,000.00 
SKUPAJ 6,479,746,007.00 

II. PO NAČINU ZAVAROVANJA 
Zap. št. Način zavarovanja 
1. cesija terjatev 
2. hipoteka nepremičnin 
3. zastava blaga 
4. odstop deviznih prilivov 
5. zastava vrednostnih papirjev 
SKUPAJ 

PO MINISTRSTVIH 
Zap. št. Ministrstvo 

SKUPAJ 

Znesek 
4,202,357,858.00 

629,183,118.00 
1,416,805,031.00 

50,000,000.00 
181,400.000,00 

6,479,746,007.00 

Znesek 
1. Min. za gospodarske dejavnosti 5,010,940,976.00 
2. Min. za ekonomske odnose in razvoj 1,416,805,031.00 
3. Min. za kmetijstvo in gozdarstvo 52,000,000.00 

6,479,746,007.00 

Opomba: pod zap. št. 1. so zajeta tudi poroštva, izdana: 
NE Krško 2,261,944,633.00 
Elektro Slovenije 300,000,000.00 
Termoelektrarna Šoštanj 240,000,000.00 
Rudnik Trbovlje 300,000,000.00 

Skupaj 3,101,944,633.00 
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Stališča Vlade Republike Slovenije do sprejetih predlogov zakonov in do sprejetih 
amandmajev k proračunskemu memorandumu za leto 1994  

V prilogi pošiljamo stališča do sprejetih predlogov zako- 
nov in do sprejetih amandmajev k proračunskemu memo- 
randumu za leto 1994, ki jih je Vlada Republike Slovenije 
sprejela na 60. seji dne 16. decembra 1993. 

OCENA FINANČNIH UČINKOV SPREJETIH AMANDMAJEV 
^MEMORANDUMU 

1. Sprejet je bil amandma, ki predvideva tako financiranje 
občinskih proračunov, da bo doseženo 95% poprečne porabe na prebivalca v republiki. Ocenjujemo, da bi to zahtevalo 
dodatno 

2 mlrd SIT. 

Sprejet je bil amandma, ki uvaja dodatne izvozne stimula- 
cije. Čeprav je izredno težko oceniti potrebna sredstva, pa bi 
•o verjetno zahtevalo najmanj 

3-5 mlrd SIT. 

3- Sprejet je bil amandma, ki zahteva ustanovitev dekomisij- 
s*ega sklada za zaprtje NEK (že v letu 1994). Verjetno bi to 
zahtevalo 

0,5 mlrd SIT. 
4 Sprejet je bil amandma, ki črta že vpeljano politiko usklaje- 
na pokojnin brez poračunov, kar zahteva v bilanci 2PIZ in 
lavne porabe dodatno dobrih 5 mlrd SIT ter predvideno uskla- 
l^anje pokojnin na 85% od vseh zavarovalskih osnov (sedaj 
'®od poprečne plače) kar zahteva dodatno nadaljnjih 5 mlrd 
®'T. Skupaj torej med 10-11 mlrd SIT. 

jferadi rasti poprečne plače v zadnjih mesecih se spreminjajo 
^ojekcije potrebnih sredstev za pokojnine v letu 1994. Najno- Veiše ocene kažejo, da bo zato potrebno v naslednjem letu za 
pokojnine zagotoviti dodatno okoli 2 mlrd SIT. Vse skupaj 
Zahteva na področju pokojninsko-invalidskega zavarovanja 
"odatno 

11 - 12 mlrd SIT. 

jj Sprejet je bil amandma, ki črta predviden prenos odplačil 
5®la avtocestnih kreditov iz sredstev zbranih s cestnino na 
"ARS. To bi zahtevalo dodatna sredstva v proračunu v višini 
»koli 

3 mlrd SIT. 

^Sprejet je bil amandma, da delež sredstev za kulturo v letu 
994 doseže realno enak obseg kot je bil v izhodišču spreje- 
la proračuna za leto 1992, kar zahteva dodatno 

0,6 mlrd SIT. 

JjPoštevaje izglasovane amandmaje je ocena potrebnih a°datnih sredstev v bilanci javne porabe 

•kupaj 20 — 23 mlrd SIT. 

kOCENA FINANČNIH UČINKOV SPREJETEGA ZAKONA 
Fužinskih prejemkih 

j? sprejetju proračunskega memoranduma je državni zbor 
r®jel zakon o družinskih prejemkih, vključno s poslanskimi 
^andmaji, kar zahteva v letu 1994 dodatno 

2,4 mlrd SIT. 

^števaje tudi amandmaje k memorandumu bi to pomenilo 
uPno povečanje odhodkov za 

22 - 25 mlrd SIT. 

Predstavlja okoli 1,5% BDP, tako da bi se delež odhodkov viega sektorja povečal v primerjavi z BDP iz predvidenih 

47,8% na 49,3%. V tem bi se sredstva za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje morala povečati iz predvidenih 13,0% 
na dobrih 13,7% BDP, kar je najmanj enako letošnjemu 
deležu, preostalo pa pomeni predvsem povečano porabo 
državnega proračuna, le v manjši meri tudi povečanje občin- 
ske porabe. 

Za financiranje take porabe bi bilo potrebno povečati deficit 
javnega sektorja iz sedanjih 1 ,-2% BDP (od tega odpade 0,2% 
BDP na tekoči deficit ZZZS v letu 1994, ki bo financiran 
z letošnjim presežkom) na 1,9% BDP, poleg tega pa še pove- 
čati zbirno prispevno stopnjo za ZPIS iz predvidenih 29,4% od 
bruto plače na 31,54%, ali za 2,14 odstotnih točk. Tako bi 
znašala zbirna prispevna stopnja v letu 1994 skupno 47,54% 
od bruto plače, z memorandumom pa je predvideno 45,40%. 
Z memorandumom je bilo predvideno, da se v januarju vpelje, 
skladno s sprejetim zakonom, prispevek za porodniški 
dopust, v enaki višini pa zniža v letu 1993 veljavna prispevna 
stopnja za ZPIS. 

III OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONOV (PRVA OBRAV- 
NAVA). KI JIH JE SPREJEL DRŽAVNI ZBOR NA ZASEDANJU 
DNE 27. 11. 1993 

1. Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo 
temeljnih razvojnih programov Republike Slovenije v vzgoji in 
izobraževanju (t. i. Mogetov zakon) zahteva dodatno 
v obdobju 1994-1997 okoli 29 mlrd SIT. Sam zakon sicer 
opredeljuje skupno vsoto za posamezne programe v višini 38 
mlrd SIT, vendar pa se del navedenih programov že financira 
iz sredstev državnega proračuna. Poseben problem je v tem, 
da ni predvideno enakomerno financiranje, pač pa je za leto 
1994 potrebno dodatno zagotoviti okoli 13,3 mlrd SIT, v letu 
1995 8 mlrd SIT, v letu 1996 4 mlrd SIT in v letu 1997 3,7 mlrd 
SIT. Za naslednje leto zakon zahteva dodatno 

13,7 mlrd SIT. 

2. Predlog zakona o skladu za investicije v zdravstvu 
v obdobju 1993-1997 temelji na programu, ki bi za del investi- 
cij v zdravstvu iz tega programa namenil v naslednjih štirih 
letih 14,8 mlrd SIT. Upoštevaje predvidena sredstva za te 
namene v meorandumu (1,8 mlrd SIT) in predvideno strukturo 
virov sklada, ki upošteva tudi združevanje amortizacije, bi to 
pomenilo, da se morajo javnofinančna sredstva za financira- 
nje tega programa (pretežno iz državnega proračuna, rešitev 
preko presežkov zavarovalnice ni ustrezna) v letu 1994 pove- 
čati za okoli 

1,7 mlrd SIT. 

Upoštevaje oba zakona in sprejete amandmaje k proračun- 
skemu memorandumu je Državni zbor dejansko predlagal 
povečanje javne porabe za skupno okoli 

39 mlrd SIT. 

Skupno to pomeni povečanje javne porabe v družbenem 
proizvodu za 2,4%. Upoštevaje predlog vlade iz proračun- 
skega memoranduma, da naj bi znašala skupna poraba jav- 
nega sektorja največ 47,8% BDP in zgoraj navedeno poveča- 
nje, bi skupna javna poraba tako znašala 50,2% BDP. 

IV. STALIŠČE VLADE 

1. Vlada Republike Slovenije je mnenja, da takega obsega 
javne porabe v letu 1994 ni mogoče financirati, saj presega 
realne možnosti financiranja tako z izvirnimi prihodki, kot tudi 
z zadolževanjem. 

2. Tak obseg javne porabe bi bil tudi v nasprotju z že sprejetim 
stališčem tako Državnega zbora kot vlade o nujnosti postop- 
nega zniževanja javne porabe, kot tudi fiskalnih obremenitev. 
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3. Tako povečan obseg porabe je tudi v nasprotju s Pismom 
o razvojni politiki, ki jasno določa pogoje za črpanje posojila 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj. Nespoštovanje spre- 
jetih obveznosti iz Pisma o razvojni politiki bi pomenilo nez- 
možnost črpanja že odobrenega tujega posojila, kar bi imelo 
v finančnem svetu izredno negativen odmev in bi nam prak- 
tično zaprlo poti do drugih tujih kreditov. To pa postavlja pod 
vprašaj predvideno potrebno zadolževanje proračuna za 
financiranje obveznosti v prihodnjih letih in nas lahko pripelje 
v paradoksalno situacijo, da bomo morali preiti na suficitarno 
financiranje, z večjimi davčnimi obremenitvami in nižjo 
končno porabo javnega sektorja, kot je predvidena z memo- 

randumom. 

4. Iz teh razlogov vlada meni, da je potrebno sprejeti zakono- 
dajo, oz. predlagane spremembe, kot je bilo predlagano s prO" 
računskim memorandumom in s tem zadržati globalni obseg 
javne porabe v letu 1994 v memorandumsko predvidenih 
okvirih. 

5. Vlada smatra, da je iznad okvirov, predlaganih s proračun- 
skim memorandumom, možno sprejeti le povečanje za socj* 
alne transfere zaradi novega zakona o družinskih prejemkih 
(2,4 mlrd SIT) in kulturo (0,6 mlrd SIT). 

( 
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Statut Slovenskega instituta za revizijo - EPA 418 

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena zakona o revidiranju 
(Uradni list RS, št. 32/93) pošiljamo v soglasje Državnemu 
zboru Republike Slovenije statut Slovenskega inštituta za 
revizijo. Besedilo statuta je bilo sprejeto na seji sveta, dne 
11. 1. 1994. 

Besedolo statuta je popravljeno in dopolnjeno na podlagi 
mnenja Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve ter 

Odbora za finance in kreditno-monetarno politiko Držav- 
nega zbora. 

Gradivu je priložena krajša obrazložitev. Prosimo vas, da 
statut ponovno uvrstite na sejo Odbora za finance in 
kreditno-monetarno politiko kot tudi sejo Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Na podlati 45. in 46. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91) ter 4. in 18. člena akta o ustanovitvi zavoda Slovenski 
inštitut za revizijo in v zvezi s 5. členom zakona o revidiranju 
(Uradni list RS, št. 32/93) je Svet zavoda »Slovenski inštitut za 
revizijo« na ustanovni seji dne 10. 11. 1993 sprejel 

STATUT 
SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA REVIZIJO 

■■ UVODNA DOLOČBA 

1. člen 

S tem statutom se ureja organizacija Slovenskega inštituta za 
^vizijo, Dunajska 106, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: inšti- 
tut), organi inštituta, njihove pristojnosti in način odločanja 
ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in 
Poslovanje inštituta, v skladu z zakonom in aktom o ustanovi- 
tvi z dne 29. 7. 1993. 

"•ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE INŠTITUTA 

2. člen 

'nštitut zastopa in predstavlja direktor inštituta brez omejitev. 

3. člen 

^rektor inštituta lahko da drugim osebam pisno pooblastilo 
sklepanje določenih vrst pogodb in za določene vrste 

Pravnih poslov (splošno pooblastilo) oziroma za sklepanje 
Posamično določenih pogodb in za druga posamična dolo- 
čna pravna opravila (posebno pooblastilo). 

Pooblaščenec lahko v okviru svojih pooblastil podeli drugi 
jjsebi pisno pooblastilo za zastopanje inštituta samo s pred- 
hodnim soglasjem direktorja inštituta. 

izvrševanju pooblastil mora pooblaščenec upoštevati 
določila veljavnih zakonov, akta o ustanovitvi inštituta, tega 
?'atuta, sklepe organov inštituta in direktorja inštituta ter ves 

skrbeti za ugled inštituta. 

4. člen 

"Stitut podpisujejo osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, saka v mejah pisnih pooblastil, ki jim jih da direktor inštituta. 

ORGANIZACIJA INŠTITUTA 

5. člen 

!tj
et inštituta lahko določi za opravljanje posamezne dejavno- 

n_ a'i dela dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti na določe- 
p ^ območju organizacijske enote inštituta, ki imajo 
t 

sebna pooblastila v pravnem prometu ter poseben obračun 
p^tatov poslovanja (v nadaljnjem besedilu: enota). S skle- 
v ^ se določi ime in sedež enote, obseg njenih pooblastil 
C?Vnem Prometu' osebo, ki je pooblaščena za zastopanje 0,e ter obseg njenih pooblastil. 

Enota iz prejšnjega odstavka tega člena nima lastnosti pravne 
osebe in nastopa v imenu in za račun inštituta. 

IV. ORGANI INŠTITUTA 

1. Svet 

6. člen 

Inštitut upravlja svet. 

Svet ima 13 članov, od katerih imenuje: 

- 6 članov ustanovitelj, 
- 5 članov oseb, ki so vpisane v register pri inštitutu, 
- 1 člana Ministrstvo za finance in 
- 1 člana delavci inštituta. 

Mandat članov Sveta traja štiri leta, pri čemer so lahko člani 
po poteku mandata ponovno imenovani. 

Predstavnike oseb, ki so vpisane v register pri inštitutu ime- 
nuje Strokovni svet inštituta na podlagi predlogov, ki ga 
podajo te osebe. 

Ustanovitelj, osebe, ki so vpisane v register pri inštitutu, 
Ministrstvo za finance in delavci inštituta imenujejo člane 
v Svet najmanj en mesec pred iztekom mandata obstoječim 
članom. 

Kolikor novi člani niso pravočasno imenovani, nadaljujejo 
obstoječi člani delo v Svetu tudi po izteku mandata do imeno- 
vanja novih članov. 

Osebe, ki so imenovale člane v Svet, jih lahko odpokličejo 
kadarkoli. V primeru odpoklica pred iztekom mandatne dobe 
mora oseba, ki je odpoklicala svojega člana imenovati do 
izteka mandatne dobe odpoklicanega člana novega člana. 

7. člen 

Svet izvoli izmed svojih članov predsednika. 

Predsednik Sveta sklicuje in vodi seje Sveta inštituta ter 
opravlja druge zadeve, za katere je tako določeno s tem 
statutom ali za katere ga posebej pooblasti Svet inštituta. 

8. člen 

Svet: 

- sprejema statut ter njegove spremembe in dopolnitve in 
druge splošne akte inštituta; 
- voli in razrešuje predsednika Sveta; 
- sprejema programe dela in razvoja inštituta ter spremlja 
njihovo izvrševanje; 
- določa finančni načrt in sprejema letno poročilo inštituta, 
ki ga pošilja v obravnavo Državnemu zboru Republike Slove- 
nije; 
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razžiritev dejav- 
nosti; 
- daje ustanovitelju in direktorju inštituta preglede in mne- 
nja o posameznih vprašanjih v zvezi z delom in poslovanjem 



inštituta; 
- objavlja seznam revizijskih družb, ki so vpisane v register 
pri inštitutu; 
- določa smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev; 
- sprejema kodeks poklicne etike na področjih računovod- 
ske, finančne in revizijske ter s temi povezanih svetovalnih 
strok; 
- odloča o izdaji publikacij inštituta; 
- odloča o pritožbah zoper odločitve odbora iz prvega 
odstavka 44. člena tega statuta; 
- določa prispevek za storitve, ki jih opravlja inštitut; 
- opravlja druge zadeve, za katere je tako določeno z zako- 
nom, aktom o ustanovitvi inštituta, tem statutom ali drugimi 
splošnimi akti inštituta. 

9. člen 

Svet sprejema sklepe na sejah. 

Sejo Sveta skliče predsednik Sveta. 

Sejo Sveta lahko skliče tudi direktor inštituta: 

- če je to nujno za interese inštituta, 
- če se z letno bilanco ali z bilanco med poslovnim letom 
ugotovi izguba. 

Seja Sveta se skliče pisno. Člani morajo prejeti obvestilo 
o sklicu seje najmanj pet dni pred dnem seje, v sklicu pa mora 
biti naveden tudi dnevni red seje. 

10. člen 

Svet lahko veljavno odloča, če je prisotna večina vseh članov. 

Vsak član ima na seji Sveta en glas. 

Svet inštituta sprejema odločitve z navadno večino glasov, 
razen kolikor ni s tem statutom drugače določeno. 

11. člen 

O sejah Sveta se piše zapisnik, ki ga podpisuje predsednik 
Sveta oziroma oseba, ki je vodila sejo. Na zahtevo posamez- 
nega člana se v zapisniku navede njegovo ločeno mnenje. 

2. Direktor 

Direktor: 

12. člen 

- organizira in vodi delo in poslovanje inštituta; 
- predstavlja in zastopa inštitut; 
- je odgovoren za zakonitost dela inštituta; 
- pripravlja predloge za Svet ter druge organe inštituta ter 
izvršuje njihove sklepe; 
- daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem obračunu in 
sestavlja poslovna poročila; 
- v skladu s planom inštituta odloča o porabi sredstev ter 
nabavi in prodaji osnovnih sredstev; 
- ukrepa v primeru motenj v poslovanju; 
- sprejema ukrepe za preprečevanje nastanka škode; 
- odloča o zaposlitvi delavcev in sklepa z njimi pogodbe 
o zaposlitvi na podlagi programa o zaposlovanju; 
- odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in 
nalogam; 
- izreka disciplinske ukrepe na prvi stopnji v skladu s pred- 
pisi o delovnih razmerjih; 
- sprejema posamične akte in navodila v okviru obsega 
svojih pristojnostji; 
- opravlja druge zadeve, za katere tako določa ta status, akt 
o ustanovitvi inštituta ali drug splošni akt o ustanovitvi inšti- 
tuta ali drug splošni akt inštituta. 
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13. člen 

Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj. 

Mandat direktorja traja dve leti. Po preteku mandatne dobe je 
ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. 

Za direktorja inštituta je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

- da je državljan Republike Slovenije, 
- da ima visoko strokovno izobrazbo, 
- da Ima izkušnje s področij računovodstva, financ in revidi- 
ranja, 
- da obvlada vsaj en svetovni jezik. 

Za način razpisa imenovanja direktorja, razrešitev in pogoje 
razrešitve se uporabljajo določbe zakona o zavodih. 
3. Strokovni svet 

14. člen 

Strokovni svet: 
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela inštituta; 
- sprejema usmeritve za razvoj na področjih računovodske, 
finančne in revizijske ter s temi povezanih svetovalnih strok (v 

nadaljevanju: na področju računovodstva, financ in revizije)! 
- skrbi za uvajanje najprimernejših strokovnih rešitev na 
področjih računovodstva, financ in revizije; 
- določa strokovne podlage za programe dela in razvoja 
inštituta; 
- sprejema strokovna načela in standarde ter strokovna sta- 
lišča na področjih računovodstva, financ in revizije; 
- oblikuje in določa predlog kodeksov poklicne etike *a 

računovodje, finančnike in revizorje; 
- sprejema kataloge znanj in učne načrte za izobraževanje, 
potrebne za pridobite potrdil (certifikatov) za delo ni 

področju revizije; 
- sprejema kataloge znanj, potrebnih za strokovno izpopo'" 
njevanje na področjih računovodstva, financ, računovodsKe 
informatike ter s tem povezanega svetovanja; 
- daje Svetu inštituta mnenja o pritožbah zoper odločitve 
odbora iz prvega odstavka 44. člena tega statuta; 
- daje Svetu inštituta in direktorju inštituta mnenja in pre^ 
loge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti: 
- daje Svetu inštituta predloge za vključevanje inštituta 
v mednarodne organizacije, kot tudi predloge za organizira' 
nje strokovnih srečanj s področja dejavnosti inštituta doma i*1 

v tujini; 
- opravlja druge naloge, določene z zakonom, aktom o usta- 

novitvi, tem statutom ali splošnimi akti inštituta. 

15. člen 

Strokovni svet sestavljajo vodje odborov inštituta. Tri čla"® 
Strokovnega sveta imenuje ustanovitelj. 

Strokovni svet izvoli izmed svojih članov predsednika Str0" 
kovnega sveta in dva podpredsednika. 

Predsednik Strokovnega sveta predstavlja inštitut 
področju strokovnega dela. 

16. člen 

k 

Strokovni svet sprejema svoje odločitve na sejah. 

nfi' Seje sklicuje predsednik Strokovnega sveta oziroma v P' . 
meru njegove odsotnosti katerikoli podpredsednik Strok0"' »( 
nega sveta. 

Seja Strokovnega sveta se skliče pisno. Člane Strokovne? 'a 
sveta se obvesti o sklicu seje najmanj pet dni pred dnem s# 
v sklicu pa mora biti naveden tudi dnevni red. 

Strokovni svet lahko pritegne k sodelovanju tudi zufl®J]fi 
člane oziroma strokovnjake s posameznih področij dejavn"5 

inštituta, ki pa na seji Strokovnega sveta nimajo pravice gl*5 
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17. člen 

Strokovni svet lahko veljavno odloča, če je prisotna večina 
*seh članov Strokovnega sveta. 

'sak član ima na seji Strokovnega sveta en glas. 

Strokovni svet načelno sprejema odločitve soglasno. Kolikor 
Posamezne odločitve ni mogoče sprejeti na tak način, se 
Odločitve sprejemajo z večino glasov vseh članov Strokov- 
na sveta. 

18. člen 

' sejah Strokovnega sveta se piše zapisnik, ki ga podpisuje 
lrsdsednik Strokovnega sveta oziroma oseba, ki je vodila 
Jejo. Na zahtevo posameznega člana se v zapisniku navede 
'iegovo ločeno mnenje. 

'Sekcije Strokovnega sveta 

19. člen 

tokovno delo inštituta poteka v sekcijah. 

Strokovni svet ima: 

" sekcijo za računovodstvo, 
"sekcijo za poslovne finance, 
* sekcijo za revizijo, 
~ sekcijo za davčno svetovanje, 
^sekcijo za ocenjevanje vrednosti podjetij, 
"sekcijo za računalniško računovodske rešitve. 

jjrokovni svet lahko ustanovi s sklepom tudi druge sekcije, če 
"zahteva narava dejavnosti inštituta. 

20. člen 

^kcije sestavljajo osebe, ki so vpisane v register ali evidence 
,r' inštitutu. 

sekcije vodi odbor, ki ga sestavlja pet članov, od katerih 
.Poleg oseb, ki so vpisane v register ali evidence pri inšti- 
,u> praviloma en predstavnik fakultet. 

' j'ane odbora in vodjo odbora izvolijo osebe, ki so vpisane 
1 J69ister ali evidence pri inštitutu z večino glasov na volilnem 

Jadanju sekcije za dobo petih let. Člani in vodja so po 
' 9,eku mandata lahko ponovno izvoljeni. 

21. člen 

?r°kovno delo lahko poteka tudi v komisijah in delovnih 
' "Pinah, ki jih ustanovi odbor. 

* se strokovna vprašanja nanašajo na področje, ki posega 
' .dejavnost več odborov, lahko Strokovni svet imenuje 

uPno komisijo ali delovno skupino. 

® pokončanju naloge komisije ali delovna skupina preneha 
dajati. 

22. člen 

^ori zlasti: 

j. ^javljajo strokovno delo in skrbijo za izvrševanje sklepov 
kovnega sveta; 
^dlagajo Strokovnemu svetu v sprejem strokovna načela 

. i^'andarde ter strokovna stališča na področjih računovod- 
ja . ■ financ in revizije; 

' ^'očajo o odvzemu potrdila za naziv (certifikata) in 
.°daljšanju ter odvzemu pooblastila za delo (licence); 

je n alagajo Strokovnemu svetu predlog smernic za določa- 
li ^nikov storitev; 
j. ^anizirajo in izvajajo izobraževanje, ki je v pristojnosti 

C f°roče valeč 

\ 

23. člen 

S smernicami za določanje cenikov storitev so opredeljene 
cene posameznih storitev, ki jih opravljajo osebe, ki so vpi- 
sane v register pri inštitutu. 

Dogovorjena cena med izvajalcem in naročnikom se lahko 
razlikuje od cene, priporočene v smernicah. 

S smernicami se opredelijo cene: 

- za posamezen dan opravljanja storitve, 
- za posamezno uro opravljanja storitve, 
- za celotno opravljeno storitev. 

S smernicami se opredelijo cene za strokovnjake posameznih 
usmeritev, od priporočene najmanjše do priporočene najvišje 
cene. 

V. REGISTER INŠTITUTA 

24. člen 

Inštitut vodi: 

- register pooblaščenih revizorjev in revizorjev ter 
- register revizijskih družb kot javno knjigo. 

25. člen 

V register pooblaščenih revizorjev in revizorjev se vpiše 
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

- da ima visoko izobrazbo, 
- da ima ustrezne delovne izkušnje, 
- da ima potrdilo, ki ga je izdal inštitut, 
- da ni bila obsojena za kaznivo dejanje, zlasti zoper uprav- 
ljanje s sredstvi, premoženje in uradno dolžnost, zaradi kate- 
rega bi bila nevredna poklica revizorja, 
- da izpolnjuje pogoje, določene s kodeksom poklicne etike, 
- da predloži podatke Z& register. 

V register iz prejšnjega odstavka se vpiše tudi oseba, ki je 
pridobila nostrifikacijo iz 37. člena tega statuta. 

26. člen 

V register revizijskih družb se vpiše oseba, ki izpolnjuje 
pogoje za ustanovitev in delovanje revizijskih družb po 
zakonu in predloži podatke za register. 

27. člen 

Svet inštituta predpiše podrobnejša navodila za vodenje regi- 
stra. , 

Na zahtevo inštituta so osebe, ki so vpisane v register pri 
inštitutu, dolžne dati podatke za ažuriranje registra. 

VI. PRIDOBIVANJE POTRDIL (CERTIFIKATOV) IN 
POOBLASTIL (LICENC) 

28. člen 

Inštitut podeljuje in izdaja potrdila (certifikate) za strokovna 
naziva revizor in pooblaščeni revizor. 

Inštitut podeljuje in izdaja potrdila (certifikate) tudi za druge 
strokovne nazive, če je za to pooblaščen z zakonom. 

29. člen 

Certifikati se izdajo na podlagi opravljenega strokovnega iz- 
pita. 

30. člen 

Člane izpitnih komisij za preverjanje znanja imenuje za naj- 
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manj dve leti Strokovni svet. Izpitne komisije imajo praviloma 
po pet članov. 

Enega člana izpitne komisije za naziv pooblaščeni revizor 
imenuje Ministrstvo za finance. Najmanj en član izpitne komi- 
sije mora biti visokošolski učitelj. 

Dva člana izpitne komisije morata biti osebi z veljavno licenco 
ter izkušnjami na svojem strokovnem področju. 

31. člen 

Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora izpolnjevati naslednje 
pogoje: 

a) da ima visoko strokovno izobrazbo, 
b) da ima opravljene vse izpite, določene s pravilnikom o iz- 
pitih, 
c) da aktivno obvlada slovenski jezik, 
d) da ima ustrezne delovne izkušnje, 
e) da ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil 
nevreden svojega poklica, 
f) da izpolnjuje pogoje, postavljene s kodeksom poklicne 
etike, 
g) da plača izpitno pristojbino, ki jo določi Strokovni svet. 

Kandidat, ki želi opravljati izpit za pooblaščenega revizorja, 
mora imeti tudi potrdilo o strokovnem nazivu revizor, ki ga je 
izdal inštitut. 

32. člen 

Strokovni svet inštituta v sodelovanju s pristojnim odborom 
organizira za vsak strokovni izpit pripravljalni tečaj, ki traja 
najmanj 8 ur za vsak izpitni predmet. Udeležba na tečaju je 
pogoj za opravljanje izpita. 

33. člen 

Strokovni izpit je sestavljen iz dveh delov. Prvi del obsega 
pisni izpit. V drugem delu pa kandidat predstavi in zagovarja 
pisno nalogo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja. 

Razpis nalog objavi Strokovni svet inštituta vsako leto do 
konca februarja. Pisno delo mora kandidat oddati predsed- 
niku izpitne komisije najmanj 14 dni pred izpitnim rokom, za 
katerega se je prijavil. 

34. člen 

Na izpitu se preizkusi kandidatovo znanje z naslednjih stro- 
kovnih področij: , 

1. revizor: 
1.1. strokovna in poklicnoetična pravila za revizorje, 
1.2. računovodstvo in računovodska pravila, 
1.3. davčno, finančno in drugo gospodarsko pravo, 
1.4. metodika revidiranja, 
1.5. poslovne finance za revizorje; 

2. pooblaščeni revizor: 
2.1. mednarodna strokovna in poklicnoetična pavila za revi- 
zorje, 
2.2. zahtevnejša poglavja računovodstva in računovodskih 
pravil, 
2.3. zahtevnejša poglavja davčnega in drugega gospodar- 
skega prava, 
2.4. zahtevnejša poglavja iz poslovnih financ, 
2.5. zahtevnejša poglavja metodike revidiranja. 

Izvedbeni katalogi znanj in predmetniki so urejeni s posebnim 
pravilnikom o izpitih, ki ga sprejme Strokovni svet. 

Predmetniki z ustreznimi katalogi znanj morajo biti znani 
najmanj eno leto pred izpitnim rokom, za katerega veljajo in 
jih v tem času ni mogoče spreminjati. 
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35. člen 

Kandidat za opravljanje izpita za strokovni naziv revizor mora 
imeti najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj. Kandidat 
za opravljanje izpita za strokovni naziv pooblaščeni revizor 
mora imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju 
revizije kot revizor. 

36. člen 

Kandidat je lahko oproščen opravljanja izpita iz kakega pred- 
meta ali dela predmeta, ki ga je opravil na fakulteti ali inšti- 
tutu, če njegova vsebina ustreza izvedbenemu katalogu znan) 
in predmetniku, določenima s pravilnikom o izpitih. 

O oprostitvi opravljanja izpita iz kakega predmeta ali dela 
predmeta v vsakem primeru posebej odloča na kandidatovo 
zahtevo izpitna komisija. Kandidat mora svojo zahtevo 
z navedbo dejstev iz prvega odstavka tega člena pisno obra- 
zložiti in predložiti izpitni komisiji najmanj dva meseca pr0đ 

izpitnim rokom. 

Izpitna komisija mora pisno obvestiti kandidata o svoji odloči- 
tvi najmanj en mesec pred izpitnim rokom. 

Prvi odstavek tega člena ne velja za drugi del izpita. 

37. člen 

Strokovni svet imenuje posebno komisijo za priznavanje tuji*1 

potrdil (nostrifikacijo). 
Imetnik tujega potrdila vloži zahtevo za priznanje z navedb0 

osebnih podatkov in sodno overjenim potrdilom o izdanen 
tujem potrdilu od izdajatelja potrdila. V prilogi izdajate1 

navede tudi pogoje, pod katerimi je bilo potrdilo izdano. 

Zahtevo in potrdili iz drugega odstavka tega člena je tret>a 

predložiti v izvirniku in v overjenem prevodu v slovenščino. 

Komisija preveri pri izdajatelju potrdila navedbe v zahtevku z' 
priznanje, in če pogoji za izdajo potrdila zadostujejo pogoje"1 

iz tega člena, lahko potrdilo prizna. 

Za priznavanje potrdil za naziv revizor in pooblaščeni reviz"? 
morajo prosilci v vsakem primeru opraviti izpit s podroCI m 
slovenskih računovodskih standardov in davčnega praV 

obvladati pa morajo tudi slovenski jezik. 

38. člen 

Ocena za prvi in drugi del izpita iz 33. člena tega statuta I8 

skupna. 

Možne ocene so: 
- zelo uspešno; 
- uspešno; 
- nezadovoljivo. 

Kandidat opravi izpit, če za prvi in drugi del dobi oceno z6'" 
uspešno in uspešno. 

Če izpitna komisija oprosti kandidata opravljanja izpita j 
kakega predmeta ali dela predmeta, se šteje, da je opravil w 
iz tistega (dela) predmeta z oceno uspešno. 

39. člen 

Pogoj za opravljanje drugega dela izpita je opravljen prvi' 
izpita. 

"'d 

iviiio. 
»t 

Kandidat, ki dobi za en del izpita oceno nezadovoljivo, 
ta del ponavlja dvakrat. Če po drugi ponovitvi izpita ne opr 

lahko ponovno opravlja izpit čez eno leto. 

40. člen 

Kandidatu, ki opravi izpit, izda inštitut potrdilo (certif'^' ^ 
o ustreznem strokovnem nazivu. \I 

poročev^e\i 



ja zahtevo imetnika potrdila podeli inštitut pooblastilo 
»cenco) za opravljanje dejavnosti. 

41. člen 

pooblastilo za opravljanje dejavnosti velja dve leti. Po preteku 
obe, za katero je bilo izdano pooblastilo, ga imetnik lahko 
"daljša, tako da vloži zahtevo za podaljšanje pri inštitutu. 

JjStitut pooblastilo podaljša, če imetnik potrdila izpolnjuje 
»le pogoje: 

da se je v zadnjih dveh letih pred vložitvijo zahteve za 
™daljšanje veljavnosti pooblastila dodatno izobraževal naj- 
^anj 30 ur letno; 
"da s pravnomočno sodbo ni bil obsojen na kaznivo dejanje, 
^'adi katerega bi bil nevreden svojega poklica; 
"da ni kršil poklicne etike. 

42. člen 

^»tnik pooblastila za opravljanje dejavnosti pooblaščenega 
'Vizorja mora pooblastilo obnoviti vsaki dve leti in poleg 
*9ojev, navedenih v prejšnjem členu, izpolnjevati tudi pogoj, 
3 je v zadnjih dveh letih pred vložitvijo zahteve za obnovitev 
javnosti pooblastila izdelal najmanj dve poročilo o dokon- 
čnem revidiranju. 

43. člen 

^titut lahko pooblastilo odvzame; 

J'e je imetnik pooblastila s pravnomočno sodbo obsojen za 
j^nivo dejanje, zlasti zoper upravljanje s sredstvi, premože- 
l«i in uradno dolžnost, zaradi katerega bi bil nevreden oprav- 
ka poklica; 
'e imetnik pooblastila ne varuje trajno vseh informacij in 

*n spoznanj o poslovanju revidirane pravne osebe; 
se pozneje ugotovi, da je imetnik pooblastila z neresnič- 
podatki, ki jih je dal, prišel do pooblastila. 

Jfjmeru iz zadnje alinee prvega odstavka tega člena inštitut 
^ame tudi potrdilo o strokovnem nazivu. 

*«tut lahko pooblastilo tudi odvzame: 

Je pristojni organ inštituta ugotovi, da je imetnik poobla- 
kršil poklicno etiko; 

i,;®, imetnik pooblastila ne opravlja svojega dela skladno 
Azijskimi načeli in standardi. 

44. člen 

podaljšanju oziroma odvzemu pooblastila odloča odbor. 
j(°or izda odločbo, v katere obrazložitvi utemelji svojo odlo- 

"tor odločbo ima član pravico pritožbe na Svet. 

.Postopek podaljšanja oziroma odvzema pooblastila se 
'abljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku. 

VII. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE NA PODROČJIH 
RAČUNOVODSTVA, POSLOVNIH FINANC, REVIDIRANJA 
INFORMACIJSKIH SISTEMOV TER S TEMI PODROČJI 
POVEZANIH SVETOVALNIH STROK 

45. člen 

Inštitut organizira strokovno izpopolnjevanje za: 
1. računovodje, 
2. poslovne finančnike, 
3. ocenjevalce vrednosti podjetij, 
4. revizorje informacijskih sistemov, 
5. davčne svetovalce. 

Svet inštituta lahko sklene, da se organizira strokovno izpo- 
polnjevanje tudi za druge nazive. 

46. člen 

Pogoje in način podeljevanja potrdil za preizkušeno stro- 
kovno izpopolnjevanje iz prejšnjega člena določa Svet inšti- 
tuta. 

47. člen 

Inštitut vodi evidence računovodij, poslovnih finančnikov, 
davčnih svetovalcev, ocenjevalcev vrednosti podjetij in revi- 
zorjev informacijskih sistemov ter tistih riazivov, za katere 
organizira strokovno izpopolnjevanje. 

VIII. SPLOŠNI AKTI INŠTITUTA 

48. člen 

Spremembe in dopolnitve statuta se sprejmejo po enakem 
postopku kot to velja za sprejem tega statuta. 

Splošni akti inštituta so poleg tega statuta in akta o ustanovi- 
tvi tudi pravilniki, sklepi in drugi akti, ki jih sprejemajo organi 
inštituta, in s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za 
delo in poslovanje inštituta, v skladu z zakonom in tem sta- 
tutom. 

IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

49. člen 

Do organiziranja sekcij, odborov in Strokovnega sveta 
v skladu z določbami tega statuta, najpozneje pa do 31. 12. 
1994, imenuje člane odborov in Strokovnega sveta Svet inšti- 
tuta. 

50. člen 

Ta statut je bil sprejet na seji Sveta inštituta dne 11. 1. 1994. 

Ta statut začne veljati z dnem, ko dasta k njegovemu spre- 
jemu soglasje ustanovitelj in Državni zbor Republike Slove- 
nije. 

OBRAZLOŽITEV 
■ o revidiranju, ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
ta" na s0i' dne 2- iun'ia 1933 ln i0 bil objavljen v Urad- ™ Ustu Republike Slovenije, št.32/93, je določil, da se za 
.^Ijanje nalog na področju strokovnega usposabljanja in 
wh nalog na področju revidiranja ustanovi inštitut za revi- 

y Zakon je predvidel inštitut kot samostojno in neodvisno 
J^cijo ter določil kot ustanovitelja Zvezo računovodij, 
Cinikov in revizorjev Slovenije. 

računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je usta- 
. "a inštitut kot zavod. Akt o ustanovitvi zavoda je bil sprejet 

7. 1993, zavod pa vpisan v sodni register Temeljnega 
Wa v Ljubljani, Enota v Ljubljani, pod št. reg. vložka 1/ 

S>ćeva/ec 

24444/00 s sklepom z dne 9. 9. 1993. Upoštevaje zakonski in 
tudi nacionalni pomen inštituta, je Vlada Republike Slovenije 
na 38. seji sprejela sklep, s katerim je dovolila uporabo 
besede »Slovenija« v imenu inštituta za revizijo, tako da se 
ime zavoda glasi »Slovenski inštitut za revizijo«. 

Statut, ki ureja organizacijo inštituta, njegove organe, njihove 
pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, 
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje inštituta, 
je bil sprejet na ustanovni seji sveta Slovenskega inštituta za 
revizijo dne 11. 1. 1994. Pri iskanju rešitev posameznih vpra- 
šanj, so bile uporabljene rešitve tujih revizorskih inštitutov, ki 
so najprimernejše stopnji razvitosti slovenske računovodske 
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in revizorske stroke. Te rešitve so usklajene s slovenskim 
pravnim sistemom. 

Tako so organi inštituta prilagojeni zakonski ureditvi zavodov. 
Inštitut upravlja svet, ki ima trinajst članov, od katerih imenuje 
šest članov ustanovitelj, pet članov osebe, ki so vpisane 
v register pri inštitutu, po enega člana pa Ministrstvo za 
finance in delavci, ki opravljajo dejavnost, za katero je inštitut 
ustanovljen. Svet sprejema ključne odločitve inštituta: spre- 
jema statut ter njegove spremembe in dopolnitve in druge 
splošne akte inštituta, programe dela in razvoja inštituta, 
določa finančni načrt in sprejema letno poročilo inštituta, ki 
se pošilja v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. 
Poleg tega objavlja seznam revizijskih družb, ki so vpisane 
v register pri inštitutu, določa smernice za oblikovanje cen 
revizijskih storitev, sprejema kodeks poklicne etike. 

Delo in poslovanje inštituta organizira in vodi direktor, ki 
predstavlja in zastopa inštitut ter je odgovoren za zakonitost 
dela inštituta. Direktorja skladno z zakonom o zavodih ime- 
nuje in razrešuje ustanovitelj, njegova mandatna doba pa 
traja dve leti. 

Organ inštituta je tudi strokovni svet, katerega temeljna funk- 
cija je obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja 
strokovnega dela inštituta. Strokovni svet sprejema strokovna 
načela in standarde ter strokovna stališča na področjih revi- 
zije, računovodstva in financ, oblikuje in določa predloge 
kodeksov poklicnb etike za revizorje, računovodje in finanč- 
nike. Strokovno delo inštituta poteka v sekcijah, vodje odbo- 
rov sekcij pa sestavljajo strokovni svet, poleg teh pa tri člane 
imenuje ustanovitelj. Strokovni svet ima sekcijo za računo- 
vodstvo, sekcijo za poslovne finance, sekcijo za revizijo, sek- 

cijo za davčno svetovanje, sekcijo za ocenjevanje vrednosti 
podjetij in sekcijo za računalniško računovodske rešitve. 

V sekcije se vključujejo osebe, ki so vpisane v register ozi- 
roma evidence pri inštitutu. Tovrstna organiziranost sledi 
rešitvam organiziranosti inštitutov v tujini, kjer se revizorji W 
računovodje (revizor je v bistvu računovodja z licenco) pra«" 
loma povezujejo v strokovna združenja. 

Revizorji z licenco so v večini držav člani inštitutov, ki skrbijo 
zanje v interesu stroke oziroma gospodarstva in mu dajejo 
strokovno podporo. Poleg inštitutov, ki delujejo v vsakem 
tržnem gospodarstvu, pa obstajajo v tujini še različna naci- 
onalna in mednarodna strokovna združenja in zveze. Njihovi 
značilnost je, da skrbijo za napredek stroke ter utrjujejo status 
revizorjev in računovodij. Članstvo in delo v teh organizacijaijj 
sta prostovoljni. Rešitve v statutu sledijo torej rešitvam v tuji" 
državah. 

V skladu z zakonsko opredeljenimi pristojnostmi, ki določajo, 
da inštitut organizira in izvaja izpite za naziva pooblaščen 
revizor in revizor, izdaja potrdila (certifikate) za naziva P00' 
blaščeni revizor in revizor ter priznava nazive tujih revizori 
izdaja in odvzema pooblastila za delo (licence) pooblaščen^ 
revizorjem ter vodi register revizijskih družb kot javno knjir 
ter register pooblaščenih revizorjev in revizorjev, so v statut 
te pristojnosti podrobneje razdeljene pod poglavjema: 
Register inštituta in VI. Pridobivanje potrdil (certifikatov)' 
pooblastil (licenc). 

Statut bo začel veljati, ko bosta k njegovemu sprejemu 
soglasje ustanovitelj in Državni zbor Republike Slovenije. 
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Program trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji 

Vlada Republike Slovenije je na 61. seji dne 23. decembra 
1993 obravnavala in sprejela: 

- PROGRAM TRAJNOSTNEGA RAZVOJA GOZDOV V SLOVE- 
NIJI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi sklepa 8. seje 
Državnega zbora z dne 26/5-1993. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
delovnih telesih sodelovali: 

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo in gozdarstvo, 
- mag. Franc FERLIN, državni sekretar v Ministrstvu za kme- 
tijstvo in gozdarstvo, 
- mag. Aleksander GOLOB, svetovalec Vlade Republike Slo- 
venije v Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo. 

POVZETEK 

S programom trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji so, 
ob upoštevanju naravnih zakonitosti gozdnih ekosiste- 
mov, javnih interesov in naših materialnih možnosti ter 
potreb in interesov zasebnih lastnikov gozdov, postavljeni 
temelji za ohranitev in razvoj gozdov in njihovih funkcij. 
Oblikovana je usmeritev razvoja na posameznih področjih 
gospodarjenja z gozdovi, nakazane pa so tudi strokovne 
usmeritve pri sodelovanju z dejavnostmi, ki se z gozdar- 
stvom srečujejo v prostoru. Določeni so najpomembnejši 
ukrepi za uresničevanje usmeritev sonaravnega in večna- 
menskega (trajnostnega) gospodarjenja z gozdovi in 
gozdnatim prostorom ter potrebni ukrepi organizacijske, 
kadrovske in materialne narave. 

Izhodišča 

Gozdovi so nepogrešljiva prvina slovenske krajine 
s pomembnimi ekološkimi in socialnimi vlogami. Pokri- 
vajo 53% površine Slovenije in so njeno pomembno 
naravno bogastvo. 

Slovenija ima ugodne naravne in druge pogoje za stro- 
kovno sonaravno delo z gozdovi in proizvodnjo kakovost- 
nega lesa. 

Slovenija leži v pasu zmernega podnebja, kjer so tempera- 
turne in vlažnostne razmere zelo ugodne za razvoj tal in 
gozdov. Gozdna rastišča slovenskih gozdov so v pov- 
prečju zelo rodovitna. Za evropske pa tudi svetovne raz- 
mere so slovenski gozdovi nadpovprečno ohranjeni, še 
posebno kar zadeva pestrost naravne" sestave drevesnih 
vrst, zaradi treh desetletij trajajoče intenzivne nege gozda 
pa je v njih mnogo večji delež negovanih sestojev kot 
v drugih evropskih državah. 

Slovenska gozdarska stroka ima bogato tradicijo. Več kot 
400 diplomiranih inženirjev gozdarstva in več kot 600 
gozdarskih tehnikov, ki opravljajo različna dela v gozdar- 
stvu, je odločilno prispevalo k današnji podobi slovenskih 
gozdov in so dobra podlaga za strokovno delo s sloven- 
skimi gozdovi tudi v prihodnje. Slovenskemu kmetu je 
gozd vselej pomenil enega od stebrov njegovega gospo- 
darstva, zlasti v goratem svetu je tudi zgodaj spoznal 
Pomen varovalne vloge gozda. Ta trajnostni odnos do 
gozda je bil in bo tudi v prihodnje podlaga uspešnemu 
sodelovanju gozdarjev in lastnikov gozdov pri delu 
z gozdom. 

Slovenske gozdove ogrožajo tudi resni razvojni problemi, 
ki jim je treba v prihodnje nameniti posebno pozornost. 

Slovenski gozd je zaradi negativnih zunanjih vplivov resno 
ogrožen v biološkem in ekološkem pogledu. Zlasti v zad- 
njih desetih letih mu je poleg onesnaženega ozračja tudi 
več ekstremno sušnih vegetacijskih obdobij vzelo veliko 
življenjske moči. Fiziološko oslabelo drevje je poglavitni 
vzrok za prenainnožitev podlubnikov, ki v zadnjih letih 
Prizadeva gozdove. Povečano onesnaževanje okolja 

postaja odločilni moteči dejavnik pri gospodarjenju z goz- 
dovi, zato je zmanjševanje onesnaževanja prvi pogoj za 
uspešno sonaravno gospodarjenje z gozdovi. 

Marsikje premalo usklajeni odnosi med rastlinskimi in 
živalskimi vrstami negativno vplivajo na bioekološko sta- 
bilnost gozdov in prirastek lesa v njih. Preštevilna divjad 
otežuje obnovo ciljnih drevesnih vrst, ponekod pa naravna 
obnova, ki je pogoj za stabilni gozd, sploh ni več mogoča. 
V najtežjem položaju so obsežni jelovo-bukovi gozdovi na 
visokem krasu, kjer se je jelka vse do zdaj hitro sušila, 
naravno obnavljanje je že dolgo oteženo, jelka pa je tudi 
zaradi svojih rastnih značilnosti od divjadi najbolj ogro- 
žena drevesna vrsta. 

Veliko je mlajših in odraščajočih sestojev, primanjkuje pa 
kakovostnih odraslih sestojev v starejši optimalni fazi. 
Posledica takšnega razmerja razvojnih faz in tipov sesto- 
jev so razmeroma nizke lesne zaloge (194 m3/ha) in pri- 
rastki (4.9 m3/ha letno), pa tudi slabša (horizontalna in 
vertikalna) strukturiranost lesne substance od zaželene. 
Izkoriščenost rastiščnega potenciala je razmeroma nizka 
v lastniško razdrobljenih gozdovih (ne glede na vrste 
sestojev), v gozdovih, ki so ogroženi zaradi propadanja 
(predvsem jelovo-bukovi in smrekovi sestoji), ter v drugih 
razvrednotenih sestojih. 

Zelo velika razdrobljenost zasebne gozdne posesti (pov- 
prečna velikost posesti 2.3 ha, okrog 300.000 lastnikov) in 
zelo majhen delež večjih gozdnih posesti otežujeta stro- 
kovno delo z gozdom in optimalno izrabo lesa. Število 
lastnikov gozdov se bo po končani denacionalizaciji še 
povečalo. Pri tem je treba tudi omeniti, da je v zadnjih 
desetletjih veliko ljudi zapustilo podeželje ali pa si je 
poiskalo zaposlitev, ki jih je odtujila od zemlje, zato gozda 
ne doživljajo tako kot kmetje. Tudi to dejstvo otežuje delo 
z zasebnim gozdom in zmanjšuje možnosti za uspešno 
ravnanje z njim. 

Cilji 

Pri določanju ciljev gospodarjenja z gozdovi je treba upo- 
števati občutljivost gozdnih ekosistemov in njihove mate- 
rialne in splošnokoristne funkcije. Izhajati je treba iz dej- 
stva, da lahko v gozdu hitro naredimo škodo, dobro delo 
pa se pokaže šele v daljših časovnih razdobjih. Cilji v goz- 
darstvu so zato predvsem dolgoročni. 

Najpomembnejši splošni cilji usmerjanja razvoja gozdov 
so: 
- ohranitev in razvoj gozdov, njihove rastlinske in živalske 
pestrosti ter vseh njihovih ekoloških, socialnih in proiz- 
vodnih funkcij, 
- ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja 
v krajini, 
- ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izbolj- 
šanje kakovosti življenja na podeželju, 
- optimalna izraba rastiščnega in drugih potencialov 
gozdov, 
- razvijanje ekološko obzirnih in humanih tehnologij pri- 
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dobivanja lesa, 

Usmeritve 

Gojenje in varstvo gozdov 

Zaradi relativno velikega deleža gozdov v Sloveniji 
menimo, da gozdnatosti pri nas v splošnem ne kaže pove- 
čevati, pač pa se je treba posvetiti negi obstoječih gozdov, 
ohranitvi in zasnovi posameznih dreves in skupin gozd- 
nega drevja zunaj gozda, ter uskladitvi njihove rabe z dru- 
gimi uporabniki prostora. 

Krepitev gozdov in njihovih funkcij v skladu z načeli nege, 
sonaravnosti, večnamenskosti in trajnosti je temeljna raz- 
vojna naloga gojenja gozdov. Taki usmeritvi ustrezajo 
malopovršinski sistemi gospodarjenja, ki omogočajo 
prožno prilagajanje naravnim razvojnim zakonitostim goz- 
dov, ohranjajo in vzpostavljajo naravno pestrost, s tem pa 
tudi bioekološko in gospodarsko stabilnost gozdov. Na 
dobrih rastiščih je sonaravno in gospodarno vzgajati 
debelo in kakovostno drevje, ki daje gozdu mehansko in 
biološko stabilnost, ga bogati v pogledu opravljanja 
splošno koristnih funkcij in zagotavlja tudi gospodarske 
učinke gozdov. 

Zaradi hkratnega upoštevanja več vlog gozdov je treba vse 
ukrepe v gozdovih in gozdnati krajini skrbno načrtovati in 
spremljati njihove učinke. 

Razumno uresničevanje ukrepov, s katerimi lahko prepre- 
čimo propadanje gozdov zaradi dejavnikov zunaj gozda, je 
moralna obveznost stroke, države in lastnikov gozdov. 
S prizadetimi gozdovi moramo ravnati še posebej stro- 
kovno in obzirno - skladno z načeli dela s poškodovanimi 
gozdovi. 

Gospodarjenje z živalskim svetom in usklajevanje odno- 
sov med gozdom in divjadjo 

Populacija vsake vrste prosto živeče divje živali in njen 
življenjski prostor sta neločljiva celota, zato naj bo njuno 
obravnavanje celovito. Ohranitev avtohtonih vrst prosto 
živečih živali in njihovega naravnega okolja je v nacional- 
nem interesu Slovenije. V kulturni krajini, ki je namenjena 
predvsem zadovoljevanju življenjskih potreb človeka, 
mora biti divjad usklajena s cilji človekovih gospodarskih 
in drugih dejavnosti v prostoru. 
Organizacija gozdarstva 
Strokovno obvladovanje obsežnih gozdnih površin nare- 
kuje primerno in stabilno organizacijo usmerjanja del 
z gozdovi. Ta mora zagotoviti strokovno delo v vseh goz- 
dovih ne glede na lastništvo. Dejavniki, ki jih je treba še 
posebej upoštevati pri organizaciji gospodarjenja z goz- 
dovi v Sloveniji, so zlasti intenzivno večnamensko gospo- 
darjenje z gozdovi ter velik delež zasebnih gozdov in 
razdrobljenost zasebne gozdne posesti. Oblikovati bi bilo 
treba celovito inšpekcijsko službo, ki bi nadzirala vse 
dejavnosti v gozdnem prostoru. 
Posebno vlogo pri zagotavljanju navedenih ciljev bo imela 
enovita javna gozdarska služba, organizirana v Zavodu za 
gozdove Slovenije. 
Organizacija inšpekcijske službe se mora prilagoditi sona- 
ravnemu in večnamenskemu konceptu gospodarjenja 
z gozdovi in spremenjenemu odnosu do lastnine in lastni- 
kov gozdov, ki postajajo osrednji subjekti inšpekcijske 
presoje. 
Pridobivanje gozdnih proizvodov In dobrin ter odpiranje 
gozdov z gozdnimi prometnicami 
Pridobivanje lesa gozdov bo pomembno tudi v prihodnje. 
Temeljilo bo na gozdnemu ekosistemu prilagojenih tehno- 
logijah pridobivanja lesa in ekološko sprejemljivem 
načinu odpiranja gozdov z gozdnimi prometnicami. Dina- 
miko posegov v gozd je treba prilagoditi biološkemu 
utripu gozda. Dela v gozdovih morajo biti izvedena stro- 
kovno, s čim manjšimi negativnimi posledicami za gozd in 
človeka - izvajalca del. Pri delu je treba zagotoviti 

temeljne zahteve za varno delo. Da bi se dela v gozdu 
strokovno opravila in da bi bili škodljivi vplivi gozdnega 
dela na gozd in na delavca čim manjši, je treba določiti 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati vsak poklicni izvajalec 
gozdnih del. Pri izbiri izvajalcev del v gozdovih je treba 
poleg stroškovnega vidika upoštevati tudi ekološko 
ustreznost njihovih delovnih sredstev in njihovo urejenost 
preventivnega varstva pri delu. 
Komercialno nabiranje drugih gozdnih dobrin (okrasno 
vejevje, gozdni sadeži, gobe, zdravilne rastline itd.) lahko 
resno osiromaši gozdne ekosisteme ali ogrozi obstoj 
posameznih vrst, zato ga je treba omejiti tako, da bo 
zagotovljena trajnost teh dobrin. 
Lastništvo gozdov 
Novi Zakon o gozdovih daje lastniku gozda več samostoj- 
nosti pri gospodarjenju s svojim gozdom, vendar tudi 
določa, da obstaja v gozdovih poleg lastninskega tudi 
javni (ekološki in socialni) interes. Lastnik gozda mora 
v svojem gozdu upoštevati načela sonaravnega gospodar- 
jenja ter z gozdnogospodarskim in gozdnogojitvenim 
načrtom predvideno največjo dopustno oziroma ekološko 
še sprejemljivo višino poseka, opraviti pa mora tudi nujna 
gojitvena in varstvena dela. 
Zaradi javnega interesa za ohranitev in razvoj gozdov in 
njihovih funkcij je država zainteresirana za povečevanje 
deleža javnih gozdov predvsem tam, kjer so ekološke in 
socialne funkcije posebej poudarjene (varovalni gozdovi 
in gozdovi s posebnim namenom - gozdni rezervati, 
rekreacijski gozdovi v okolici mest, gozdovi v okolici vod- 
nih virov itd.).V interesu države pa je tudi, da ostanejo 
v zasebni lasti vsi gozdovi, pomembni za obstoj in razvoj 
našega podeželja in še posebej hribovskih kmetij. 
Gozdarski strokovni kadri in izobraževanje 
Večnamenski gozd zahteva univerzalnega in stalnega 
strokovnjaka. Univerzalnega, ki pozna številne funkcije 
gozdov in njihovo rabo v konkretnem gozdu, ter stalnega, 
ki pozna gozd, naravne razmere in gozdnogospodarske 
probleme v danem predelu. Treba je dograditi in razširiti 
celoten sistem gozdarskega izobraževanja, od gozdnih 
delavcev in lastnikov gozdov do najvišje usposobljenih 
strokovnjakov. Posebno pozornost bo treba nameniti obli- 
kovanju študijskega programa za revirne gozdarje (višja 
šola oz. visoka strokovna šola) in izobraževanju lastnikov 
gozdov. 
Raziskovalna dejavnost in mednarodno sodelovanje 
Raziskovanje gozdov in gospodarjenje z njimi mora teme- 
ljiti na enotnem večdisciplinarnem raziskovalnem pro- 
gramu ne glede na vire financiranja, izvajati pa ga morajo 
za to usposobljene raziskovalne organizacije v povezavi 
s strokovnjaki v javni gozdarski službi in v gozdarskih 
izvajalskih podjetjih. 
Za uspešen razvoj slovenskega gozdarstva je nujno, da se 
njegove številne mednarodne vezi ohranijo in še okrepijo. 
Nenazadnje je to pomemben prispevek k odpiranju Slove- 
nije v svet, in to na področju, na katerem nam svet priz- 
nava zgledne rezultate. 

Financiranje gozdarstva in davčna politika 

Lastniki gozdov so materialno odgovorni za izvedbo vseh 
del v svojih gozdovih. Zaradi splošnega pomena gozdov 
država iz proračuna zagotavlja sredstva za delo javne 
gozdarske službe za vse gozdove ter prispeva lastnikom 
gozdov k stroškom gospodarjenja z gozdom, še posebno 
v predelih, kjer so te funkcije poudarjene, ter zagotavlja 
tudi povračila za zmanjšanje donosov iz gozdov zaradi 
izjemne poudarjenosti teh funkcij. 
Ker imajo gozdovi poleg gospodarske tudi ekološko in 
socialno vlogo, davčna politika ne sme pojmovati gozda 
kot zgolj ekonomski objekt. Poleg dosedanjih davčnih 
olajšav in oprostitev davkov bi morale biti lastnikom goz- 
dov priznane znatne davčne olajšave tudi za gozdove 
s posebej poudarjeno katero koli od ekoloških in socialnih 
funkcij ter uvedene še oprostitve za vsa vlaganja v goz- 
dove. 



LOVENSKI GOZD JE NAŠA NEPRECENLJIVA VREDNOTA, 
OSPODARJA 

KI POTREBUJE STROKO IN SKRBNEGA 

*>zdovi simbolizirajo Slovenijo. Pokrivajo več kot polovico 
'ovenske pokrajine in so skupaj z gozdnatim prostorom 
ena bistvena prvina: čistijo zrak in vodb, preprečujejo ero- 
io, izravnavajo podnebje, so življenjski prostor divjih živali, 
Jfiogočajo ljudem oddih in rekreacijo, dajejo les in druge 
Zbrine ter omogočajo ohranitev podeželja in njegovega člo- 
>ka. 

gozdovi so naravno bogastvo, ki je pomembno za vse 
'ovence. Naša gozdna dediščina je del pretekle, sedanje in 
•ihodnje identitete našega naroda. Pestrost slovenskih goz- 
w in drobnozrnatost njihove zgradbe je svojevrsten odsev 
*0 naravnih kot tudi človekovih vplivov. Slovenski gozdovi 
o bili v preteklosti precej izkoriščani, vendar se je njihovo 
®nje v zadnjih desetletjih zelo izboljšalo. Ekološki in socialni 
°tien gozdov za vse Slovence danes močno presega gospo- 
skega, vendar tudi slednjega, še posebno za lastnike goz- 
0v, ne smemo pozabiti. 

e4ina gozdov v Sloveniji je v zasebni lasti. Slovenci bomo 
j^li takšne gozdove, kot nam jih bo uspelo vzgojiti s skup- 
" delom gozdarjev in lastnikov gozdov. Skrbno gospodarje- 

z zasebnimi gozdovi je zato enako pomembno kot z držav- 
,lr|i. Zakon o gozdovih, ki je podlaga tej strategiji, zato 
jedvideva strokovno usmerjanje razvoja vseh gozdov - ne ede na lastništvo. Za usmerjanje razvoja vseh gozdov in 
povih funkcij bo v sodelovanju z lastniki gozdov skrbela 
<uPna javna gozdarska služba, organizirana v Zavodu za 
°Move Slovenije. 

ranitev in razvoj gozdov je torej skrb javne gozdarske 
jjibe (države), lastnikov gozdov in javnosti (vseh ljudi). Vsi 
Jo odgovorni, da bodo imeli tudi prihodnji rodovi stabilne in 
"rave gozdove in pestro krajino. Gozdarska stroka ob tem 
,"agaja svojo naravnanost naravi gozdnih ekosistemov in * 
!?rati upošteva tudi interese lastnikov gozdov. Sodeluje 
'Etnikom - gospodarjem gozda in ga izobražuje, zavedajoč 

da brez izobraženega lastnika gospodarjenje z gozdom ne 
Uspešno. Ob tem verjame v našega človeka in njegove 

korenine, v našo podeželsko identiteto, v navezanost lastnika 
na gozd in v njegov tradicionalno skrben odnos do gozda. 

Prepričani smo, da s sonaravnim gospodarjenjem, ki je prila- 
gojeno naravnim zakonitostim in upošteva lastniško stanje 
gozdov ter temelji na trajnosti gozda in vseh njegovih funkcij, 
lahko dosežemo potrebno sozvočje ekoloških, socialnih in 
gospodarskih interesov. 

Sonaravno gospodarjenje slovenskemu gozdu in njegovemu 
lastniku - kmetu - tudi v preteklosti ni bilo tuje. Tradicija 
sonaravnosti in malopovršinskosti gospodarjenja z gozdovi 
v Sloveniji - tradicija t.i. prebiralnega gospodarjenja, ki izvira 
tudi iz naših kmečkih gozdov - je namreč stara že celo 
stoletje. Danes je temelj modernemu gojenju gozdov, po 
katerem smo vzor Evropi. Trajnostno oziroma sonaravno 
gospodarjenje z gozdovi in drugimi naravnimi viri postaja tudi 
sodobna evropska in svetovna usmeritev. K tej usmeritvi se je 
poleg Slovenije s podpisom Alpske konvencije ter strasbour- 
ških in helsinških resolucij o varstvu gozdov v Evropi (Helsinki 
1993) pridružila tudi večina evropskih držav. 

Sonaravno gospodarjenje z obnovljivimi naravnimi viri tako 
postaja temeljni pogoj trajnostnega razvoja in kakovosti živ- 
ljenja, del življenjske filozofije, ki plemeniti človeka. Pri delu 
z gozdom to pomeni ohranjanje narave, vsega našega okolja, 
narodove identitete in usklajen razvoj podeželja. Kmetijstvo in 
gozdarstvo, pa tudi vse druge dejavnosti v prostoru bi se zato 
morale razvijati trajnostno in medsebojno usklajeno. 

Program razvoja gozdov je napisan v duhu takega sonarav- 
nega dela z gozdom in naravo. Slovenski gozdarji imamo 
znanje in izkušnje, da uresničimo v programu zastavljene cilje 
in načine dela z gozdom. Javnost, lastnike gozdov ter vse 
dejavnosti in organizacije, ki lahko vplivajo na ohranitev in 
razvoj naših gozdov, zato vabimo, da program sprejmejo in 
podprejo njegovo naravnanost k zdravemu gozdu in ohranja- 
nju našega naravnega okolja. 

'"vod 

programom razvoja gozdov v Sloveniji so, ob upoštevanju 
f?vnih zakonitosti gozdnih ekosistemov, javnih interesov in 

Jih materialnih možnosti ter potreb in interesov zasebnih 
klikov gozdov, postavljeni temelji za ohranitev in razvoj 
^dov in njihovih funkcij. Z njim je oblikovana strategija 
JiVoia na posameznih področjih gospodarjenja z gozdovi, 
,,(azane pa so tudi strokovne usmeritve pri sodelovanju 
^javnostmi, ki se z gozdarstvom srečujejo v prostoru. 
Dfogramu razvoja gozdov so določeni tudi najpomembnejši 
;'6Pi za uresničevanje postavljene strategije sonaravnega in 
Ramenskega (trajnostnega) gospodarjenja z gozdovi in 
i^natim prostorom ter organizacijske, kadrovske in materi- 

6 Podlage za njihovo uresničevanje. 

genija spada med države z največjim deležem gozdov 
i Vropi (53%), pri čemer je gozdnate kar tri četrtine sloven- 
!| krajine. Gozd je torej bistvena prvina in sooblikovalec 
, e9a okolja, njegov varovalni in socialni pomen za vse ljudi 
J>°staja čedalje večji. Poleg tega dejstva upošteva program 

°ja gozdov v Sloveniji tudi tale splošna izhodišča: 

^zvoj gospodarjenja z gozdovi je tesno vzajemno povezan 
J'ošnim socialnim, gospodarskim in prostorskim razvojem 
^nije. 

ustvarjalna sposobnost in znanje sta ključna dejavnika 
Ritega gospodarjenja z gozdovi in drugimi obnovljivimi 
5vnimi viri. 

ij?Preminjanje lastninske strukture gozdov in odnosa do 
^n'ne bistveno vpliva na način gospodarjenja z gozdovi, 

ategija gospodarjenja z gozdovi upošteva tudi razvojne 
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težnje podeželja in ekosocialno smer razvoja našega kmetij- 
stva. 
- Načela sonaravnosti, biološke pestrosti, celovitega varstva 
ter večnamenske vloge in rabe gozdov temeljijo na celovitem 
usmerjanju razvoja gozdnih ekosistemov. 
- Kultura odnosa do gozda in dela z njim postaja vse 
pomembnejša civilizacijska vrednota. 

Med temeljne vloge gozda, ki ponazarjajo resnični pomen 
gozdov pri varstvu okolja, prištevamo zlasti: 
- vlogo gozda kot temeljnega ogrodja krajine v Sloveniji, ki je 
regenerator njene življenjske moči, naravno najobstojnejši 
krajinski element in protiutež v vse bolj tehnicirani krajini, 
- vlogo gozda kot edinega večjega ohranjenega ostanka 
narave, ki je življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih 
vrst in pomemben dejavnik pri iskanju stikov človeka z na- 
ravo, 
- pomen gozda kot glavnega oskrbovalca Slovenije s čisto 
vodo, saj je večina vodnih virov v gozdovih, 
- varstvo človeka in njegovih stvaritev pred podnebnimi 
skrajnostmi in erozijo, plazovi, hudourniki, poplavami ipd., 
- varstvo pred negativnimi vplivi civilizacije, kot so hrup, 
prah, onesnaževanje voda in zraka. 

Naštete funkcije gozda lahko dobro opravlja samo zdrav in 
ohranjen gozd z naravnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami. 
V primerjavi z gozdovi v drugih evropskih državah so sloven- 
ski gozdovi bolje ohranjeni in imajo pestro naravno zgradbo. 
Tako stanje je posledica načrtnega in skrbnega gospodarje- 
nja z gozdovi v preteklosti. Slovensko gozdarstvo je sona- 
ravno usmerjeno in temelji na naravnem pomlajevanju ter 
malopovršinskih in zmernih posegih. S takim načinom dela se 
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je naš gozd posebej v zadnjih desetletjih bistveno okrepil. 

Sonaravno usmerjeno gozdarstvo, ki je razvito v Sloveniji in 
v nekaterih drugih evropskih državah, je ena redkih dejavno- 
sti, ki organsko povezuje varstvo narave in gospodarsko 
dejavnost. Sočasnost in soodvisnost uresničevanja ekoloških, 
socialnih in proizvodnih funkcij je temeljna značilnost gospo- 
darjenja z gozdovi pri nas. 

Ohranitev in varstvo gozdov ob hkratnem ekološko obzirnem 
izkoriščanju in pospeševanju kakovosti vseh funkcij gozda 
— in ne samo lesa, ki je sicer čedalje bolj nenadomestljiva in 
dragocena surovina - postaja tudi vsesplošna evropska 
usmeritev. 

Javni interes za dobrine gozda in gozdnate krajine nenehno 
narašča in narekuje takšno gospodarjenje z gozdovi, ki bo 
omogočalo ohranitev in povečevanje stabilnosti in kakovosti 
gozdov ter vseh njihovih funkcij ne glede na lastništvo. Sona- 
ravno gospodarjenje z gozdom je dolgoročno v prid tudi 
zasebnemu (lastniškemu) interesu do gozdov ter ekosocial- 
nemu konceptu razvoja našega kmetijstva. 

Krepitev ekoloških in socialnih funkcij gozdov praviloma sko- 
raj v ničemer ne omejuje proizvodnje lesa, zahteva pa posebej 
poglobljeno, načrtno in dolgoročno gospodarjenje z gozdovi. 

2 VEČNAMENSKI GOZD - DOBRINA Z JAVNIM ZNAČAJEM 

Zaradi raznovrstnih človekovih potreb ima gozd več pome- 
nov. Z družbenim in gospodarskim razvojem se potrebe ljudi 
količinsko in kakovostno razširjajo in spreminjajo, funkcije 
gozdov se vse bolj prepletajo, raba gozdov pa je vse bolj 
raznovrstna. Poleg pridobivanja lesa se čedalje bolj uveljav- 
ljajo druge koristi gozdov. 

Večnamenski gozd kot cilj sodobne usmeritve gozdarstva 
temelji torej na povezanosti vseh funkcij gozdov in zagotavlja 
optimalno usklajenost med njimi; pri tem so upoštevane tako 
javne kot tudi lastnikove potrebe. Ob skrbi za vse nemateri- 
alne koristi gozdov, ki jih poskušamo posebej ovrednotiti, 
večnamenski gozd ohranja svojo gospodarsko vlogo. Pri tem 
razumemo ekonomičnost dolgoročno in celovito, govorimo 
o ekološki ekonomiki, pri kateri poleg ekonomike pridobiva- 
nja gozdnih lesnih sortimentov in drugih gozdnih dobrin 
vključujemo tudi ekonomiko ekoloških in socialnih funkcij. 

Ravnanje z večnamenskim gozdom je mnogo bolj zapleteno, 
kot če nam gre samo za pridelavo lesa. Gozdnogojitveni 
ukrepi morajo biti posebej premišljeni ter časovno in prostor- 
sko usklajeni, dela pa kakovostno opravljena. 

Zaradi zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij imajo tudi 
zasebni gozdovi javno naravo, zato država zanje uveljavlja 
posebno pravno ureditev (varstvo) in tudi prispeva k stroškom 
gospodarjenja z njimi. 

3 TEMELJNE ZNAČILNOSTI SLOVENSKIH GOZDOV 

3.1 Temeljna izhodišča razvoja gozdov 

Rodovitnost gozdnih rastišč 

Slovenija leži v pasu zmernega podnebja, kjer so tempera- 
turne in vlažnostne razmere zelo ugodne za razvoj tal in 
gozdov. Čeprav so skozi tisočletja razvoja kulturne krajine 
gozdu ostajala predvsem manj rodovitna tla, so gozdna 
rastišča slovenskih gozdov v povprečju zelo rodovitna. Zelo 
kislih matičnih kamnin, manj primernih za vegetacijo, imamo 
v Sloveniji relativno malo. Zahvaljujoč tudi skrbnemu odnosu 
kmečkega življa do gozdov gospodarjenje s slovenskimi goz- 
dovi v bližnji preteklosti ni zapustilo večjih neugodnih po- 
sledic. 

Ohranjenost in pestrost gozdov in gozdnate krajine 

Goratost Slovenije, težka prehodnost kraškega sveta in velik 
delež težko dostopnih gozdov so poglavitni vzroki, da je 
človek na prostoru Slovenije v preteklosti vplival na gozd 
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manj usodno kot v večini srednjeevropskih držav. Posledica 
tega so za evropske razmere nadpovprečno ohranjeni goz- 

dovi, še posebno kar zadeva pestrost naravne sestave dreves- 
nih vrst in strukturiranost (vertikalno in horizontalno) sesto- 
jev. Močneje spremenjenih (zasmrečenih) gozdov je le malo 
(okrog 15%), drugi gozdovi pa imajo še precej ohranjeno 
naravno zgradbo. To daje slovenskim gozdovom precejšnjo 
stabilnost, s tem pa veliko sposobnost opravljanja ekoloških 
in socialnih funkcij. Slovenski gozdovi zato omogočajo 
uspešno sonaravno delo z gozdom 

Negovanost in kakovost gozdov 

V Sloveniji imamo zaradi treh desetletij trajajoče intenzivne 
nege gozda mnogo večji delež negovanih sestojev kot v dru- 
gih evropskih državah. Učinek nege gozda se kaže v večji 
kakovosti ter mehanski stabilnosti in biološki odpornosti 
sestojev. 

pii 
Gozdarski strokovnjaki 

Slovenska gozdarska stroka ima bogato tradicijo. Z izvirnlrr" 
idejami gospodarjenja z gozdom že več kot stoletje oplai* 
razmišljanja naprednih evropskih gozdarskih krogov pri iska' 
nju naravnejših poti dela z gozdom. Tudi gozdarsko šolstvo«vi 
ima na Slovenskem že več kot stoletno tradicijo. Vse to le " 
skypaj z uspešnim razvojem gozdarskega šolstva po drug1 

svetovni vojni (ustanovitev gozdarske srednje šole in uvedb3 

fakultetnega študija gozdarstva) ter hitrim razvojem gozda/' 
ske stroke in znanosti v tem obdobju vplivalo na današnje 
zelo solidno raven gozdarskih strokovnjakov v Sloveniji. 
kot 400 diplomiranih inženirjev gozdarstva in več kot 6"® 
gozdarskih tehnikov opravlja različna dela v gozdarstvu, W 
je odločilno prispevalo k današnji podobi slovenskih gozd«v 

Ti strokovnjaki so dobra podlaga za strokovno delo s slovel 
skimi gozdovi tudi v prihodnje. L 

Slovenska gozdarska stroka ima velik mednarodni 
se je še posebno potrdil z organizacijo kongresa lUFH^. 
v Ljubljani leta 1986 (IUFRO - Mednarodna zveza gozdarsK1 ^ 

8) 

Juj 

raziskovalnih organizacij) 

Tradicija dela z gozdom 

ev, 
K 
% 

ji Moj Razvoj gozdarske stroke temelji tudi na skrbnem ravnani , < 
slovenskega človeka z gozdom, zlasti kmeta, ki mu je 9°z inje 
vselej pomenil enega od stebrov njegovega gos—Gorstvi.' 
obenem pa se je zavedal tudi pomena njegove varoval1 

vloge. Ta trajnostni odnos do gozda je bil in bo tudi v pri/10" 
nje podlaga uspešnemu sodelovanju gozdarjev in lastnih l 
gozdov pri delu z gozdom. ^ 

t • /i Dftl- 
Pri tem je treba omeniti, da je v zadnjih desetletjih veliko jK ^ ' 
zapustilo podeželje ali pa si je poiskalo zaposlitev, ki iit1. ^ 
odtujila od zemlje, zato gozda ne doživljajo tako kot kr 
To dejstvo otežuje delo z zasebnim gozdom in zmanji 
možnosti za kar najuspešnejše ravnanje z njim. 

3.2 Temeljni razvojni problemi 

Zmanjšana biološka in ekološka stabilnost gozdov 

| 

Jiko 
ov, 

HOj 
Slovenski gozd je zaradi negativnih zunanjih vplivov vse ^ ^ ' 
prizadet v biološkem in ekološkem pogledu. Zlasti v zadn'j |r " 
desetih letih sta mu opešali življenjska moč in samoohf3, ^ ' 
tvena sposobnost, kajti poleg onesnaženega ozračja 9ai $t 

a 

prizadelo kar pet zelo sušnih obdobij (petdesetletne i" s
ll(ni<]J 

letne suše v letih 1983, 1985, 1987, 1992 in 1993) ter već W ( o 
(vetrolomi, žledolomi). Fiziološko oslabeli iglavci so ide®L, t\ 
podlaga za prenamnožitev sekundarnih škodljivih or0?g 1 

mov, med katerimi izstopajo podlubniki (gradacija v letih 
in 1993, ki se bo gotovo nadaljevala še leto ali dve). 

Onesnaževanje okolja 

Povečano onesnaževanje okolja 
dejavnik pri gospodarjenju z 
onesnaževanja okolja prvi pogoj 

)lja postaja odločilni ^jlC, 
gozdovi, zato je odpravil« ( 

uspešno sonar" 

., ar 

l'ar 

za 

poročev*letSi 

gr 

''ev 



Spodarjenje z gozdovi. Zaradi negativnih vplivov in posle- 
c onesnaževanja: 

so gozdna tla kemično onesnažena; 
so fiziološko oslabeli gozdovi močneje ogroženi, zaradi 

polomov in vetrolomov v njih pa je kljub učinkovitim 
"epom težko obvladovati prenamnožene podlubnike in 
■tezni na gozdnem drevju; 
"gozdovih nastajajo večje vrzeli zaradi poseka poškodova- 
li dreves, vetrolomov in snegolomov ter žarišč podlubnikov; 
se zadrževalna moč gozda za vodo v ogroženih sestojih 
^njšuje zaradi razredčenih krošenj in vrzeli v sestojih, 
'snem pa se poveča erozijsko delovanje vode in izpiranje 

3 'anilnih snovi iz tal; 
se zelo povečata potrebni obseg in zahtevnost gojitvenih in 

ijfposebej varstvenih del; 
ie ogrožen naravni življenjski prostor divjih živali; 
so ekološke in socialne funkcije poškodovanih gozdov 

"anjšane, krajina pa je vse manj zelena in privlačna; 
se zaradi predčasno posekanega poškodovanega drevja 

"anjšuje tekoči prirastek, to pa vpliva na zmanjšanje celotne 
sne proizvodnje; 
se posredno zmanjšuje kakovost lesa, ker je nega (redče- 

I* ®) usmerjena v pospeševanje najvitalnejših in ne več najka- 
kovostnejših dreves, neposredno pa se kakovost lesa zmanj- 

'is tudi zaradi velikega deleža suhih dreves, ki hitro propa- 
lo; 
se stroški pridobivanja gozdnih lesnih sortimentov poveču- 

saj moramo (odvisno od stopnje ogroženosti) v teh 
i° Zetovih sekati bolj pogosto in z manjšo jakostjo; 

i ogroženi gozdovi lastnikom niso več varna naložba, kajti 
'tati morajo takrat, ko se drevje začne sušiti. 

jUjjklajenost odnosov med rastlinskimi in živalskimi vrstami 
,fsikje premalo usklajeni odnosi med rastlinskimi in žival- 

ci 'lii vrstami, ki so v veliki meri posledica dosedanjega loče- 
lO'Sa obravnavanja divjadi in njenega življenjskega prostora, 
(ili|9ativno vplivajo na bioekološko stabilnost gozdov in prira- 
'e^ lesa v njih. Preštevilna divjad otežuje obnovo ciljnih 
pesnih vrst, ponekod pa je naravna obnova, ki je pogoj za 
^ilni gozd, že popolnoma onemogočena. Taki gozdni eko- 
^mi potrebujejo posebno nego in varstvo. V najtežjem 

ij [Ožaju so obsežni jelovo- bukovi gozdovi na visokem 
i/i ®su, kjer se je jelka vse do zdaj hitro sušila, naravno obnav- 
vs "ie pa je že dolgo oteženo. Tudi v območjih z močno 
Idi ?"irečenimi in zato biološko nestabilnimi gozdovi je prešte- 
jd "a divjad ena glavnih ovir za njihovo biološko ozdravitev. 
i"1, 

'ern, ko preštevilne populacije parkljaste rastlinojede divjadi 
"So in objedanjem vsega rastlinstva onemogočajo naravno 

d ^}lajevanje posameznih drevesnih vrst, siromašijo svoj živ- 
Wki prostor in ogrožajo preživetje drugih redkejših vrst 

■o živečih divjih živali. 

jjgnjkanje odraslih, strukturno razgibanih gozdov in 
[negovanost mlajših sestojev 

S je mlajših in odraščajočih sestojev, primanjkuje pa 
*°vostnih odraslih sestojev v starejši optimalni fazi. Pre- 
m i° tudi stabilnih skupinsko- raznodobnih in prebiralnih D" S[°iev. Posledica takšnega razmerja razvojnih faz in tipov 

di'! | °iev so razmeroma nizke lesne zaloge (194 m3/ha) in 
jpl '&stki (4.9 m3/ha letno), pa tudi slabša horizontalna in 
3 H'kalna zgradba lesne substance od zaželene. Izkorišče- 
sP fastiščnega potenciala je razmeroma nizka v lastniško 
ni' pobijenih gozdovih (ne glede na vrste sestojev), v gozdo- 
jl("; ^ so ogroženi zaradi propadanja (predvsem jelovo- 
©yi in smrekovi sestoji), ter v drugih razvrednotenih se- 

'®dno je precej mlajših sestojev s pomanjkljivo kakovostjo 
ujgovanostjo, posebno v zasebnih gozdovih. Gozdnogo- 

«rski ukrepi v gozdovih (gojenje gozdov, sečnja, spra- 
, „ gradnja cest in vlak) so marsikje še premalo usklajeni. 
a, >dje med načeli in prakso pri gospodarjenju z gozdovi je jvii Prevelik. 

Velika razdrobljenost zasebne gozdne posesti 

Zelo velika razdrobljenost zasebne gozdne posesti (pov- 
prečna velikost posesti 2.3 ha, okrog 300.000 lastnikov) in 
zelo majhen delež večjih gozdnih posesti otežujeta strokovno 
delo z gozdom in optimalno izrabo lesa. število lastnikov 
gozdov se bo po končani denacionalizaciji še povečalo, tako 
da bo delo javne gozdarske službe še zahtevnejše. Z razdrob- 
ljenostjo posesti so posredno povezani tile problemi: 
- velikemu številu lastnikov gozd v gospodarskem smislu le 
malo pomeni; 
- veliko lastnikov ne kaže zanimanja za delo v njihovem 
gozdu (v preteklih nekaj letih so lastniki sami opravili samo 
četrtino potrebnih gojitvenih in varstvenih del); 
- lastniki so v splošnem slabo strokovno usposobljeni za delo 
v gozdu; 
- pri načrtovanju, posebej pa pri izbiri drevja za posek in pri 
usklajevanju različnih interesov morajo (revirni) gozdarji sve- 
tovati in sodelovati z velikim številom ljudi. 

Prostorska razpršenost gozdov na ravninskih predelih 

Površine gozdov se najbolj zmanjšujejo tam, kjer so po navadi 
ekološke in socialne funkcije najbolj poudarjene (kmetijska in 
primestna krajina na ravninah), poleg tega pa postajajo 
ostanki gozdov čedalje bolj razpršeni. 

4 DOLGOROČNI CIUI GOSPODARJENJA Z GOZDOVI 

Pri določanju ciljev gospodarjenja z gozdovi je treba upošte- 
vati občutljivost gozdnih ekosistemov in njihove materialne in 
splošnokoristne funkcije. Izhajati je treba iz dejstva, da lahko 
v gozdu hitro naredimo škodo, dobro delo pa se pokaže šele 
v daljših časovnih razdobjih. Cilji v gozdarstvu so zato pred- 
vsem dolgoročni in so pomemben sestavni del načrtovanja. 

4.1 Splošni cilji 

Najpomembnejši splošni cilji, na katerih temelji program raz- 
voja gozdov, so: 

- ohranitev in razvoj gozdov, njihove rastlinske in živalske 
pestrosti ter vseh njihovih ekoloških, socialnih in proizvodnih 
funkcij, 
- ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v kra- 
jini, 
- ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljše- 
vanje kakovosti življenja na podeželju, 
- optimalna izraba rastiščnega in drugih potencialov gozdov, 
- razvijanje ekološko obzirnih in humanih tehnologij pridobi- 
vanja lesa. 

4.2 Posebni cilji 

Posebni cilji podrobneje opredeljujejo, kaj želimo doseči na 
ožjih področjih gospodarjenja z gozdovi. Ob njihovi določitvi 
je treba upoštevati splošna izhodišča, kot so: 
- gospodarski sistem in gospodarska politika sta tržno 
usmerjena, 
- gozdarstvo je po eni strani veda o ravnanju z gozdom, po 
drugi pa gospodarska dejavnost, ki se v splošnem ravna po 
tržnih in ekonomskih zakonitostih, vendar pa mora zaradi 
ekoloških in socialnih funkcij gozda zanjo skrbeti tudi država, 
- vse oblike lastnine gozdov so enakopravne, 
- zaradi posebnosti gozdarstva in gozdov država pri splošni 
gospodarski politiki oblikuje tudi posebno gozdarsko poli- 
tiko, s katero zagotavlja ali olajšuje doseganje dolgoročnih 
ciljev, ki jih ni mogoče uresničiti le na podlagi delovanja 
tržnih zakonitosti, ter pospešuje lažje in hitrejše doseganje 
kratkoročnih ciljev. 

1. Okoljetvorni cilji vključujejo ohranjevanje in vzpostavljanje 
bioekološke stabilnosti in varovalne vloge gozdov, ki se kaže 
v zmanjšanju erozije, moči vetra, hrupa, snežnih plazov in 
podobno ter v uravnavanju kakovosti in količine vode, blaže- 
nju podnebnih skrajnosti in v prispevku gozda k čistosti 
zraka. 
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2. Kulturno pogojeni cilji narekujejo večje upoštevanje narav- 
nih vrednot in rab gozdov za rekreacijo, turizem, vzgojo, pouk 
in raziskovanje ter uveljavitev naravovarstvenega pomena, 
estetske funkcije gozdov ter varovanje kulturne krajine. 

3. Lesnoproizvodni cilji ostajajo pomembni ne glede na naraš- 
čanje pomena ekoloških in socialnih funkcij gozdov. Sočas- 
nost proizvodnje lesa in krepitve drugih funkcij gozdov zah- 
teva optimalno usklajenost številnih gozdnogospodarskih 
ukrepov v gozdovih tako pri gojenju in varstvu gozdov kot pri 
sečnji in spravilu lesa ter pri odpiranju gozdov z gozdnimi 
prometnicami. 

Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji je usmerjeno v pridelavo 
kakovostnega lesa. Tako usmeritev opravičujejo: 

- velik delež gospodarsko zanimivih drevesnih vrst na rela- 
tivno rodovitnih gozdnih rastiščih, ki omogočajo vzgojo kako- 
vostnega drevja, 
- dejstvo, da je vzgoja kakovostnega (debelega) drevja sona- 
ravna in v največji meri zagotavlja izpolnitev ekoloških in 
socialnih funkcij gozdov, 
- bogate izkušnje pri vzgoji kakovostnega drevja z nego 
gozdov in velik delež intenzivno negovanih gozdov, 
- usmeritev lesne predelave na proizvodnjo visokokakovost- 
nih lesnih izdelkov. 

4. Smotrna uporaba drugih (netesnih) gozdnih dobrin izhaja 
iz načela, da je treba ohraniti ekološko stabilnost gozdov in 
njihovo večnamensko rabo. Ker je (rekreativno) nabiranje 
plodov, zelnatih rastlin, gob in prosto živečih živali načeloma 
sicer prosto in dostopno vsakomur, pa ga je vendarle treba 
spremljati in usmerjati ter ga po potrebi tudi omejevati ali celo 
prepovedati. 

Steljarjenje je treba omejiti le na predele, kjer je pomembno 
zaradi socialnih razlogov, sicer pa si je na steljnikih smotrno 
postaviti za cilj postopno naravno obnavljanje degradiranih 
gozdnih tal oziroma krepitev proizvodne zmogljivosti gozdov. 
Živina ni sestavni del gozdnih ekosistemov, zato je paša 
v gozdovih prepovedana, razen v t.i. pašnih gozdovih (določe- 
nih z gozdnogojitvenim načrtom), ki pa morajo biti od gozdov 
ustrezno razmejeni (ločeni z ograjo). 

5. Ohranitev vseh vrst avtohtonih prosto živečih živali. Pri tem 
je treba misliti ne le na ukrepe v populacijah prosto živečih 
živali, ampak tudi na ohranitev naravne pestrosti gozda in 
krajine oz. biotopov za živali ter na prehrambne zmogljivosti 
gozdnih ekosistemov in usklajenost tega z vsemi drugimi 
gozdnogospodarskimi cilji. 

6. Ustvarjanje ustreznega dohodka (ekonomska učinkovitost) 
je pogoj za zagotavljanje ustrezne ravni reprodukcije pri 
gospodarjenju z gozdovi in s tem tudi skladnosti pri dosega- 
nju drugih, zlasti ekoloških in socialnih ciljev. Za povečanje 
vsestranske učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi je treba 
bolje izkoristiti vse pomembnejše nosilce razvoja: naravne 
zmogljivosti, kadre, znanje, organizacijo in tehnologijo. 

V zasebnem sektorju je dohodek iz gozda dopolnilo dohodku 
iz kmetijstva in drugih dejavnosti. V splošnem bo najbrž 
v prihodnje pri majhnih gozdnih posestnikih zaradi postop- 
nega večanja dohodka iz drugih dejavnosti relativni pomen 
njihovega dohodka iz gozda čedalje manjši. Vendar pa bo 
nedvomno za večje gozdne posestnike, zlasti za kmete v hri- 
bovitem in gorskem svetu (celki), ostal gozd zelo pomemben 
vir za obstoj in razvoj kmetij. Pri nekaterih večjih nekmečkih 
gozdnih posestnikih je treba upoštevati, da je zanje poleg 
gospodarskega lahko pomemben predvsem prestižni motiv 
lastnine nad gozdom, ki lahko vpliva na zmanjšan interes po 
donosih, pri drugih, manjših, pa je treba biti pripravljen na 
naravovarstveno nezaželen kratkoročni interes za donos iz 
gozda. 

7. Soodgovornost pri ohranjanju in razvoju kmetij in podeže- 
lja. Pri določanju ciljev in ukrepov za gospodarjenje s kmeč- 
kimi gozdovi je treba upoštevati, da je gozd del kmetije, da je 
gozdni posestnik tudi kmetijski proizvajalec in da moramo 
njegovo kmetijo gledati celostno, t.j. upoštevati vse dejavno- 
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sti, ki jih opravlja. Brez poznavanja razvojnih načrtov celotne 
kmetije je zato nemogoče stvarno načrtovati cilje gospodarje- 
nja s kmečkim gozdom in konkretne razvojne ukrepe. Zlasti 
v gorskem svetu, kjer je gozdarstvo večinoma najpomemb- 
nejša gospodarska dejavnost kmetije, je gozdarstvo soodgo- 
vorno za razvoj kmetij in sodelovanje pri oblikovanju skupnih 
razvojnih programov, pri oblikovanju in izvajanju skupnih 
izobraževalnih programov ter pri oblikovanju skupnega pro- 
grama graditve in vzdrževanja infrastrukturnih objektov. 

5 STRATEGIJA SONARAVNEGA GOSPODARJENJA Z GOZ- 
DOVI 

5.1 Gozd v prostoru in usklajevanje interesov različnih upo- 
rabnikov gozdov 

Zaradi relativno velikega deleža gozdov (53%) v Sloveniji 
menimo, da gozdnatosti pri nas v splošnem ne kaže poveče- 
vati, pač pa se je treba posvetiti negi obstoječih gozdov ter 
ohranitvi in zasnovi posameznih dreves in skupin gozdnega 
drevja zunaj gozda. 

Sočasno s prizadevanji, da se proces širjenja gozdnih površin 
umiri, pa je treba nameniti več pozornosti stabilnosti prostor; 
ske razporeditve gozdov, da bi lahko zadovoljivo opravlja1' 
svoje funkcije tudi v celotni kulturni krajini prihodnjega tiso- 
čletja. Zato je treba ustaviti zmanjševanje in drobljenje ostan- 

kov gozdov v nižinskih predelih oziroma izdelati izhodišča in 

merila, kje jih je treba absolutno ohraniti. 

Pri prostorskem načrtovanju je treba v sodelovanju s kmetij- 
stvom strokovno utemeljeno določiti, katere od zaraščajoči*1 

se kmetijskih površin je smiselno prepustiti gozdu in katere s° 
perspektivne za kmetijsko rabo. Zagotoviti je treba tudi žele"6 

pasove gozdov okoli naselij in jih zavarovati pred nadaljnji"11 

spremembami. 

Za usmerjanje dinamičnih procesov v skladu z večnamensko 
vlogo gozdov je treba izdelati strokovne podlage za urejan)® 
položaja gozda v prostoru. V ta namen je treba določiti in 

ovrednotiti gozdni prostor. Gozdarstvo mora prevzeti tud' 
strokovno odgovornost za gospodarjenje nad zgornjo gozdn° 
mejo in za gospodarjenje v manjšinskih ekosistemih (l°9' 
drevje ob vodotokih in podobno). 

Za ovrednotenje pomena gozda v krajini je treba: 

- izdelati pregled potreb po različnih rabah gozdov, 
- ovrednotiti funkcije gozdov in določiti gozdove s posebni1" 
namenom, 
- pripraviti strokovne podlage za določitev območja g°z<^°a 
in njihovega vplivnega območja (gozdni prostor), obmocJ" 
varovalnih gozdov ter območja gozdov s posebnim na" 
menom, 
- predlagati prednostna območja za gozd in prevzeti deja» 
nejšo vlogo pri oblikovanju krajine, 
- ugotoviti obstoječe škodljive obremenitve v gozdnem P'0" 
štoru in načrtovane večje posege Vanj, 
- oblikovati izhodišča za razreševanje nasprotij pri rabi 9°|. 
dov in usmeritve za nadaljnji razvoj in krepitev vseh funkcl 

gozdov. 

Tako ovrednotenje vlog gozda v prostoru bo omogočilo: 

- prilagojene usmeritve za gospodarjenje na območjih. JL 
katerih so izjemno poudarjene ekološke in socialne funkCI 
gozdov, in 
- dejavno vlogo gozdarstva pri usklajevanju interesov v 
jini. 
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Pri usklajevanju rabe gozdov z drugimi uporabniki je 
upoštevati: 

- v širših območjih vodnih virov morajo biti v gozdnogoslJj. 
darskih načrtih določeni vsi ukrepi za varovanje in izboljš® 
nje razmer v gozdu, ki vplivajo na preskrbo z vodo; 
- v ožjih območjih vodnih virov je prepovedana g'3' „■ 
gozdne infrastrukture, druge usmeritve in ukrepi za g; 
darjenje z gozdovi pa podrejeni omejitvam, ki so obit® 
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'takem območju ali pa jih določa poseben predpis; 
* gospodarska raba gozdov v območjih, v katerih je naravna 
"i kulturna dediščina, mora biti usklajena s predpisi o varstvu 
dediščine, temeljiti pa mora na ustrezno prilagojenih gozdno- 
Jospodarskih ciljih in ukrepih; 
~ krčitev gozdov za kmetijske namene je mogoča le v območ- 
)'h, kjer ni izjemno poudarjena nobena od ekoloških ali social- 
nih funkcij, in take poudarjenosti tudi ne predvidevamo; 
" primerno oblikovati in vzdrževati je treba vse gozdne 
[obove in vse negozdne površine v gozdnem prostoru, ki so 
wko namenjene za prehrano divjadi ali za rekreacijo; 

posebno pozornost je treba nameniti vsem ostankom 
!ozda in posameznemu drevju na kmetijskih površinah; 
"/udna bogastva v gozdovih je mogoče izkoriščati le v izjem- 
ah primerih in tako, da se čim bolj ohrani rodovitni del tal in 
sProti sanirajo zemljišča v breme pridobivanja rudnine; 
'bmočja izkoriščanja morajo biti določena v prostorskih 
'okumentih, sanacija pa opravljena na podlagi projektov ob 
^delovanju gozdarske službe; 
"j pri načrtovanju infrastrukturnih koridorjev (javne ceste, 
!|ektrovodi, plinovodi itd.) je treba na podlagi posebnih študij 
'Poštevati funkcije gozdov na določenem območju in nega- 
Ne vplive, ki bi jih imeli ti koridorji na gozd; 
r gozdne površine pod daljnovodi je treba urediti za namene 
^etijstva, izboljšanja biotopa za divje živali, za pridelavo 
krasnih drevesc ipd. in utrditi gozdne robove; 
' na površinah zemljišč, ki so s posegi spremenjena (povr- 
ne ob cestah, brežine, križišča avtocest ipd.) in kjer druga 
*ba ni mogoča, je smotrno osnovati gozdove, gozdne nasade 
1,1 grmišča, ki imajo predvsem zaščitno, estetsko in tudi 
!°spodarsko funkcijo. 

^ Gojenje gozdov 

Sterjanje razvoja gozdov in njihovih funkcij v skladu z nače- 0rn trajnosti je temeljna razvojna naloga gospodarjenja 
9ozdovi. Gojenje gozdov bo dosledno upoštevalo načelo 

^naravnega - negovalnega ravnanja z gozdom. Takšnemu 
"stopu ustrezajo malopovršinski sistemi gospodarjenja, ki 
'"logočajo prožno prilagajanje naravnim razvojnim zakonito- 
'["i gozdov, ohranjajo in vzpostavljajo naravno pestrost, 
Jfifn pa tudi bioekološko in gospodarsko stabilnost gozdov. 
:a dobrih rastiščih je sonaravno in gospodarno vzgajati 
i^elo in kakovostno drevje, ki daje gozdu mehansko in 
,'oioško stabilnost, ga bogati v pogledu opravljanja splošno 
^istnih funkcij in zagotavlja tudi gospodarske učinke goz- 

Nke razlike v naravnih rastiščnih potencialih in (zdravstve- 
stanju gozdov, v njihovi lastninski strukturi in strukturi 

^'reb lastnikov gozdov narekujejo veliko prožnost in prila- 
Mlvost pri usmerjanju razvoja gozdov. Vsak gozdnogospo- 

®rski ukrep mora biti strokovno utemeljen in usmerjan 
, Zboljšanje stanja gozda. V vseh gozdovih je treba strokovno 
počiti vrsto in obseg nujnih gojitvenih del, ki so neobhodna 

°hranitev in razvoj gozdov. 

britve za obnavljanje gozdov 

naravno gospodarjenje temelji predvsem na naravnem 
navijanju gozdov. Umetna obnova je le izjemni ukrep v raz- 

mah, ko gozda ni mogoče naravno obnoviti. Naravnemu 
t navijanju gozdov je zato treba nameniti osrednjo pozornost 
« vseh ravneh načrtovanja. V splošnem je treba pri obnavlja- 

sestojev računati z daljšimi pomladitvenimi dobami kot do 
A Obnova naj bo čim bolj malopovršinska, s prehodi v pre- 
sno gospodarjenje, ki še posebej ustreza gospodarjenju 
**bnih gozdovih. Cilj takih ukrepov je stabilnejši in kako- 
tnejši (mešan) gozd s horizontalno in vertikalno razgibano 

5<ojno zgradbo. 

^['kovati je treba sestoje s tako drevesno sestavo, ki zago- 
Ja čim večjo bioekološko stabilnost gozda in je hkrati 
^ nornsko zanimiva za njegovega lastnika. Zato je treba 
. ®čevati pestrost drevesne sestave in izboljševati zasnovo 
. »Vnega mladja z vnašanjem rastišču primernih drevesnih 
ijjj' Ce pri naravnem pomlajevanju ni pričakovati biološko 

in8 ta 9a deleža listavcev (npr. v zasmrečenih sestojih), je 1 avce treba vnesti. V sestojih s premočno zmanjšanim dele- 

ec lro čevalec 

žem jelke (zasmrečenih ali zabukovljenih) je treba pospeše- 
vati jelko kot prvino ekološke stabilnosti, pa tudi vrednostne 
obogatitve gozdov. V nižinskem svetu je treba v drevesni 
sestavi dati bistveno več pozornosti hrastu, jesenu, javorju, 
črni jelši in drugim avtohtonim listavcem. 

Za umetno vnašanje in izpopolnjevanje naravnega mladja je 
treba zagotoviti kakovostne sadike ustreznega izvora. 

V ohranjenih, starejših delih sestojev, posebej tam, kjer je 
veliko spremenjenih, enomernih gozdov, je treba oblikovati 
t.i. ekocelice za vse prosto živeče živali. Prav tako je treba 
načeloma čim bolj zadrževati obnovo ohranjenih sestojev, da 
bi bil njihov delež čim večji. 

Usmeritve za nego gozdov 

Intenzivirati je treba nego z redčenji v doraščajočih sestojih 
(letvenjaki in drogovnjaki), še posebej v sestojih listavcev 
v zasebnih gozdovih. Pospeševanje stabilnosti in kakovosti 
teh sestojev z redčenji, ki so hkrati tudi javni interes, bo 
država zagotovila z ekonomskimi mehanizmi (subvencije last- 
nikom gozdov). Z redčenji bo namreč napadel droben les, ki 
ga naša celulozna in papirna industrija nujno potrebujeta. 
Zato bi moral biti interes države pri pospeševanju redčenj 
v gozdovih še posebej velik. 

V drugi polovici življenjske dobe sestojev (v debeljakih) je 
treba v splošnem zmanjšati intenzivnost (predvsem jakost) 
redčenj. V teh sestojih je primernejše malopovršinsko pose- 
ganje s prebiralnimi (premenilnimi) redčenji šibkih intenzitet. 

V zasmrečenih enomernih sestojih s porušeno ali ogroženo 
sestojno zgradbo si je treba prizadevati za njihovo postopno 
preoblikovanje v mešane in vertikalno razgibane sestoje. Zato 
tudi v teh starejših sestojih prehajamo na prebiralno redčenje 
in (ali) v različne oblike malopovršinske obnove. 

Usmeritve za melioracije malodonosnih gozdov 

Malodonosne gozdove na boljših in bogatih rastiščih je treba 
meliorirati, če lastniki kratkoročno niso gospodarsko odvisni 
od njihovih vsakoletnih donosov. Pri odločitvah o melioraci- 
jah gozdov je treba upoštevati ekološke in socialne funkcije 
gozdov, zlasti ohranjanje življenjskega prostora prosto žive- 
čih divjih živali. Melioracije naj bodo malopovršinske in 
opravljene s posredno premeno sestojev, pri kateri se, kolikor 
je mogoče, upošteva naravni sukcesijski razvoj vegetacije. 

Obseg gojitvenih in varstvenih del ter letnega poseka 

Z gozdnogospodarskimi načrti je za obdobje 1991-2000 
predviden naslednji povprečni letni obseg gojitvenih, varstve- 
nih in meliorativnih del v gozdovih: 

Vrsta dela Enota Količina 
umetna obnova ha 1.431 
nega gozdov ha 24.192 
varstvo gozdov 
- pred divjadjo ha 3.078 
- ostalo varstvo dni 19.209 
premena degradiranih gozdov 
- posredna ha 881 
- neposredna ha 387 
Ob skrbni negi gozda je z gozdnogospodarskimi načrti 
v obdobju 1991- 2000 predviden naslednji letni posek: 

Skupaj v 000 m3 

skupaj iglavci listavci 

Skupaj v m3/ha 

skupaj iglavci listavci 
3.018 1.732 1.286 2,80 1,61 1,19 

5.3 Varstvo gozdov 

Pomembna je stalna spremljava vsestranske ogroženosti goz- 
dov in njihove življenjske moči. Kakovostno in strukturno 
izboljševanje stanja gozdov terja povečanje obsega najrazlič- 
nejših ukrepov (varstvo pred požari, divjadjo itd.), varovalni 
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odnos do gozda ter preprečevanje škodljivih zunanjih vplivov 
na gozd. 

Glavna prizadevanja gozdarske stroke in lastnikov gozdov 
bodo pri varstvu gozdov usmerjena v: 

- obnovo in krepitev biološke stabilnosti - samoregulacijske 
sposobnosti gozdnih ekosistemov s pospeševanjem razno- 
vrstnosti rastlin in živali, 
- obvladovanje podlubnikov, ki so v letih 1992 in 1993 presto- 
pili prag železnega stanja in se zavihteli v progradacijo; sana- 
cija žarišč bo zaradi splošne oslabelosti iglavcev še nadalje 
zahtevala veliko angažiranost stroke in lastnikov gozdov pa 
tudi znatna finančna sredstva, 
- načrtovanje, uvajanje in delovanje opazovalne (revirna vod- 
stva), poročevalske (revirna vodstva, Zavod za gozdove), diag- 
nostične (IGLG, Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete) 
in prognostične (IGLG, Oddelek za gozdarstvo Biotehniške 
fakultete) gozdnovarstvene službe za območje Republike Slo- 
venije, 
- nadzorovanje gibanja gostote populacij (potencialnih) 
škodljivih organizmov, spremljanje pojavljanja fitopatogenih 
dejavnikov v gozdu in saniranje prizadetih območij, 
- spremljanje stopnje poškodovanosti sestojev zaradi park- 
Ijaste divjadi na raziskovalnih ploskvah in usklajevanje 
odnosa med rastlinskim svetom in divjadjo, 
- spremljanje in sanacijo zaradi imisij poškodovanih dreves 
in sestojev, 
- preprečevalno krčenje škodljivih organizmov (grizlice, 
gobarji, zavijači itd.) ter preprečevalno omejevanje fitopato- 
genih organizmov, 
- preprečevanje in gašenje gozdnih požarov v požarno ogro- 
ženi regiji (subsredozemsko fitoklimatsko območje) in v posa- 
meznih požarno ogroženih predelih na drugih območjih. Pre- 
prečevanje in gašenje požarov je najpomembnejša gozdno- 
varstvena naloga na kraškem območju. To območje, na kate- 
rem je tudi po več sto zametkov požarov na leto, potrebuje 
učinkovit protipožarni obrambni sistem, ki bo preprečeval 
hitro in nemoteno širjenje ognja in omogočal hitro posredo- 
vanje gasilske službe. Pri protipožarni preventivi bomo še bolj 
intenzivirali dejavnosti, ki lahko prispevajo k zmanjšanju šte- 
vila požarov. 

Usmeritve za sanacijo propadajočih gozdov 

Razumno uresničevanje ukrepov, s katerimi lahko prepre- 
čimo propadanje gozdov, je moralna obveznost stroke, 
države in lastnikov gozdov. Gozdarska stroka bo javnost in 
lastnike gozdov seznanjala z resničnim stanjem ogroženosti 
gozdov, z namenom da se zagotovi dosledno uresničevanje 
sprejetih sklepov o zmanjšanju emisij, opozori na pešanje 
splošnokoristnih funkcij gozdov in na posledice tega ter 
razloži potrebe po dodatnem denarju za sanacijo propadajo- 
čih gozdov. Tudi raziskovanju propadanja gozdov morata 
gozdarska stroka in država nameniti ustrezno pozornost. Pro- 
padanje gozdov je kompleksen problem, zato ga je treba 
proučevati z enotnim raziskovalnim projektom. 

Stresne razmere otežujejo uresničevanje gospodarske, soci- 
alne in ekološke funkcije (rabe) gozdov. Propadanje gozdov 
ogroža gospodarsko stabilnost gozdov, kajti zaradi gospodar- 
skega propadanja gozdov samo pri lesnoproizvodni rabi goz- 
dov izgubljamo štirikrat: 

- nižji bodo donosi lesa, 
- kakovost gozdnih sortimentov bo slabša, 
- določena količina posekanega lesa bo ostala neuporab- 
ljena v gozdu, 
- pri pridobivanju poškodovanega lesa bodo nastajali nad- 
stroški pri sečnji in spravilu. 

Poseben problem pomenijo stresne razmere tudi za trg gozd- 
nih sortimentov. V stresnih razmerah večjih razsežnosti mora 
država s svojimi, zlasti ekonomskimi ukrepi pomagati zagoto- 
viti: 

- obnovo poškodovanih gozdov (obvezna izvedba določenih 
gojitvenih in varstvenih del v določenih rokih, materialna, 
kadrovska in tehnična pomoč lastnikom gozdov), 
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- nadomeščanje povečanih stroškov pridobivanja lesa I" 
zmanjšanih donosov, 
- uravnavanje ponudbe gozdnih lesnih sortimentov (omeje- 
vanje sečnje v nepoškodovanih gozdovih, začasno skladišče- 
nje presežka lesa). 

V stresnih razmerah je treba pri ravnanju v gozdovih uposttr 
vati tudi: 

- načelo preprečevanja - vsako obremenitev gozdov je treM 
proučiti, utemeljiti njen obseg in vpliv na gozdove in spreje" 
odločitve o dopustnosti obremenitve ter o oblikah internaliz3' 
cije stroškov, ? 
- načelo vzročnosti - povzročeno škodo naj povrne tisti, ki)« v 
je povzročil, . £ 
- načelo sodelovanja - pri obravnavi obremenitev gozdovi < 
odpravljanju negativnih posledic je potrebno sodelovanji l« 
lastnikov gozdov, upravnih organov in drugih zainteresira1111,1 
za gozdove. J 

Gojitvene možnosti za zmanjševanje propadanja gozdov s< s 
v negi in oblikovanju ter sproščanju osebkov (pospeševanj^ 
rastnosti) že v mladostni fazi, kajti intezivnejša ukrepanjas* ' 
sprejemljiva le v mladosti. Ukrepi morajo biti usmerjeni v njz:a 

voj drevja z dobro razvitimi krošnjami. Zagotovilo za v®cL 
odpornost (in rastnost) sestojev je le v naravnih populadl8" 
(naravnem pomlajevanju) gozdnega drevja. ^ 

S prizadetimi gozdovi moramo ravnati še posebej strokovnj 
in obzirno - skladno z načeli dela s poškodovanimi g°z°° p 

Na proces propadanja gozdov in njihovo sanacijo n^"1« 
biti pripravljeni tudi s prožnim gozdnogospodarskim nacn g 
vanjem na vseh ravneh. Propadajoče gozdove na posame*n 0 

rastiščih je treba uvrstiti v posebne kategorije (gospodarsjjj 
razrede) in s tem omogočiti uspešnejše spremljanje in usr 
janje njihovega razvoja. 

5.4 Gozdno drevesničarstvo In semenarstvo 

Razvoj gozdnega drevesničarstva in semenarstva je 
javne gozdarske službe, neposredno pa bodo te dejavn1 

icij 
•ve 
'sb, 

naio« J* 
ios bic 

Klad 
izvajale gospodarske družbe na podlagi koncesij v si 
z zakonom o gozdovih. 

Zaradi narave drevesničarske proizvodnje je treba izde|| 
srednjeročni načrt proizvodnje sadik, in sicer po dreves ™eJ 

opi 
»nji 

vrstah, izvoru, načinu vzgoje in starosti. 

I® i® < Standarde za kakovost sadik je treba uskladiti z medna' 
nimi. Nujen je stalni nadzor kakovosti vzgoje sadik, ki b" 
čuje nadzor semenske zaloge, porabe semena in vzgoje*1. 0 

v drevesnicah. V prometu s sadilnim materialom je " 
zahtevati o izvoru. 

„rtičih ri Povečati je treba površine obstoječih in dodati nove se" , u 

ske sestoje in s tem zagotoviti nemoteno preskrbo s s®' 6 

kui njem glavnih drevesnih vrst različnega izvora. S tega vid1* 
treba pregledati in tudi vzdrževati register semenskih ow 
tov ter izločati neustrezne. Register semenskih sesteraj E™ 
treba oblikovati tudi za spremljevalne (minoritetne) dre"0* 6 

vrste- in,0 

V gozdovih je treba izločiti, označiti in zavarovati 
drevesa vseh drevesnih vrst. Neposredno nabiranje sen* „ «\ 
v semenskih sestojih mora biti nadzorovano. Obiralci f1 

biti ustrezno usposobljeni. 

Preveriti je treba strokovno utemeljenost vseh do zdaj 
vanih semenskih plantaž in izdelati merila, za katere dre* J r' 
vrste se lahko snuje semenska plantaža, in pri tem upos' „ k 
da seme s semenskih plantaž zelo oži genetsko PeS ara
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5.5 Gospodarjenje z živalskim svetom in usklajevanje 0 

sov med gozdom in divjadjo w 
j 

Pestrost vrst avtohtonih živali, od katerih je večina S® jjjt 
zastopana v svojem naravnem okolju z dovolj številen ^ j 
zelo stabilnimi populacijami, je izjemna vredno a; 

®st,, 
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poroči 



omembno naravno bogastvo Slovenije. Za širok krog ljudi so 
ivali vrednota le, če se gibljejo v svojem naravnem okolju, 
''osto živeče divje živali so javna dobrina in last države, zato 
'ohranitev avtohtonih vrst prosto živečih živali in njihovega 
Sravnega okolja v nacionalnem interesu Slovenije. 

gospodarjenja z divjadjo, ki je del živalskega sveta, ni 
"ogoče prepustiti izključno lovstvu ali kaki drugi interesno 
>*ji skupini. K odločanju o divjadi je treba poleg lovstva 

jaj'itegniti tudi vse druge dejavnosti, ki so zainteresirane za 
' 'jad in njen življenjski prostor. 

. vzpostavljanje uravnoteženosti populacij prosto živečih 
jo'vjih živali z njihovim življenjskim okoljem je zelo pomembno 
Stavljanje stanja te uravnoteženosti ob določenem času na 

iri'Sem območju, na katerem živi populacija. Živalski svet in 
i|i'iegov življenjski prostor sta soodvisna, stanje njunih medse- 
lil *jinih odnosov pa se kaže v kazalcih na živalih (telesna teža, 

»favstveno stanje, prirastek, stopnja umrljivosti itd.) in v nji- 
^°vem naravnem okolju (stopnja izpašenosti, objedenosti 

s^stlinstva, selektivni vpliv prehrane živali na posamezne rast- 
ijiiske vrste). Te kazalce je treba ugotoviti in na tej podlagi 
s»ločiti usmeritve za ukrepanje tako v populacijah živali kot 

gZ Idi v njihovem naravnem okolju. 

jataka posamezna populacija prosto živečih divjih živali je 
kraten in neponovljiv genski zaklad določenih lastnosti in 
Jačilnosti živalske vrste. Zato ni dovolj ohraniti samo žival- 

ci te vrste, ampak po možnosti ohraniti njene posamezne 
y °Pulacije na prostoru, na katerem danes živijo. 

rf^goj za preživetje populacij živalskih vrst v najrazličnejših 
:f>i toliščinah, ki jih lahko doletijo v naravi, je njihova genetska 
sK'znovrstnost, ki se po naravni poti vzdržuje s prehajanjem 
iei«ebkov med populacijami od ene k drugi. Zato je treba 

'gotoviti možnost prostega prehoda divjih živali med popu- 
larni z ureditvijo biokoridorjev. Zaradi drobljenja na ran- 
('Ve mikropopulacije in trganja naravnih povezav med njimi je eba opustiti rajonizacijo divjih živali z vmesnimi prostimi 

oG^ami in odstreljevanje prehodnih živali daleč od njihovih 
io! "»čajnih biotopov. 
'a i 

/Pulacija vsake vrste prosto živeče divje živali in njen živ- 
ilski prostor sta neločljiva celota, zato naj bo tudi njuno 

e" ^avnavanje celovito. Ohranitev prosto živečih divjih živali je 
id N povezana z ohranitvijo njihovega naravnega življenj- ,i -J ^uvcz.di 

69a okolja. 

ohranitev pestrosti živalskega sveta in gojitev divjadi je 
■jrjebej pomembno, da z gozdnogojitvenimi ukrepi omogo- 

rastiščnim razmeram primerno sestavo drevesnih vrst 
■6[ 9ozdu in skrbimo za njegovo raznovrstno zgradbo. Posebno 

J^ornost je treba nameniti negi plodonosnih grmovnih in 
pesnih vrst ter ohranitvi ustreznega števila sušic in dreves- 

^V^upel. Omogočiti je treba tudi naravni razkroj mogočnih 
bJ 6ves ter manjših skupin dreves v obliki ekocelic. 

Iv'[u'turn' krajini, ki je namenjena predvsem zadovoljevanju 
rfffo 'skih P°<reb človeka, mora biti divjad usklajena s cilji 

Ji^ov'h gospodarskih in drugih dejavnosti v prostoru. ?'ični pritiski civilizacije so v kulturni krajini okrnili naravne 
Joregulacijske mehanizme, s katerimi naravni ekosistemi 

P. u.r*uiej° dinamična naravna ravnotežja med vsemi svojimi 
J''avnimi deli. Zato je v takih okoliščinah tudi lov na divjad 

0< len. Vendar pa naj bo lov predvsem naravovarstvena dejav- 
J'. dohodki, pridobljeni z lovom pa namenjeni izključno za 
^nitev divjadi in njenega okolja. Uveljaviti je treba omeji- 

0s
()

n6 pogoje za gradnjo komercialnih obor, ki so nasprotne 
'fffi avnemu konceptu gojitve avtohtone divjadi. 
s"® ^anitev vseh prosto živečih divjih živalskih vrst in njihovega 

.avnega življenjskega okolja je zaradi nasprotij interesov 
.M jjr°s,0ru 'n pritiskov civilizacije na naravo zahtevna stro- 
o® J)a naloga. Uresničljiva je samo s kakovostnim lovnogo- 

^arskim načrtovanjem, ki je vključeno v sistem prostor- 
|l 'D*9 'n 9°2Clnogospodarskega načrtovanja in obvezuje vse, -.j jJJ^egajo v naravo. Za naravovarstvene namene in razisko- 

J® prosto živečih divjih živali je treba nameniti površino 
ta Panjih gojitvenih lovišč. To je tudi v skladu s priporočili 

roče valeč 

Svetovne zveze za varstvo narave (I. U. C. N.), ki državam 
priporoča, naj posebej zavarujejo 11 - 13% njihove površine 
za ohranitev življenjskega prostora prosto živečih divjih živali. 

Temeljni cilj usmerjanja razvoja prosto živečih divjih živali je 
torej ohranitev vseh avtohtonih populacij in hkrati tudi ohrani- 
tev njihovega naravnega življenjskega okolja. 

Cilj bo mogoče uresničiti s telimi usmeritvami: 

- V ekološko zaokroženih območjih je treba zasnovati 
skupno in celovito usmerjanje razvoja vseh gozdnih, po mož- 
nosti pa tudi drugih ekosistemov, z vsem živalskim in rastlin- 
skim delom. Nosilec skupnega upravljanja bo Zavod za goz- 
dove Slovenije (z območnimi enotami), v katerega pa morajo 
biti dejavno vključeni lovci s svojimi organizacijami in tudi vsi 
drugi uporabniki prostora (kmetijci, vodarji idr.). 
- Strokovnjaki območnih enot Zavoda za gozdove morajo 
v sodelovanju z lovci in drugimi uporabniki prostora izdelo- 
vati dolgoročne območne načrte usmerjanja razvoja prosto 
živečih divjih živali. 
- Za vsako leto posebej je treba na podlagi analiz stanja 
vegetacije in živalskih populacij določiti potrebne prilagojene 
ukrepe z letnimi načrti. 
- Razviti je treba redno in celovito spremljanje (monitoring) 
stanja vegetacije in živalskih populacij. 
- Izpopolniti in poenostaviti je treba že znane bioindikacijske 
metode za spremljanje usklajenosti rastlinojede divjadi z nje- 
nim življenjskim okoljem. Obenem je treba razviti metode za 
spremljanje stanja vseh pomembnejših prvin gozdnih in 
obgozdnih ekosistemov ter populacij vseh drugih pomemb- 
nejših vrst divjih živali. 
- Razviti je treba mehanizme, ki bodo zagotavljali izvedbo 
načrtovanih ukrepov za ohranjanje ekološkega ravnotežja 
med prosto živečimi divjimi živalmi in njihovim življenjskim 
okoljem. 

5.6 Varstvo voda v gozdnem prostoru 

Zaradi velike gozdnatosti v Sloveniji, blagodejnega vpliva 
gozda na vodne razmere in dejstva, da v gozdu izvira večina 
naših vodotokov, ima gozd izjemno pomembno vlogo pri 
preskrbi z vodo, pri uravnavanju vodnega odtoka in pri vplivu 
na vodo kot biotop za številne oblike življenja. V gozdnem 
prostoru bi se zato moralo v prihodnje slovensko gozdarsvo 
vključiti v upravljanje in gospodarjenje z vodo kot enako- 
pravni soudeleženec. Pri tem bi njegova dejavnost temeljila 
na načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti. Prav bi 
bilo, da bi se ta načela razširila na celotno obravnavanje vode 
kot naravne dobrine. 

Gozdarstvo bi imelo pri vključevanju v upravljanje in gospo- 
darjenje z vodo predvsem tele naloge: 

- načrtovati ukrepe v gozdovih tudi z vidika njihove vodnogo- 
spodarske vloge (po vodozbirnih območjih), 
- ohranjati primerno strukturo gozdov in drevesnih skupin 
nad vodonosniki in ob vodnih telesih, 
- obravnavati vodo v gozdu kot pomemben biotop in temu 
prilagoditi ukrepe v gozdnem prostoru. 

5.7 Varstvo naravne dediščine 

Zaradi ohranjenosti in raznovrstnosti naših gozdov jih lahko 
v celoti pojmujemo kot naravno dediščino, ki je pomembna za 
slovenski in tudi za širši evropski prostor. S sonaravno usme- 
ritvijo gospodarjenja z gozdovi slovensko gozdarstvo ohranja 
in izboljšuje tako stanje in opravlja pri tem tudi pomembno 
kulturno poslanstvo. 

V gozdu je veliko naravovarstveno pomembnih ekosistemov 
in posameznih vrst, ki jih je treba posebej varovati. Gozdar- 
stvo je pri tem z izločitvijo gozdnih rezervatov in za divje živali 
izločenih površin že opravilo pomembno nalogo. Ker imajo 
gozdarski strokovnjaki na terenu dobro ekološko znanje in 
razvite sposobnosti opazovanja narave in njenega razvoja in 
so ustrezno terensko organizirani, je najbolj smotrno, da se 
zaupa vsaj del varstva naravne dediščine v gozdu oz. v gozd- 
nem prostoru javni gozdarski službi. 

63 



5.8 Gozdnogospodarsko načrtovanje 

Usmerjanje razvoja gozdov in gozdnega prostora je strokovno 
zahtevno delo. Pri večnamenskem gospodarjenju je treba 
zaradi hkratnega upoštevanja več vlog gozdov skrbno načrto- 
vati ukrepe v gozdovih in gozdnati krajini. To zahteva tudi 
posebna narava gozda, zaradi katere si je treba postavljati 
dolgoročne cilje in razmišljati o dolgoročnih posledicah ukre- 
pov. 

Slovensko gozdarstvo mora razvijati načrtovano delo z goz- 
dom kot naravnim ekosistemom. Pri tem se mora naslanjati 
na mednarodno priznane izvirne metode, ki so bile v preteklo- 
sti razvite na Slovenskem. 

Gozdnogospodarsko načrtovanje je kompleksno in informa- 
cijsko zahtevno, poteka pa na treh ravneh: na državni ravni, 
na območni ravni in na ravni gozdnogospodarske enote. Na 
podrobni ravni usmeritve gozdnogospodarskih načrtov ures- 
ničujemo s pomočjo gozdnogojitvenega načrtovanja. 

Gospodarjenje z gozdovi zahteva zelo kakovostno spremlja- 
nje razvoja gozdov, analiziranje izvedenih ukrepov in sprotno 
preverjanje v načrtu predvidenih ciljev. Informacijski sistem 
o gozdovih mora zato zagotoviti spremljanje vseh dogajanj 
v gozdovih. Postati mora sredstvo za lažje spremljanje in 
usmerjanje ravnanja v gozdovih ne pa samostojen sistem, ki 
se oblikuje neodvisno od stvarnih strokovnih potreb. 

5.9 Organizacija gozdarstva 

Javna gozdarska služba 

Velika površina gozdov, velik delež zasebnih gozdov in dose- 
žena stopnja intenzivnosti gospodarjenja z gozdovi nareku- 
jejo trdno (stabilno) organizacijo strokovno usmerjenega dela 
z gozdovi v Sloveniji, ki pa bo v celoti prilagojena vlogi 
gozdov in ciljem gospodarjenja z gozdovi. Organizacija 
gospodarjenja z gozdovi mora biti čim bolj stabilna, temeljne 
organizacijske enote (revirji in krajevne enote Zavoda za goz- 
dove Slovenije) naj bodo organizirane tako, da bodo čim bolj 
prilagojene posebnostim v posameznih območjih tako glede 
velikosti in strokovne zasedbe kot tudi glede nekaterih poseb- 
nih nalog. 

Z ustrezno organizacijo je treba zagotoviti strokovno delo 
v vseh gozdovih ne glede na lastništvo, še posebej pri gojenju 
in varstvu gozdov, gozdnogospodarskem načrtovanju, načr- 
tovanju odpiranja gozdov z gozdnimi prometnicami, pa tudi 
pri neposrednem izvajanju gozdnogospodarskih del. 

Javna gozdarska služba mora biti organizirana racionalno. 
Strokovne naloge na različnih ravneh se ne smejo podvajati. 
Zaradi prepletanja gozdov različne lastnine mora biti stro- 
kovna služba, ki skrbi za ohranitev in razvoj gozdov ter vseh 
njihovih vlog, organizirana skupno za vse gozdove. 

Dejavniki, ki jih je treba še posebej upoštevati pri organizaciji 
gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji, so zlasti: 

- intenzivno večnamensko gospodarjenje z gozdovi ter 
- velik delež zasebnih gozdov in razdrobljenost zasebne 
gozdne posesti. 

Za usklajevanje nekaterih rab gozdov je potreben širši pro- 
storski okvir, zato se te rabe usklajujejo na ravni gozdnogo- 
spodarskih območij, ki so dovolj velika za uresničevanje traj- 
nosti ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij gozdov. 
Skladno z gozdnogospodarskimi načrti območij in gospodar- 
skih enot se konkretni ukrepi dela z gozdom uresničujejo 
v gozdnih revirjih (gospodarskih enotah). 

Skrbno gozdnogojitveno načrtovanje, izbira drevja za posek, 
nadzor izvajanja vseh ukrepov in dogajanj v gozdu ter sveto- 
vanje lastnikom gozdov zahtevajo potrebno pozornost in čas, 
zato je lahko površina revirja tolikšna, da zmore revirni gozdar 
kakovostno opraviti vse svoje naloge. V najintenzivneje 
gospodarjenih gozdovih bi v povprečju velikost gozdnega 
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revirja ne smela presegati 1600 ha, v povprečju pa bi v Slove- 
niji revir ne smel biti večji kot 2500 ha; gozdarski strokovnjak 
na terenu bi tako v povprečju ne smel skrbeti za površino, 
večjo kot 1850 ha. 

V slovenskih gozdovih prevladuje zasebno lastništvo. 
Z ustrezno organizacijo moramo zagotoviti usklajevanje 
zasebnih interesov lastnikov gozdov in javnega interesa za 
gozdove. Organizacijske rešitve morajo omogočiti, da lastnik 
gozda lahko uveljavi interese v svojem gozdu, hkrati pa mora 
biti zagotovljena trajnost gozdov ter njihovih ekoloških i" 
socialnih funkcij. Strokovno odgovornost za tako usmerjeno 
delo z gozdom mora prevzeti strokovno usposobljena služba, 
ki je organizirana tako, da strokovno celovito obvladuj« 
gozdni prostor. 

Inšpekcija v gozdovih 

Organizacija inšpekcijske službe se mora prilagoditi sonara"; 
nemu in večnamenskemu konceptu gospodarjenja z gozde* 
in spremenjenemu odnosu do lastnine in lastnikov gozdov, * 
postajajo osrednji subjekti inšpekcijske presoje. Zaradi veij® 
učinkovitosti bo inšpekcija tesno sodelovala z javno gozda' 
sko službo, ki jo bo seznanjala z nedopustnimi primeri ravna' 
nja z gozdom. Za zagotovitev enotne obravnave teh primero 
bi morala biti tudi organizacija inšpekcijske službe v Slovenj 
enotna, podobno kot pri Zavodu za gozdove. Poleg tega na 
bo v prihodnje inšpekcijska služba oblikovana celovito - 
nadzor vsega naravnega prostora (skupna gozdarska, lovska 
ribiška in naravovarstvena inšpekcija). 

Sonaravni koncept in lastništvo določata prostorsko enojj 
oziroma površino gozda za (individualno) inšpekcijsko 
sojo, ki ne bo več na ravni oddelka (odseka), temveč na 
ravni (parceli). Potrebna bo predvsem gojitveno-ekolo$* 
presoja posledic neprimernega ravnanja, ki bo sklad™Jj 
z načeli sonaravnega gospodarjenja (t.i. mehka inšpekcija) 

Zaradi načrtovane organiziranosti javne gozdarske službe'' 
njenega poslanstva - vnaprejšnje svetovanje in usmerja11' 
lastnikov k ustreznemu ravnanju z gozdom - bo pri n 

inšpekcijska služba maloštevilčna, posebej v prime 
z nekaterimi drugimi evropskimi državami. 
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Izvedba del mora skrbno slediti ukrepom, ki jih strokovni^ jfpj 
javne gozdarske službe določijo z gozdnogojitvenimi naC ... 
katerih sestavni del so tudi najpomembnejše usmeritve 
sečnjo in spravilo lesa (traktorji, žični žerjavi, konji ipd. 
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- zmanjšanja stroškov nakupa in uporabe gozdarske opr® n,| 
- načrtnega usposabljanja članov in prenašanja sodo" ^ 
strokovnih znanj v prakso, 6f)il 
- zastopanja interesov članov pri sporih z drugimi upora0 

gozdov in pri posegih v gozdove, 
- tehnološkega svetovanja. 

Smotrno je, da so oblike povezovanja takšne, da \e °!r 
čeno povezovanje čim večjega števila predvsem manjš111 „| 
nikov gozdov, kar bi ugodno vplivalo na boljše gospodah 
z gozdovi in uspešnejši razvoj podeželja. 

gozdarjem oz. načrtovalcem in izvajalcem del - zasebjjj1 

lastnikom ali poklicnim izvajalcem (izvajalsko organizacij*" 

Gozdno zadružništvo in druge oblike povezovanja lastjjj^ 

Zaradi učinkovitejšega in ekonomičnejšega gospodari^' 
z gozdovi manjših gozdnih posestnikov je smotrno spodb"' 
povezovanje zasebnih lastnikov gozdov v zadruge in dr"> 
oblike povezovanja. Lastniki gozdov se povezujejo v g"z 

zadruge ali v druge oblike povezovanja zaradi: 

- skupnega opravljanja vseh ali nekaterih gozdnogosp0^ 
skih del, 
- skupne prodaje gozdnih lesnih sortimentov, 
- zbiranja in odkupa drugih gozdnih dobrin, 
- proizvodnje gozdnih sadik, 
- uspešnejšega razvoja dopolnilnih dejavnosti na kme"^ 
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5.10 Pridobivani« gozdnih proizvodov in odpiranje gozdov 
z gozdnimi prometnicami 

Izkoriščanje lesnoproizvodne sposobnosti gozdov bo tudi 
v prihodnje pomembna raba gozdov. Temeljilo bo na gozd- 
nemu ekosistemu prilagojenih tehnologijah pridobivanja lesa 
in ekološko sprejemljivem načinu odpiranja gozdov z gozd- 
nimi prometnicami. Pri tem bomo še posebej upoštevali: 

- ekološko občutljivost gozdnih ekosistemov, 
- ekološke in socialne funkcije gozdov, 
- zdravstveno stanje in poškodovanost gozdov, 
- biološki ritem gozda, 
- pomen gozda kot življenjskega prostora prosto živečih 
divjih živali, 
~ strukturo gozdne posesti (lastništvo in razdrobljenost), 
- humanost dela v gozdu. 

V ekološko občutljivejših gozdovih in v gozdovih s poudarje- 
nimi ekološkimi in socialnimi funkcijami gozdov je pričako- 
vati manjše koncentracije sečenj, obenem pa je treba v njih še 
Posebej skrbno načrtovati gozdne prometnice. Zaradi pogo- 
stih naravnih motenj večjega obsega je občasno pričakovati 
'udi povečane koncentracije napadlega lesa in povečano zah- 
tevnost sečnje in izdelave. 

Pridobivanje lesa 

Dinamiko posegov v gozd je treba prilagoditi biološkemu 
jjtripu gozda, pri čemer je treba nameniti posebno pozornost 
'ivljenjskemu ritmu gozdnih živali in ohranitvi njihovega živ- 
'ienjskega prostora. 

Razvijati je treba take tehnologije pridobivanja lesa, ki jih 
°odo lahko uporabljali tudi manjši lastniki in bodo omogočile, 
da bo gozd po opravljenih delih čim manj poškodovan ali 
^nesnažen. Tehnologije pridobivanja lesa naj človeka čim 
bolj obvarujejo pred škodljivimi posledicami težkega in nevar- 
na dela v gozdu, seveda pa naj bodo pri tem tudi dovolj 

in) Bospodarne. 
n» 
f ' gozdu ni mogoče trajno povečevati obsega gozdne proiz- 

v°dnje, zato gospodarske učinke dela z gozdom povečujemo 
1 intenzivnejšo nego gozda (povečanjem kakovosti drevja) in 
5,notrno uporabo gozdu prijaznih tehnologij. 

,ja> gozdne prometnice 
{rt "^načrtovanju, grac jdj rn načrtovanju, gradnji in vzdrževanju gozdnih cest je treba 
,! Poleg potreb pridobivanja lesa upoštevati načela varstva 
if i "arave, bioekološke stabilnosti in tudi druge namene gozdnih 
ni' c®st, zlasti obstoj in razvoj višinskih kmetij ter turistične in 
in# r®kreacijske potrebe. Promet na sekundarnih gozdnih cestah 

"!ora biti podrejen gospodarjenju z gozdovi, pa tudi usmerja- 
nju razvoja populacij divjih živali. 

dinamika gradnje gozdnih cest mora temeljiti na programu in 
eni "rednostnem odpiranju gozdov v posameznem gozdnogo- 

'Podarskem območju, pri čemer se je treba izogibati (šablon- 
po) določeni optimalni gostoti gozdnih cest. Povečane zah- 
'®ve pri gradnji gozdnih cest bodo povečale stroške gradnje, 
'ato je treba posebno pozornost nameniti presoji ekonomske 
J'Pravičenosti naložb v gozdne ceste in pri tem upoštevati al<o njihov vpliv na gozd kot tudi njihov javni pomen. idl 

d 

®°zdne ceste je treba razvrstiti glede na prometno obremeni- 
«vter gozdnogospodarske in splošne nanriene. Temu je treba 
prilagoditi tudi intenziteto njihovega vzdrževanja in obseg 
"Bdstev, ki jih država prispeva iz proračuna. 

dobivanje drugih gozdnih dobrin 

fl
ri Pridobivanju nelesnih gozdnih dobrin se oblikuje odnos 

9ozda pri zelo širokem krogu ljudi, je pa tudi gospodarsko 
J°rnembno. Komercialno nabiranje gozdnih dobrin (okrasno 
r
Bl©vje, gozdni sadeži, gobe, zdravilne rastline itd.) lahko 
®3no osiromaši gozdne ekosisteme ali ogrozi obstoj posa- 
i, n'h vrst' 23,0 9a i® treba omejiti tako, da bo zagotovljena 
®inost teh dobrin. Smernice za pridobivanje teh dobrin 
'rajo biti določene v gozdnogospodarskih načrtih. Gozdar- "lOl 

^ročevalec 

ska služba bo v sodelovanju z naravovarstveno strokovno 
službo izdelala pregled ogroženih gozdnih vrst in posameznih 
predelov ter predlagala ustrezne omejitve ali prepovedi njiho- 
vega nabiranja oziroma druge ukrepe. 

5.11 Opravljanje del v gozdovih 

Dela v gozdovih morajo biti izvedena strokovno, s čim manj- 
šimi negativnimi posledicami za gozd in človeka - izvajalca 
del. Pri delu je treba zagotoviti temeljne zahteve za varno 
delo. 

Dela v gozdovih lahko v svojem gozdu izvajajo lastniki goz- 
dov, lahko so opravljena v obliki medsosedske pomoči ali pa 
jih opravljajo usposobljene izvajalske organizacije. Lastni- 
kom, ki sami opravljajo dela v gozdu, je treba nameniti več 
pozornosti pri usposabljanju in izobraževanju in okrepiti sve- 
tovanje pri opravljanju del. 

Zaradi zagotovitve strokovne izvedbe del oz. zaradi zmanjša- 
nja škodljivih vplivov gozdnega dela na gozd in na delavca je 
treba določiti pogoje, ki jih mora izpolnjevati vsak poklicni 
izvajalec gozdnih del. 

Kadar gozdna dela opravlja izvajalska organizacija, mora biti 
predhodno izdelan izvedbeni načrt (sečnospravilni načrt, 
izvedbeni gradbeni projekt ipd.), opravljanje del pa mora 
nadzorovati oseba z vsaj srednješolsko gozdarsko izobrazbo 
in ustreznimi delovnimi izkušnjami pri nadzoru gozdnih del. 

Neposredni izvajalci strokovno zahtevnejših gozdnih del 
morajo imeti praviloma končano poklicno šolo za gozdne 
delavce, za posebna dela pa še dodatno izobrazbo, npr. tečaj 
za žičničarje, vozniški izpit ustrezne kategorije in podobno. 
Manj zahtevna gozdna dela lahko opravljajo delavci, ki so 
svoje znanje izpopolnili na ustreznih izpopolnilnih tečajih in 
imajo ustrezne delovne izkušnje. 

V prehodnem obdobju bodo lahko tudi zahtevnejša dela 
opravljali delavci, ki so si pridobili znanje na tečajih v nekda- 
njih gozdnogospodarskih organizacijah ali v Gozdarskem šol- 
skem centru. 

Pri izbiri izvajalcev del v gozdovih je treba poleg stroškovnega 
vidika upoštevati tudi ekološko ustreznost njihovih delovnih 
sredstev in njihovo urejenost preventivnega varstva pri delu. 
Izdelati je treba merila za presojo ustreznosti izvajalcev gozd- 
nih del. 

5.12 Trg gozdnih dobrin 

Pri obravnavanju donosov iz gozdov je treba upoštevati vse 
gozdne dobrine - od lesa in lova do ekoloških in socialnih 
koristi gozdov. To zahteva tudi drugačno vrednotenje gozdov, 
ki zdaj še vedno temelji predvsem na ocenjevanju lesnih, 
zanemarja pa druge, zlasti splošne koristi gozdov. 

Za uspešno uveljavitev proste prodaje gozdnih lesnih sorti- 
mentov in sočasno odpravljanje njenih slabosti je treba ustva- 
riti nekatere nujne pogoje: 

- enake pogoje gospodarjenja vseh ponudnikov in kupcev 
lesa, 
- informacijski sistem in raziskovanje trga, 
- standardizacijo gozdnih lesnih sortimentov, 
- prostovoljno povezovanje individualnih ponudnikov gozd- 
nih lesnih sortimentov, 
- aktivno gozdarsko politiko pri prodaji gozdnih lesnih sorti- 
mentov. 

Vsi ponudniki in kupci gozdnih lesnih sortimentov morajo 
imeti enake pogoje gospodarjenja. To pa pomeni med drugim 
tudi enake davčne obremenitve in enake splošne pogoje za 
plačilo lesa. V ta sklop pogojev sodi tudi ureditev davka na 
promet z gozdnimi lesnimi sortimenti. 

Z uveljavitvijo proste prodaje gozdnih lesnih sortimentov je 
treba zagotoviti tudi spoštovanje predpisov o prevažanju sor- 
timentov v lubju in njihovi pravočasni predelavi. 

65 



Ker je gozdarstvo dolgoročna proizvodna dejavnost, je 
potrebno celovito spremljanje trga gozdnih lesnih sortimen- 
tov in njegovih teženj ter donosnih možnosti gozda (t.i. glo- 
balno trženje). Raziskovanje trga mora olajšati neposredne 
poslovne odločitve in omogočiti prilagajanje konjunkturnim 
gibanjem na trgu. 

Prosta prodaja gozdnih lesnih sortimentov, še zlasti razdrob- 
ljena ponudba in povečano število kupcev, narekuje oblikova- 
nje informacijskega sistema o ponudbi in povpraševanju po 
lesu. Konjunkturno spremljanje trga gozdnih lesnih sortimen- 
tov naj: 

- prispeva k vzpostavitvi tržnih mehanizmov pri prometu 
z gozdnimi lesnimi sortimenti v Sloveniji, 
- olajša vključevanje v mednarodno trgovino z gozdnimi in 
lesnimi sortimenti, 
- s tekočimi tržnimi informacijami zmanjša stroške za obliko- 
vanje prodajnih in nakupnih poti. 

Država bo tudi v tržnem gospodarstvu vplivala na trg gozdnih 
lesnih sortimentov s pospeševalnimi in zaviralnimi fiskalnimi 
ukrepi. Kot velik ponudnik lesa se bo odzivala na nihanja na 
trgu gozdnih lesnih sortimentov z uravnavanjem obsega ter 
dinamike tržne proizvodnje iz svojih gozdov. 

Brez porabe drobnih sortimentov v Sloveniji ne moremo 
izboljšati gozda. Pri tem je ključnega pomena tudi ohranitev 
dela naše celulozne in papirne industrije. Zavzemali se bomo, 
da se pri izvozu lesa uvede diferencirana izvozna taksa, 
odvisno od kakovosti sortimentov, katere višino bi lahko 
tekoče prilagajali. 

5.13 Lastništvo gozdov 

Po končani denacionalizaciji se bo bistveno spremenila last- 
ninska struktura v gozdovih. Močno se bo povečal delež 
zasebnih gozdov (na okrog 80%), javnih gozdov pa bo ostalo 
razmeroma malo. Povečalo se bo zlasti število nekmečkih 
lastnikov gozdov. Gozdna posest se bo na eni strani še bolj 
razdrobila, na drugi pa bomo dobili tudi večje in velike 
zasebne gozdne posesti. 

Zaradi javnega interesa za ohranitev in razvoj gozdov in 
njihovih funkcij je država zainteresirana za povečevanje 
deleža javnih gozdov predvsem tam, kjer so splošnokoristne 
funkcije posebej poudarjene (varovalni gozdovi in gozdovi 
s posebnim namenom - gozdni rezervati, rekreacijski goz- 
dovi v okolici mest, gozdovi v okolici vodnih virov itd.). Vendar 
pa je v interesu države tudi, da ostanejo v zasebni lasti vsi 
gozdovi, pomembni za obstoj in razvoj našega podeželja in še 
posebej hribovskih kmetij. 

Pri gospodarjenju z gozdovi je treba upoštevati, da obstaja 
v gozdovih poleg lastninskega tudi javni (ekološki in socialni) 
interes. Lastnik gozda mora v svojem gozdu upoštevati načela 
sonaravnega gospodarjenja ter z gozdnogospodarskim in 
gozdnogojitvenim načrtom predvideno največjo dopustno 
oziroma ekološko še sprejemljivo višino poseka, opraviti pa 
mora tudi nujna gojitvena in varstvena dela. 

5.14 Razvoj kmetij in podeželja 

Gozd in gozdarstvo imata pomembno vlogo pri ohranjanju in 
razvoju podeželja predvsem v hribovitem in gorskem svetu. 
Dohodek iz gozda je za večino hribovskih kmetij zelo pomem- 
ben in marsikje odločujoč za njihov obstanek. Gozdarstvo oz. 
država naj bi zato kmetijam v hribovitem in gorskem svetu 
omogočila: 

- pridobivanje gozdnih del v državnih gozdovih, 
- razvoj dopolnilnih proizvodnih dejavnosti na kmetijah, npr. 
primarna predelava lesa, tradicionalna lesna obrt, kuhanje 
oglja, 
- razvoj storitvenih dejavnosti, povezanih z gozdom ter pri- 
vlačnostjo gozdnate krajine in podeželja: mehki (ekološki) 
turizem in turizem na kmetiji, 
- zakup ali nakup bližnjega gozda pod ugodnejšimi pogoji 
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kmetijam s težkimi razmerami pridelovanja na podlagi razvoj- 
nega programa. 

5.15 Gozdarski strokovni kadri 

Večnamenski gozd zahteva univerzalnega in stalnega stro- i; 
kovnjaka. Univerzalnega, ki pozna funkcije gozdov in njihovo 
rabo v konkretnem gozdu, ter stalnega, ki pozna gozd, 
naravne razmere in gozdnogospodarske probleme v danem 
predelu. Specialist mu je pri tem lahko le v pomoč. 

Gospodarjenje z gozdovi je dejavnost, pri kateri so rezultati 
kakovostnega dela vidni šele po daljšem časovnem obdobju, 
prav tako pa tudi napake pri delu. Zato je treba dosledno 
upoštevati pogoje, ki jih morajo izpolnjevati strokovnjaki 
javne gozdarske službe, zlasti pri: 

- gozdnogospodarskem načrtovanju, 
- gozdnogojitvenem načrtovanju, 
- projektiranju gozdnih cest, 
- vodenju gozdnega revirja. 
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5.16 Izobraževanje 

Slovensko gozdarstvo mora svoje primerjalne prednosti uve- 
ljaviti tudi z ustreznimi strokovnjaki. Njihovemu oblikovanju in 
razvoju je treba nameniti posebno skrb. Zato je treba dogra' 
diti in razširiti celoten sistem gozdarskega izobraževanja, od 

gozdnih delavcev in lastnikov gozdov do najvišje usposoblje* 
nih strokovnjakov. 

Gozdne delavce bomo izobraževali po različnih program^ 
v Gozdarskem šolskem centru v Postojni in v gozdarskin 
podjetjih. Po končanem poklicnem šolanju in praktične"1 

uvajanju v delo bo gozdni delavec usposobljen za izvajan)6 

vseh strokovno zahtevnejših osnovnih del v gozdu, po oprav 
Ijenem izobraževalnem tečaju pa za izvajanje manj zahtevni11 

opravil. Gozdnim delavcem bo omogočena tudi specializacij3 

na ožjih delovnih področjih, zlasti za gozdno žičničarstv?' 
upravljanje specialnih traktorjev, gozdno drevesničarstvo i" 
podobno, po nekajletnem delu v proizvodnji pa opravljanj6 

mojstrskega izpita. 

Gozdarski šolski center v Postojni bo v sodelovanju z javn", 
gozdarsko službo organiziral tudi izobraževanje in usposab' 
Ijanje gozdnih posestnikov za opravljanje vseh gozdnih Helki- 
v njihovih gozdovih. 
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Posebno pozornost bo treba nameniti oblikovanju Stud'r 
skega programa za revirne gozdarje (višja šola oz. visoK3 

strokovna šola). 

Visokošolski študij gozdarstva bo tesno povezan z raziskov3'" 
nim delom. Diplomante visokošolskega študija gozdarstv |0rfl 
bomo usposobili tudi za celostno oz. ekološko in ekonoms^, >biv 
usklajeno gospodarjenje z gozdom in drugimi obnovljivi1!1 

viri. S tem se bo delovno področje gozdarskega inžemrl 
razširilo na celotno gozdnato krajino, gospodarjenje v gp[- 
skem svetu, gospodarjenje z divjadjo in drugimi divp 
živalmi, varstvo naravne dediščine, revitalizacijo degradij3 

nega sveta, okolju prijazen turizem in rekracijo na prostem" 
na urbano gozdarstvo. 

Podiplomski študij (specialistični, magistrski, doktorsk1 

postdoktorski) bo fakulteta organizirala razen na k|aS'^!a. 
gozdarskih področjih tudi kot interdisciplinarni študij 
njanja naravnega okolja. Poleg tega bo organizirala P°° 
plomske seminarje in delavnice o perečih problemih na P0' 
meznih področjih ter vsakoletne gozdarske študijske dne«' 
ki so namenjeni vsem gozdarskim strokovnjakom in jih s0Zm 
njajo z novimi dogajanji v stroki ter z raziskovalnimi dose^ 
doma in v tujini. Nove dejavnosti gozdarstva zahtevajo ^ 
dopolnilno izobraževanje gozdarskih strokovnjakov na ne* 
terih področjih dejavnosti javne gozdarske službe in g°z"Lir- 
skih izvajalskih podjetij (trženje gozdnih proizvodov, g°sPa.I?llJ 

darjenje s splošnokoristnimi funkcijami gozdov, komunic" 
nje z gozdnimi posestniki itd). 
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akovostno uvajanje diplomiranih gozdarskih strokovnih 
idrov vseh stopenj v gozdarsko prakso je treba zagotavljati 
načrtnim in mentorsko vodenim pripravništvom v javni goz- 
irski službi in gozdarskih podjetjih. 

17 Raziskovalna dejavnost 

teiskovanje gozdov in gospodarjenja z njimi mora temeljiti 
a enotnem večdisciplinarnem raziskovalnem programu ne 
'®de na vire financiranja, izvajati pa ga morajo za to uspo- 
Mjene raziskovalne organizacije v povezavi s strokovnjaki 
lavni gozdarski službi in v gozdarskih izvajalskih podjetjih. 

fciskovalna dejavnost mora biti po eni strani aplikativna, po 
Ugi pa prispevati v svetovno zakladnico znanja (temeljne 
fciskave). V ospredju morajo biti zlasti tile raziskovalni cilji: 

narava slovenskega večnamenskega gozda in njegovih 
"»sistemskih delov, 
Ugotovitev obstoječih in pričakovanih obremenitev v gozdu 
9ozdnatem prostoru zaradi razvoja človekovih in družbenih 
"reb ter vplivov na gozdove in gozdno proizvodnjo, 
spoznavanje odzivov gozda na različne obremenitve, 
krepitev biološke stabilnosti gozda in gozdnate krajine, 
uveljavitev kakovostnih dejavnikov razvoja, racionalnosti in 
"Iture dela v gozdu, 
Povezovanje naravnih, tehnoloških in ekonomskih dejavni- 

kot predpogoja za trajnostni razvoj gozdov in drugih 
Ulovljivih naravnih virov, 

razvoj metod načrtovanja, usmerjanja in usklajevanja 
^podarjenja za ohranitev in razvoj gozdov. 

kiskovanja je treba usmeriti zlasti na tele sklope: 

Narava gozdnih ekosistemov 
^doslovne in gozdnogojitvene raziskave, usklajevanje rast- 
je in živalske komponente, vrednotenje rastišč in sesto- 
ji genetsko proučevanje drevesnih vrst, gozdno semenar- 
0 in drevesničarstvo, varstvo gozdov. 

'jj Gozd kot predmet varovanja in gospodarjenja 
'Stem pridobivanja in obdelave podatkov o stanju in razvoju 
petnih sestojev in gozdnega prostora, gozdnogospodarsko 
'Cftovanje, gozdnogospodarski vidiki spremljanja in usmer- 
il gozdne proizvodnje, ekonomski problemi gozdarstva, 
"ek in delo v gozdni proizvodnji, tehnologija gozdne proiz- 
^je, gozdne prometnice in gradnje, razvijanje dopolnilnih 

Javnosti gozdarstva kot dejavnika krepitve ekonomske sta- 
rosti panoge, organiziranost gozdarstva. 

®ozd kot del našega življenjskega okolja 
Akcije gozdov, tipizacija gozdnate krajine, vplivi družbe- 

na razvoja na gozdarstvo. 

Razvijanje metodoloških pripomočkov 
ujjfTiatika (posebej prostorska informatika in daljinsko pri- 
čanje podatkov), bionika, komuniciranje z javnostjo in ,r*iki gozdov, vrednotenje metod dela in mehanizacije 
J^darstvu, metode optimiranja pri gozdnogospodarskem 
kovanju in pri gozdni proizvodnji. 

.^iskovalno in pedagoško delo ter za preizkus in uvajanje 
y načinov dela so potrebni večji zaokroženi kompleksi 

zlasti državnih gozdov kot učni in raziskovalni objekti. 

Mednarodno sodelovanje v gozdarstvu 

^®nsko gozdarstvo se bo kot celota še bolj odprlo v svet. vo odpiranja v svet je za slovensko gozdarstvo okrepljeno 
^narodno strokovno sodelovanje in še posebej skupno 
! Jie rešitev gozdarskih problemov, kot so npr. propadanje 
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°v, in problemov ohranjanja naravnega okolja. 

mednarodnega sodelovanja na državni ravni in sodelo- 
Ja v mednarodnih vladnih organizacijah bosta imela naj- 
J®mbnejše naloge pri mednarodnem strokovnem sodelo- 

- Jj1 gozdarski oddelek Biotehniške fakultete in Gozdarski 
l '^t. Sodelovala bosta s tujimi izobraževalnimi in razisko- 

""i ustanovami, v mednarodnih strokovnih organizacijah 

o. 
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in v mednarodnih izobraževalnih in raziskovalnih akcijah, 
organizirala mednarodne strokovne prireditve, zagotavljala 
redno izmenjavo pedagoških in raziskovalnih delavcev ter 
strokovne in znanstvene literature in se povezovala z medna- 
rodnimi informacijskimi sistemi. 

Poleg dejavnega dela v organizaciji FAO in že uveljavljenega 
sodelovanja v delovnih telesih Mednarodne zveze gozdarskih 
raziskovalnih organizacij (IUFRO) bosta razvijala tudi dvo- 
stransko sodelovanje s sorodnimi ustanovami posameznih 
držav, zlasti v Srednji Evropi. To sodelovanje predpostavlja 
tudi izmenjavo podiplomcev in načrtno pošiljanje naših podi- 
plomcev v tujino na formalno in neformalno izobraževanje, 
pospeševanje počitniških izmenjav študentov gozdarstva in 
podpiranje mednarodnih organizacij študentov gozdarstva. 
Skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije bosta pospeševala 
(spodbujala) aktivnost Evropske zveze sonaravno mislečih 
gozdarjev (PROSILVA). Zavod za gozdove bo izmenjeval 
izkušnje pri usmerjanju dela z gozdovi s podobnimi službami 
drugih držav. Slovenija bo zagotavljala za mednarodno sode- 
lovanje tudi mrežo terenskih raziskovalnih in učnih objektov. 

K mednarodnemu sodelovanju sodi tudi sprejem mednarod- 
nih resolucij o varstvu gozdov, ki jih je kot nalogo za sloven- 
sko gozdarstvo podpisala tudi Slovenija (Helsinki 1993). 

Vključevanje v mednarodno trgovino z gozdnimi proizvodi 
narekuje tudi prilagoditev in uskladitev vseh standardov 
gozdnih proizvodov s standardi gozdnih proizvodov srednje- 
evropskih držav. 

5.19 Financiranje gozdarstva 

Lastniki gozdov so materialno odgovorni za izvedbo vseh del 
v svojih gozdovih. Država iz proračuna zagotavlja sredstva za 
delo javne gozdarske službe ter za vsa dela v državnih gozdo- 
vih. Poleg tega zaradi zagotovitve splošnokoristnih vlog goz- 
dov država prispeva lastnikom gozdov k stroškom gospodar- 
jenja z gozdom, še posebno v predelih, kjer so te funkcije 
poudarjene, ter zagotavlja tudi povračila za zmanjšanje dono- 
sov iz gozdov zaradi izjemne poudarjenosti teh funkcij. 

Poleg financiranja javne gozdarske službe država materialno 
pomaga lastnikom gozdov tudi s tem, da nekatera dela v nji- 
hovih gozdovih financira (npr. dela v varovalnih gozdovih in 
v hudourniških območjih), druga pa sofinancira (npr. goji- 
tvena in varstvena dela ter dela pri vzdrževanju življenjskega 
okolja prosto živečih divjih živali, semenarske in drevesničar- 
ske dejavnosti, gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest, idr.). 
Država financira, sofinancira ali subvencionira dela v gozdo- 
vih na podlagi gozdnogojitvenih načrtov ali drugih izvedbenih 
projektov oz. načrtov. 

Pri sofinanciranju gozdarskih dejavnosti naj bodo upoštevana 
tale merila: 

- vrsta del (obnova, nega in varstvo gozdov, premena degra- 
diranih gozdov), 
- funkcije gozdov (varovalni gozdovi, gozdovi z omejeno 
lesno proizvodno funkcijo, gozdovi s posebnim namenom), 
- velikost zasebne gozdne posesti, 
- socialno-ekonomski položaj lastnikov gozdov (kmetje in 
nekmetje), 
- težavnost naravnih razmer za kmetijsko in gozdno proiz- 
vodnjo. 

Vlaganja v gozdove so v interesu lastnikov gozdov, hkrati pa 
so zaradi vseh vlog, ki jih opravljajo gozdovi, tudi v nacional- 
nem interesu. 

Sofinanciranje 

Pri posameznih vrstah del bo država sofinancirala tele deleže 
stroškov za njihovo izvedbo: 

- OBNOVA: Iz proračuna bodo lastniku gozda na podlagi 
potrdila pristojnega gozdarja o ustrezno pripravljeni površini 
za sajenje oz. spopolnjevanje povrnjeni stroški za nabavo in 
prevoz sadik oz. bo lastnik dobil sadike zastonj. V gozdovih, 
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kjer je katera koli od ekoloških in socialnih funkcij poudar- 
jena, bo država plačala dodatnih 10 %, v gozdovih, kjer je 
katera koli od teh funkcij močno poudarjena, pa bo država 
plačala dodatnih 20 % vrednosti dela pri umetni obnovi. 

- NEGA: Pri negi gozdov bodo iz proračuna odvisno od 
poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij sofinancirani tile 
deleži stroškov po posameznih vrstah del: 

vrsta dela 

poudarjenost ekoloških in socialnih 
funkcij 

nepoudarjene poudarjene močno po- 
udarjene 

obžetev 20% 30% 40% 
nega mladja in gošče 30% 40% 50% 
nega letvenjaka 40% 50% 60% 

- VARSTVO; Poleg dejavnosti varstva, ki jih financira država 
po Zakonu o gozdovih, bo država sofinancirala varstvo pred 
rastlinojedo divjadjo. V ta namen bo lastniku gozda v celoti 
povrnila stroške za porabljen material ter 90 % stroškov za 
opravljeno delo. 

Obnova in nega bosta sofinancirani le lastnikom z manj kot 
100 ha gozdov, pri čemer so iz površine izključeni varovalni 
gozdovi in gozdovi s posebnim namenom. Deset oz. dvajset 
odstotkov sofinanciranja države zaradi poudarjenosti ekolo- 
ških in socialnih funkcij gozdov bodo deležni tudi lastniki 
z večjo gozdno posestjo od navedene. 

V območjih s težavnimi razmerami pridelovanja (hribovita in 
gorska območja) se v razpredelnici navedeni deleži sofinanci- 
ranja opravljenega dela pri obnovi in negi povečajo za 30 %. 

Prednost pri pridobivanju sredstev imajo lastniki gozdov, ki 
sta jim kmetijstvo in gozdarstvo glavni dejavnosti preživljanja. 

- CESTE: Skladno s stopnjo javnega pomena gozdnih cest 
bo država za njihovo vzdrževanje prispevala od 25 do 45 
% sredstev, pri čemer bo delež prispevanih sredstev sorazme- 
ren stopnji javnega pomena ceste. 

Subvencioniranje 

Država bo subvencionirala nekatera dela (melioracije, sana- 
cije, nega drogovnjakov, gradnja gozdnih prometnic ipd.) na 
podlagi izdelanih celovitih projektov ter javnih natečajev, za 
katere bodo s posebnim pravilnikom določeni natečajni 
pogoji. 

Program sofinanciranja in subvencioniranja del v gozdovih 
bo uresničevan postopno, upoštevajoč nujnost posameznih 
del ter materialne možnosti države. 

5.20 Davčna politika 

V zvezi z davčno politiko v gozdarstvu je treba upoštevati, da 
z njo neposredno vplivamo tudi na položaj oziroma življenje 
podeželja. Zlasti je to pomembno v hribovitih predelih, kjer je 
dohodek iz gozda večji od dohodkov iz kmetijskih dejavnosti. 

Ker imajo gozdovi poleg gospodarske tudi ekološko in soci- 
alno vlogo, davčna politika ne sme pojmovati gozda kot zgolj 
ekonomski objekt. Za gozdove s posebej poudarjeno katero 
koli od ekoloških in socialnih funkcij bi morale biti lastnikom 
priznane znatne davčne olajšave. 

V davčnem sistemu je za gozdove treba ohraniti tudi doseda- 
nje davčne olajšave in oprostitve (oprostitev davka iz katastr- 
skega dohodka iz varovalnih gozdov, olajšave pri davku, 
kadar je donos manjši zaradi naravnih nesreč, rastlinskih 
bolezni in škodljivcev ali zaradi drugih izrednih dogodkov) ter 
uvesti še oprostitve za vsa vlaganja v gozdove. 

Pri snovanju davčne politike si je treba prizadevati za pri- 
merno razmerje med katastrskim dohodkom in obdavčenjem 
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prometa z gozdnimi proizvodi. Katastrski dohodek naj bo čim 
bolj prilagojen rastiščnemu potencialu gozdov in dejanskemu 
stanju sestojev ter tolikšen, da lastnika spodbuja k skrbnem" 
gospodarjenju z gozdom, hkrati pa ga ne sili k premočnim 
posegom v gozd. Ob tem pa naj se težišče obdavčenja pf®- 

nese na promet z gozdnimi proizvodi. 

6.TEMELJNI UKREPI ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ GOZDOV 

V tem poglavju so po posameznih gozdarskih področjih 
kratko našteti najpomembnejši ukrepi, ki bi jih bilo treba ti"1 

prej izpeljati, da bo zagotovljen s tem programom predviden 
trajnostni razvoj gozdov. 

6.1 Zagotovitev sploinokoristnih vlog gozdov 

Splošni ukrepi: 

- zagotoviti delovanje Zavoda za gozdove Slovenije v sklad" 
z Zakonom o gozdovih in doseči čim boljše sodelovanj 
z lastniki gozdov, 
- s svetovanjem in usmerjanjem izboljšati delo lastniM^ 
v njihovih gozdovih, 
- doseči čim večji delež opravljenih gozdnogojitvenih in 

varstvenih del v zasebnih gozdovih, J d 
- zagotoviti, da bodo izvajalci del kakovostno opravljali deia'jii 
v gozdu, si 
- okrepiti dejavnost gozdarstva na področju socialnih v|0^>S| 
gozdov, 
- zagotoviti stabilno financiranje javne gozdarske službe 
drugih dejavnosti, s katerimi se zagotavlja uresničevanje ia* 
nega interesa za gozdove, . .v, 
- povečati vlogo in odgovornost države pri ohranjanju 
usmerjanju razvoja gozdov, 
- zagotoviti javni nadzor nad gospodarjenjem z gozdovi 

Posebni ukrepi: 

- zagotoviti prost dostop in gibanje v gozdu ter rekreativij 
nabiranje plodov, zelnatih rastlin, gob in prosto živečih žly® 
- omogočiti lov in čebelarjenje v vseh gozdovih pod pogoj1' 
jih določa zakon, 
- omejiti tako rabo gozdov, ki bi ogrožala trajnost gozdov 
njihovih funkcij, 
- omejiti posege v gozdni prostor, , 
- razglasiti nekatere gozdove za varovalne in gozd" 
s posebnim namenom, 
- določiti pogoje za izvajalce gozdnih del, ^ 
- upoštevati javni interes tudi pri projektiranju in 
gozdnih cest. 

6.2 Usmerjanje razvoja gozdov kot prvine krajine 

- vsestransko ovrednotiti gozdnati prostor ter v njem vl°? 
gozdov in skupin drevja zunaj gozda kot nujni element 
nogospodarskih načrtov in kot gozdarski prispevek k prof 
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skim načrtom; 
- dejavno sodelovati pri usklajevanju interesov v prosi 
zlasti pri iskanju rešitev konfliktnih primerov rabe Prosl,flo 
pri tem je treba posebno pozornost nameniti skupnim d°19 

ročnim prostorskim načrtom kmetijstva in gozdarstva; 

6.3 Gojenje in varstvo gozdov 
iiol - vpeljati gozdnogojitveno načrtovanje (kjer še ni zaživ® 

pri tem morajo biti v zasebnih gozdovih potrebna goji'v 

opravila določena do ravni parcele oz. lastnika; 
- v vseh gozdovih zagotoviti dosledno izvajanje potreb 
gozdnega reda; c„ 
- s prostorskimi deli gozdnogospodarskih načrtov do^ 
območja, ki so (še) primerna za izvedbo melioracij; te 
biti opravljene čim bolj sonaravno; 
- skrbno spremljati stanje gozdov in evidentirati obm0^ 
imisij; 
- pripraviti dolgoročnejše potrebe po gozdnih sadika!*' 
vzgoja sadik traja več let; . 
- z ustrezno finančno pomočjo države zagotoviti izvaJ ^ 
gojitvenih in varstvenih del, določenih z gozdnogojiN® 
načrti; 
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4 Gospodarjenje z živalskim svetom 

zastaviti kakovostno dolgoročno območno lovskogojitveno 
ičrtovanje za usmerjanje razvoja prosto živečih divjih živali 

za ohranjanje njihovega življenjskega okolja; 
v vseh slovenskih gozdovih vpeljati spremljavo (bio)indika- 

>rjev usklajenosti med rastlinskim in živalskim svetom (zlasti 
'stlinojedo divjadjo); 
pospešeno razreševati neusklajenost rastlinojede divjadi in 

ienega življenjskega okolja; 

3 Gozdnogospodarsko načrtovanje 

Posodobiti, racionalizirati in vsebinsko izboljšati gozdno- 
'spodarsko načrtovanje; 
'azviti prostorski del gozdnogospodarskega načrtovanja; 
razviti prostorsko informatiko; 

3V 8 Pridobivanje gozdnih proizvodov in izvajanje del v goz- 
,ovih 

U doseči dosledno izvajanje Pravilnika o minimalnih pogojih, 
'lih morajo izpolnjevati izvajalci; 

4 skrbno razmejiti gozdne ceste na tiste s pretežno gozdno- 
^spodarskim in pretežno z javnim značajem ter zagotoviti 

!|ranje sredstev za njihovo vzdrževanje, kot to določa Zakon 
v 9ozdovih; 

izdelati mehanizme reguliranja lesnega trga, da nihanja 
Ponudbi in povpraševanju ne bi preveč negativno vplivala na 
-Hd; 

6.7 Lastništvo gozdov 

- doseči postopni državni odkup tistih gozdov, ki imajo 
izrazito poudarjeno katero koli od splošnokoristnih vlog; 
- omogočiti kmetijam v hribovitem in gorskem svetu, ki gozd 
nujno potrebujejo za svoj obstoj, zakup ali nakup gozdov; 

6.8 Izobraževanje 

- oblikovati optimalni študijski program za izobraževanje 
revirnih gozdarjev; 
- doreči izobraževalne programe gozdarske poklicne šole in 
programe izobraževalnih tečajev za gozdne delavce; 
- izdelati izobraževalne programe za lastnike gozdov in pri- 
praviti ustrezne publikacije; 

6.9 Raziskovanje 

- pospeševati gozdarske projekte, ki bodo presegli okvire 
posameznih raziskovalnih ustanov; 
- pospeševati vključevanje gozdarstva v interdisciplinarne 
raziskovalne projekte; 
- zagotoviti ustrezen obseg raziskovalne dejavnosti tudi 
v Zavodu za gozdove Slovenije; 

6.10 Financiranje in davčna politika 

- zagotoviti stabilno financiranje in sofinanciranje vlaganj 
v gozdove; 
- zagotoviti denarna sredstva za postopen odkup gozdov 
z najbolj poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami; 
- izdelati merila za obdavčitev ter za davčne olajšave in 
oprostitve. 
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Informacija o dvojezičnem poslovanju na narodnostno mešanih območjih 
v Republiki Sloveniji 

V prilogi vam pošiljamo »Informacijo o dvojezičnem 
poslovanju na narodnostno mešanih območjih v Republiki 
Sloveniji«, ki jo je pripravil Urad Vlade Republike Slovenije 
za narodnosti in študijo Inštituta za narodnostna vpraša- 
nja »Dvojezično poslovanje v sosednjih državah Republike 
Slovenije: Italiji, Avstriji na Mažarskem in na Hrvaškem«. 

Informacija je nastala na zahtevo Komisije Državnega zbora 
za narodni skupnosti, ki je v razpravi o dvojezičnem poslova- 
nju na eni izmed svojih prvih sej ocenila, da bi bilo glede na 
pomanjkljivosti in nedoslednosti pri rabi obeh jezikov na 
narodnostno mešanih območjih treba oceniti sedanje raz- 
mere in pripraviti podlago za izpopolnitev predpisov in prakse 
na tem področju. 

Pri pripravi so sodelovala pristojna ministrstva in vladne 
službe, izvršni sveti občin na narodnostno mešanih območjih, 
uvodno poglavje pa je prispeval Inštitut za narodnostna vpra- 
šanja. 

I. MEDNARODNOPRAVNI IN USTAVNI OKVIRI ZA 
OBLIKOVANJE DOLOČB O DVOJEZIČNEM POSLOVANJU 
V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Na univerzalni ravni je posamezniku - pripradniku manjšine 
zagotovljena splošna pravica do uporabe njegovega jezika 
v privatnem in javnem življenju. Člen 27 Mendarodnega pakta 
o državljanskih in političnih pravicah določa, da »v tistih 
državah, v katerih živijo etnične, verske ali jezikovne manj- 
šine, osebam, ki pripadajo takim manjšinam, ne bo odvzeta 
pravica, da skupaj z drugimi člani svoje skupine uživajo svojo 
lastno kulturo, izpovedujejo in prakticirajo svojo vero ali upo- 
rabljajo svoj lasten jezik«. Vsakdo pa ima, v kazenskem 
postopku pred sodišči, ne glede na narodnost ali državljan- 
stvo, splošno »minimalno« procesno pravico »da ga takoj in 
podrobno seznanijo v jeziku, ki ga razume, z bistvom in vzroki 
obtožbe, ki ga bremeni« (člen 14/3 točka a Mednarodnega 
pakta o državljanskih in političnih pravicah). 

Te pravice posameznika so zajete tudi v predlogu k sprejemu 
dodatnega protokola k Evropski Konvenciji o človekovih pra- 
vicah (priporočilo parlamentarne skupščine Sveta Evrope št. 
1201 z dne 1. 2. 1993). V 7. členu predloga k dodatnem 
protokolu je v 7. členu prvi odstavek zapisana pravica »vsa- 
kega posameznika/pripadnika manjšine do proste uporabe 
maternega jezika v privatnem in javnem življenju, tako v ustni 
kot pisni obliki«. Tretji odstavek istega člena pa določa, da 
imajo »na območjih, kjer živi znatno število pripadnikov manj- 
šin, osebe, ki pripadajo narodni manjšini, pravico do uporabe 
maternega jezika v stikih z upravnimi oblastmi in postopki 
pred sodišči in sodnimi oblastmi«. 

Med dokumenti, ki navajajo tudi možne načine uresničevanja 
»pozitivnega varstva« je posebnega pomena »Evropska 
listina regionalnih in manjšinskih jezikov«, ki je bila sprejeta 
22. junija 1992, in odprta za podpis 5. novembra 1992. To je 
prvi mednarodnopravni dokument, ki se v celoti ukvarja 
z enim od področij varstva manjšinskih pravic. Značilnosti 
Listine so: 

-da se nanaša na varstvo »regionalnih in manjšinskih jezikov, 
ki se tradicionalno uporabljajo na določenem območju 
države« (prvi del, prvi člen točka a) in posebej poudarja, da se 
ne nanaša ».... na jezike migrantov« (prvi del, prvi člen drugi 
odstavek točke a); 
- Pristop k listini izhaja iz potrebe po varstvu ogroženih 
»regionalnih ali manjšinskih jezikov«, in ne iz potrebe po 
varstvu posameznikov ali skupin, ki te jezike uporabljajo. 
- Listina posebej izpostavlja pomen »območja, na katerem se 
regionalni ali manjšinski jezik uporablja«, kot tisto geograf- 
sko območje, na katerem se izvajajo posamezni zaščitni 
ukrepi, ki jih predvideva Listina (prvi člen, točka b). 
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- Listina ponuja državam različne možnosti uresničevanja, p, 
pravic, zato ta sistem nekateri strkovnjaki imenujejo »meni ,, 
sistem«, države pa se same odločajo, katera od oblik jim » 
v konkretnem primeru najbolj ustreza. Pri tem jih obvezuje ,j 

«l določilo drugega odstavka drugega člena, da so dolžne upo- 
rabljati minimalno 35 zagotovil med predlogi v tretjem delu 
Listine (ta del zajema tudi poslovanje sodnih in upravnih 
oblasti). 
- Pri tem izboru država ni dolžna izbrati enakih možnosti za 
vse manjšine znotraj njenih meja, temveč izbiro vsakokrat 
prilagodi specifičnim okoliščinam, v katerih posamezna manj- 
šina živi. 
V Členih 9 in 10 Listina obravnava možne načine uporabe 
regionalnih in manjšinskih jezikov. Uresničevanje teh pray'c. 
listina veže na določeno geografsko območje, »kjer število |j6 
uporabnikov regionalnega manjšinskega jezika opravičuje te ^ 
ukrepe, glede na položaj vsakega od teh jezikov«: !iaj 
- Pri delu pravosodnih organov (člen 9) v uvodnem besedilu! 
k temu členu je zapisano, da se ti ukrepi izvajajo na dolofie-||,| 
nem območju... »Če je sodnik ne šteje kot moteče za Pra" 
vilno delo sodišča«. i»| 
- Pri delu administrativnih oblasti in javnih služb (člena 1") Tej 
uvodni tekst določa, »da bodo države toliko, kot je 10 jezi 
razumno mogoče«, zagotavljale pravico do uporabe manjšin- 
skih in regionalnih jezikov. 
V razčlenitvi možnih načinov za uporabo manjšinskih in regi- 
onalnih jezikov v delu pravosodnih organov, navaja 4'el1 

9 različne možnosti, ki segajo od »zagotovila, da sodišče na 
zahtevo strank posluje dvojezično, do varstva pravic do up0' 
rabe materinega jezika v ustnem in pisnem komuniciranju,ne 

da bi zato za stranke nastajali dodatni stroški (tako v kazen' 
skem, civilnem in upravnem postopku). 

Države se obvezujejo, da ne bodo zanikale veljavnosti pravni" 
dokumentov, sklenjenih v državi, samo zato, ker so v jeziK" 
manjšine. 

O uporabi jezika pri delu administrativnih oblasti in javnij 
služb (člen 10) pa se možnosti gibljejo od »zagotovila, <■! 
administrativne oblasti uporabljajo pri svojem delu regional" 
ali manjšinski jezik oz. zagotovila, da uslužbenci, ki so v stiKJ 
s strankami, uporabljajo regionalni ali manjšinski jezik v stik" 
z osebami, ki se na njih obračajo v tem jeziku«, do možnos 
posameznika, da ustno in pisno komunicirajo v svojem jezik" 
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Države bodo v ta namen spodbujale uporabo regionalnih 
manjšinskih jezikov v okviru delovanja administrativnih ot>'° 
sti in spodbujale možnosti za uporabnike regionalnih in » 
šinskih jezikov, da podajajo ustne in pisne vloge v svojeJfcP' 
jeziku, možnosti za izdajanje uradnih dokumentov region.°.Ls'' 
nih in lokalnih oblasti tudi v jeziku manjšine, uporabo ieZI*(L ' 
v skupščinah (seveda ob uporabi uradnega ali uradnih ief SL'8, 
države) ter pravilno uporabo tradicionalnih krajevnih i"11 \ V?' 
v regionalnih in manjšinskih jezikih. 

Glede uporabe jezika v javnih službah (člen 10, točka 3) i"1^ 
države, v »skladu s položajem in tako, kolikor je to razu^ 
mogoče, možnost zagotoviti uporabo jezika v teh službah 
dovoliti pripadnikom manjšine, da vlagajo vloge in do™.. 
odgovor v svojem jeziku oz. da jim le dovolijo, da vt" 
vloge v svojem jeziku«. 

Za zagotovitev pravic iz čl. 10 (točke 1, 2 in 3) lahko drža"9' 
- zagotovi prevajanje, oz. izbiro, in če je potrebno, doda^J 
izobraževanje zaposlenih uradnikov in drugih uslužbe^^a 
oz. zaposlovanje uslužbencev, ki poznajo oba jezika 
območju, kjer se manjšinski jezik uporablja. 

Države bodo dovolile uporabo in sprejem izvirnih Pr'inriLeci ~ 
v regionalnih in manjšinskih jezikih na zahtevo zaintef6 ^ 
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Med možnostmi, ki zagotavljajo načine uresničevanja Pf® 
manjšinskih in regionalnih skupnosti je naštetih več ob1'1*1 
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16 v Sloveniji na narodnostno mešanih območjih že izvajajo. 
Bistvena razlika je v tem, da Listina uresničevanje posamez- 
nih pravic veže bodisi na zahtevo stranke oz. oceno specifič- 
nega položaja in konkretnih okoliščin, torej ne postavlja ures- 
ničevanje teh pravic kot imperativ za vse državne organe, ki 

: Poslujejo na narodnostno mešanih območjih. Med ukrepi, ki 
' naj zagotovijo spodbujanje uporabe regionalnih in manjšin- 

ah jezikov pri delu administrativnih oblasti, Listina ne ome- 
nja posebej finančne stimulacije za državne uslužbence, ki 
uporabljajo oba jezika. 

"stava Republike Slovenije v 5. členu zagotavlja varovanje 
Pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti 
'"v 11. členu določa, da je na območjih občin, v katerih živita 
talijanska in madžarska narodna skupnost, uradni jezik tudi 
'alijanščina ali madžarščina. V poglavju o človekovih pravi- :ah in temeljnih svoboščinah pa v 64. členu govori o posebnih 
Pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti. 

^določbe skupaj s splošnimi določbami o človekovih pravi- 
in temeljnih svoboščinah predstavljajo ustavni okvir polo- 

ga narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji. 
11 DVOJEZIČNO POSLOVANJE V PRAVOSODNIH ORGANIH 

jonski okvir in obseg dvojezičnega poslovanja 
'hmeljno izhodišče za uresničevanje pravice do uporabe 

' fclka pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti pred- 
stavlja določba 11. člena Ustave republike Slovenije, ki 
'oloča, da je na območjih občin, v katerih živita italijanska in 
Madžarska narodna manjšina, poleg slovenščine uradni jezik 
'"di italijanščina in madžarščina. 

jarodnostno mešana območja, za katera velja navedena ure- 
'"ev, so določena s statuti občin. 

jtien najpomembnejših segmentov uresničevanja dvojezič- 
ni je vsekakor poslovanje pravosodnih organov na narod- 
£>stno mešanih območjih v jeziku pripadnikov narodnosti, ki 

Vodnostno mešana območja so v občinah Koper, Izola, 
an, kjer živijo pripadniki italijanske narodnosti ter Murska 
bota in Lendava, kjer živijo pripadniki madžarske narodno- 
Pravosodni organi, ki opravljajo na teh območjih svoje 

zakonom določene funkcije, pa so: Temeljno sodišče 
Kopru (enota v Kopru in enota v Piranu), Temeljno sodišče 
jurski Soboti (enota v Murski Soboti in enota v Lendavi); 
ijdišče združenega dela v Murski Soboti in Sodišče združe- 
na dela v Kopru; Temeljno javno tožilstvo v Kopru (enota 
Kopru) in Temeljno javno tožilstvo v Murski Soboti (enota 
Murski Soboti); Javno pravobranilstvo v Kopru in Javno 

.nl'^vobranilstvo v Murski Soboti, kakor tudi Občinski sodniki 
$ ?,Prekrške v Kopru, Izoli, Piranu, Murski Soboti in v Lendavi. 

!<!tS,0ini'natančni organi navedenih pravosodnih organov, za iKiptere pravtako velja obveznost dvojezičnega poslovanja, so 
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J6 sodišče v Kopru in Višje sodišče v Mariboru; Sodišče 
[uženega dela Republike Slovenije, Višje javno tožilstvo 
Mariboru in Višje javno tožilstvo v Kopru ter Republiški 

pat za prekrške. 
flj , 

°drobnejše določbe o poslovanju navedenih pravosodnih 
oManov na narodnostno mešanih območjih vsebujejo zakoni, 

■"'o ^Podeljujejo področje dela posameznih organov. To so: lal ?9n o rednih sodiščih (18. in 25. člen), zakon o samouprav- 
, sodiščih (6. člen), zakon o javnem tožilstvu (11. člen) in 

. *°n o prekrških (64. člen). 
Vf. L. 
mO lr«L.den' zakoni zagotavljajo pripadnikom italijanske in mad- 
% narodnosti vodenje postopka, izdajo odločb in komu- 

ni 'a\<an'e z. or9anom v njihovem jeziku. Poleg tega morajo j. 0s°dni organi na območjih, na katerih je določena ena- 
javnost italijanskega oziroma madžarskega jezika, imeti 

^ tat z napisom v slovenskem in italijanskem oziroma mad- ern jeziku. 
'e Vi Sdvpbnejše določbe o dvojezičnem poslovanju rednih 

iVjC ?'sč in sodišč združenega dela izhajajo iz sodnega poslov- 
il za redna sodišča (od 26. do 34. člena) in poslovnika za 

s , 
A 

a združenega dela (od 23. do 30. člena). 

Določbe obeh poslovnikov predvidevajo da so glede na 
narodnostno pripadnost strank v postopkih postopki lahko 
dvojezični ali pa se vodijo le v italijanskem oziroma madžar- 
skem jeziku. Te določbe veljajo tako za razpravljanje (vodenje 
glavnih obravnav in izvajanje dokaznih postopkov) ter za 
pisanje zapisnikov, kot tudi za izdajanje odločb. Raztezajo pa 
se tudi na postopke v zvezi z rednimi in izrednimi pravnimi 
sredstvi, če je bil postopek na prvi stopnji voden dvojezično 
ali v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Oba poslovnika 
dalje določata, da je sodišče dolžno stranke - pripadnike 
narodnosti opozoriti, da posluje dvojezično. Ti pa se lahko 
dvojezičnemu postopku ali postopku v italijanskem oziroma 
madžarskem jeziku ali delu tega postopka tudi izrecno odpo- 
vedo. 

V poslovanju s pripadniki italijanske ali madžarske narodnosti 
uporabljajo sodišča na narodnostno mešanih območjih 
obrazce v slovenskem in italijanskem oziroma madžarskem 
jeziku. Tudi napisne table in drugi napisi pri sodiščih, ki imajo 
sedež na narodnostno mešanem območju, ter pečati in štam- 
piljke, morajo biti tako v slovenskem kot tudi italijanskem 
oziroma madžarskem jeziku. 

Stroški, ki nastanejo zaradi dvojezičnega poslovanja ali 
postopanja v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, gredo 
v breme sredstev pravosodnega organa in ne smejo bremeniti 
strank. 

Tudi nova zakonodaja na področju pravosodja bo predvi- 
doma vsebovala vsebinsko analogne določbe o dvojezičnem 
poslovanju pravosodnih organov. 

Praksa dvojezičnega poslovanja in kadrovska zasedba 
v pravosodnih organih 

Na Temeljnem sodišču v Murski Soboti je stanje na tem 
področju zadovoljivo. Pripad zadev z dvojezičnim elementom 
je na tem sodišču relativno velik. Po naši oceni je dvojezično 
poslovanje sodišča utečeno. Takšno stanje pa v veliki meri 
pogojuje dejstvo, da je pripadnikov madžarske narodnosti 
v Republiki Sloveniji več kot pripadnikov italijanske narodno- 
sti, zato je razumljivo, da je tudi obseg dvojezičnega poslova- 
nja večji. Kadrovska zasedba za potrebe dvojezičnega poslo- 
vanja je relativno zadovoljiva. 

V zadevah, o katerih odloča na prvi stopnji Temeljno sodišče 
v Murski Soboti, je pristojen pritožben organ Višje sodišče 
v Mariboru. Problemov z dvojezičnim poslovanjem pri tem 
organu ni zaslediti. Tudi sama narava postopka pri višjih 
sodiščih, kjer so obravnave izjema, ne kaže na večjo potrebo 
po znanju jezika narodnosti. Za prevode vlog in odločb v mad- 
žarski jezik pa poskrbi temeljno sodišče. Pri Višjem sodišču 
v Mariboru tako praktično ne zasledimo dvojezičnega poslo- 
vanja. Potrebno pa je pripomniti, da navedeno sodišče nima 
sedeža na narodnostno mešanem območju, zato problemi 
dvojezičnega poslovanja tudi niso tako aktualni. 

Sodišče združenega dela v Murski Soboti ne beleži posebnih 
problemov z dvojezičnim poslovanjem. Podobno je tudi 
s Temeljnim javnim tožilstvom v Murski Soboti in Javnim 
pravobranilstvom v Murski Soboti, kjer pa se že pojavljajo 
težave zaradi pomanjkanja kadra z aktivnim znanjem madžar- 
skega jezika. Po potrebi se zato navedeni organi v dvojezičnih 
postopkih poslužujejo tolmačev za madžarski jezik. Tako 
reševanje problema pa seveda ni v skladu z zakonskimi določ- 
bami. Tudi Občinski sodnik za prekrške v Murski Soboti se 
v dvojezičnih postopkih poslužuje tolmačev. Pri Sodniku za 
prekrške v Lendavi pa je položaj nekoliko boljši. 

Na območju obalnih občin Koper, Izola in Piran je dvojezič- 
nega poslovanja pravosodnih organov sicer manj, vendar je 
zaradi pomanjkanja kadra z ustreznim znanjem italijanskega 
jezika položaj na tem območju bolj pereč. 

Na Temeljnem sodišču v Kopru število sodnikov, ki aktivno 
obvladajo italijanski jezik, ni zadovoljivo. Boljše pa je stanje 
pri administrativno-tehničnih delavcih sodišča. Tako so na 
obeh enotah, na oddelkih, kamor najpogosteje prihajajo 
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stranke, zaposleni delavci, ki obvladajo italijanski jezik, ali so 
celo pripadniki italijanske narodnosti. 

Višje sodišče v Kopru je pritožbeno sodišče za zadeve, ki jih 
na prvi stopnji rešuje Temeljno sodišče v Kopru. Število sod- 
nikov in administrativno-tehničnih delavcev, ki obvlada itali- 
janski jezik, je na tem sodišču zadovoljivo, tako da pri dvoje- 
zičnem poslovanju sodišča v glavnem ne prihaja do večjih 
težav. 

Pri Sodišču združenega dela v Kopru. Temeljnem javnem 
tožilstvu v Kopru, Javnem pravobranilstvu v Kopru in Občin- 
skem sodniku za prekrške v Kopru, Izoli in Piranu je pripad 
zadev z dvojezičnim elementom relativno majhen, zato kljub 
nezadostni kadrovski zasedbi sodnikov, tožilcev, pravobranil- 
cev in njihovih namestnikov, kakor tudi administrativno-teh- 
ničnih delavcev, ki obvladajo italijanski jezik, na navedenih' 
pravosodnih organih v glavnem ne prihaja do večjih proble- 
mov glede dvojezičnega poslovanja ali poslovanja v italijan- 
skem jeziku. Po potrebi pa se tudi navedeni organi pri vode- 
nju postopkov poslužujejo sodnih tolmačev za italijanski 
jezik. 

V zvezi s poslovanjem navedenih organov je potrebno pri- 
pomniti tudi to, da se pogosto dogaja, da pripadniki italijan- 
ske narodnosti, ki dobro obvladajo slovenski jezik, opozorjeni 
na svoje pravice v postopku, izjavijo, da se postopek lahko 
vodi v slovenskem jeziku. 

Pravosodni organi, ki pri svojem delu uporabljajo dvojezične 
obrazce, so z najnujnejšimi tiskovinami sicer založeni, vendar 
pa občasno prihaja do izpadov tudi na tem področju. 

Problem dvojezičnega dodatka in materialni pogoji za 
delovanje pravosodnih organov na narodnostno mešanih 
področjih 

Na podlagi zakona o proračunu Republike Slovenije se pravo- 
sodnim organom na narodnostno mešanih območjih zagotav- 
ljajo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov dvojezičnega 
poslovanja. Nosilec teh sredstev v okviru proračunske 
postavke »Dvojezično poslovanje v Republiki Sloveniji« je 
Urad za narodnosti Vlade Republike Slovenije. 

Pravosodni organi prejemajo republiška proračunska sred- 
stva na podlagi vsakoletnih finančnih zahtevkov, naslovljenih 
neposredno na Urad za narodnosti. Sredstva iz proračuna, se 
zagotavljajo za dodatek k osebnim dohodkom funkcionarjev 
in delavcev v pravosodnih organih, ki pri svojem delu uporab- 
ljajo tudi jezik narodnosti, za osebni dohodek sodnemu tol- 
maču, ki je redno zaposlen pri Temeljnem sodišču v Murski 
Soboti, enoti v Lendavi, ter za kritje dodatnih materialnih 
stroškov dvojezičnega poslovanja (dvojezični obrazci, pečati 
in štampiljke,...). 

Ker sredstva, ki so v proračunu Republike Slovenije name- 
njena za sofinanciranje dvojezičnega poslovanja, ne pokri- 
vajo niti vseh stroškov, nastalih pravosodnim organom z red- 
nim delom, žal zmanjkuje denarja za dodatno jezikovno uspo- 
sabljanje že obstoječih kadrov, kar je, gledano dolgoročno, 
gotovo najbolj perspektivna naložba v izboljšanju stanja na 
tem področju. 

Za leto 1993 je v republiškem proračunu za dvojezično poslo- 
vanje pravosodnih organov namenjenih 4,447.417 SIT. 

Sklepne ugotovitve 

Stanje na področju dvojezičnega poslovanja pravosodnih 
organov v Republiki Sloveniji v celoti ni zadovoljivo, saj se 
zakonske določbe, razen na območju občine Lendava ne 
spoštujejo dosledno. 

Pravosodni organi se zavedajo svojih obveznosti na področju 
dvojezičnega poslovanja in vlagajo precejšnje napore, da bi 
izboljšali obstoječe stanje. Da bi kljub vrzelim v obvladovanju 
dvojezičnega poslovanja pripadnikom narodnosti v postopkih 
omogočili uporabo svojega jezika, se posamezni pravosodni 

organi poslužujejo sodnih tolmačev. To pa je izhod v sili, ki ga 
je mogoče sprejemati le, dokler se organi ne bodo okrepili 
z ustreznimi kadri, da bodo lahko v svojem poslovanju v celoti 
uresničili načelo dvojezičnosti. 

Poleg okrepitve z ustreznimi novimi kadri je potrebno posve- 
titi več pozornosti in sredstev tudi jezikovnemu izobraževanju 
obstoječega kadra pravosodnih organov, ki poslujejo na 
narodnostno mešanih območjih. 

Tiste, ki že obvladajo jezik narodnih manjšin, pa je potrebno 
stimulirati k njegovi čim pogostejši uporabi s tem, da se 
prejemanje dodatkov veže na dejansko uporabo italijanskega 
oziroma madžarskega jezika pri delu v organu. 

Glede na to, da sredstva, zagotovljena v proračunu, že sedaj 
ne zadostujejo za pokritje vseh stroškov, ki nastanejo pravo- 
sodnim organom v zvezi z njihovim dvojezičnim poslovanjem, 
je potrebno za izboljševanje njihovega dela nedvomno zago- 
toviti tudi dodatna finančna sredstva. 

III. DVOJEZIČNO POSLOVANJE V OBČINSKIH 
SKUPŠČINAH NA DVOJEZIČNIH OBMOČJIH 

Po poročilih z narodnostno mešanih občin (Koper, Izola, 
Piran, Lendava in Murska Sobota) je dvojezično poslovanje 
v okviru delovanja občinskih skupščin, zborov ter delovnih 
teles normativno dobro urejeno. Enakopravnost jezikov, pre- 
vajanje, uporaba obrazcev in druge pravice pripadnikov 
narodnosti so zagotovljene v statutih občin in v poslovnikih 
o delovanju občinskih skupščin. Skupščine samoupravnih 
narodnih skupnosti obeh narodnosti enakopravno odločajo 
kot 4. zbor o vprašanjih, ki so posebnega pomena za narodni 
skupnosti in so našteta v statutih občin. 

Pri delu zborov občinskih skupščin imajo delegati možnost 
enakopravno uporabljati oba jezika: slovenski oziroma itali- 
janski ali madžarski. Prisotnost prevajalk je na sejah zborov 
stalna, pri čemer vključujejo občasno še dodatne prevajalke 
(ker je praviloma na občini zaposlena za dela skupščine le po 
ena prevajalka), prednost pa je tudi v tem, da delegati, pred- 
vsem v obalnih občinah, razumejo oba jezika. Nekoliko slabše 
je stanje v občini Lendava, kjer se delegati redko vključujejo 
v razprave v madžarskem jeziku tudi zaradi nedoslednega 
prevajanja gradiv v madžarski jezik, nepopolnega poznavanja 
strokovnih izrazov ter želje po krajšem in učinkovitejšem 
zasedanju skupščin. 

Glede prevajanja gradiv za seje zborov občinskih skupščih ; 
v jezike narodnih skupnosti je razkorak v praksi večji, pred- 
vsem pa obstajajo razlike med občinami. Po določbah aktov i 
občin bi morala biti vsa gradiva za skupščine in njene organe j 
prevedena v celoti, prav tako vsi sprejeti akti in sklepi. Za tak° h 
obsežno delo pa ena prevajalka ne zadostuje, pa tudi financ- y 
nih sredstev ni dovolj. Tako v občini Izola dosledno prevajajo t; 
vsa gradiva, v Piranu so se odločili le za prevajanje najpo; 
membnejših gradiv in izvlečke, podobno v Kopru in Mursk1 n 
Soboti (kjer prevajajo gradivo takrat, ko gre za skupne seje •• 
s skupščino SNS madžarske narodne skupnosti). Informiran p Hi 
poslancev v občini Lendava se je s prenehanjem glasi'3 di 
»Informacije-HIRADO« skrčilo le na vabila in prevedene za- li 
pisnike. 

"I 
Za širšo pripravo in informiranje poslancev pa v vseh primeri'1 18 
uporabljajo tudi lokalne radijske postaje in časopise italijan' 5< 
ske in madžarske narodne skupnosti. 

It 

IV. DVOJEZIČNO POSLOVANJE UPRAVNIH ORGANOV * 

1. Zakonski okviri 
. 

Upravni organi na območjih, na katerih je z zakonom ^ ^ 
statutom določena enakopravnost italijanskega oziroma m3"' 
žarskega jezika, poslujejo, vodijo postopek in izdaja) i. 
odločbe tudi v italijanski oziroma madžarskem jeziku, c

r 
stranka uporablja italijanski oziroma madžarski jezik. Kad3 k 
pa republiški upravni organ odloča o upravnih sredstv' le 
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1 zadevah, v katerih je upravni organ prve stopnje vodil 
lostopek tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku (3. in 
I. odstavek zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih orga- 
lih, Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18 (88). 
Statuti občin Izola, Koper, Piran, Lendava in Murska Sobota 
najo posebna poglavja, ki vsebujejo določila o položaju 
talijanske oziroma madžarske narodnosti in njenih pripadni- 
kov. Ta določila niso povsem enotna, sicer niso nasprotujoča, 
"gotoviti pa je potrebno, da so statuti obalnih občin, v delih, 

urejajo pravice narodnosti vsebinsko nekoliko podrobneje 
Vdelani. 

&ir statutarnih določil o pravicah občanov italijanske in 
Madžarske narodnosti, razvrstimo na naslednje skupine: 

* določila: o tem, katera naselja na območju občine se štejejo 
<ot narodnostno mešana območja, 
~ dolžnost državnih organov na sedežih narodnostno meša- 
lem območju, da poslujejo v obeh jezikih, to vprašanje ure- 
dio statuti vsebinsko nekoliko različno, 
" da morajo imeti državni organi na narodnostno mešanem 
območju na delovnem razmerju delavce z znanjem sloven- 
skega in jezika italijanske ali madžarske narodnosti, 
" določila o dvojezičnosti obrazcev, pečatov, napisov, razgla- sov, odlokov in drugih aktov skupščin ter njihovih organov. 

Osebnosti nekaterih določil statutov, ki se nanašajo na obče- yanje organov in strank: 

" Statuta občin Koper in Pira imata glede obveznosti odgo- 
'°ra na vlogo, ki je vložena v italijanskem jeziku povsem enaki 
^ločili, da je državni organ, ki ima svoj sedež na narod- 
nostno mešanem območju, dolžan na vlogo, ki jo občan 
'narodnostno mešanega območja vloži v italijanskem jeziku, 
^govoriti v obeh jezikih. Statut občine Izola ima manj pre- 
sno določilo in sicer, da so državni organi, ki imajo svoj 
^dež na narodnostno mešanem območju, dolžni z občani 
'talijanske narodnosti poslovati v italijanskem jeziku; enako 
'e&uje to vprašanje tudi statut občine Murska Sobota, med- le,Ti ko statut občine Lendava določa le, da državni organi na 
Narodnostno mešanem območju poslujejo v obeh jezikih. 
? S posebno natančnostjo se odlikujeta statuta občin Murska 
Pobota in Izola, ki določata, da morajo organi dvojezično 
Poslovati tudi, kadar se njihova dejavnost nanaša na narod- 
nostno mešano območje, čeprav nimajo sedeža na tem ob- 
močju. 
j* Nedvoumni sta določili statutov občin Koper in Piran, ki 
Jalagata upravnemu organu poslovanje v obeh jezikih, ne 

' ®'®de na narodnost stranke; zadostuje le, da je vloga v itali- 
| ^n?kem jeziku in da vlagatelj prebiva na narodnostno meša- 

jo območju. Ostali statuti so manj natančni, ker nalagajo 
javnim organom, da s pripadniki narodnosti občujejo v nji- 
J°vem jeziku, s tem pa povzročajo dilemo, kako naj delavec 
javnega organa, ki mora s pripadnikom narodnosti obče- 
®|i v njegovem jeziku ve, da stranka ni slovenske narodnosti, 

taj lahko govori oba jezika, dolžna pa ni povedati, kakšne 
Rodnosti je. 
J Statuti občin Koper, Izola in Piran imajo v svojih določilih, 
:a Tiora upravni organ, ki izdaja uradne akte v zakonito 
:°ločenih postopkih, izdajati te akte občanom italijanske 
Rodnosti v obeh jezikih. To določilo je po našem mnenju 
Jreveč ohlapno, saj predpostavljajo, da strokovni delavec 

1 >avnega organa, ki občuje s stranko, ve, kakšne narodnosti 
. ' stranka, tahko namreč pripadnik slovenskega naroda 

?vori italijansko, pripadnik italijanske narodnosti pa sloven- 
Občan se ni dolžan izjavljati, kateremu narodu oziroma 

Rodnosti pripada. Ta določba pa sili upravnega delavca, da 
Iranko povpraša, kakšne narodnosti je, kar pa uradna oseba 
6 sme. 

L°tej določbi bi moral pripadnik italijanske narodnosti v vsa- 
li ,6rt1 primeru dobiti upravni akt v obeh jezikih, čeprav morda 
|. 9a ne želi. 

e vbseg poslovanja 

h predpisi, ki se nanašajo na obravnavane občine, 8sPorno zahtevajo, da se določeni postopki vodijo v sloven- 
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skem jeziku in v jeziku narodnosti. Te postopke lahko vodijo 
in pripravljajo ustrezne dokumente (zapisnike, odločbe, 
sklepe, ipd.), le tiste uradne osebe, ki aktivno obvladajo itali- 
janski oziroma madžarski jezik. Sposobnost sporazumevanja 
s strankami italijanske oziroma madžarske narodnosti je 
lahko pogoj le za uradne osebe, ki vodijo postopke oziroma 
posredujejo ustrezne informacije, ali pa opravljajo posa- 
mezna ponavljajoča se dejanja v upravnem postopku. Iz poro- 
čil obravnavanih občin in ustnih informacij s predstavniki ter 
strokovnimi delavci povzemamo naslednje ugotovitve: * 
- V občini Izola, kjer so vsi državni organi dolžni poslovati 
z občani italijanske narodnosti ter njihovimi organizacijami 
v italijanskem jeziku, se zagotavlja dvojezičnost poslovanja 
v celotnem obsegu upravnega postopka (ustno in pisno). 
Konkretni upravni akti - odločbe in sklepi - in drugi akti, ki 
se izdajo občanu italijanske narodnosti, so izdani v italijan- 
skem in slovenskem jeziku. Prav tako so osebni dokumenti 
občanov (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, prometno 
dovoljenje, potni list itd.), izdani dvojezično. Dvojezični pa so 
tudi drugi obrazci, ki se jih poslužujejo občani italijanske 
narodnosti v postopkih za pridobitev določenih pravic pri 
občinskih upravnih organih. 

- V občini Koper uravni organi vodijo postopke ter izdajo 
odločbe organizacijam, organom in društvom, skupnosti Itali- 
janov v italijanskem jeziku, pripadnikom italijanske narodno- 
sti pa le izrecno na njihovo zahtevo, sicer pa v slovenskem 
jeziku. Odločbe, ki jih je mogoče pripraviti na obrazcih, se 
izdajajo v obeh jezikih, tako pripadnikom slovenskega 
naroda, kakor pripadnikom italijanske narodnosti. Dvojezični 
pa so tudi drugi obrazci, ki se jih poslužujejo občani italijan- 
ske narodnosti v postopkih za pridobitev določenih pravic pri 
občinskih upravnih organih. 

- V občini Piran poslujejo občinski upravni organi s pripad- 
niki italijanske narodnosti v italijanskem jeziku, če je vloga 
sestavljena v italijanskem jeziku. Ustrezen akt pa se v tem 
postopku izda v slovenskem in italijanskem jeziku. Vsi 
obrazci, ki jih uporabljajo v občinskih upravnih organih za 
potrebe občanov z dvojezičnega območja, so dvojezični, za 
občane iz območja, ki ni opredeljeno za dvojezično, pa v slo- 
venskem jeziku. Odločbe in drugi akti so v primerih, ko je 
vloga sestavljena v italijanskem jeziku, izdani v obeh jezikih. 
Dvojezični pa so tudi drugi obrazci, ki se jih poslužujejo 
občani italijanske narodnosti v postopkih za pridobitev dolo- 
čenih pravic pri občinskih upravnih organih. 

- V občini Lendava je delo upravnih organov organizirano 
tako, da na narodnostno mešanem območju občinski upravni 
organi poslujejo v obeh jezikih. Pripadnikom madžarske 
narodnosti je omogočeno, da govorijo v svojem jeziku, na kar 
je uradna oseba stranko dolžna opozoriti. Upravni postopek 
se vodi v jeziku, ki ga stranka uporablja. Občanom, ki vlagajo 
pri upravnih organih občine Lendava vloge v madžarskem 
jeziku, se odločbe, sklepi ter drugi dokumenti izdajajo v obeh 
jezikih. Vendar pa je takih vlog, na katere bi moral organ izdati 
rešitev v obeh jezikih, zelo malo (cca 20 - letno). Upravni 
organi so pripravili večje število dvojezičnih obrazcev za raz- 
novrstne vloge, ki so občanom na voljo. V uporabi so tudi 
dvojezični obrazci odločb, le-ti pa se ne uporabljajo v prime- 
rih, če pripadnik madžarske narodnosti izrecno izjavi, da želi 
prejeti odločbo na obrazcu, ki je tiskan v slovenskem jeziku. 
Eden izmed vzrokov, da stranke, pripadniki madžarske narod- 
nosti, večkrat ne uporabljajo svojega jezika, je prav gotovo 
nepopolno poznavanje strokovnih izrazov. V vvezi s izdaja- 
njem novih slovenskih potnih listin je bilo v začetku sicer 
nekaj odstopanj od veljavnih predpisov glede uporabe dvoje- 
zičnih obrazcev, ker so bili le-ti natiskani le v slovenskem 
jeziku. Pri izpisu madžarskih priimkov in imen je bilo v začetni 
fazi uporabe računalnikov precej problemov, ker le-ti nimajo 
madžarskih znakov, zaradi česar madžarskih osebnih imen ni 
bilo možno izpisati v pravilni obliki. Kljub temu pa stranke 
sedaj prejmejo dokument, v katerem je njihovo osebno ime 
pravilno izpisano. Pomanjkljivost ročno odpravi uradna 
oseba, ki izda dokument. 

- V upravnih organih občine Murska Sobota se dvojezično 
poslovanje izvaja pretežno v obliki ustnega komuniciranja 
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s strankami. Uporaba obrazcev pa je dokaj različna pri posa- 
meznih upravnih organih. Najbolj dosledni pri uporabi teh so 
krajevni uradi na dvojezičnem območju in pri upravi za javne 
prihodke. Ta uporablja za zavezance na narodnostno meša- 
nem območju dvojezične obrazce. Tudi vsi dokumenti, ki jih 
izdajajo upravni organi za notranje zadeve (vozniško dovolje- 
nje, potni list, prometno dovoljenje), so dvojezični. 

Glede občevanja uradnih oseb z udeleženci italijanske ozi- 
roma madžarske narodne skupnosti v postopkih pri upravnih 
organih občin Izola, Koper, Piran, Lendava in Murska Sobota, 
je mogoče ugotoviti naslednje: 

- Uradne osebe občinskih upravnih organov praviloma niso 
aktivno usposobljene, da bi dosledno izvedle ves upravni 
postopek v obeh jezikih, to je v slovenskem in italijanskem 
oziroma slovenskem in madžarskem jeziku, vključno z izdajo 
konkretnih upravnih aktov - odločb, sklepov. 

- Uradne osebe se s strankami in drugimi udeleženci (priče, 
izvedenci, tolmači) dokaj uspešno sporazumevajo v jeziku 
narodnosti, katerega uporablja stranka, le-tega seveda 
obvlada tudi uradna oseba. Pisni akti, ki se izdelajo 
v postopku (zapisniki, odločbe, sklepi), pa se izdajajo stran- 
kam in drugim udeležencem v postopku v slovenskem jeziku. 
Če je v postopku udeleženih več strank in so nekatere od teh 
pripadnice narodnosti, se ustni del postopka izvede v sloven- 
skem jeziku in v tem primeru praviloma izdajajo v slovenskem 
jeziku. 

- Na podlagi razpoložljivih podatkov ugotavljamo, da uradne 
osebe občinskih upravnih organov ne glede na pogoje, dolo- 
čene v aktih o sistematizaciji, ne obvladajo jezika narodnosti 
v tolikšni meri, da bi v vseh primerih lahko samostojno brez 
sodelovanja prevajalca pripravile konkretni upravni akt 
(odločba, sklep) v jeziku pripadnika narodnosti. 

- Iz pisnih poročil, ki so jih poslali občinski organi in po 
ustnih zagotovilih njihovih predstavnikov pa zaradi upravnih 
prostorov, ki niso bili izvedeni dosledno po veljavnih predpi- 
sih, ki se nanašajo na dvojezičnost poslovanja, stranke in 
drugi udeleženci v postopku niso bili prikrajšani pri uveljavlja- 
nju njihovih pravic oziroma pravnih koristi, ki jim gredo po 
materialnih in procesnih predpisih. Občine imajo organizi- 
rano prevajalsko službo, ki po potrebi uradnim osebam 
pomaga, tako pri posameznih dejanjih postopka kot tudi pri 
pripravi ustreznih pisnih dokumentov. 

3. Kadrovska zasedba 

Z akti o sistematizaciji, ki so jih sprejeli pristojni občinski 
organi, so določena posamezna delovna mesta, za katera je 
določen pogoj znanje italijanskega oziroma madžarskega je- 
zika. 

- Upravni organi občine Izola imajo sistemiziranih 64 delov- 
nih mest, za katera se zahteva znanje italijanskega jezika, 
dejansko pa je zasedenih 59 delovnih mest. 

- Upravni organi občine Koper imajo sistemiziranih 134 
delovnih mest, za katera se zahteva znanje italijanskega 
jezika, dejansko pa je zasedenih 133 delovnih mest. 

- Upravni organi občine Piran imajo sistemiziranih 53 delov- 
nih mest, za katera se zahteva znanje italijanskega jezika, po 
dejanski zasedbi pa je v občinskih upravnih organih 73 delav- 
cev, od tega le 5 delavcem ni določen pogoj znanje italijan- 
skega jezika. 

- Upravni organi občine Lendava imajo sistemiziranih 32 
delovnih mest, za katera se zahteva znanje madžarskega 
jezika, dejansko pa je zasedenih 27 delovnih mest. 

- Upravni organi občine Murska Sobota imajo sistemiziranih 
12 delovnih mest, za katere se zahteva znanje madžarskega 
jezika, dejansko pa je zasedenih 7 delovnih mest. 
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4. Dvojezični dodatek 

Občinski organi obravnavanih občin ugotavljajo, da so mate- 
rialni pogoji za zagotavljanje dvojezičnega poslovanja zelo 
omejeni. Sredstva, ki so za ta namen določena v republiškem 
proračunu, ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov, ki nasta- 
nejo v zvezi z doslednim izvajanjem z ustavo in statuti zago- 
tovljenih pravic pripadnikom italijanske in madžarske narod- 
nosti. Pomanjkanje sredstev pa se po občinah povsem jasno 
odraža pri omejevanju oziroma ukinitvi dvojezičnega dodatka 
uradnim osebam, ki imajo sicer vso pravico do le-tega, ozi- 
roma pri omejitvi zaposlovanja potrebnega števila prevajalcev 
in strojepisk v občinskih organih (skupščini, upravnih orga- 
nih). Tako na primer je bilo v občini Piran za pokritje stroškov 
dvojezičnega poslovanja dodeljenih iz republiškega prora- 
čuna le 38% potrebnih sredstev in je morala razliko pokriti iz 
omejene javne uporabe. Občina Lendava navaja, da so stroški 
dvojezičnega poslovanja kar za 1.123.967 SIT presegli znesek, 
ki ga je občina prejela iz naslova dvojezičnega poslovanja. 
Občutno pomanjkanje teh sredstev pa pesti tudi druge 
občine, ki navajajo, da je to eden izmed glavnih razlogov, Ki 
onemogoča dosledno izvajanje predpisov dvojezičnega po- 
slovanja. 

Za leto 1993 je v republiškem proračunu za pokrivanje stro- 
škov dvojezičnega poslovanja namenjenih 3.215.473 SIT za 
državne organe in 32.148.504 SIT za občinske organe. 

5. Uporaba jezika narodnosti na drugi stopnji 

Na podlagi ustnih informacij, ki smo jih prejeli od uradnih 
oseb, ki vodijo upravne postopke na drugi stopnji pri Ministr- 
stvu za okolje in prostor, Ministrstvu za notranje zadeve, Pr' 
Upravi za javne prihodke, Ministrstvu za gospodarske dejav- 
nosti, Ministrstvu za pravosodje, Ministrstvu za kmetijstvo i" 
gozdarstvo, to pa so republiški upravni organi, ki imajo naj; 
večji pripad zadev na drugi stopnji, ugotavljamo, da doslej 
niso vodili drugostopnega postopka, ki bi ga sprožil s svojo 
pritožbo sestavljeno v italijanskem oziroma madžarskem , 
jeziku pripadnik narodnosti. To pa pomeni, da navedeni repu' , 
bliški upravni organi doslej niso bili dolžni, niti niso izdaja'1 
odločb o pritožbi v jeziku narodnosti. i; 

6. Sklepne ugotovitve j, 
i 

Kljub mnogim pomanjkljivostim in nedoslednostim pri izvaja- ( 
nju zakonskih doložb in določb občinskih statutov o rab1 

jezika italijanskega in madžarskega jezika na narodnostno ^ 
mešanih območjih, lahko ugotovimo, da je pripadnikom oben 
narodnih skupnosti na teh območjih, vendarle zagotovljena 
njihova pravica do rabe jezika v stikih z upravnimi organi. ^ 

Pri pripravi novih zakonov s področja uprave, lokalne samo; 
uprave in pri pripravi novih občinskih statutov bo treba pazi" 
na usklajenost in doslednost novih normativnih določb, ki na) 
zagotovijo dosedanjo raven pravic pripadnikov narodnosti i" |( 
poenotijo prakso upravnih organov pri izvajanju predpisov. . 

Delavce v upravnih organih, ki poslujejo dvojezično, bo trebj* 
bolj kot doslej spodbujati k dodatnemu izobraževanju, °3 

bodo lahko brez pomoči prevajalcev tekoče opravljali svoj® ( 
naloge. S| 

t 
V. DVOJEZIČNI DOKUMENTI NA NARODNOSTNO MEŠANI* ! 
OBMOČJIH 

V skladu z zakoni in statuti občin se državljanom, ki živijo n* ^ 
dvojezičnih območjih izdajajo dvojezični dokumenti, izdaja* |j( 
nje teh dokumentov urejajo naslednji predpisi: <j 
- Zakon o osebni izkaznici (Ur. I. SRS, št. 16/74, 29/79 in ^ , 
86) c - Zakon o potnih listinah državljanov RS (Ur. I. RS, št. 1/9'' n 
- Zakon o matičnih knjigah (Ur. I. SRS, št. 2/87) ij 
- Zakon o osebnem imenu (Ur. I. SRS, št. 16/74,28/81 in 5/9'• 4 

Na tej podlagi izdajajo organi za notranje zadeve naslednj® S( 
obrazce in dokumente, ki so namenjeni državljanom n 

narodnostno mešanih območjih: 

poročevalk '' 



vloge za izdajo osebne izkaznice, potnega lista, skupin- 
8ga potnega lista in vizumov, 
potrdilo o vloženi zahtevi za izdajo osebne izkaznice, 
osebna izkaznica, 
dovoljenje staršev oz. zakonitega zastopnika za potovanje 
'ok v tujino, 
obrazci potnih listin, 
"loge in obrazci prepustnic po Videmskem'sporazumu in 
sporazumu z Republiko Madžarko, 
orožni list, 
dovoljenje za posesta orožja, 
dovoljenje za posest trofejnega orožja, 
dovoljenje za posest spominskega orožja, 
Pooblastilo za nošenje orožja, 
Potrdilo za nošenje orožja 
Izpisek iz rojstne matične knjige, 
Spisek iz poročne matične knjige, 
Spisek iz mnatične knjige umrlih, 
Potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, 
Potrdilo zaradi uveljavitve pokojnine v Italiji, 
"loge za izpiske iz matičnih knjig in potrdil o državljanstvu, 
scenarij za sklenitev zakonske zveze v madžarskem jeziku, 
"ozniško dovoljenje, 
Prometno dovoljenje. 

'aianje dokumentov poteka brez večjih zapletov, vendar pa 
zlasti v zadnjem času pojavljajo nekatera odprta vprašanja, 
!ahtevajo jasne opredelitve. 

^kateri državljani Republike Slovenije, ki živijo na dvoje- nih območjih in niso pripadniki italijanske ali madžarske 
'odnosti, odklanjajo dvojezične listine in zahtevajo izdajo 
1 samo v slovenskem jeziku. Skupina državljanov na 
")očju občine Lendava je pripravila peticijo in jo poslala 
''istru za notranje zadeve. V njej poudarjajo, da ne naspro- eio dvojezičnim dokumentom za pripadnike madžarske 
'odne skupnosti, menijo pa, da imajo kot Slovenci pravico 
Revati, da se jim izdajajo dokumenti samo v slovenskem 
®ku. 

^janje dvojezičnih dokumentov na narodnostno mešanem 
JJočju predstavlja uresničitev določbe o enakopravni rabi 
'tov, hkrati pa skupaj z zunanjo dvojezičnostjo (krajevna 
,6r|a, javni napisi itd.) predstavlja eno izmed zunanjih značil- 
ni tega območja. Take rešitve poznajo tudi v drugih drža- 
J'zato bi odstopanje od veljavne prakse pomenilo korak 

■ 'ai, še zlasti pa bi bilo treba proučiti, kakšne posledice bi to 
i' Jo za položaj slovenske narodne skupnosti v Italiji, kjer se 

Jonska narodna skupnost na Tržaškem srečuje s podob- 
^ zahtevami. 

^kateri pripadniki italijanske ali madžarske narodnosti, ki 
Se preselili z narodnostno mešanega območja na območje, 
j' ie uradni jezik samo slovenščina, bi želeli listine tudi 
Pijanskem oz. madžarskem jeziku. 

^imo, da bi tudi v tem primeru morali dosledno spoštovati 
'onske določbe, ki dvojezično poslovanje omejujejo na 
'odnostno mešana območja, če pa bi se opredelili, da ta iv'ca pripada pripadnikom narodnosti tudi zunaj teh ob- 
1{ii, bi bilo treba spremeniti zakone in uveljaviti načelo, da 
dokumenti izdajajo na zahtevo državljanja samo v sloven- 
J" jeziku ali dvojezično. S tako ureditvijo bi odstopili od te|a dvojezičnosti na narodnostno mešanih območjih in 
®'iavili prosto izbiro pripadnikov manjšine pa tudi pripadni- 
' večinskega naroda o tem, kakšne dokumente bodo dobili. 

pripadniki madžarske narodne skupnosti je povzročila 
nejevolje nedosledna pisava imen in priimkov v izvirni 

.' ker zaradi tehničnih težav v bazah podatkov ta imena 
Pisana v madžarskem pravopisu. Po ocenah strokovnja- 

. bo mogoče te pomanjkljivosti odstraniti šele v daljšem 
JVriem obdobju. Do takrat pa si organi za notranje zadeve 
,ja9ajo tako, da se državljanom izdajajo dokumenti, napi- 
sa pisalne stroje ali ročno. Temu navidez obrobnemu 
^nju bo treba posvetiti vso pozornost, saj gre za uresni- 

u"6rie izmed temeljnih pravic pripadnikov narodnih skup- 
in' ki jih razen naše notranje zakonodaje jamčijo tudi 
Orodni dokumenti, h katerim pristopa tudi naša država. 

Sevalec 

4. Na področju upravnih zadev prometa vozniško in prometno 
dovoljenje izdajata dvojezično, druge listine s tega področja 
pa se izdajajo samo v slovenskem jeziku (evidenčni list za 
voznika, evidenčni list za vozilo, dovoljenje za voznika 
inštruktorja, dovoljenje za učitelja predpisov, priglasnica za 
opravljanje izpita za voznika motornih vozil, potrdilo o oprav- 
ljenem vozniškem izpitu, testne pole za opravljanje vozni- 
škega izpita). Tudi to je eno izmed odprtih vprašanj, ki jih bo 
treba upoštevati pri dopolnitvi zakonodaje s tega področja. 

VI. DVOJEZIČNO POSLOVANJE V JAVNIH ZAVODIH 

V skladu z zakonom in s statuti občin je na narodnostno 
mešanih območjih zagotovljeno dvojezično poslovanje tudi 
v javnih zavodih. Po podatkih, ki so jih posredovala resorna 
ministrstva in občine je pri delu s strankami zagotovljena 
uporaba obeh jezikov in dvojezični obrazci, tako da lahko 
ugotovimo, da je stanje na tem področju zadovoljivo. 

Socialno zdravstveni zavodi zagotavljajo nujno potrebno šte- 
vilo delavcev, ki obvladajo oba jezika. Težave pa nastajajo 
v tistih zavodih, ki sprejemajo varovance z narodnostno meša- 
nih območij v celodnevno oskrbo (domovi, bolnice) kjer je 
zaradi kadrovskih stisk težko zagotoviti stalno prisotnost 
osebja, ki obvlada oba jezika. Tudi v zdravstvu je bližje real- 
nim kadrovskim možnostim obveznost, da v vsaki zdravstveni 
ustanovi na narodnostno mešanem območju omogočijo 
oskrbo in zdravljenje pacienta v njegovem maternem jeziku, 
ni pa mogoče pričakovati, da bo vse osebje v teh domovih 
obvladalo oba jezika. 

Poslovanje vzgojnoizobraževalnih organizacij urejajo 
posebni predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, ki dolo- 
čajo, da šole z italijanskim učnim jezikom in dvojezične šole 
poslujejo dvojezično in je zanje zagotovljena tudi dvojezična 
dokumentacija in druga gradiva, ki so potrebna za delo (testi 
znanja, izpitna gradiva itd.). Notranje poslovanje šol z italijan- 
skim jezikom poteka v italijanskem jeziku, dvojezičnih šol pa 
dvojezično. 

V preteklosti je bila na obali večkrat postavljena zahteva, naj 
bi tudi slovenske šole, na narodnostno mešanem območju 
izdajale dvojezične dokumente. Predlagatelji takih rešitev se 
sklicujejo na splošne določbe, da je poslovanje na narod- 
nostno mešanih območjih dvojezično. Predpisi s področja 
vzgoje in izobraževanja dvojezičnega poslovanja v slovenskih 
šolah na obali ne predvidevajo. Na narodnostno mešanem 
območju v obalnih občinah imamo dva tipa vzgojnoizobraže- 
valnih organizacij: ene delujejo v italijanskem jeziku in se 
vanje vključujejo praviloma učenci italijanske narodnosti, 
druge pa so namenjene slovenskim učencem. Glede na to 
menimo, da je pravica do rabe maternega jezika pripadnikom 
italijanske narodnosti v celoti zagotovljena menimo pa, da 
v vzgojnoizobraževalnih organizacijah, ki so v načelu name- 
njene izključno slovenskim učencem, ni potrebno izdajati 
dvojezičnih dokumentov. Razumljivo pa je, da tudi te organi- 
zacije upoštevajo predpise o zunanji dvojezičnosti (napisne 
table itd.). 

V posebnem položaju pa so tiste izobraževalne organizacije, 
ki sicer poslujejo v slovenskem jeziku, so pa namenjene vsem 
učencem, ne glede na narodnost, na primer glasbene šole. 
Menimo, da bi take šole, ki delujejo na narodnostno mešanem 
območju, morale izdajati dvojezične javne listine. 

Po poročilih, ki so nam jih posredovali izvršni sveti občin je na 
narodnostno mešanih območjih tudi v drugih javnih službah 
kot so pošte, banke, trgovske organizacije itd. zagotovljena 
pripadnikom narodnosti možnost uporabe maternega jezika 
in dvojezičnega poslovanja. Enote bank in pošt imajo dvoje- 
zične obrazce in zaposlene delavce, ki obvladajo tudi jezik 
narodnosti. V splošnem tudi poslovanje v teh službah ocenju- 
jejo kot zadovoljivo, čeprav se tu pogosteje srečujemo z nedo- 
slednostmi, ki so pogosto rezultat kadrovskih težav, pomanj- 
kanja finančnih sredstev, pa tudi neurejenega stimuliranja 
delavcev, ki delajo v njih. 
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VII. ZUNANJA DVOJEZIČNOST NA NARODNOSTNO 
MEŠANIH OBMOČJIH 

Zakoni in statuti občin zagotavljajo pripadnikom italijanske in 
madžarske narodne skupnosti enakopravno rabo jezika tudi 
pri rabi krajevnih imen, javnih napisih na javnih zgradbah, 
podjetjih, cestah in ulicah na narodnostno mešanih območjih, 
pri dvojezičnih napisih in pečatih, na plakatih, oglasih in 
drugih javnih obvestilih. Podrobneje so obveznosti in naloge 
vidne dvojezičnosti urejene v odlokih občin. 

Kljub jasnim predpisom glede dvojezičnih napisov prihaja do 
pojavov malomarnosti in nedoslednega uresničevanja teh 
določb v praksi. Najmanj težav je z napisnimi tablami javnih 
ustanov, cestnimi oznakami in uličnimi oznakami. Pri poime- 
novanju ulic in naselij prevladuje praksa, da se v največji 
možni meri uporabljajo izvirna, avtohtona, krajevna in zgodo- 
vinska imena, ki so ponekod tudi italijanskega oz. madžar- 
skega izvora. Cestne obvestilne table in napisi podjetij in 
zavodov so dvojezični. Izvajanje zunanje dvojezičnosti sprem- 
ljajo in kontrolirajo komunalne in druge inšpekcije v občinah. 
Veliko več nespoštovanja predpisov pa ugotavljajo inšpekcij- 
ske službe v gospodarstvu, še posebej pri novih trgovskih in 
drugih organizacijah, ki so se pojavile v zadnjem času. 

2. Analiza prakse dvojezičnega poslovanja kaže, da kljub 
normativnim določbam in dolgoletni tradiciji v praktičnem 
uveljavljanju rabe obeh jezikov prihaja do pomanjkljivosti, do 
teh vprašanj, pa tudi pozornosti kadrovskih in materialnih 
težav, s katerimi se srečujejo organizacije na narodnostno 
mešanih območjih. Zato je naloga državnih in pravosodnih 
organov, da dosledno spoštujejo in uveljavljajo zakonske 
določbe o rabi obeh jezikov, dosledno spoštujejo zahteve po 
znanju obeh jezikov za tiste delavce, ki se zaposlujejo na 
delovnih mestih, kjer poslujejo dvojezično in da posvečajo 
posebno skrb izobraževanju in izpopolnjevanju že zaposlenih 
delavcev, ki delajo na takih delovnih mestih. 

3. Izvajanje predpisov o dvojezičnem poslovanju prinaša 
upravnim in pravosodnim organom dodatne stroške, zato je 
treba tem organom zagotoviti zadostna materialna sredstva, 

da bodo lahko izpolnjevali svoje naloge in dodatno stimuliral 
delavce, ki opravljajo te naloge. Doslej so se ta sredstv 
zagotavljala iz posebne proračunske postavke, vendar nis 
zadoščala za pokritje teh nalog. Predlagamo, da se v prihod 
nje ta sredstva zagotavljajo državnim in pravosodnim orga 
nom neposredno v okviru njihovih proračunov. 

Materialna stimulacija za delo pravosodnih in upravnih delav-," 
cev je zagotovljena, stimulacija za delavce v javnih zavodih pa 
razen na področju izobraževanja ni urejena. Menimo, da btor 
morali v vseh upravnih organih in javnih službah pri spodtW 
janju delavcev za dvojezično poslovanje izhajati iz skupnima 
izhodišč. 

4. Izdajanje dvojezičnih dokumentov na narodnostno me&j ^ 
nih območjih predstavlja uresničitev določbe o enakopravn^ 
rabi obeh jezikov, hkrati pa skupaj z zunanjo dovjezičnostjj' 
(krajevna imena, javni napisi) predstavlja eno izmed zunanji' 
značilnosti tega območja, zato je treba na taki ureditvi vztra^ 
jati tudi naprej. ^ 

■ ni?i' 5. Zagotavljati je treba, da bo raba obeh jezikov uveljavile"1!^ 
v javnih službah, ki so namenjena vsem občanom na naro" ^ 
nostno mešanih območjih. lai 

lr| 
6. Dosledno je treba spoštovati določbe o zunanji dvojezičf10^ 
sti in skrbeti za izvajanje predpisov o javnih napisih, plakati'3 ire 
nju in drugih obvestilih, ki so zunanji izraz narodnosnoj 
mešanega območja. 

h 
7. Analize dvojezičnega poslovanja, ki jih pripravljajo drža*" jos 
organi se omejujejo na pregled normativne ureditve, "'J** 
oceno njene primernosti, praktične izvedbe predpisov in moj J®1 

nosti za njihovo uresničevanje. Nedorečeno pa ostal st 
temeljno vprašanje: kako doživljajo dvojezično poslovanj 
državljani, ki jim je namenjeno. Zato predlagamo, da vlaj ' 
v letu 1994 spodbudi raziskavo, ki bo skušala najti odgovor" n 
to vprašanje in bo odgovorila kako doživljajo dvojezi' 
poslovanje v praksi državljani italijanske in madžarske nar' 
nosti in kako ga doživljajo prebivalci na celotnem 
nostno mešanem območju. 

naro1* b 
od !ei 

Dvojezično poslovanje v sosednjih državah Republike Slovenije: Italiji, Avstriji, na Madžarskem f&ri 
Hrvaškem — 'adi 

UVOD 

Gradivo je pripravil Inštitut za narodnostna vprašanja na pod- 
lagi gradiva, ki ga hrani njegov Specializirani INDOK center, 
ob sodelovanju sodelavcev iz zamejstva. Pri pripravi gradiva 
smo konzultirali tudi sodelavce iz Hrvaške: iz Centra za zgo- 
dovinske raziskave / Centro di ricerche storiche iz Rovinja ter 
iz Pedagoške akademije iz Pule. Gradivo bo služilo kot prispe- 
vek k razpravi o informaciji o dvojezičnem poslovanju v Slove- 
niji. 

Gradivo zajema najpomembnejše pravne vire za urejanje dvo- 
jezičnega poslovanja v sosednjih državah ter nekatere odprte 
probleme v praksi. Osredotočili smo se na vprašanje pravic 
slovenske manjšine do uporabe materinega jezika v stikih 
z upravnimi in javnimi oblastmi ter možnosti za enakopravno 
uporabo slovenskega jezika. 

Iz zbranega gradiva je razvidno, da med temi državami obsta- 
jajo vsebinske razlike v pristopu k urejanju pravic manjšin do 
enakopravne uporabe jezika manjšin. Dve sosednji državi, 
Italijo in Avstrijo zavezujeta že skoraj štirideset let k spoštova- 
nju te pravice dva pomembna mednarodnopravna doku- 
menta. Zato je v teh desetletjih v obeh državah to vprašanje 
prisotno tako v notranjepravni ureditvi, kot tudi v praksi. Se 
zlasti pa se to odraža v zavesti pripadnikov slovenske manj- 
šine, ki so potrebo po uveljavljanju dvojezičnosti (pri zunanji 
dvojezičnosti in toponomastiki, izdaji dvojezičnih dokumen- 
tov, dvojezičnem poslovanju sodnih in upravnih organov ter 
izdaji dvojezičnih odločb) izoblikovali kot eno osrednjih žah- 
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tev, tako na ravni kolektivnih kot tudi na ravni posamezn'' j"e 
pritožb. r,aJ 

l' '8d| 
11'Sar Zato je prikaz, ki zajema dvojezično poslovanje v ltall)',T„, 

Avstriji bolj izčrpen, saj zajema poleg zakonske podlag® > 
prakse tudi mednarodnoravne vire in stališča manjšine 
roma posameznikov iz vrst manjšine. Za prikaz, ki se na. 
na Madžarsko je značilno, da so pravni akti novejšega da1W T 
in jih praksa glede uporabe slovenskega jezika še ni preve' min« 

^in 
V ta pregled smo vključili tudi Republiko Hrvaško, čepr^, 
položaj tam živečih Slovencev v mnogočem pravno še "Iz - 
rečen, kljub temu, da jih Ustava Republike Hrvaške in . 
zakon o človekovih pravicah in svoboščinah in o PraVLg   „L „„„t; „I; „ □onUP'V etničnih in narodnostnih skupnosti ali manjšin v Repul 

Hrvaški, kakor tudi uradna tolmačenja, označujejo kot 
šino. Prikaz smo dopolnili s pregledom dvojezičnega P05'"'! 

rna" »dt 
iSl / "a. 

nja v Istri, ki se nanaša na pravice italijanske manjšin®^, 
podatki so še posebej zanimivi za primerjavo z ravnijo Pra 

ki so italijanski manjšini zagotovljene v Sloveniji. 

DVOJEZIČNO POSLOVANJE V AVSTRIJI 
I. ZAKONSKA PODLAGA .-(J L 
Na ravni mednarodnopravnih in avstrijskih ustavnih d°$iflik/ 
najbolj obsežno definira pravice do enakopravnosti nnaiJLi 
skega jezika sedmi člen Avstrijske državne pogodbe (Ay 

leta 1955: 

»3 / V upravnih in sodnih okrajih Koroške, Gradiščans^6 

\ys 

'dri 

P 
K 

Uri 
fri 
'lak 

po roče v$ if0 



al. 
vjerske s slovenskim, hrvatskim ali mešanim prebivalstvom 
so* slovenski ali hrvatski jezik dopuščen kot uradni jezik 
idfdatno k nemškemu. V takih okrajih bodo označbe in napisi 
la-Jpografskega značaja prav tako v slovenščini ali hrvaščini 

toor v nemščini«. 

ivi'strijska zvezna vlada je o tej točki člerra 7 iz.delala v okviru 
pa^lošnih pripomb na državno pogodbo še »razširjene pri- 
ti13mbe« v katerih pravi, da »so določila 3. točke 7. člena bolj 

»u- roka, kot 66. člen senžermenske mirovne pogodbe, ker 
'lajajo slovenščino kot uradni jezik dodatno k nemščini 

sodišča in urade slovenskih, hrvaških in mešanih okrajev na 
loškem, Štajerskem in Gradiščanskem«. Posebej so v pri- 

»j.lbah zapisali, da »ta določba ne potrebuje nobene izved- 
bi !ie zakonodaje in jo je treba neposredno izvajati«. Za izved- 
tjoirii zakon se je vlada že takrat odločila le pri določbah 
jit topografskih dvojezičnih napisih, 
ra- !'a 1959 je parlament sprejel dva zakona, ki se nanašata na 

'fstvo manjšin. Glede uporabe slovenščine kot uradnega 
|(|l*ika poleg nemščine je bil 19. marca 1959 sprejet Zakon 
3j "Porabi slovenskega jezika pred sodišči, ki je slovenskemu 

tiku odvzel značaj uradnega jezika in mu dal le pomožni 
'ačaj in še to le v treh obmejnih sodnih okrajih (Borovlje/ 
vlach, Pliberk/Bleiburg in Železna Kapla Eisenkappel), 

Witiesto v dotedanjih 9 sodnih okrajih. 19. marca 1959 je bil 
rTeiet tudi Zakon o manjšinskem šolstvu, ki je ukinil obvezno 
:nT0jezično šolstvo. 

'ton o uporabi slovenskega jezika pred sodišči iz leta 1959 
iV" 'ošteva slovenščino le kot pomožni jezik, saj določa pravico 
n^veščanja s pomočjo tolmača, javne knjige se vodijo samo 
0' Jemškem jeziku, notranji jezik poslovanja je nemški. Veljav- 
ialllst zakona je omejena na prvostopenjska okrajna sodišča, 
iflj 

Mem naj navedemo še dejstvo, da ta zakon nima sankcij- 
rfl 'h določb, kar pomeni, da zaradi neizpolnjevanja zakona 
5n'"e ne more biti kaznovan. Sodna praksa na Koroškem, na 
o« emiju za katerega velja sodni zakon iz leta 1959, je poka- 
0" 'a. da se tudi določbe tega zakona, še posebej pa določbe 

^vne pogodbe, izvajajo le deloma ali pa sploh ne. 

'ede dvojezičnega poslovanja v upravi je še slabše s pravico 
•, Uporabe slovenščine. Le-ta ni bila nikdar uresničena 

j^aksi, niti niso bili nikdar sprejeti izvedbeni pravni akti 
,'ern. Obstaja le nekaj internih okrožnic, ki niso bile nikdar 

*■' J<1no objavljene. 

it1"'les urejajo rabo slovenščine na področju sodstva in 
rave Zvezni zakon o pravnem položaju narodnostnih sku- 

(|
v Avstriji (7. VII. 1976) in naslednje uredbe: 

'IJdba avstrijske zvezne vlade o določitvi sodišč, upravnih 
6rij nov in drugih uradov, pred katerimi je slovenski jezik ^Ijen kot uradni jezik dodatno k nemškemu jeziku (31. V. 
d h ureja uporabo slovenščine pri uradih, priznava slovens- ki0 kot dodatni jezik le v 13 občinah (od 39 občin na dvoje- 

rl Jem območju). S tem je izključena uporaba slovenščine na 
i sk i h uradih 22 občin. ,vl' 
%a avstrijske zvezne vlade o določitvi področij, v katerih 

aV'eba namestiti topografske oznake v nemškem in sloven- 
ji Jeziku (31. V. 1977). 
ia"( ^ba avstrijske zvezne vlade o določitvi slovenskih oznak 
p ^selja (31. V. 1977). 

3"'' 'Aeznem zakonu o pravnem položaju narodnostnih skupin 
2»trij| (7. VII. 1976) in uredbi je slovenščina kot dodatni 

jezik priznana pri teh uradnih organih: 
y občinskih uradih 13 občin in sicer: Žrelec, Borovlje, 
?> Bistrica v Rožu, Šmarjeta v Rožu in Bilčovs v okraju 

> J^ec-dežela; Pliberk, Suha, Globasnica, Žitara vas in 

F "lak3 Kapla v okra'u Velikovec; Rožek in Šentjakob v okraju 
" U"' 9 krajevnih žandarmerijskih poveljstvih v navedenih 13 ir)ah, 

, 3 okrajnih sodiščih: Pliberk, Železna Kapla in Borovlje; 
* \ii 3 sodiščih za spore iz delovnega razmerja: Celovec, lak in Velikovec; 

roče valeč 

- pri 3 okrajnih žandarmerijskih poveljstvih: Celovec-dežela, 
Beljak-dežela in Velikovec; 
- pri 3 okrajnih glavarstvih: Celovec-dežela, Beljak-dežela in 
Velikovec; 
- pri 2 okrajnih agrarnih uradih: Celovec in Beljak; 
- pri 3 geodetskih uradih: Celovec, Beljak in Velikovec; 
- pri 2 uradih za kontrolo meril: Celovec in Beljak; 
- pri 3 uradih za zaposlovanje: Celovec, Beljak in Velikovec; 
- pri 8 carinarnicah: Celovec, Ljubelj-predor, Podklošter, 
Podrožca, Beljak, Pliberk in Jezersko; 
- pri 2 finančnih uradih: Celovec in Beljak; 
- pri 3 okrajnih šolskih svetih: Celovec-dežela, Beljak-dežela 
in Velikovec; 
- pri uradu za preizkušnjo strelnega orožja v Celovcu; 
- pri inšpekciji za varstvo pri delu v Celovcu; 
- pri uradu za pokojninsko oskrbo invalidov v Celovcu; 
- pri uradu za rudarstvo v Celovcu; 
- pri deželnem šolskem svetu v Celovcu; 
- pri deželnem uradu za zaposlovanje v Celovcu; 
- pri varnostni direkciji za zvezno deželo Koroško v Celovcu; 
- pri deželnem žandarmerijskem poveljstvu za Koroško v Ce- 
lovcu; 
- pri deželni finančni direkciji za Koroško v Celovcu; 
- pri finančnem uradu za pristojbine in davke na promet 
v Celovcu; 
- pri Uradu koroške deželne vlade v Celovcu; 
- pri uradu za pobiranje deželnih dajatev v Celovcu; 
- pri inšpekciji za varstvo pri delu v kmetijskih in gozdnih 
obratih v Celovcu; 
- pri deželnem agrarnem senatu v Celovcu; 
- pri deželnem sodišču v Celovcu; 
- pri razsodišču socialnega zavarovanja v Celovcu; 
- pri javnem tožilstvu v Celovcu; 
- pri deželnem vojaškem poveljstvu v Celovcu; (v zadevah 
vojaškega nabora); 
- pri zvezni železniški direkciji v Beljaku (v zadevah oblastne 
uprave); 
- pri direkciji poštne in telegrafske uprave v Celovcu (v 
zadevah oblastvene uprave). 

Pri teh uradih lahko uveljavljajo slovenščino kot pomožni 
(dodatni) uradni jezik pripadniki slovenske narodnostne 
skupnosti, ki so avstrijski državljani in imajo svoje stalno 
prebivališče v okraju Celovec-dežela, Beljak-dežela in Veli- 
kovec. 

Med navedenimi uradi je precej takih, s katerimi občan zelo 
redko ali nikoli ne pride v stik. Največ opravkov imajo občani 
na občinskem uradu in ravno tam je območje veljavnosti 
zakona omejeno na 13 občin. 

Nedvomno je, da bi nekatera določila zakona lahko predstav- 
ljala solidno osnovo za izvajanje člena 7 Avstrijske državne 
pogodbe, vendar pa je teritorialna omejenost zakonodaje vso 
njeno vsebino popolnoma izničila. Teritorialno veljavnost 
posameznih določb zakonodaje so namreč določili na pod- 
lagi rezultatov popisa prebivalstva posebne vrste iz leta 1976, 
ki ga je manjšina ob podpori avstrijskih demokratov bojkoti- 
rala. Tako je zakonodaja teritorialno omejena na 13 občin od 
skupno 39 na dvojezičnem ozemlju. 

II. URESNIČEVANJE DVOJEZIČNEGA POSLOVANJA 
V PRAKSI 

Zakon o narodnostnih skupinah uvaja načelo individualnega 
uveljavljanja slovenščine kot uradnega jezika za vsak posto- 
pek znova in posebej. 

V tej manjšinskopravni ureditvi prihaja strnjeno do izraza 
restriktivno tolmačenje določil 7. člena ADP. Glavni značilno- 
sti tega pristopa sta v tem, da je številčni delež pripadnikov 
manjšine osnova za njihove pravice ter neenaka raven zaščite 
znotraj avtohtonega naselitvenega ozemlja narodne skup- 
nosti. 

Na Koroškem je s sprejemom Zakona o narodnostnih skupi- 
nah 1976 bistveno predrugačeno tolmačenje člena 7 Avstrij- 
ske državne pogodbe. Zakon določa, da lahko predstavniki 
manjšine uporabljajo svoj jezik pred sodišči in uradi oziroma 
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imajo pravico, da se njihove vloge obravnavajo v njihovem 
materinem jeziku, za predpisane uradne tiskovine pa lahko 
zahtevajo tudi prevod formularja. Uradi so zadolženi za 
sestavo protokolov v obeh jezikih in za izdajanje dvojezičnih 
pismenih uredb. Če uradnik v uradu, ki posluje s strankami, 
ne govori slovensko, mora preskrbeti uradnega prevajalca, 
kar seveda avtomatično pomeni, da poslovanje ni dvojezično. 

Sodišča v Borovljah, Železni Kapli in Pliberku so razmeroma 
dobro usposobljena za primere, ko je slovenščina po zakono- 
daji iz 1976-77 še dopuščena. 

V uradih je opazna velika razlika med dejanskim uveljavlja- 
njem dvojezičnosti v upravi in njeno normativno ureditvijo. 
Uporaba slovenščine v občinskih uradih in odborih ni bila 
nikoli natančneje predpisana, kljub temu pa uporabljajo 
v nekaj koroških občinah slovenščino na sejah, pri občinskih 
objavah, v zapisnikih ipd. O tem odloča občinski svet sam. Le 
v nekaterih občinah uporabljajo slovenski občinski odborniki 
v občinskem svetu tudi slovenščino. 

Na drugih upravnih področjih (policija, carina) je nekaj dvoje- 
zičnosti že zaradi narave dela, t.j. zaradi praktičnih potreb. Za 
zasebnopravne posle pošte in železnic (na primer za prodajo 
vozovnic) slovenščina ni priznana kot poslovni jezik. Za te 
v praksi zelo številne primere velja priporočilo Zakona 
o narodnostnih skupinah (1976), da naj uslužbenci uporab- 
ljajo slovenščino, kolikor jo obvladajo, če to olajša sporazu- 
mevanje s strankami. Zakon o narodnostnih skupinah tudi 
ureja uporabo slovenščine pri zavodih socialnega zavarova- 
nja (pokojninskega in bolniškega) in pri zbornicah (na primer 
delavski zbornici, trgovski zbornici). 

Uradniki v uradih, ki naj bi poslovali dvojezično, večinoma ne 
obvladajo slovenskega jezika. V praksi je večina poslovanja 
omejena na poslovanje preko prevajalca, kar posamezne 
postopke zavleče tudi za nekaj mesecev. Posamezni uradi pa 
ne upoštevajo niti tako opredeljenih predpisov, tako, da so se 
posamezni pripadniki slovenske narodne skupnosti morali, 
da so dosegli uveljavitev slovenskega jezika kot uradnega 
jezika, pritoževati vse do avstrijskega ustavnega sodišča. 

Te pravice je teritorialno možno uresničiti le v 13 do 39 
dvojezičnih občin. To so občine: Žrelec/Ebental, Borovlje/ 
Ferlach, Bilčovs/Ludmannsdorf, Sele/Zell, Pliberk/Bleiburg, 
Železna Kapla/Eisenkappel-Vellach, Globasnica/Globasnitz, 
Suha/Neuhaus, Žitara vas/Sittersdorf, Šmarjeta v Rožu/St. 
Margarethen i. R., Bistrica v Rožu/Feistritz i.R., št. Jakob 
v Rožu/St. Jakob i.R. in Rožek/Rossegg. 

Sedmi člen / točka 3 Avstrijske državne pogodbe sicer določa, 
da so označbe in napisi topografskega značaja na narod- 
nostno mešanih območjih v slovenščini ali hrvaščini kakor 
v nemščini, vendar vprašanje še vedno ostaja nerešeno. 
Vedeti moramo, da gre za 800 krajev na dvojezičnem ozemlju 
za katere obstajajo slovenska imena. Leta 1972 sprejet zakon 
o topografskih napisih, (sprejet sicer samo z glasovi sociali- 
stov) je zajel samo 205 (od skupno okoli 800) naselij narod- 
nostno mešanega ozemlja. Kot je znano zakona niso nikoli 
izvedeli, saj je že po nekaj postavljenih napisih prišlo do 
pogroma na dvojezične napise, ki so jih nemški nacionalisti 
na silo odstranili. Izvedbena določila k Zakonu o narodnost- 
nih skupnostih iz leta 1977 številko krajev zožujejo na 91 (na 
dvojezičnem območju Koroške je približno 800 naselij, kar 
pomeni, da so predpisi o krajevnih dvojezičnih napisih uve- 
ljavljeni le za šestino krajev dvojezičnega ozemlja). Od 91 
previđenih dvojezičnih topografskih napisov v 8 občinah 
v okraju Celovec - dežela in Velikovec, jih trenutno stoji dve 
tretjini, le v 71 krajih. Zakon o narodnostnih skupinah ne 
predpisuje dvojezičnih kažipotov in ne dvojezične označbe 
uradnih poslopij. 

Cenzus 25% slovenskega prebivalstva je bil osnova za določi- 
tev krajev, v katerih naj bi stali dvojezični krajevni napis. 
Način, kako so izračunali cenzus 25% še danes ni čisto 
pojasnjen. 
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III. MANJŠINSKE ZAHTEVE 

Slovenska narodna skupnost je ta merila odklanjala, med 
drugim tudi z bojkotom »tajnega ugotavljanja materinščine" 
leta 1976. Kljub temu so postali rezultati tega ugotavljanja ena 
od podlag za odredbe, ki določajo krajevno območje, kjer je 
slovenščina, vendar s številnimi omejitvami, dodatni jezik 
v uradih in sodstvu in kjer so dvojezični topografski napisi- 

Že v Spomenici koroških Slovencev iz letga 1955 je bila 
zapisana zahteva po uvedbi oddelkov za področje uprave, Ki 
zadevajo kulturno in gospodarsko življenje koroških Sloven- 
cev. V tem sklopu so zahtevali tudi poseben Referat za izobra- 
ževanje odraslih pri deželni vladi in referat za narodnostna 
vprašanja pri Uradu zveznega kanclerja (na Dunaju zdaj vodi 
ta referat dr. Heinz Tichy). Na Koroškem je bil leta 1974 (pod 
tedanjim deželnim glavarjem Hansom Simo) ustanovljen Biro 
za svetovanje in pospeševanje kulture slovenske narodne 
skupnosti, ki je deloval v sklopu Oddelka za kulturo. Novi 
deželni glavar, Leopold VVagner pa je znatno omejil možnosti 
njegovega delovanja. 

Leta 1983 je bil nato v sklopu Oddelka za kulturo dr. Pave' 
Apovnik imenovan za vodjo Oddelka za kulturo in pravn" 
svetovanje slovenske narodne skupnosti, od 21. XI. 1990 Pa 

vodi Biro za narodno skupnost / Volksgruppenburo, ki \e 

pododdelek direkcije Urada koroške deželne vlade. 

Dosedanje naloge v sklopu Oddelka za kulturo in pravno 
svetovanje v sklopu direkcije koroške deželne vlade (od apfi'a 

1990 Landesburgerservice) so: pospeševanje kulture, pravn" 
svetovanje, prevajanje (pravnih in upravnih tekstov za ^ I 
oddelke deželne vlade, okrajnega glavarstva in občin). Prav'3 \ 
zadnja naloga je posebnega pomena, saj pomaga uveljavlja" 
pravice manjšine do uporabe jezika. 

Nove in dodatne naloge Biroja za narodno skupnost: izdela^ 
predlogov za izboljšanje položaja slovenske narodne skupn"' 
sti, izdelava predlogov za izboljšanje odnosov med obe^3 

narodnima skupnostima v deželi; izdelava stališč k osnutko^ 
zakonov in uredb, ki zadevajo slovensko narodno skupno^ 
vključevanje v pogovore med Koroško deželno vlado in zve? 
nimi organi v zadevah slovenske narodne skupnosti; konta*' 
med deželno upravo in sosvetom za slovensko narodno skuP^ 
nost; dokumentacija časopisnih poročil o vprašanju narodn'J 
skupin; vodenje strokovne knjižnice; pripravljanje kongres"' 
o vprašanju narodnih skupin; poročanje o seminarjih, kongre" 
sih in podobnih prireditvah. 

Pomen zagotovitve pogojev za rabo slovenščine v delu up^j 
nih in sodnih oblasti sta izpostavili obe osrednji organiza^ 
koroških Slovencev v Operativnem koledarju, ki sta ga pr0C"^ 
žili 7. XII. 1979 zvezni vladi Republike Avstrije kot predlog z 

rešitev odprtih manjšinskih vprašanj. O tem govori točka jj 
ki določa, da je treba na dvojezičnem območju zapos" 
uradnike z znanjem obeh jezikov in postavlja rok 1. I. 198' 
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JAVNA RABA JEZIKA SLOVENSKE MANJŠINE V ITALIJI 

Zakonska podlaga 

Najpomembnejši mdnarodnopravni dokument je še vedno 
Posebni statut (Priloga II memoranduma o soglasju med 
vladami Italije, Združene kraljevine, Združenih držav in Jugo- 
slavije o Svobodnem tržaškem ozemlju), ki je bil podpisan 
v Londonu, 5. oktobra 1954. To je prvi dokument, ki sistema- 
tično obravnava vprašanje javne rabe slovenščine na Trža- 
škem (člen 5). Čeprav so določbe iz Posebnega statuta jasne 
'n zagotavljajo pravico do javne rabe slovenskega jezika, se 
v praksi niso v celoti uresničile, ker jih italijansko notranje 
Pravo ni nikoli v celoti potrdilo, zaradi različnih interpretacij 
veljavnosti Posebnega statuta. Osimskih sporazumov 
(Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugosla- 
vijo in Republiko Italijo), podpisana v Osimu 1975. člen 
8 osimskih sporazumov določa: da »takrat, ko neha veljati 
Specialni statut, priložen londonskemu memorandumu 
0 soglasju z dne 5. oktobra 1954, izjavi vsaka stran, da bo 
°hranila v veljavni notranje ukrepe, če jih je že sprejela pri 
dajanju omenjenega statuta, in da bo v okviru svojega notra- 
niega prava zagotovila pripadnikom zadevnih manjšin enako 
raven varstva, kot jo je določal Specialni statut.« Določilo 
Preambule, v kateri državi podpisnici »potrjujeta svojo privr- 
ženost načelu največjega možnega varstva državljanov - pri- 
padnikov manjšin«, pomeni napotek obema državama za 
sprejem notranjih pravnih aktov. 

Ustava Republike Italije iz leta 1947 ureja pravice manjšin 
v členu 6, ki določa, »da bo Republika sprejela ustrezne 
Pravne norme za varstvo jezikovnih manjšin.« V Posebnem 
statutu Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine iz leta 
'963 je v 3. člen zapisano, da je »v Deželi priznana enako- 
pravna obravnava vseh državljanov, kakor tudi jezikovnih 
^kupin, ki imajo pravico do ohranjanja lastnih etničnih in 
kulturnih značilnosti«. 

^ovenska manjšina živi v treh pokrajinah (Tržaški, Goriški in 
*'demski). Navedeni mednarodnopravni in ustavni temelji 
Pravne zaščite sicer določajo temeljna načela, vendar pa je 
v izvedbi v notranjem pravu vseskozi prihajalo do različne 
°bravnave Slovencev v treh Pokrajinah, kakor tudi v posamez- 
"'h občinah iste pokrajine. 

Jeritorialni obseg zaščite slovenske manjšine je eno od naj- 
J?'j spornih vprašanj, tako v interpretaciji mednarodnoprav- 
nih kot tudi notranjih zagotovil. Že v letu 1949 je Ukrep 
'®vezniške vojaške uprave št. 183 potrdil rabo slovenščine 
^delovanju občinskih uprav v naslednjih občinah: Devin- 
^abrežina, Dolina, Zgonik in Repentabor. V njem je rečeno, 
•j® lahko poteka delo občinskih svetov v navedenih občinah 
*aradi pripravnosti v slovenščini, prav tako kot so lahko v slo- 
ieiskem, poleg italijanskega, uradnega jezika, tudi zapisniki, 
■'radna sporočila, ki gredo iz občine pa morajo biti izključno 
1 "alijanščini, ali pa v italijanščini in slovenščini. Z odlokom 
pijanskega vladnega komisarja za tržaško ozemlje št. 

2 dne 29., 10. 1954 je bil omenjeni ukrep ohranjen v italijan- 
kem pravnem redu. 

P ravice slovenske manjšine so bile le delno uresničevane na 

Poročevalec 

območju, ki ne sovpada s navedenimi štirimi občinami iz 
Ukaza ZVU. Zakon z dne 8. junija 1990 št. 142 o Reformi 
krajevnih uprav prinaša veliko sprememb na področju krajev- 
nih uprav v Italiji s tem, da odpravlja stara določila iz let 1911, 
1915 in 1934. Na novo uvaja statutarno avtonomijo občin in 
pokrajin. Statuti naj bi vsebovali temeljna določila o organiza- 
ciji ustanove v okviru načel, ki jih določa državna zakonodaja. 

Raven zaščite slovenske manjšine se med občinskimi statuti 
razlikuje. Posebno v Videmski pokrajini so členi, ki omenjajo 
slovensko manjšino, skromnejši. 

Za uveljavljanje pravic slovenske manjšine, ne glede na terito- 
rialne omejitve sta posebnega pomena dva zakona: deželni 
zakon z dne 23. aprila 1981, št. 20 »Ustanovitev urada držav- 
Ijanovega branilca«, ki v členu 7, drugi odstavek pravi, da bo 
»pri organiziranju Urada treba upoštevati potrebe slovenske 
manjšine, da se bodo njeni pripadniki lahko izražali v svojem 
jeziku« in zakon št. 114 z dne 18. marca 1991 o vrnitvi 
v prvotno obliko poitalijančenih imen in priimkov, ki so bili 
spremenjeni v času fašističnega režima. 
Na pravico do rabe slovenskega jezika v delu sodišč se 
nanaša odlok Predsednika Republike z dne 22. septembra 
1988 št. 447 »Odobritev kazenskega postopka«, ki v členu 109 
zagotavlja pripadnikom manjšine zaslišanje v svojem jeziku in 
določa, da se v istem jeziku pišejo zapisniki zaslišanj. 

Uporabo slovenskega jezika v delu upravnih organov dolo- 
čata dva statuta: Statut rajonskih svetov občine Trst (pl. 96) 
in Statut Kraške gorske skupnosti (Comunita montana del 
Carso), ki vsebuje določila o rabi slovenščine na sejah in je bil 
dokončno potrjen z razsodbo Deželnega upravnega sodišča 
(sentenza n. 33/1992 dd. 17 fearbbio 1992). 

Notranji pravilnik Državnega sveta Furlanije-Julijske krajine 
s popravki, sprejetimi na zasedanjih z dne 27. in 28. novembra 
ter 4. decembra 1991 (stopili pa so v veljavo dne 29. januarja 
1992), v členu 124 govori o »uporabi jezika, ki je različen od 
italijanskega«. Določa pravico do ustne in pisne uporabe 
jezika, ki je različen od italijanskega, v deli± Deželnega sveta, 
v skladu z državnim zakonom in statutom FJK. 
Praksa uveljavljanja zakonskih pravic rabe slovenskega 
jezika 

Zgoraj našteti najpomembnejši pravni viri, iz katerih izhaja 
pravica do rabe slovenskega jezika, se v praksi različno izva- 
jajo. Zato potekajo stalna prizadevanja slovenske manjšine in 
njenih pripadnikov za dosledno izvrševanje pravnih določil. 

Razlike se pojavljajo med tremi Pokrajinami, kjer živi sloven- 
ska manjšina in tudi med posameznimi občinami znotraj 
pokrajin. 

V tražaških občinah Devin-Nabrežine, Dolina, Zgonik in 
Repentabor služi kot pravni temelj pravice do rabe sloven- 
skega jezika že zgoraj omenjeni ukaz ZVU z dne 2. 9. 1949, št. 
183. Iz tega določila so se razvile nadaljne možnosti rabe 
slovenščine, na primer v nekaterih konzorcijih, v katerih so 
zastopane omenjene občine. Pri tem velja omeniti, da se je na 
območju teh občin uveljavilo »administrativno« izvajanje 
Posebnega statuta, vsaj kar zadeva toponomastiko, javne 
napise in obvestila, ki sodijo v pristojnost občine. Raba slo- 
venskega jezika ni dovoljena na sejah tržaškega miljskega 
občinskega sveta ter na sejah tržaškega pokrajinskega sveta. 

V občinah Sovodnje, Doberdob in Števerjan v Goriški pokra- 
jini, je bila pravica do rabe slovenskega jezika na sejah občin- 
skih svetov in ob drugih priložnostih, uveljavljena v praksi pod 
pritiskom krajevnega javnega mnenja. Delno je pravica do 
rabe slovenščine (v toponomastiki, javnih napisih in obvesti- 
lih, na sejah nekaterih rajonskih svetov) uveljavljena tudi 
v nekaterih predmestnih predelih Trsta in Gorice. 

Na tistih območjih tržaške in goriške pokrajine, kjer Slovenci 
niso tako številčno prisotni (občine Milje, Krmin, Ronke, 
Tržič), Dolenja), so morebitni konkretni izrazi uresničevanja 
pravice do rabe slovenščine rezultat politične volje krajevnih 
občinskih uprav. 
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Slovencem iz Videmske pokrajine ni priznana enakopravnost 
z ostalimi Slovenci v Italiji, kar se odraža tudi na primeru 
uveljavljanja pravice do javne rabe slovenščine. 

V zvezi z rabo slovenskega jezika v delu pravosodnih organov 
je bilo sprejeto več razsodb. Po pritožbi tražaškega profesorja 
Sama Pahorja in njegovega odvetnika je ustavno sodišče 
Republike Italije sprejelo sklep št. 62 z dne 5. februarja 1992 
o »pravici pripadnikov slovenske manjšine v Italiji do uporabe 
slovenskega jezika v vseh administrativnih postopkih pred 
sodiščem, hkrati pa tudi pravico, da jim sodne oblasti odločbe 
izdajajo v slovenskem prevodu«. 

Prvi dvojezični sodni proces po členu 109. novega kazen- 
skega kodeksa (člen 109, 1988) je primer Menia - Malalan na 
Preturi v Trstu leta 1990. 

Do nespoštovanja omenjenega člena je prišlo v Goriški pokra- 
jini v primeru sovodenjskega župana Vida Primožiča, kate- 
remu ni bila omogočena raba slovenskega jezika med sodnim 
kazenskim procesom (Pretura di Gorizia, sentenza 17 maggio 
1991). Pravica do rabe slovenščine je bila naknadno potrjena 
z razsodbo tržaškega prizivnega sodišča oktobra 1992, 
s katero je bila razveljavljena odločba prve stopnje. 

Nedoslednosti pri spoštovanju pravic se pojavljajo tudi pri 
izdajanju dvojezičnih osebnih dokumentov, uradnih obvesti- 
lih, javnih publikacijah, javnih razglasih, napisih na javnih 
ustanovah ter imen krajev in ulic. Slovenščina v javni rabi se je 
dosledno uveljavila le v štirih občinah Tržaške pokrajine (npr.: 
dvojezične osebne izkaznice). 

Nekatere pravice pri dvojezičnem poslovanju še niso uveljav- 
ljene (npr.: pravica do prijavnice dohodkov in davčnega lista 
v slovenskem prevodu). 

Že pridobljene pravice, ki izhajajo iz zgoraj navedenih pravnih 
virov, na nekaterih ustanovah prepovedujejo z okrožnicami. 
Takšna primera sta: okrožnica direktorja Pošte Tržaške 
pokrajine V. Carbpne-ja o prepovedi sprejemanja in razpoši- 
ljanja pisem z naslovi v tujem jeziku iz leta 1985 ter sosledje 
pozitivnih in negativnih okrožnic v zvezi s pisno rabo slovenš- 
čine v tržaški občini. 

Zato si slovenska manjšina intenzivno prizadeva za sprejetje 
globalnega zaščitnega zakona, ki bi urejal pravice manjšine 
na vsem območju zgodovinske prisotnosti Slovencev v Furla- 
niji-Julijski krajini. 
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DVOJEZIČNO POSLOVANJE NA MADŽARSKEM 

I. ZAKONSKA PODLAGA 

Zakon o pravicah narodnih in etničnih manjšin na Madžar- 
skem, ki ga je v letu 1993 sprejel madžarski parlament, zago- 
tavlja uporabo jezika v celem sedmem poglavju: 

VII. poglavje 

Uporaba jezika 

k 

f - »člen 51. 1. V Republiki Madžarski lahko vsakdo vedno in 
povsod uporablja svojo materinščino. Pogoje za uporabo o 
jezika manjšin je država dolžna zagotoviti s posebnim za- 
konom. 

'E 

2. V postopkih civilnega in kazenskega prava ter v upravnih 
postopkih zagotavljajo uprabo materinščine pravni predpisi' 
ki se na to nanašajo. 
člen 52. 1. Tudi v parlamentu lahko uporablja delegat manj' 
šine materinščino. 

2. V postopkih civilnega in kazenskega prava ter v upravnil1 

postopkih zagotavljajo uporabo materinščine pravni predpisa 
ki se na to nanašajo. 

člen 52. 1. Tudi v parlamentu lahko uporablja delegat manj' 
šine materinščino. 

2. V skupščini lokalne samouprave lahko predstavnik manj; 
šine uporablja materinščino. Če je bila pripomba na se)1 

podana v jeziku ene izmed manjšin, je potrebno tekst le-tega 

oz. izvleček v madžarščini priložiti zapisniku. 

i- *>l 

*ni 

0r< 
ioc 

h 
3. Če živijo v naselju pripadniki manjšin, se lahko zapisnikiin Jj? 
sklepi skupščine poleg materinščine vodijo tudi v jeziku manj' 
šin. V primeru spora je verodostojen tekst v madžarščini. 

člen 53. Lokalna samouprava, lokalna samoupravna skupin8; 
ki deluje na pristojnem ozemlju ali manjšinska lokalna samo"' 
prava, ki še deluje znotraj lokalne samouprave, je dolžnfl 

zagotoviti, da: . 
a) se objava, odredbe, naznanila poleg madžarščine opr8vl 

tudi v jeziku manjšine; 
b) so tiskovine, ki se uporabljajo v upravnih postopkih, nfl 

razpolago tudi v jeziku manjšine; 
c) so napisi krajev in ulic, upravnih služb, table z imen 

upravnih organov, napisi le-teh oz. sporočila, ki se nanašal® 
na ta, poleg madžarščine z isto vsebino in obliko označ®n 

tudi v jeziku manjšine. 

člen 54. V naselju, kjer živijo pripadniki manjšine, je potreb1]" 
pri zaposlovanju v upravnih službah in drugih uslužbenk 
poleg splošnih strokovnih predpisov zagotoviti zaposlovanl 
oseb, ki poznajo jezik manjšine.« 
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Zakon LXXVII. iz leta 1993 o pravicah narodnih in etničnih 
Djšin. 

«6. novembra 1992 sta zunanja ministra Republike Slove- 
6 dr. Dimitrij Rupel in Republike Madžarska Geza Jes- 
'szky podpisala Spor&zum o zagotavljanju posebnih pravic 
"enski manjšini v Republiki Madžarski in madžarski 
'Odni skupnosti v Republiki Sloveniji. 

Drazum je vsebinsko in po širini na ravni najnovejših evrop- 
h in svetovnih določil o varstvu manjšin. Zagotavlja pravno 
stvo ter ohranjanje, razvijanje in svobodno izražanje celo- 
! (kulturne, jezikovne, verske) identitete. Pripadnikom 
'njšin zagotavlja: šolanje v materinem jeziku; enakopravno 
'abo obeh jezikov pri zemljepisnih imenih, javnih napisih, 
!<1 upravnimi in sodnimi organi, v pisni in ustni komunika- 
' prostorski in gospodarski razvoj območij, kjer živita manj- 
"i udeležbo manjšin pri odločanju na lokalni, regionalni in 
lavni ravni. 

'adi izvajanja določil sporazuma ni potrebno sprejeti novih 
spremeniti veljavne predpise. 

°razum zagotavlja svobodno uporabo njihovega jezika v: 

členu: Podpisnici zagotavljata pripadnikom manjšin svo- 
dno uporabo njihovega jezika v zasebnem in javnem življe- 
'• uporabo izvirnih imen in priimkov in njihovo vpisovanje 
'atične knjige. 
dPisnici se zavezujeta, da bosta na območjih, kjer manjšini 
'°htono živita, zagotavljali enakopravno uporabo obeh jezi- 

Posebej pri zemljepisnih imenih in javnih napisih, v org- 
''okalne samouprave, v pisni in ustni komunikaciji, pred 
'avnimi in sodnimi organi ter drugimi javnimi službami. 

kratkim sprejeta zgoraj predstavljena dokumenta še ne 
'°počata verificiranja njihovih določil v praksi. Slovenci na 
'barskem nimajo z Zakonom o pravicah narodnih in etnič- 

. Manjšin še nobene praktične izkušnje. Šele na lokalnih 
s
l,vah, ki bodo na Madžarskem novembra 1994, bodo tudi 
^dmih vaseh v Porabju, v katerih živijo Slovenci, izvolili 
'Odne svete, ki bodo imeli lokalne oziroma krajevne pristoj- 
ni - organizirani bodo v okvirih krajevne samouprave. 

.^ESNIČEVANJE DVOJEZIČNEGA POSLOVANJA 
PKAKSI . * ■ 
Jiezična poimenovanja krajev v slovenskem jeziku so 
^Ijavi v vseh sedmih vaseh s slovenskim prebivalstvom 
,0rabju. Dvojezične napise je mogoče zaslediti v porabskih 5eh na trgovinah, gostilnah, javnih zgradbah (vrtec, uradi 
Janov, šole, muzej, zveza Slovencev v Porabju, uredništvo 
°Pisa Porabje, zdravstveni domovi). 

s
5f6tično je zagotovljena možnost rabe slovenskega jezika 
udnih in v upravnih postopkih. V praksi do teh zahtev po 
'slovenskega jezika ne prihaja zaradi skromnega obvlado- 
•a slovenskega jezika (slovenskega narečja). Ta položaj je 

J"'tat zgodovinskih okoliščin (zlasti šolskega sistema), ki so 
počile, da se porabski Slovenci lažje izražajo v madžar- 
"n jeziku. 

"jezičnih dokumentov in formularjev ni. 

.Nečak-Luk, Albina: Od dvojezičnosti v šoli do dvojezič- 
!' v življenju in ob delu. - Dvojezičnost: individualne in 
,*Pene razsežnosti. - (Prispevki konference »Dvojezičnost 
.Jdividualne in družbene razsežnosti«. - Ljubljana, 13. 
i • sept. 1984). - Uredili: Albina Nečak-Luk in Inka Stru- 
' Ljubljana, 1984, str. 33-39. 

Renata: Informacija o položaju slovenske manjšine 
lr°

rabju (za AZU - Medakademijski odbor za proučevanje 
Ha2nih manjš>n in narodnosti). - INV, 1989, 39 strani. P*. Renata: Oblikovanje nove koncepcije zaščite manjšin 
J^džarskem s posebnim pogledom na položaj slovenske 
,TOne v Porabju. - INV, 1989, 15 str. 
p> Renata: O aktualnih vprašanjih manjšinske problema- na Madžarskem s posebnim pogledom na porabske Slo- 

vence. - Vestnik koroških partizanov (Ljubljana), 1990, 24. 
str. 90-93. 

DVOJEZIČNO POSLOVANJE NA HRVAŠKEM 

ZAKONSKA PODLAGA 

Ustava Republike Hrvaške 

iz leta 1991 določa, da je v »RH uradni jezik hrvaščina in 
pisava latinica. Na nekaterih področjih se poleg hrvaščine 
uporablja kot uradni jezik tudi drug jezik in pisava cirilica ali 
druga pod pogoji, predpisanimi z zakonom.« (člen 12) 

Pripadnikom manjšin zagotavlja rabo lastnega jezika in kul- 
turno avtonomijo (člen 15) 

Uresničevanje pravic manjšin v celoti obravnava »Ustavni 
zakon o človekovih pravicah in svoboščinah in o pravicah 
etničnih in narodnostnih skupnosti ali manjšin v RH« (1991) 

Ustavni zakon med drugim navaja, da bo RH zagotovila pri- 
padnikom vseh etničnih in narodnostnih skupnosti in manjšin 
javno in zasebno rabo jezika in pisave, kulturo in izobraževa- 
nje (člen 6, tč. c); določa, da imajo pripadniki vseh entičnih in 
narodnostnih skupnosti ali manjšin pravico uporabljati svoj 
jezik in pisavo v zasebnem in javnem življenju (člen 7). V obči- 
nah, kjer so pripadniki manjšine večina v skupnem številu 
prebivalcev, je poleg hrvaškega jezika in pisave v uradni rabi 
tudi jezik in pisava te manjšine oz. skupnosti. V lokalni samo- 
upravi lahko uvedejo uradno rabo dveh ali več jezikov in pisav 
glede na število pripadnikov in glede na interese etničnih in 
narodnostnih skupnosti ali manjšin (čl. 8). Občine z večino 
manjšinskega prebivalstva imajo poseben položaj, ki ga ureja 
posebni status v skladu z Ustavnim zakonom (čl. 13). Vzgoja 
in izobraževanje v manjšinskem jeziku se omogoči na željo 
pripadnikov manjšine (čl. 14). 

Narodnostna sestava sodnikov in uslužbencev občinskih 
sodišč v občinah s posebnim statutom mora ustrezati narod- 
nostni sestavi prebivalstva občine (čl. 39) 
Narodnostna sestava zaposlenih v policijski upravi mora 
ustrezati narodnostni sestavi prebivalstva občine (čl. 43) Kra- 
jevna imena se na področju z mešanim prebivalstvom napi- 
šejo najprej v hrvaščini, nato v jeziku manjšine (čl. 50). 

Določbe ustavnega zakona so splošne in se nanašajo na vse 
manjšine na Hrvaškem (Srbi, Muslimani, Slovenci, Cehi, Slo- 
vaki, Italijani, Madžari, Zidje). Temeljijo na številčni klavzuli 
(člen 8) kot pogoju za uradno lokalnim oblastem. Zagotavlja 
se kulturna avtonomija, višja stopnja pa tam, kjer je več kot 
50% manjšinskega prebivalstva, in to po podatkih popisa iz 
leta 1981, ko je bil tolikšen le delež srbskega prebivalstva 
v sedanji SAO Krajini. Zato je nova teritorialna zasnova komu- 
nalne ureditve odločilna, saj določena razdelitev vpliva na 
številčno porazdelitev etnij v posamezni enoti, s tem pa na 
njihove pravice, ker je številčna klavzula ključna pri določanju 
teh pravic. 

Slovenci imajo na Hrvaškem le individualne, ne pa tudi kolek- 
tivnih pravic. Po Ustavnem zakonu o človekovih pravicah in 
svoboščinah in o pravičan etnicnin m naroOiiusuiin &r>upno:>ii 
Slovenci ne spadajo med manjšine, ki jim je zagotovljena 
uradna raba materinščine. 

Načelo pridobljenih pravic narekuje spoštovanje do doslej 
sprejetih zakonov za uresničevanje pravic manjšin. Italijanska 
narodna manjšina v Istri ima dvojezične osebne izkaznice in 
dvojezične krajevne in druge napise v narodnostno mešanih 
občinah, v javni upravi in sodstvu imajo pravico do uporabe 
lastnega jezika. Ta določila še vedno veljajo. Ustrezna zako- 
nodaja zagotavlja dvojezično poslovanje in uporabo italijan- 
skega jezika na narodnostno mešanih območjih Istre. 

Praksa uresničevanja dvojezičnega poslovanja v Istri 

Pregled po posmeznih občinah 

V Umagu, Novigradu in Bujah je že uvedena dvojezičnost. 
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Toponomastika je dvojezična. Italijanščina je obvezen pred- 
met v vseh šolah od prvega razreda dalje. Dokumenti so 
dvojezični samo za pripadnike italijanske narodnosti. 

V občini Poreč, ki je bila prej le delno dvojezična in je imela le 
eno Skupnost Italijanov, se je zelo povečalo število oseb, ki so 
se opredelile kot Italijani, narasla je uporaba istro-beneškega 
narečja italijanščine. Nastalo je 7 novih Skupnosti Italijanov 
(npr. Višnjan, Vižinada). Na novo se odpirajo italijanski vrtci in 
šole. Število otrok, ki jih obiskujejo, je zelo v porastu. V topo- 
nomastiki je dvojezičnost krajevnih imen omejena na posa- 
mezna območja občine. 

V novonastali občini Vrsar je položaj podoben kot v Poreču. 
Uvaja se dvojezična toponomastika (za zdaj je je bolj malo). 
V pravosodju in javni upravi je zaželjeno, da zaposleni obvla- 
dajo oba jezika (tudi istrsko-beneško narečje), a bolj na pro- 
stovoljni osnovi kot na podlagi zakonskih določil. Dvojezični 
dokumenti se izdajajo samo pripadnikom italijanske manj- 
šine. 

Tudi v občini Labin je močno narasla zavest o pripadnosti 
italijanski manjšini, prav tako tudi uporaba jezika (narečja). 

V Rovinju je bila vedno zagotovljena dvojezičnost. V zaledju 
pa je bilo precej slabše. Zdaj je ob uporabi istro-beneškega 
narečja med pripadniki italijanske manjšine v velikem porastu 
tudi uporaba istriotskega narečja. V praksi je uporaba dvoje- 
zičnosti zelo razširjena. 

Za zaposlene v občinskih upravnih organih v Puli je na delov- 
nih mestih, kjer poslujejo s strankami, znanje italijanščine 
obvezno. 

Obstaja precejšen razkorak med realnim položajem in željam1. 
prebivalstva. Uporaba dvojezičnosti zadeva tako pripadnik® 
italijanske manjšine kot tudi neitalijanske prebivalce. V prej? 
njem pravnem sistemu v SFRJ je veljalo, da lahko vsak preb'- ■ 
valeč uveljavlja pravico do dvojezičnih dokumentov. Ni 
bilo treba dokazovati pripadnosti italijanski narodni manjšin' 
Kdor pa zdaj želi imeti dvojezične dokumente, mora dobiti o< 
Unije Italijanov potrdilo, da je pripadnik italijanske manjšine .« 

Splošne dvojezičnosti v občini ni in je verjetno ne bo (zaradit" 
številčne klavzule - nad 50% manjšinskega prebivalstva), 
oziroma je le v določenih delih občine. Mesto Pula ima dvoje- 
zične napise. Dvojezičnost v javni upravi in uradnih dokumen- 
tih je obvezna v mestu. Dvojezičnost v vsakdanjem življenju 
funkcionira, tudi tam, kjer ni zakonsko obvezna. Na istrskem 
področju je dvojezičnost potreba javnosti, saj so dvo-ali večje- 
zični pripadniki vseh narodnosti, ki tam živijo. Narodna zavest 
pripadnikov manjšin narašča, s tem pa tudi njihove želje 
zahteve. 

Vladajoča stranka Istrski demokratski zbor (IDS) zahteva dvo-r 

jezičnost za celotno Istro, kar je spet druga skrajnost, saj 
nekatera področja nikoli niso bila dvojezična. 

Hi 
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oročilo o odprtih vprašanjih vojne škode 

'[ada Republike Slovenije je na 38. seji dne 29. julija 1993 
■pavnavala: 

POROČILO O ODPRTIH VPRAŠANJIH VOJNE ŠKODE, 

vam ga pošiljamo na podlagi 271. člena poslovnika 
davnega zbora Republike Slovenije. 

ke "VOD 

ji 'Ustanovitev medresorske komisije za vprašanja vojne 
niMe 
ni 
jt osamosvojitvi Republike Slovenije so državljani, ki so 
"TOi materialno ali osebno škodo zaradi vojnih dogodkov 

f*8u II. svetovne vojne, pričeli uveljavljati odškodninske 
Jlevke, ki niso bili rešeni v nekdanji SFRJ. Zahteve posa- 
jenih skupin oškodovancev so oblikovala ter posredovala 
'avnim organom društva, v katera so se združili mobilizi- 

alfci v nemško vojsko, izgnanci in ukradeni otroci. Individu- 
'flp zahtevke vlagajo tudi drugi oškodovanci, zlasti interni- 

mi, svojci umrlih žrtev vojnega nasilja in državljani, ki jim je 
' uničeno imetje ali so utrpeli drugo materialno škodo. 

C1 iahtevki je bilo seznanjeno vodstvo Skupščine Republike 
'"enije oziroma vodstvo Državnega zbora. Vlada Republike 
Kenije in Predsednik Republike Slovenije. 

'obravnavi zahtev društev mobilizirancev v nemško vojsko, 
»tev izgnancev in drugih oškodovancev je bilo sprejeto 
''sče Predsedstva Republike Slovenije, da je nujno obrav- yati vprašanje obveznosti Nemčije v sklopu z vsemi drugimi 
'^enimi zahtevki žrtev 2. svetovne vojne. Skladno s tem 
''sčem je Vlada Republike Slovenije ob koncu leta 1992 
""ovala Medresorsko komisijo za vprašanja vojne škode. 
°9a komisije je priprava strokovnih podlag za obravnavo 
sPrejem usmeritev ter aktivnosti pri uveljavljanju vojne 
?*odnine in drugih vprašanj oseb, ki so med 2. svetovno 
'"o utrpele škodo. 

J^edresorsko komisijo je Vlada imenovala predstavnike 
u"ya mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko, Združenja 
0l|iziranih Gorenjcev v nemško vojsko v času 41 -45, Dru- 
»medvojnih izgnancev Slovenije, Zveze združenj borcev 
*. RHfl^On d Uri^o Clnuaniio 7oi fS\/4o -to nftl/nininnl/A In 

•aiidi 
Kv 

Rdečega križa Slovenije, Zavoda za pokojninsko in 
sko zavarovanje, Ministrstva za zunanje zadeve, Mini- 

. '■a za delo, Ministrstva za borce in vojaške invalide, Mini- 
la za zdravstvo, družino in socialno varstvo in Inštituta za 
sIŠo zgodovino. V času po ustanovitvi Medresorske komi- 
j® prišlo do reorganizacije Vlade Republike Slovenije in 

'družitve Ministrstva za delo, Ministrstva za borce in voja- 
'nvalide in dela poprejšnjega Ministrstva za zdravstvo, 

''no in socialno varstvo v Ministrstvo za delo, družino in 
'alrte zadeve. V medresorski komisiji so ob navedeni 

J9vi prisotni predstavniki društev, v katera se združujejo 
r^nezne skupine oškodovancev oziroma žrtev vojnega 

' la in strokovnjaki na posameznih področjih, ki so 
J®mbna za reševanje vprašanj vojne škode. Glede na 
,®i ugotovljeno problematiko bi bilo v sestavo medresor- 
komisije primerno vključiti tudi predstavnike Ministrstva 
'nance in Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, 
kovanje v medresorski komisiji zahtevajo tudi društva 

invalidov vojne in društev ukradenih otrok. 

J'sija je glede na to, da v času ob menjavi vlade in reorga- 
n®jii vladnih strokovnih služb, ni bilo možno zagotoviti 
Plev za njeno delo, pričela delovati šele v marcu 1993. Na 
J dveh sejah je komisija proučila razpoložljiva gradiva, ki 
.n v največji meri pripravila društva mobilizirancev v nem- 
, ['ojsko in društva izgnancev ter sprejela ugotovitve in 

'°9e, ki so sestavni del te informacije. 

1.2. Določitev vojne škode 

Po resoluciji Organizacije združenih narodov z 11. decembra 
1946 so agresorske države dolžne plačati vojno škodo žrtvam 
vojne. Morebitne spore rešujeta mednarodno sodišče 
v Haagu in Varnostni svet OZN. Ta načela so bila potrjena na 
mirovni konferenci leta 1947 v Parizu. 

Nekdanja Jugoslavija je takoj po koncu II. svetovne vojne 
sprejela predpise o prijavljanju in ugotavljanju vojne škode. 

Po pravilniku o prijavljanju in ugotavljanju vojne škode (Ur. I. 
DFJ, št. 44/45) se je štela za vojno škodo vsaka škoda, ki so jo 
povzročila vojaška ali druga oblastva, organizacije, ustanove 
ali posamezniki držav, ki so bile v vojnem stanju z Jugoslavijo 
in njihovi zavezniki in to v času od 6. 4. 1941 do konca vojne, 
enako tudi škoda, nastala s samim dejstvom vojne na ozemlju 
Jugoslavije ali zunaj njega, in sicer: 

a) izguba narodnega bogastva: 
- škoda na imovini jugoslovanske države, njenih podjetij, 
ustanov in zavodov; 
- škoda na imovini jugoslovanskih državljanov in pravnih 
oseb; 
- izguba narodnega dohodka, povzročena z vojno in okupa- 
cijo; 
b) izguba narodnega dohodka, povzročena z vojno in okupa- 
cijo; 
c) škoda, povzročena na življenju, zdravju in telesu, svobodi, 
spolni integriteti in časti državljanov; 
č) vojni izdatki; 
d) za vojno škodo se je štela tudi škoda, ki so jo zaradi vojnih 
razmer povzročili bivša jugoslovanska vojska, NOV in POJ, 
JLA in zavezniške vojske. 

V tem pravilniku so bili kot organi za ocenjevanje vojne škode 
postavljene okrajne komisije za vojno škodo, federalne komi- 
sije v posameznih federalnih enotah DFJ in državna komisija. 

Popis vojne škode je bil na območju Republike Slovenije 
opravljen v letih 1945 in 1946. Velik del dokumentacije 
o popisu vojne škode je ohranjen in dostopen v Arhivu Repu- 
blike Slovenije. Del podatkov, ki je v arhivih nekdanje SFRJ, je 
teže dostopen, vendar obstaja velika verjetnost, da še ni bil 
uničen. 

Skupna materialna vojna škoda na območju Jugoslavije je 
bila ocenjena na 36 milijard ameriških dolarjev. Za območje 
Republike Slovenije niso objavljeni zbirni podatki o oceni 
škode. Iz delnih podatkov pa je bilo ugotovljeno, da je bilo ob 
koncu II. svetovne vojne na območju Republike Slovenije: 

- od 1.380 km železniških prog uničenih 230 km ali 18%; 
- od 60 železniških mostov z razpetino nad 30 m uničenih 25 
ali 41%; 
- od 35 velikih železniških predorov neuporabnih 7 ali 20%; 
- od 18.000 železniških vagonov predvojnega voznega parka 
uničenih 8.500 ali 47%; 
- od 246.000 stanovanjskih, javnih in gospodarskih poslopij 
popolnoma uničenih 24.136 ali 9,8%; 
- bila so porušena 104 šolska poslopja z 246 učilnicami, 
delno uničenih pa 560 šolskih poslopij z 2.370 učilnicami. 

Osebna škoda, ki so jo državljani Republike Slovenije utrpeli 
zaradi mučenj, trpljenja in duševnih stresov med II. svetovno 
vojno, se odraža v poslabšanju zdravstvenega stanja in drugih 
posledicah. Osebno škodo so utrpeli predvsem borci NOB in 
drugi udeleženci NOB, zaporniki, interniranci, izgnanci, vojni 
ujetniki, osebe na prisilnem delu, ukradeni otroci in prisilno 
mobilizirani v nemško vojsko. 

Podatki o navedenih skupinah oškodovancev so zbrani le 
delno. 
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2. DOSEDANJA IZPLAČILA VOJNE ODŠKODNINE 
2.1. Konfiskacija nemškega premoženja 

Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije je 21. 
novembra 1944 sprejel odlok o prehodu sovražniškega imetja 
v državno svojino, o državnem upravljanju imetja odsotnih 
oseb in o zasegi imetja, ki so ga okupatorske oblasti prisilno 
odtujile (Ur. I. DFJ, št. 2/45). Z dnem uveljavitve tega odloka je 
prešlo v državno svojino vse imetje nemškega rajha in njego- 
vih državljanov, ki se je nahajalo na ozemlju Jugoslavije in vse 
imetje oseb nemške narodnosti. Po tolmačenju Predsedstva 
ASNOJ (Ur. I. DFJ, št. 39/45) so se za osebe nemške narodno- 
sti, katerim je bilo zaplenjeno imetje, šteli jugoslovanski 
državljani, ki so se pod okupacijo izjavili ali so veljali za 
Nemce, ne glede na to, ali so pred vojno kot taki nastopali ali 
pa so veljali za Hrvate, Slovence ali Srbe. Državljanske pravice 
in imetje so bile odvzete jugoslovanskim državljanom nemške 
narodnosti, nemškega porekla ali priimka. Po zakonu o konfi- 
skaciji imovine in o izvrševanju konfiskacije so bile povsod, 
kjer se je nahajala imovina nemške države in njenih državlja- 
nov, ali oseb nemške narodnosti, nemškega porekla ali nem- 
škega priimka, postavljene okrajne oziroma mestne komisije. 
Komisije so morale konfiscirati nemško premoženje in pri 
pristojnih sodiščih vknjižiti stvarne pravice do 15. septembra 
1945. 

Po nemških podatkih je v letu 1944 stalno prebivalo na 
območju Jugoslavije 510.800 oseb nemške narodnosti, ob 
popisu prebivalstva v letu 1948 pa jih je bilo le še 12.000. 
Ostali so bili izgnani, asimilirani oziroma so umrli v dogodkih 
ob koncu vojne ali ob transportu iz Jugoslavije. 

Na območju Republike Slovenije je po podatkih popisa prebi- 
valstva v letu 1931 stalno prebivalo 28.988 nemško govorečih 
državljanov. Ocenjuje se, da je bilo ob koncu vojne zaple- 
njeno imetje preko 24.000 izgnanih oseb nemške narodnosti, 
nemškega porekla ali z nemškim priimki. Okrog 2000 se jih je 
asimiliralo v Slovence, 2000 pa v Madžare. Njihove vojne 
izgube se ocenjujejo na 1000 oseb, ob popisu 1948 pa jih je 
bilo še 2000. Od teh se je kasneje večina izselila. 

Premoženje, ki je bilo konfiscirano osebam nemške narodno- 
sti, ni predmet denacionalizacije po zakonu o denacionaliza- 
ciji iz leta 1992. Ker je odškodnino za to izgubljeno premože- 
nje oškodovancem dala Nemčija in poskrbela za njihovo soci- 
alno varnost, tudi sami nimajo več terjatev do Republike 
Slovenije. Glede na to je možno navedeno premoženje šteti za 
obliko vojne odškodnine. Del dosedanje družbene lastnine, ki 
izvira iz tega premoženja, bo podlaga za oblikovanje Sklada 
za poplačilo vojne odškodnine po določbah zakona o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij. 

2.2. Izplačila Nemčije, ki se štejejo za vojno odškodnino 

Iz informacije Zveznega izvršnega sveta iz leta 1990 je raz- 
vidno, da so nemške oblasti izplačale Jugoslaviji naslednje 
dajatve, ki imajo naravo vojne odškodnine: 

2.2.1. Izplačilo vojnih reparacij 
Jugoslavija je realizirala, od skupno prijavljenih 36 milijard 
dolarjev reparacij v ožjem smislu, ugotovljenih skladno s pari- 
škim sporazumom o nemškinh reparacijah iz leta 1946, le 36 
mio dolarjev ali 0,1% te vsote in še to v strojih in transportnih 
sredstvih. 

2.2.2. Ustavitev postopka za plačilo vojnih reparacij v letu 
1993 
Po mednarodnem sporazumu, podpisanem 1953. leta v Lon- 
donu, je bil nadaljnji postopek v zvezi z reparacijami in zahte- 
vami zavezniških držav iz druge svetovne vojne ustavljen do 
sklenitve dogovora o miru z Nemčijo. 

2.2.3. Odškodnine žrtvam medicinskih poskusov 
Odškodnina za vivo - eksperimente preživelih jugoslovanskih 
državljanov je po resoluciji ECOSOC združneih narodov iz 
leta 1951 in na osnovi bilateralnega sporazuma iz leta 1963 
znašala 8,000.000 DEM. To vsoto je Jugoslavija izplačala 
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preživelim osebam, na katerih so bili delani medicinski ekspe- 
rimenti. 

2.2.4. Pavšalno plačilo za prevzeto pokojninsko dobo, prebito l| 
v Nemčiji (A 
Po sporazumu iz leta 1956 je Jugoslavija dobila 26,000.000 
DEM, za zahtevke za odškodnino za socialno zavarovanje h, 
delavcev, ki so delali v Nemčiji pred sklenitvijo tega spora- k 
zuma. Na podlagi tega sporazuma so bila jugoslovanskim 
državljanom s stalnim prebivališčem v Jugoslaviji priznana il. 
kot jugoslovanska pokojninska doba vsa obdobja zavarovanja 
in z njimi izenačena obdobja, prebita na območju Nemčije do 
31. 12. 1955. 

2.2.5. Obnovitev zahtev za plačilo vojnih reparacij v letu 1962 
Jugoslavija je leta 1962 postavila Nemčiji uradni zahtevek za|re 
odškodnino za žrtve fašističnega preganjanja podobno, kol 
so to storile in tudi uspele zahodnoevropske države: Francija. 
Norveška, Danska, Belgija, Holandija, Luksemburg, Velika 
Britanija in Grčija. 

Zahtevek je Nemčija zavrnila, češ da z Jugoslavijo še nima ite, 
diplomatskih odnosov. Leta 1964 se je Nemčija izgovarjala, da jjr 
ne bo plačala vojne odškodnine, ker je Jugoslavija priznalajja 
Demokratično republiko Nemčijo. Leta 1964 se je ves svetovni ijj 
tisk razpisal, kako Nemčija ignorira zahtevke Jugoslavije;s 
o vojni odškodnini (Delo, 7. 2. 1964). 5in 

2.2.6. Plačilo kredita (ki se ne odplačuje) namesto vojn6 

odškodnine 
Leta 1968 je Jugoslavija obnovila diplomatske odnose z 
Nemčijo in leta 1970 je Nemčija pristala na pogovore o voj"' 
odškodnini. Ob močnem odporu takratne nemške opozicij®' 
je morala Nemčija zavzeti stališče, da bi bil tovrstni sporazu"1 

izjema z ozirom na druge vzhodnoevropske države. Nemti)3 

je Jugoslaviji predlagala posredno reševanje vprašanja vojn® 
odškodnine skozi različne oblike gospodarskega sodelova- j p 
nja. Na tej osnovi je leta 1972 Jugolavija dobila avans»et, 
300,000.000 DEM. 

Ob obisku nemškega zveznega kanclerja Vilija Brandt® 
v Jugoslaviji leta 1973, ga je tedanji predsednik Zvezne9® 
izvršnega sveta zopet spomnil na vojno odškodnino. Bran" 
se je izgovarjal, da bi to potegnilo revizijo že podpisan^es 
sporazumov k zapadnoevropskim državami in zahtevami d'* 
gih držav. V razgovoru Tito - Brandt je bilo tega leta doseže"® 
soglasje, da se v tej fazi vprašanje vojne odškodnine reš^J J tt 
z ugodnim gospodarskim sodelovanjem. Na osnovi tef!? Jih 
dogovra je bil leta 1974 podpisan drugi protokol za preosta'' jjoia« 
700,000.000 DEM. Sporazum o tem je bil podpisan 10- 1 

1974 in ratificiran v Skupščini SFRJ 26.12.1974. To je bila1 

gospodarska pomoč »Kapitalhilfe« v obliki kredita. 
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Po sklepu Zveznega izvršnega sveta so se sredstva, dobije^ 
na osnovi tega sporazuma, porabila za izgradnjo 380 K'J'fri 
krožnega daljnovoda po Jugoslavij in njeno priljučitev " 
mednarodno omrežje. Sredstva v ta namen so dobile banke 
elektrogospodarske organizacije v Sarajevu, Titogr%i 
Zagrebu, Skopju, Ljubljani, Beogradu in v Novem Sadu, 
sredstev je bil dodeljen republiškim sekretariatom za 
za fond solidanosti, del sredstev je bil koriščen za blag®' Hii 
kredit za nabave v ZR Nemčiji, del pa za vzdrževanje likvid'1 Jh rr 
sti v plačilni bilanci s tujino in za povečanje deviznih rez® <9on 
Jugoslavije. i °bl s3k 
Vračilni rok za.posojila je bil 30 let, vštevši prvih 10 let^j 

1.2, 

Pu 

obveznosti odplačevanja. Nekdanja SFRJ do leta 1991 S® ^ jk 
pričela odplačevati tega kredita. Republika Slovenije 
morala v razgovorih z Zvezno republiko Nemčijo o p|ajj.j 
vojne odškodnine doseči oprostitev plačila sorazmernwJi1,; 
dela tega kredita, ki bi padel nanjo ob razdelitvi obvezn" 
nekdanje SFRJ. Ni, 

3. 

2.2.7. Izplačila individualnih odškodnin oškodovancem 

»Ija 
iror 

N< 

Organi nekdanje SFRJ so ob koncu osemdesetih let P° r(,jL 
ZR Nemčiji zahtevek, naj plača vojno odškodnino za °,a|rL^aš 
240.000 vojnih ujetnikov in 800.000 internirancev. Na te 1 !Sen( 

porote* srfhro 



" ro ni bilo odgovorova, ker je bilo tedaj že očitno, da je SFRJ 
fed razpadom. 

> PRAVICE DRŽAVLJANOV, KI SO UTRPELI ŠKODO 
»RADI VOJNIH DOGODKOV 

' 
' K Plačila odškodnin od tujih držav, naslednic 
' 'upatorskih sil i 
111. Individualni odškodninski zahtevki do Nemčije 

' ikdanja SFRJ iz sredstev, ki jih je dobila od Nemčija, ni 
plačevala individualnih odškodnih posameznim oškodovan- 

! -rn. Izjemoma je prejelo individualno odškodnino 53 upravi- 
■fncev iz Slovenije, ki so bili med vojno žrtve medicinskih 
j 'aizkusov v nemških taboriščih. 

'tališče nemških oblasti je skladno z nemškimi notranjimi 
"edpisi (odškodninski zakon), da so do individualne odškod- 

ie za škodo, ki so jo utrpeli zaradi nacističnega pregananja, 
'ravičeni le oškodovanci, ki so prebivali na ozemlju Nem- 

! '6ga rajha. Za ostale oškodovance, ki v času II. svetovne 
! pine niso stalno prebivali na območju nemške države, Nem- 
1 ia ne izplačuje individualnih odškodnin. Te osebe lahko 
''dividualne odškodnine uveljaljajo pri oblasteh svojih držav 
' sredstev, ki so jih le-te države pridobile od Nemčije kot 4ine reparacije. 

"totem se postavlja vprašanje, zakaj nemške oblasti ob vpra- 
Jnju vojne odškodnine ne upoštevajo svojega siceršnjega 

Vališča, da so bili nekdanji predeli Avstroogrske, ki so spadali 
deželi Štajersko in Koroško v času nemške okupacije med II. 

^atovno vojino, del nemškega rajha, enako kot Avstrija, Alza- 
"ia in Lorena, Slezija, ipd. 

'Materi slovenski državljani so uspeli pridobiti odškodnino 
*11 Posameznih podjetij v Nemčiji, v katerih so bili v času II. 
'atovne vojne na prisilnem delu. Teh plačil ni možno šteti za 
°ino odškodnine, saj so jih izplačevale navedene firme iz 

^tnih sredstev in po lastni odločitvi. 

j ženski državljani, ki so v času, ko so bili mobilizirani 
t l^mško vojsko, utrpeli invalidnost nad 25% oziroma trajne 
"asne okvare, so po nemških notranjih predpisih upravičeni 

' "invalidskih rent. Upravičenci so pravice do teh invalidskih 
j N uveljavjali ob nasprotovanju jugoslovanskih oblasti. Zato, 
.M® invalidske rente ne bi presegle zneske invalidnin voja- 

invalidov po jugoslovanskih predpisih, je bila med 
, *"astmi Zvezne republike Nemčije in nekdanjo SFRJ dose- 

,8lla ureditev, po kateri se upravičencem s stalnim prebivališ- 
'jjn na območju nekdanje SFRJ izplačuje le po 33% zneskov 
/alidskih rent, kakršne se izplačujejo na območju ZRN. 

jt^eski teh delnih invalidskih rent znašajo od 50 do 600 DEM 
(?6sečno. Prejema jih 3.200 upravičencev s stalnim prebivališ- 
, 1"i v Republiki Sloveniji. 

' ''-2. Individualne odškodnine iz Madžarske 

|vPublika Madžarska je na podlagi predpisov, sprejetih v letu 
k9?, priznala pravico do individualne odškodnine osebam, ki 
-S®"® prizadete med II. svetovno vojno zaradi nasilja takrat- 

madžarskih oblasti. Enkratno odškodnino za vsak mesec 
|9°na, internacije ali vojaške službe so dobili prizadeti 
^bliki odškodninskih čekov v vrednosti 11.000 forintov za 
P* izgubljeni mesec. Končni rok za prijavo je potekel 2. 

H|V®mbra 1992. Prijave za te odškodnine je vložilo 2.500 
C?v®ncev, ki so med vojno prebivali na Madžarski priključe- 
V območjih. 

ir-3. Individualne odškodnine iz Italije 

Ji® blokira odškodninske zahtevke slovenskih državljanov 
j r°rria Republike Slovenije s protizahtevami za povrnitev 
,6rJioženja osebam, ki so se po II. svetovni vojni prisilno 

i eli|® iz Slovenije v Italijo oziroma so optirali za to državo. 

' £f®&anja mobilizirancev v italijansko vojsko so zadovoljivo 
®na, saj se jim ta čas priznava v pokojninsko dobo, na 

Če valeč 

podlagi katere so upravičeni do sorazmernega dela italijanske 
pokojnine in do drugih pravic po italijanskih predpisih. 

3.2. Pravice udeležencev NOB, vojaških invalidov in civilnih 
invalidov vojne ter žrtev po predpisih Republike Slovenije 

Na podlagi udeležbe v NOB oziroma aktivnega in organizira- 
nega dela za NOB, vojne invalidnosti ter časa izgnanstva, 
internacije, zapora, konfinacije ter drugih obdobij, ki so jih 
prebili izven dela zaradi okoliščin, ki so jih povzročile vojne, 
imajo upravičenci pravice, določene po posebnih predpisih. 

3.2.1. Pravice do posebnega izobraževanja 

Takoj po koncu II. svetovne vojne so bili sprejeti predpisi, na 
podlagi katerih so lahko borci in drugi udeleženci NOB, ter 
drugi državljani, ki jim je bilo v času vojne onemogočeno 
šolanje, pridobili izobrazbo v posebnih oblikah izobraževanja. 

3.2.2 Pravice iz delovnega razmerja 

V času zaposlitve so borci NOV uživali pravico do zneska 
zajamčene plače po posebnem predpisu. Znesek te zajam- 
čene plače je bil več kot dvakrat višji od zneska zajemčene 
plače po splošnih predpisih. Sredstva za izplačevanje razlike 
med zneskom zajamčene plače in plačo po splošnih predpisih 
so se za borce NOV zagotavljale iz državnega proračuna. 

3.2.3. Pravice vojaških invalidov 

Državljan, ki je v času vojne pri opravljanju vojaške ali druge 
dolžnosti za vojaške cilje ali cilje državne varnosti zadobil 
rano, poškodbo ali bolezen in je zaradi tega njegov organizem 
okvarjen najmanj za 20%, je vojaški vojni invalid. 

Civilni invalid vojne je državljan, ki je kot civilna oseba v času 
vojne zaradi vojnih dogodkov zadobil rano, poškodbo ali 
bolezen in je zaradi tega njegov organizem trajno okvarjen. Za 
civilnega invalida velja tudi državljan, ki je zaradi min ali 
drugega vojnega materiala, ki je ostal po koncu vojne, dobil 
rane, poškodbe ali bolezni. Civilni invalidi vojne so tudi držav- 
ljani, ki so bili v času nastanka invalidnosti v tujini kot izg- 
nanci, interniranci ali zaradi drugih okoliščin, ki jih je povzro- 
čila.vojna. 

Statusa vojaškega invalida ali civilnega vojnega invalida 
nimajo slovenski državljani, ki so utrpeli rano, poškodbo ali 
bolezen v času, ki so ga kot mobiliziranci prebili v nemški 
vojski ali v vojaških formacijah v Republiki Sloveniji, ki so bile 
sovražne enotam NOV in POV. 

Vojaški vojni invalidi in civilni invalidi uživajo naslednje pra- 
vice: 
3.2.3.1. Osebna invalidnina 

Osebna invalidnina je nadomestilo za vojaško ali civilno inva- 
lidnost zaradi vojnih dogodkov ali vojaškega materiala. Določi 
se v obliki mesečne rente v višini 180% povprečne mesečne 
plače za zaposlenega v preteklem koledarskem letu, za inva- 
lidnost I. skupine, nato pa se postopno znižuje za nižje sku- 
pine invalidnosti. 

Od 1. 3.1993 dalje znašajo mesečni zneski osebnih invalidnin 

Skupina invalidnosti SIT 
I. 60.177,78 
II. 43.610,83 
III. 32.995,47 
IV. 24.363,98 
V. 17.349,24 
VI. 10.753,76 
VII. 7.275,48 
VIII. 3.508,35 
IX. 2.617,72 
X. 1.769,22 

Znesek osebne invalidnine se izplačuje poleg plače, če je 



upravičenec zaposlen, oziroma poleg pokojnine in drugih 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ne upo- 
števa se pri ugotavljanju premoženjskega cenzusa za prizna- 
nje pravice do varstvenega dodatka k pokojnini in do drugih 
socialno varstvenih pravic. 

3.2.3.2. Družinska invalidnina 

Pravico do družinske invalidnine in do povečane družinske 
invalidnine imajo družinski člani padlega borca ali družinski 
člani umrlega vojaškega ali civilnega invalida, če izpolnjujejo 
določene pogoje. 

Od 1. 1. 1993 znaša mesečni znesek družinske invalidnine: 

- za enega uživalca družinske invalidnine po umrlem uži- 
valcu osebne invalidnine 3.917 SIT; 

- za enega uživalca družinske invalidnine po padlem borcu 
18.053 SIT; 

- roditelj in zakonec padlega borca brez pridobitno zmožnih 
otrok imata pravico do povečane družinske invalidnine 
v mesečnem znesku 20.894 SIT. 

3.2.3.3. Dodatek za postrežbo in tujo pomoč 

Vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in upravičenci do družin- 
skih invalidnin so upravičeni do dodatka za pomoč in 
postrežbo, če potrebujejo stalno postrežbo in tujo pomoč za 
opravljanje vseh ali večine osnovnih življenjskih potreb. 

Od 1.3.1993 dalje znaša dodatek za postrežbo in tujo pomoč: 

• za prvo stopnjo 
za drugo stopnjo 

■ za tretjo stopnjo 

60.178 SIT, 
39.687 SIT, 
27.784 SIT. 

Navedeni zneski so bistveno višji od zneskov dodatkov za 
pomoč in postrežbo po predpisih o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju,* zato imajo vojaški invalidi in civilni vojni 
invalidi, ki so upravičeni do teh dodatkov pravico do razlike 
med zneskom dodatka za pomoč in postrežbo po predpisih 
o vojaških invalidih in o civilnih invalidih vojne ter zneskom 
dodatka za pomoč in postrežbo po predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. 

3.2.3.4. Ortopedski dodatek 

Vojaški invalidi in civilni invalidi vojne, ki so zaradi zadobljene 
rane, poškodbe ali bolezni utrpeli amputacije okončin ali 
hude okvare njihove funkcije ali izgubo vida na obeh očesih, 
imajo pravico do ortopedskega dodatka, ki od 1. 3.1993 dalje 
znaša: 

za prvo stopnjo 
za drugo stopnjo 
za tretjo stopnjo 
za četrto stopnjo 

17.409 SIT, 
13.287 SIT, 
8.557 SIT, 
4.140 SIT. 

Po svoji naravi je ortopedski dodatek primerljiv z invalidnino 
za telesno okvaro po predpisih o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju, ki pa je približno štirikrat manjša za enake 
telesne okvare. 

3.2.3.5. Invalidski dodatek in denarna pomoč 
Do invalidskega dodatka so upravičeni vojaški invalidi in 
civilni invalidi vojne ter uživalci družinske invalidnine, če so 
dopolnili 60 let (moški) oziroma 50 let (ženske) ali so popol- 
noma pridobitno nezmožni. Za vse velja pogoj, da niso 
v delovnem razmerju in da prejemki upravičenca, njegovega 
zakonca ali vzdrževanih družinskih članov na osebo ne prese- 
gajo zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. 
Invalidski dodatek se odmeri v višini razlike do tega zneska. 

Navedeni prejemki vojaških invalidov oziroma civilnih invali- 
dov vojne se med seboj ne izključujejo. Tako prejema civilni 
invalid vojne, ki je slep, pravico do osebne invalidnine I. 
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skupine, do dodatka za pomoč in postrežbo I. stopnje in 
ortopedskega dodatka v skupnem mesečnem znesku 136.71 
SIT. Poleg teh zneskov prejemajo upravičenci lahko invalids. 
dodatek oziroma denarno pomoč, ki znaša največ 22.639 Si 
ali dodatek za samohranilstvo v znesku 13.583 SIT. Od nav» 
denih dajatev se ne obračuna dohodnina. Vojaški invalidi i oi 
civilni invalidi vojne so upravičeni do polnega zdravstvene!) i 
zavarovanja, torej se jim ni treba prostovoljno zdravstven 
zavarovati. 

1,1 

3.2.3.6. Druge pravice vojaških invalidov in civilnih invalid0 i 
vojne 

Vojaški invalidi in civilni invalidi vojne so upravičeni tudi: 

- do poklicne rehabilitacije in oskrbnine, 

- do posmrtnine, 

- do povrnitve potnih stroškov, 

- do brezplačne vožnje z železnico, ladjo ali avtobusom. 

- če je to nujno zaradi uveljavljanja njihovih pravic, 

- do treh potovanj letno z železnico, ladjo ali avtobus** sv 
s 75% popustom in do dveh potovanj z letalom s 50% P°PJ>a 
stom, 

- vojaški invalidi I. skupine, ki imajo amputacijo ali 
okvaro spodnjih okončin ali so na obe očesi slepi, 
vsakih 7 let pravico do osebnega motornega vozila dorn 
proizvodnje do 1000 ccm ali do denarnega povračila v vrefl 
sti takšnega vozila, 

- vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in drugi invalid' 
upravičeni plačila prometnega davka od nakupa osebn 
avtomobila do 1,8 I vsakih 5 let. 

3.2.4. Socialne pomoči in nekatere druge pravice 

3.2.4.1. Priznavalnine 
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Udeleženci NOB, katerih dohodki na družinskega el.8,|iIVo 

presegajo zneska najnižje pokojnine za polno pokojn n 
dobo so upravičeni do republiške ali občinske priznavali uij 
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3.2.4.2. Zdraviliško-klimatsko zdravljenje 

Vojaški invalidi, civilni vojni invalidi ter udeleženci NOB i"*1® jpu 
po posebnih predpisih pravico do zdraviliško-klimats^i^ 
zdravljenja. 

3.2.4.3. Oprostitev prispevka za prostovoljno zdravsN' 
zavarovanje oziroma plačila participacij 

Vojaški invalidi in civilni invalidi vojne so oproščeni P18' 
participacij k stroškom za zdravstveno varstvo. 

3.2.4.4. Ortopedski in drugi pripomočki 

Vojaški invalidi in civilni invalidi vojne imajo po po® 

"R 
Dos 

#0( 

M nfip predpisih pravico do posebnih ortopedskih in drugln P 
močkov iz sredstev proračuna. 

3.2.4.5. Druge socialne pravice 5?!! 
Sll^ 

Udeleženci NOB so imeli po prejšnjih predpisih pred°o ^ 
pridobitvi stanovanjske pravice oziroma stanovanjskih p 
tov in pri sprejemu v domove starejših občanov ali v s<**atif

6bi| 
zavode. Posebne ugodnosti so imeli tudi v sistemu zdra' 
nega varstva. 

nMi 
3.2.5 Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavaro*" 

3.2.5.1. Pokojninska doba 

Čas, ko slovenski državljani med vojno niso bili vl kil"® ^ 
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varovanje zaradi okoliščin, ki jih je povzročila vojna, se jim 
viloma šteje v pokojninsko dobo kot posebna doba. 

aška služba med vojno, ki se šteje dvojno 

"t posebna doba se dvojno šteje čas do 15. maja 1945, ki ga 
'Zavarovanec prebil: 

t v partizanskih odredih Jugoslavije, v narodnoosvobodilni 
ski Jugoslavije in v Jugoslovanski armadi; 
na aktivnem in organiziranem delu v narodnoosvobodil- 
ni boju; 

[vzaporih, taboriščih in internaciji, če se je boril ali izvrše- 
ni naloge narodnoosvobodilnega gibanja in bil pri tem ujet 
'prijet, ali če se je kot pripadnik revolucionarnega gibanja 
p 1941 znašel v zaporu, pa je v zaporu, taborišču ali interna- 
ti nadaljeval delo za narodnoosvobodilno gibanje, oziroma 
f je bil organizator gibanja in je s svojim delovanjem 
'toporu, taborišču ali internaciji organiziral, krepil in razvijal 
™odnoosvobodilno gibanje. Pogoj pa je, da se je po vrnitvi iz 
JPora, taborišča ali internacije postavil na razpolago narod- 
'osvobodilnemu gibanju in nadaljeval aktivno delo zanj; 

v taboriščih vojnih ujetnikov ali političnih internirancev, če 
*ie v taborišču do 9. septembra 1943 aktivno vključil v delo 
J narodnoosvobodilno gibanje, bil organizator gibanja ter 

5 svojim delovanjem krepil in razvijal narodnoosvobodilno 
' tanje, računano od dneva, ko se je tako vključil v gibanje, !se je po vrnitvi iz taborišča postavil na razpolago narodno- 
osvobodilnemu gibanju in nadaljeval zanj aktivno delo. 
1 's, prebit v partizanskih odredih Jugoslavije, v Narodnoo- 
1 Vodilni vojski Jugoslavije in Jugoslovanski armadi pred 15 
''"starosti, se všteva v pokojninsko dobo v dvojnem štetju. 

Sjivno in organizirano delo za NOB, ki se šteje v dejanskem 
8«ianJu 

s' posebna doba se z dejanskim trajanjem šteje čas, ko je 
lvarovanec do 15. maja 1945 aktivno sodeloval v narodnoo- 
"toodilnem gibanju in dalj časa stalno opravljal posamezne 5|oge oziroma dolžnosti ali delo v odborih, zavodih ali orga- 
?9cijah narodnoosvobodilnega gibanja ali je to delal po 
'''ovih nalogih, ne glede na to, ali je opravljal tako delo na 

s ^obojenem ali na neosvobojenem ozemlju. 

''iijtba v JLA do demobilizacije 
0| Posebna doba se šteje zavarovancu čas službe v Jugoslo- 
'iski ljudski armadi po 15. maju 1945 do demobilizacije, in 

i jer po odbitku obdobja, ko je doslužil kadrovski rok, če ob 
j 'Pustu iz vojske ni bil oficir, aktivni podoficir ali vojaški 

"užbenec. 

sinarovancu, ki je bil demobiliziran, toda pridržan na zdrav- 
ju v stacionarnem zdravstvenem zavodu, se všteva 
f°sebno dobo tudi čas bolezni do odpusta iz zdravstvenega 

t'"»da. 

Varovancu, ki je bil demobiliziran v letu 1945, se šteje 
Jj°sebno dobo tudi čas od demobilizacije do konca leta 
rj5. če je dotlej sklenil delovno razmerje. Če pa zaradi 

#asne nezmožnosti ni mogel delati, se mu ta čas prizna, če 
ipt5klenil delovno razmerje v šestih mesecih po prenehanju 

Možnosti. 

|!?!ežba v antifašističnem boju v drugih državah in v zavezni- 
n -sLvojšKaR 

allL® Posebna doba se dvojno šteje čas, ki ga je zavarovanec 
,flf il: 

v bivši španski republikanski armadi; 
i|j|jV oboroženih vojaških formacijah antlfašističnega gibanja 

5
V oboroženem antifašističnem boju v drugih državah - do 
"laja 1945. 

i"°sebno dobo se šteje zavarovancu - jugoslovanskemu 
Uljanu z dejanskim trajanjem čas, ki ga je prebil v zaporih, 

  

taboriščih ali internaciji zaradi udeležbe v bivši španski repu- 
blikanski armadi ali v oboroženih vojaških formacijah antifaši- 
stičnega gibanja ali pa v oboroženem antifašističnem boju 
v drugih državah. 

Zavarovancu, ki je bil po 6. aprilu 1941 v tujini v zaporih, 
taboriščih ali internaciji, se šteje v posebno dobo tudi čas do 
vrnitve v domovino. 

Čas, ki ga je zavarovanec - jugoslovanski državljan od 6. 
aprila 1941 do 15. maja 1945 prebil v zavezniških vojskah ali 
na izvrševanju vojaških nalog v konvojih zavezniških morna- 
ric, se mu dvojno šteje v posebno dobo, če se je vrnil v domo- 
vino do 31. decembra 1957, in z dejanskim trajanjem, če se je 
vrnil po tem dnevu. 

Obdobja zunaj dela zaradi okoliščin, ki so jih povzročile vojne 

V posebno dobo se šteje čas, ki ga je zavarovanec prebil na 
vojaških dolžnostih v jugoslovanski vojski med vojno 
s sovražnikom od-6. do 17. aprila 1941, in čas, ki ga je po 6. 
aprilu 1941 prebil v ujetništvu okupatorja in njegovih zavezni- 
kov ali na prisilnem delu doma ali v tujini, ali pa kot žrtev 
fašizma - v zaporih, internaciji, konfinaciji, deportaciji ali na 
prisilni izselitvi. Ta čas se šteje od odhoda zavarovanca 
v tujino do vrnitve v domovino, vendar najdalj do konca leta 
1945. Čas od 1. januarja 1946 se zavarovancu všteva 
v posebno dobo, če se zaradi bolezni ali zaradi tega, ker je bil 
proti svoji volji pridržan v taborišču, ni mogel vrniti v domo- 
vino, vendar najdalj do dneva, ko je bila po posebnih zveznih 
predpisih končana repatriacija iz tiste države. 

Zavarovancu, ki se je vrnil v domovino po koncu vojne, se 
šteje v posebno dobo tudi čas od vrnitve do konca leta 1945, 
če je dotlej sklenil delovno razmerje; če pa zaradi začasne 
nezmožnosti ni mogel delati - če je sklenil delovno razmerje 
v šestih mesecih po prenehanju nezmožnosti. 

Zavarovancem, ki so bili odpeljani v ujetništvo kot aktivni 
oficirji, podoficirji ali vojaški uslužbenci predvojne jugoslo- 
vanske vojske in so se po vrnitvi iz ujetništva postavili na 
razpolago Jugoslovanski ljudski armadi, se šteje kot posebna 
doba tudi čas do 26. julija 1946, ko so bili po vrnitvi iz 
ujetništva na razpolagi. 

Čas brezposelnosti zaradi vojne 

V posebno dobo se štejejo obdobja, ko je bil zavarovanec 
- jugoslovanski državljan v razdobju od 6. aprila 1941 do 15. 
maja 1945 zunaj delovnega razmerja: 

- če je bil odpuščen zaradi antifašističnega in patriotičnega 
stališča ali zaradi nacionalne, rasne ali verske pripadnosti ali 
če je iz teh razlogov sam zapustil delo; 
- če je zapustil delo v vojaškem uradu ali podjetju; 
- če mu je delovno razmere prenehalo zaradi odprave ali 
prenehanja civilnega ali vojaškega urada ali zavoda ali voja- 
škega podjetja, v katerem je delal oziroma služboval; 
- če je zavarovanki delovno razmerje prenehalo po odločbi 
okupacijsko-kvislinških organov kot posledica diskriminacije 
proti ženskam; 
- če mu je delovno razmerje prenehalo zaradi tega, ker je 
moral v splošnem preganjanju zaradi antifašističnega stališča 
ali nacionalne, rasne ali verske pripadnosti zapustiti svoje 
stalno prebivališče; 
- če je bil po odločbi okupacijsko-kvislinškega organa 
upravno upokojen. 

V posebno dobo se šteje čas, ko zavarovanec začasno ni 
opravljal samostojne dejavnosti, ko bi se sicer opravljanje 
take dejavnosti po tem zakonu štelo v pokojninsko dobo, če jo 
je nehal opravljati v času in zaradi razlogov, ki so našteti 
v prejšnjem odstavku. 

Obdobja v Italijanski vojaški službi 

Zavarovancu, ki je postal jugoslovanski državljan po mirovni 
pogodbi z Italijo, ki je po memorandumu o soglasju o Svobod- 
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nem tržaškem ozemlju z dne 5. oktobra 1954 v pravicah in 
dolžnostih izenačen z jugoslovanskim državljanom, se šteje 
v posebno dobo čas, ki ga je prebil kot bivši italijanski držav- 
ljan do 8. septembra 1943 v vojnah na vojaški dolžnosti, 
v internaciji ali v ujetništvu. 

Italijanskemu vojaku se šteje v posebno dobo tudi čas, ki ga je 
prebil v ujetništvu po 8. septembru 1943, in sicer: 

- v ujetništvu zavezniških držav - če je bil ujet pred 9. 
septembrom 1943; 

- v nemškem ujetništvu - če je bil ujet 9. septembra 1943 ali 
pozneje. 

Zavarovancu iz prejšnjega odstavka se šteje v posebno dobo 
tudi čas, ko v obdobju od začetka druge svetovne vojne do 8. 
septembra 1943 ni bil v delovnem razmerju, če mu je delovno 
razmerje prenehalo zaradi tega, ker zaradi antifašističnega 
stališča ni sodeloval v vojni zoper zavezniško vojsko. Prav 
tako se šteje ta čas v posebno dobo tudi zavarovancu, ki je 
neposredno iz delovnega razmerja vključil v italijansko voj- 
sko, pa je zaradi svojega antifašističnega stališča to vojsko 
zapustil. 
Od časa, prebitega v vojnah v vojaški službi in v ujetništvu, ki 
se šteje v posebno dobo, se ne odbija kadrovski rok, ki ves ali 
delno pada v ta čas. 

3.2.5.2. Ugodnejša odmera pokojnine in dodatki k pokoj- 
ninam 

Odmera pokojnine vojaškim invalidom 

Zavarovanec, vojaški invalid I.-VI. skupine ter z njim izenačen 
vojaški ali civilni vojni invalid pridobi pravico do invalidske 
pokojnine v višini 85% pokojninske osnove, če ima za polo- 
vico delovnih let priznano pokojninsko dobo. 

Pravice borcev NOV 

Po posebnih predpisih se šteje za borca NOV tista oseba, ki 
ima priznano posebno dobo v dvojnem štetju vse od vstopa 
v NOV do 15. maja 1945. 

Status borca NOV imajo tudi vojni ujetniki in interniranci ob 
pogoju, da so se v taboriščih aktivno vključili v delo za NOV in 
so se po izhodu iz taborišča postavili na razpolago NOV ter 
nadaljevali aktivno in organizirano delo za to gibanje. 

Pravice borcev NOV se razlikujejo glede na to, ali so se 
vključili v NOV pred 9. 9. 1943 ali kasneje. 

Za borce NOV pred 9. septembrom 1943 se štejejo tudi borci 
NOV, ki so postali državljani SFRJ po mirovni pogodbi z Italijo 
ali so bili kot državljani Socialistične Federativne Republike 
Jugoslavije stalno naseljeni na ozemlju, ki je bilo s to 
pogodbo pripojeno SFRJ, oziroma ki so na podlagi pogodbe, 
sklenjene med SFRJ in Republiko Italijo dne 10. novembra 
1975 v Osimu, izenačeni v pravicah in dolžnostih z državljani 
SFRJ, vključili pa so se v NOB oziroma začeli aktivno in 
organizirano delati za NOB do 13. oktobra 1943. 

Enake pravice kot borci NOV pred 9. 9. 1943 oziroma pred 13. 
10. 1943 imajo udeleženci španske narodnoosvobodilne in 
revolucionarne vojne na strani republikancev, ki so do 15. 
maja 1945 pridobili posebno dobo v dvojnem štetju tudi kot 
udeleženci NOV, in udeleženci grške narodnoosvobodilne in 
revolucionarne vojne. 

Borec NOV pred 9. septembrom 1943 pridobi pravico do 
starostne pokojnine: 
1. ne glede na starost - ko dopolni pokojninsko dobo 35 let 
(borec) oziroma 30 let (borka); 
2. ko dopolni starost 55 let (borec) oziroma 50 let (borka) - če 
ima najmanj 20 let pokojninske dobe, dopolnjene kadarkoli. 

Borcu NOV pred 9. septembrom 1943, ki ima najmanj 15 let 
pokojninske dobe, od tega najmanj deset let zavarovalne 
dobe, lahko posebna komisija ne glede na starost izjemno 

prizna pravico do starostne pokojnine, če spozna, da je 
potrebno glede na njegovo splošno zdravstveno stanje i' ] 
delovno zmožnost. 

V navedeno desetletno zavarovalno dobo se enojno vštevaj 
tudi vsa obdobja, ki se borcem NOV po tem naslovu dvojno^ 
vštevajo v pokojninsko dobo. ^ 

Borec NOV pred 9. septembrom 1943 pridobi pravico 
starostne pokojnine, ko izpolni predpisane pogoje, ne gledflBc 
na to, kdaj mu je prenehalo zavarovanje. to 

■>o 
Borec NOV pred 9. septembrom 1943, ki zaradi invalidnosti ije 
more nad polovico polnega delovnega časa opravljati dj 
oziroma delovnih nalog, po katerih se ocenjuje invalidnosti, 
pridobi pravico do invalidske pokojnine, če izpolnjuje pogoji 
glede dobe za pridobitev pravice do te pokojnine, ne glede nji. 
to, ali bi morda mogel opravljati po prekvalifikaciji ali dokvalj), 
fikaciji ali brez nje druga ustrezna dela oziroma delovnj 
naloge. K® 

j!" Borcu NOV pred 9. septembrom 1943 se pokojnina odmeri °% 
pokojninske osnove na enak način kot drugim zavarovančevi 

fllli 
Če je za borca NOV pred 9. septembrom 1943 ugodneje; 5jag 
vzame za določitev pokojninske osnove mesečno povprewar 
osebnega dohodka, ki ga je dosegel v katerihkoli petih zapoper 
rednih letih zavarovanja, ki so zanj najugodnejša. 1(*! 

Pri odmeri pokojnine borcem NOV pred 9. 9. 1943 se vzajjj'i 
najmanj tolikšna pokojninska osnova, ki ustreza povprec !ki 
plači na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji v zadnje' 
koledarskem letu pred uveljavitvijo pokojnine, povečanem2 

17,65% (zajamčena pokojninska osnova). Polna pokojni"' 
odmerjena od te pokojninske osnove, znaša toliko kot p0' 
prečna plača zaposlenega delavca v republiki. 
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Zavarovanci-kmetje, ki imajo status borca NOV pred 9. 9. "vi 
oziroma pred 13. 10. 1943, imajo ne glede na dopolnjen 
pokojninsko dobo pravico do najnižje pokojnine za P0'" 
pokojninsko dobo. 

Borcu-nosilcu partizanske spomenice 41, narodnim heroj<>| 
ter španskim borcem I. skupine, odlikovancem z ordeni 
Karadjordjeve zvezde z meči, z ordenom belega orla z meč' . 
z zlato medaljo Obiliča, se poleg pokojnine prizna še doda' *e 
v višini razlike do povprečne plače, ki so jo prejemali v ' 
njem koledarskem letu pred upokojitvijo. Ta pokojnina 
limitirana po splošnih predpisih. £■ 

Borcu NOV pred 9. septembrom 1943 se odmeri staros'jj ®d 1 
pokojnina, uveljavljena po tem členu, v odstotku pokojnin® >ti\ 
osnove glede na pokojninsko dobo in znaša za 15 let po" % 
ninske dobe za borce 45% pokojninske osnove, za borke f av< 
47,5% pokojninske osnove. 'la 

Borcu NOV pred 9. septembrom 1943 se odmeri invalid.5* jta 
pokojnina v odstotku od pokojninske osnove glede na P° rCkl ®r 
ninsko dobo in znaša za pokojninsko dobo do 15 let za 
45% pokojninske osnove, za borko pa 55% pokojninske del 
nove. .Jli 

% 
Tako odmerjene pokojnine se povečujejo za vsako nad3^ avn 
leto pokojninske dobe nad 15 leti borcu za 2%, borki Pa

i(1 
2,5% pokojninske osnove, tako da sme odmerjena p°k0J" 
znašati največ 85% pokojninske osnove za pokojninsko d H 
35 let (borec) oziroma 30 let (borka). 

Borcu NOV pred 9. septembrom 1943, ki uveljavi pokoj^jKlj 
s pokojninsko dobo manj kot 35 let (borec) oziroma 3u..l8d 
(borka), se znesek pokojnine, obračunane po 
pokojninski dobi poveča za 60%, s tem da sme tako po"1 

pokojnina znašati največ 85% pokojninske osnove. 

Zavarovancu-borcu NOV pred 9. 9. 1943 oziroma pred 
1943, ki ostane v zavarovanju po dopolnitvi 35 let 
oziroma 30 let (ženska) pokojninske dobe, se pokol 
poveča za vsako leto zavarovanja po dopolnitvi te pok°l 

'eOTikc 
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[pike dobe za po 1%, vendar največ za 5%. Poveča se pokoj- 
nina, ne pokojninska osnova zato znaša pokojnina s tem 

Zvečanjem skupaj največ 89,25% pokojninske osnove. 

jo&orec NOV, ki se je vključil v narodnoosvobodilni boj oziroma 
lo'ačel aktivno in organizirano delati za narodnoosvobodilni 

toj 9. septembra 1943 ali pozneje, pridobi pravico do pokoj- 
line po enakih pogojih kot drugi zavarovanci in se mu pokoj- 

nina odmeri na enak način kot njim. 
Morcu NOV, ki uveljavi na podlagi dopolnjene pokojninske 

iobe nižjo pokojnino od 85% pokojninske osnove, se znesek 
Cjtokonjnine, odmerjene po dopolnjeni pokojninski dobi, po- 
JKa: 

''j' borcu NOV od 9. septembra 1943 dokonča omenjenega leta 
'iT za 60%; 
T borcu NOV od leta 1944 - za 30%; 
T borcu NOV od leta 1945 - za 10%. 

Ifevarovancu-državljanu SFRJ, ki je bil po 6. aprilu 1941 ujet 
interniran in ki se je v taboriščih vojnih ujetnikov ali 

litičnih zapornikov oziroma internirancev nepretrgoma 
"'ktivno in organizirano udeleževal dela za narodnoosvobo- 

dilno gibanje in se po vrnitvi iz taborišča postavil na razpo- 
3 a9o narodnoosvobodilemu gibanju in nadaljeval aktivno delo 
j^nj, pa mu ta čas ni priznan dvojno, se pokojnina, uveljav- 

l®na na podlagi dopolnjene pokojninske dobe v manjšem 
'dstotku od 85% pokojninske osnove, poveča za 30%. 

Jfeko povečana pokojnina sme znašati največ 85% pokojnin- 
ske osnove. f 
Ha. Finančne obveznosti republike 
IV 
k zagotavljanje pravic po posebnih predpisih so v proračunu 

.^publike Slovenije za leto 1993 predvidena naslednja sred- 
'itva; i 
1v za invalidnine in druge prejemke vojaških 
'^alidov 1.300 mio SIT 
~ za invalidske dodatke vojaškim invalidom 618 mio SIT 

'v za varstvo civilnih invalidov vojne 618 mio SIT 
1" za republiške in občinske priznavalnine 946 mio SIT 
k|"Za invalidnine in druge invalidske prejem- 
ov tujini 57,6 mlo SIT 
!* Za zdraviliško-klimatsko zdravljenje 57,6 mio SIT 
"za ortopedske pripomočke, prispevke za 
^avstveno zavarovanje in druga povračila 172,8 mio SIT 
'<jvod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je za obdobje 
"11.1.1993 do 31. 3.1993 porabili za zagotavljanje posebnih 
'ravic borcev NOV 1.222 mio SIT; v celem letu pa bo za ta 
Ja"ien predvidoma porabil 5.000 milijonov SIT. Ta sredstva bi 

pjJVodu morala skladno z zakonom povrniti Republika Slove- 
w iz proračuna. 

* I kupna sredstva proračuna oziroma Zavoda za pokojninsko 
(/invalidsko zavarovanje, ki bodo v letu 1993 porabljena za 
^gotavljanje pravic, ki so jih upravičenci pridobili zaradi 

"eležbe v NOB ali zaradi drugih okoliščin iz časa II. svetovne 
jjine, bodo predvidoma znašala 8.770 mio SIT. V prejšnjih 

r°dobjih so bila sredstva za te obveznosti približno na enaki 

Sklad za poplačilo vojne odškodnine 

^ določbi 33. člena zakona o lastninskem preoblikovanju 
jetij (Ur. I. RS, št. 55/92) se likvidna oziroma denarna 

j, J^stva in prihodki iz upravljanja z vrednostnimi papirji, ki jih 
A s,.'

ad Republike Slovenije za razvoj pridobi v postopkih preo- 
I'kovanja družbene lastnine po tem zakonu, uporabijo med 

u9im tudi za plačilo vojne odškodnine, zlasti internirancem 
, Pregnancem. V skladu s posebnim zakonom se v okviru 

(jr*Položljivih sredstev ustanovi sklad za poplačilo vojne od- 
1 Ednine. 

% Podlagi navedenega napotila, bo nujno čimprej pripraviti 

poseben zakon o Skladu za poplačilo vojne odškodnine in 
v njem določiti način njegovega razporejanja, poslovanja in 
kriterije za izplačevanje odškodnin. 

4. POLOŽAJ NEKATERIH SKUPIN ŽRTEV VOJNE 

4.1. Izgnanci 

V Nemčiji in Avstriji so že med obema vojnama delovali 
revanšistični krogi, ki so si prizadevali za priključitev Spodnje 
štajerske, Gorenjske ter Koroške Avstriji, in po letu 1938, 
Nemčiji. V letu 1940 je bila izdelana tkim. spomenica o spre- 
membi severnih meja Jugoslavije. 

Po okupaciji dela slovenskega ozemlja v letu 1941 so nemški 
okupatorji pričeli izvajati program ponemčenja teh območij. 
Predvsem so skušali etnično očistiti obmejna področja Spod- 
njega Posavja in Obsotelja. Sprejet je bil obsežen načrt 
o izgonu 220.000 do 260.000 Slovencev in poselitev izpraznje- 
nih območij z Nemci, ki so prebivali na Kočevskem, ki je prišlo 
v italijansko okupacijsko cono, in z nemškim prebivalstvom iz 
narodnostnih otokov v Besarabiji in na drugih področjih. 

Zaradi organiziranega odpora teh načrtov Nemčija ni bila 
sposobna izvesti v celoti, vendar je bilo izseljenih preko 
54.000 Slovencev. Večina med njimi je bila izgnana v nemška 
taborišča v vseh predelih takratne Nemčije, največ v Šlezijo, 
drugi pa so bili izgnani na Hrvaško in v Srbijo. 

Slovenske izgnance, ki so bili izgnani na območja takratne 
Nemčije, so na tako imenovanih rasnih pregledih razvrstili na 
več skupin in jim namenili različno usodo, od ponemčenja do 
dosmrtnega suženjstva. Nemci so prvotno nameravali naseliti 
Slovence v lublinskem distriktu, od koder so poprej pregnali 
poljsko prebivalstvo, vendar v tem zaradi odpora slovenskih 
izgnancev niso uspeli. Večina izgnancev je tako vojno prebila 
v taboriščih ali na prisilnem delu v Nemčiji. 

Izgnanci so zaradi težkih razmer, v katerih so živeli v času 
izgnanstva, utrpeli težke zdravstvene okvare, ki se kažejo 
v post travmatskih starostnih motnjah in se potencirajo v sta- 
rosti. Te posledice so predvsem večja obolevnost, predčasna 
izguba ali zmanjšanje delovne zmožnosti ter celo krajša pov- 
prečna življenjska doba. 

Med povratniki iz nemških taborišč in izgnanstva je ugotovlje- 
nih sorazmerno več samomorilnosti, čustvenih in duševnih 
motenj, osamelosti ter socialnih neprilagojenosti, kot med 
drugimi prebivalci. V povprečju so zaradi posledic izgnanstva 
in zaradi diskriminacije po vojni dosegli nižjo stopnjo stro- 
kovne izobrazbe in so zato opravljali v povprečju slabše 
plačana dela kot ostali državljani. Izgnanci ali ukradeni otroci 
se v medvojnem času niso mogli šolati. Tega izpada po vojni 
praviloma niso mogli nadomestiti, ali pa se je zaradi tega 
njihovo šolanje zavleklo v čas, ko bi bili sicer že zaposleni 
oziroma zavarovani na podlagi drugih dejavnosti. 

Osebna škoda, ki so jo utrpeli izgnanci, še ni bila poplačana 
z ustreznimi odškodninami. 

Izgnanci, pri katerih je zaradi ran, poškodb ali bolezni, ki so 
jih utrpeli v vojnem času, prišlo do trajnih zdravstvenih okvar, 
imajo status civilnih vojnih invalidov in s tem posebne pra- 
vice. Na podlagi novega zakona o civilnih invalidih vojne (Ur. 
I. RS, št. 56/92) je civilni invalid vojne tudi državljan Republike 
Slovenije, ki je kot civilna žrtev vojne ali kot žrtev vojnega 
materiala dobil najmanj 20-odstotno okvaro organizma 
v tujini, kjer je bil zaradi vojne na ozemlju Republike Slovenije 
v zaporu, internaciji, konfinaciji, departaciji, prisilni izselitvi, 
na prisilnem delu ali na begu. Ob sprejemu tega zakona je bil 
ponovno odprt rok za vlaganje zahtevkov za priznanje statusa 
in pravic civilnega invalida vojne. Ta rok bo potekel 31. 
decembra 1993. Do takrat bodo lahko zahtevke vlagali tudi 
medvojni izgnanci in ukradeni otroci, ki so zaradi vojnih 
dogodkov dobili trajne anatomske ali funkcionalne okvare. 
Izgnancem se čas prebit v izgnanstvu šteje v pokojninsko 
dobo kot posebna doba. Pravice do štetja časa izgnanstva 
v posebno dobo pa nimajo izgnanci, ki takrat še niso bili stari 
15 let. 
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Izgnanci so utrpeli veliko materialno škodo, ker so ob izgonu 
morali zapustiti vse imetje. Izseljene so bile celotne družine 
oziroma cele soseske zato ni bilo nikogar, ki bi ustrezno 
skrbel za kmetije in drugo zapuščeno imetje. V času vojne 
oziroma do vrnitve izgnancev na svoje domove, je bilo to 
imetje večinoma uničeno oziroma pokradeno. Zaradi neu- 
strezne državne skrbi za reševanje vprašanj izgnancev, škoda, 
ki je nastala na njihovem premoženju ni bila v celoti poprav- 
ljena, kar se še danes kaže v relativni zaostalosti področij, od 
kjer so bili izgnanci. 

4.2. Ukradeni otroci 

Posebno skupino izgnancev z ozemlja Slovenije predstavljajo 
otroci. Večina med njimi je bila izseljena skupaj s starši 
z ozemelj, ki so jih nemške oblasti etnično čistile. Mnogo 
otrok pa je bilo odvzetih staršem, ki so bili usmrčeni, odpe- 
ljani v koncentracijska taborišča ali internirani. Večina teh 
otrok je vojno prebila v slabih razmerah v taboriščih in različ- 
nih zavodih, kjer so jih skušali ponemčiti. Nekateri med njimi 
so bili dani v posvojitev nemškim družinam. 

Ukradeni otroci so zaradi nasilja, odvzema staršem in težkih 
zdravstvenih ter čustvenih razmer v izgnanstvu utrpeli telesne 
in duševne posledice, ki so vplivale na kvaliteto njihovega 
življenja in poklicno ter življenjsko uspešnost. Za prestano 
trpljenje niso dobili nobenih odškodnin od nemških oblasti 
niti niso pridobili nobenih pravic po notranjih predpisih. Ker 
so bili v času izgnanstva mlajši od 15 let, se jim ta obdobja ne 
štejejo v pokojninsko dobo. 

4.3. Mobilizirane! v nemško vojsko 

Prisilna mobilizacija Slovencev se je začela v letu 1942, ko je 
nasilje okupatorjev v večini slovenskih pokrajin doseglo vrhu- 
nec. Do vključevanja pripadnikov nemške manjšine na sloven- 
skem Štajerskem in tistih, ki so bili po rodu Slovenci, a so se 
šteli za Nemce, v nemško vojsko in v Waffen SS, pa je prišlo že 
pred uvedbo vojaške obveznosti na Spodnjem Štajerskem in 
tudi že pred začetkom druge svetovne vojne na slovenskem 
ozemlju. 

Na Slovenskem Štajerskem in Koroškem so bili že v letu 1942 
popisi letnikov 1923 in 1924, sledili so popisi letnikov 1921 in 
1922, 1919 in 1920, novembra in decembra pa so potekali še 
popisi letnikov 1925 in 1918. Popisom so kmalu sledili nabori 
in tem vpoklici. Letnika 1925 in 1918 sta bila na naborih 
januarja in v prvi polovici februarja leta 1943. Julija 1942 sta že 
bila vpoklicana letnika 1923 in 1924. Fantje letnika 1923 so 
odšli kar v vojsko, letnik 1924 pa najprej v državno delovno 
službo in od tam v vojsko. Ko so v začetku junija na štabnem 
razgovoru obravnavali prve nabore na Spodnjem Štajerskem, 
so ugotovili, da je bil letnik 1923 dober, letnik 1924 pa slab. 
Šlo je za oceno sposobnosti za vojsko. Sredi julija so nemške 
oblasti navedle, da je bilo potrjenih 87% tistih, ki so prišli na 
nabore, le 1% pa se ni odzval pozivu na nabor. S tem v zvezi je 
bilo rečeno, da se nekateri niso mogli odzvati, ker so bili že 
prej ustreljeni. Pri tem so mislili na tiste, ki jih je okupator 
ustrelil zaradi sodelovanja z osvobodilnim gibanjem. 

Na Štajerskem in Koroškem je nemška mobilizacija v letu 
1942 tudi po vpoklicu letnika 1923 potekala v glavnem zelo 
uspešno, četudi je nekaj obveznikov odšlo v partizane. Tej 
ugotovitvi pa je treba dodati, da je bilo med tistimi Slovenci, ki 
so bili vpoklicani v nemško vojsko 1942. leta le malo takih, ki 
bi šli tja z navdušenjem. Marsikje so vpoklicani fantje javno 
izražali svoje nezadovoljstvo nad prisilno mobilizacijo. Če 
upoštevamo kasnejši razvoj, nemška mobilizacija leta 1942 le 
ni bila trajno uspešna, saj je dosti tistih, ki so bili vpoklicani 
1942. leta v nemško vojsko, kasneje iz nje pobegnilo. 

V letu 1943 so bili na Štajerskem in Koroškem popisani letniki 
1916, 1917, 1926, 1914, 1915 in konec leta še letnik 1927. 
V januarju in prvi polovici februarja so bili nabori letnikov 
1918 in 1925. Do 23. aprila so bili zaključeni nabori letnikov 
1916 in 1917, julija sta bila na naborih letnika 1914 in 1915, 
avgusta so se začeli nabori letnika 1926. Po tem naboru je bil 
nekaj časa premor. 
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0, Nemška mobilizacija se je na Gorenjskem pričela šele v janu- 
arju 1943. Predvsem zaradi močnega oboroženega odpora je 
bilo na Gorenjskem mobiliziranih le deset letnikov. Tudi med 
njimi je bil odziv na mobilizacije slabši kot na Štajerskem. 

V letu 1943 tudi na Štajerskem in Koroškem nemška mobiliza- 
cija ni potekala več tako uspešno kot prejšnje leto. Med 
posameznimi območji so bile seveda znatne razlike pri uresni- 
čevanju vpoklicev, a za nekatere predele velja, da je v 1943. 
letu že prišlo do močnega osipa pri izvajanju okupatorjeve 
mobilizacije. Okupatorjeva mobilizacija se je začela krhati že 
spomladi 1943, do večjih sprememb v njenem poteku pa je 
prišlo v jeseni tega leta. Še vedno pa je bil strah za usodo 
svojcev glavni vzrok za odhod v nemško vojsko. Razlogov za 
to, da mobilizacija ni več potekala po okupatorjevih načrtih, je 
bilo več. Prišlo je do pomembnega preobrata v poteku druge 
svetovne vojne. Osvobodilno gibanje na Gorenjskem in šta- 
jerskem se je po hudih izgubah, ki jih je utrpelo 1942. in 
v začetku 1943. leta začelo znova krepiti in njegovega vzpona 
okupator ni mogel več ustaviti. S tem v zvezi je moralo 
popuščati tudi okupatorjevo nasilje. Na veliko so padali tisti, 
ki so bili vpoklicani leto prej. Vedno številnejša so bila lesena 
spominska obeležja v vojaških pokopališčih, ki so jih spo; 
mladi 1943 uredili po okupiranih občinah. Ko so odhajali 
rekruti z lesenimi kovčki v vojsko, so ljudje žalostno pripomi- 
njali, da nosijo svoje krste s seboj. 

V letu 1943 se je že razvnel oster boj za nove vojake med jjj 
okupatorjem in partizani, do odločilne spremembe v tem boj" 
pa je prišlo v 1944. letu. V tem letu je okupator popisal oseff «oc 
letnikov obveznikov, in to letnike 1913, 1914-1915, 1911-1909 
ter letni 1928, ki je bil popisan oktobra. Po drugi strani pa j® 
vodstvo NOB za Štajersko aprila 1944 izdalo okrožnico. 

tp| 

s katero je objavilo splošno mobilizacijo za vojsko sposobni 
moškim od 18. do 45. leta starosti. Predvidevalo je postopno 
mobilizacijo in mobilizacijo, ki se naj bi, kolikor časa bo 
mogoče, izvajala na prostovoljni osnovi. V okrožici je bilo tudj 
rečeno, da je med prvimi potrebno mobilizirati tiste, ki •>' 
morali iti v nemško vojsko. 
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Zaradi vedno bolj uspešne partizanske mobilizacije je okupa* 
tor uvedel nove ukrepe. Šef civilne uprave je marca 19y 
znova izdal odredbo o ukrepih proti svojcem. Že jeseni 1943 j® 
okupator ravnal tako, da je obveznikom pozive za nabore i" 
vpoklice izročil neposredno pred vpoklicem. V 1944. letu i® 
okupator opustil javne objave popisov in naborov. Na obsež' 
nih območjih slovenske Štajerske 1944. leta popisov in nabo- 
rov ni bilo mogoče opraviti. Na takih območjih je okupatoj 
poskušal dobiti nove obveznike kar z aretacijami. Ena izmed 
nalog okupatorjevih enot v hajkah in ofenzivnih akcijah pf°" ''s 
partizanom je bilo tudi zajetje vojaških obveznikov. Končno fi 
prišlo do tega, da je okupator začasno prekinil vpoklice v voj'pa 
sko in jih nato znova uvedel po svojih ofenzivnih akciji'1 

pozimi 1944 in 1945. Tedaj je bilo določeno, da je treba 

popisati in poslati na nabore vse moške letnikov 1908 - 192'' 
ki do tedaj še niso bili popisani ali potrjeni za vojsko in da j'fj 
je treba poslati v vojsko. Ker zaradi varnostnih razmer ni 
mogoč normalen potek mobilizacije, je bilo določeno, naj 
območjih, ki jih ogrožajo partizani, s pomočjo vojske, en"'I 
SS, policije in orožnikov poskrbijo za prisilno privedbo obve2' 
nikov. Popisi letnika 1929 in moških iz ostalih letnikov, Ki 
niso bili popisani, so potekali konec marca 1945. Predvide110 

je bilo da bodo nabori potekali do konca aprila. Bližal se r 
čas zloma Nemčija in le malokdo je bil voljan iti v njen" 
vojsko. Tako se je npr. od 126 obveznikov iz velenjske obfiine' 
ki bi morali na nabore, odzvalo pozivu le 24 obveznil<0,/, 

v glavnem Nemcev. 

Ocenjuje se, da je bilo v času II. svetovne vojne mobiliziran^ 
v nemško, vojsko 28.000 prebivalcev Spodnje Štajerske, 7.0£ 
Gorenjcev in 3.000 prebivalcev Slovenske Koroške. Po ne* 
terih virih je bilo med vojno prisilno mobiliziranih v nemsK 

vojsko preko 80.000 Slovencev. 

Med mobiliziranimi Slovenci v nemško vojsko jih je padlo m®jj 
petnajst in dvajset odstotki. Še nekaj več kot mrtvih je posta' 
invalidov. 
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I' Položaj mobilizfrancev po vojni 

'vojni so povratniki iz nemške vojske veljali za pripadnike 
vražne vojske. Z zakonom o amnestiji iz leta 1945 so bili 
$r razrešeni kazenske odgovornosti, niso pa od Jugoslavije 
Bjeli nobenih nadomestil za čas, ki so ga prebili zunaj 
varovanja, niti niso bili upravičeni do nobenih pravic na 
idlagi invalidnosti, ki so jo utrpeli v vojaški službi v nemški 
iski. Družinski člani padlih mobilizirancev v nemško vojsko 
So prejeli nobenih pomoči. 

'predpisih o pokojninskem in invaliskem zavarovanju mobi- 
francem v nemško vojsko za čas, prebit v tej vojski, ni 
'Znana pokojninska doba. Do leta 1990 je veljala celo uredi- 
\ po kateri se je mobilizirancu v nemško vojsko, črtala vsa 
'varovalna doba v obdobju od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945, 
kateri je bil v delovnem razmerju ali zavarovan na kakšni 
ugi podlagi. 

"biliziranci v nemško vojsko so bili političko zapostavljeni 
diskriminirani pri strokovnem šolanju in usposabljanju ter 
'poklicnem napredovanju. 

'predlogi 

* podlagi navedenih ugotovitev Vlada Republika Slovenija 
'laga Medresorski komisiji za obravnavo vprašanj vojne 
°de, da pri nadaljnem delu upošteva naslednja stališča in 
Meritve: 

I. Ugotovitev vojne škode 

'stojne resorne upravne organe se zadolži, da na podlagi 
jdatkov o oceni vojne škode in drugih virov pripravijo celo- 
10 oceno vojne škode, ki so jo v času II. svetovne vojne 
Uročile okupacijske sile na območju Republike Slovenije. 
!9otovijo se sredsva, potrebna za izdelavo strokovnega ela- 5'ata oceni vojne škode. 

^Zahteva za plačilo vojne odškodnine 
ls'ojne resorne organe se zadolži, da pripravijo zahtevke za 
JBlo vojne odškodnine, ki so jo dolžne plačati posamezne 
^ave, naslednice držav, ki so jo v času II. svetovne vojne 
"Pirane posamezna območja sedanje Republike Slovenije, 
'tem se upoštevajo zneski, ki so bili na račun plačila vojne 
J^odnine že plačani SFRJ. V postopkih za določitev nasled- 

nekdanje SFRJ je nujno določiti delež plačil vojne 
'^odnine, ki je bil porabljen na območju Republike Slove- 
'le. 

5.3. Oblikovanje sklada za plačilo akontacij vojnih 
odškodnin 

Skladno z določbo 33. člena zakona o lastninskem preobliko- 
vanju podjetij se pripravi predlog za izdajo zakona, v katerem 
bo določena ustanovitev, pravice in obveznosti ter organiza- 
ciji tega sklada, opredelitev sredstev ki se zbirajo v tem skladu 
ter določitev deleža sredstev, ki se zbirajo v Skladu Republike 
Slovenije za razvoj in se uporabijo za izplačevanje vojne 
odškodnine zlasti internirancem in pregnancem ter civilnim 
invalidom vojne in za politične preganjalce in način določanja 
višine odškodnin posameznim upravičencem. 

5.4. Določitev statusa žrtev vojne 

V predpisih o varstvu in pravicah žrtev vojne, ki so v pripravi, 
se med žrtve vojne uvrstijo tudi medvojni izgnanci in ukradeni 
otroci ter mobiliziranci v nemško vojsko. 

5.5. Pomoč pri uveljavljanju pravic mobilizirancev v nemško 
vojsko, do katerih so upravičeni po nemških predpisih 

Pristojni resorni upravni organi pričnejo s pristojnimi nem- 
škimi organi razgovore o določitvi višine, v kateri se nemškim 
mobilizirancev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji 
izplačujejo invalidski prejemki do katerih so upravičeni po 
nemških predpisih. Delež teh invalidskih rent, ki je bil določen 
glede na razmere v nekdanji SFRJ, ne ustreza več razmeram, 
kakršne so v novi državi Republiki Sloveniji zato ga je nujno 
povečati, oziroma določiti, da se upravičencem s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji izplačujejo invalidske 
rente v enaki višini, kot se izplačujejo na območju Nemčije. 

Zvezni Republiki Nemčiji se predloži ustanovitev posebnega 
sklada, v katerega naj Zvezna Rebublika Nemčija vplača pose- 
bej dogovorjen znesek kot odškodnino za pretrpljene 
duševne stiske mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko in 
njihovih svojcev, če so padli ali umrli. Sklad naj se ustanovi po 
načelih ustreznega sklada, ki sta se zanj dogovorili Republika 
Francija in Republika Nemčija za poravnavo odškodnine pri- 
silnim mobilizirancem v nemško vojsko iz Alzacije in Lorene. 

5.6. Priznanje pokojninske dobe 

V dogovoru s pristojnimi nemškimi organi se reši vprašanja 
priznanja pokojninske dobe za čas, ki so ga slovenski držav- 
ljani kot prisilni mobiliziranci prebili v nemški vojski, v ujetni- 
štvu in na zdravljenju neposredno po odpustu iz nemške 
vojske. 

5.7. V Medresorsko komisijo za vprašanja vojne škode se 
dodatno imenuje po en predstavnik Ministrstva za finance, 
Ministrstva za zdravstvo, Ministrstva za ekonomske odnose in 
razvoj in Društva ukradenih otrok. 
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ODGOVOR 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na 
vprašanje in pobudo BRANETA ERŽENA, da pre- 
preči tim. »starostno diskriminacijo« pri zapo- 
slovanju 

Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije je, na 12. seji 
Državnega zbora Republike Slovenije, podal poslansko 
pobudo, da se z zakonsko regulativo prepreči najrazličnejše 
oblike starostne diskriminacije pri zaposlovanju. 

V zvezi z navedeno pobudo zavzema Vlada Republike Slove- 
nije naslednje: 

Med človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami je že 
po Ustavi Republike Slovenije vsakomur zajamčena dostop- 
nost do vsakega delovnega mesta pod enakimi pogoji. 
Delovna zakonodaja kot splošna pogoja za zaposlitev predvi- 
deva le minimalno starost 15 let in splošno zdravstveno spo- 
sobnost. Posebni pogoji pa se glede na zahtevnost dela in 
specifičnosti pogojev dela lahko določijo v posebnem zakonu 
ali v internem aktu delodajalca. Ob tem sodimo, da interno 
določanje maksimalne starosti kot posebnega pogoja za skle- 
nitev delovnega razmerja ni utemeljeno in zato tudi glede na 
navedeno ustavno določilo diskriminatorno. Sicer pa se 
v delovni zakonodaji v skladu z mednarodno ureditvijo celo 
predvideva posebno varstvo starejših delavcev v primerih, ko 
delajo na delovnih mestih posebej nevarnih za poškodbe ali 
zdravstvene okvare (87. člen) kot tudi v postopkih določanja 
in razreševanja presežnih delavcev (36. d člen). 

Potreba po izrecni zakonski prepovedi diskriminacije glede 
na starost pa bo proučena v postopku priprave novega 
zakona o delovnih rzamerjih in glede na utemeljenost 
ustrezno upoštevana v novih rešitvah. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo ZMAGA 
JELINČIČA v zvezi s problematiko radijskih frek- 
venc slovenske manjšine 

Na celotnem območju Porabja je zadovoljiva slišnost vseh 
treh radijskih programov Radia Slovenija, ki jih oddajamo 
preko FM oddajnikov na Pohorju. Slišnost regionalnega pro- 
grama »Murski val« pa je na območju Porablja dejansko 
slabša na FM področju, zato pa se ta program oddaja tudi 
preko SV oddajnika v času od 5.30 do 13.30, ko se oddajnik 
preklopi na program v madžarščini, ki je namenjen madžarski 
manjšini. Program v madžarščini se prenaša od 13.30 do 
19.00. Od 19.00 do 5.30 zjutraj pa prenaša SV oddajnik osred- 
nji program Radia Slovenija. Slišnost SV oddajnika na 
območju Porabja je zadovoljiva. 

Možne težave lahko nastopijo pri sprejemanju slovenskih 
programov na FM področju na Madžarskem, v kolikor poslu- 
šalci nimajo ustreznih radijskih sprejemnikov za zahodnoe- 
vropske norme (frekvenčno področje od 87,5 do 108 MHz). 

Možen je tudi sprejem osrednjega I. programa Radia Slove- 
nija na SV področju predvsem v nočnem času na frekvenci 
917 kHz, to je oddajna frekvenca SV oddajnika v Domžalah. 

Možni izboljšanji: 

1.) Na FM področju postavitev manjšega pretvornika na 
območju Madžarske za slovenskih program »Murski val«. 
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Reciprociteta, kot je pretvornik v Lendavi za madžarski TV like 
program. 'is 

ie 
Ta rešitev zahteva urejanje na meddržavi ravni Madžarska ra 
-Slovenija. P' 

tli! 
2.) Na SV področju velja omeniti še to, da je ideja o dodatnerr 
srednjevalovnem oddajniku v Nemčevcih prisotna že dolg£>tu 
dobo. Za priključitev novega SV oddajnika potrebujemo med lož 
narodno dogovorjeno frekvenco, ustrezen antenski sistem ig|( 
novi oddajnik, ter zagotovljeno energijo in seveda prosto' 
Ker je SV oddajnik Maribor - Tezno v postopku ugašanja, v 
lahko uporabili frekvenco 558 kHz, vse ostalo pa bi zahtevaj 
precejšnja finančna sredstva. Rešitev je torej izvedljiva. 

. tur 
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije |e odgovor pripne 
vilo Ministrstvo za promet in zveze. 

ODGOVOR . 
Vlade Republike Slovenije na pobudo ZMAGrtoi 
JELINČIČA za sprejem odloka o prepovedi pf°l 
daje poštnih znamk pod nominalno vrednost^ 

V pobudi poslanec predlaga Vladi R Slovenije, da I®*, 
sprejme Odlok o prepovedi prodaje poštnih znamk pod ni 
hovo vrednostjo. Predlog utemeljuje s tem, da interesi ude1 ^ 
žencev pri izdelavi, distribuciji in uporabi poštnih znamk n» ^ 
usklajeni oz. da so si zaradi poceni prodaje naših zn^ oj 
v tujino celo nasprotujoči. Pri tem meni, da gre za prodal 
državnih vrednotnic pod nominalno vrednostjo. 

Kot odgovor želimo poslancu, g. Jelinčiču že v uvodu poi uda 

0/ 
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riti, da poteka izdaja znamk v naši državi po pravilih in naV.°j Of 
lih Mednarodne poštne zveze, kakor tudi drugih mednarodn g. 
inštitucij (FIP - mednarodna filatelistična zveza, 
- mednarodno združenje filatelističnih trgovcev in ASC* 
- mednarodno združenje izdajateljev katalogov znam* 
filatelističnih publikacij). V zvezi z izdajo in distribucijo zna" g- 
doslej še ni bilo od navednih organizacij izdanega kakršne!) 
koli opomina ali kritike. Praksa Mednarodne poštne zveze I ^ 
da redno pošlje opomin članici, ki ne upošteva njenih prip0' s 
čil pri izdajanju znamk. 

Izdane znamke se distribuirajo poslovnim enotam po drža^ 
agentom (domačim in tujim), del izdaje pa se deponira " 
logo. 

Od količine, ki je dobavljena poslovnim enotam je po Iq|, 
cca 30% prodano filatelistom, 70% pa se uporablja za f'3" ^ 
ranje poštnih pošiljk. Evidentiranih abonentov - fizičnih o® 
je pri vseh poslovnih enotah v Sloveniji 11.311. 
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Del naklade ostane na zalogi in je namenjena servisi'3 

(posameznim poslovnim enotam in agentom), reprezen'8 

in promociji znamk. 

PTT podjetje Slovenije ima sklenjene pogodbe za do^ij 
priložnostnih poštnih znamk s posameznimi agenti 
znamke se prodajajo po rabatni lestvici, ki je odvisn® , 
količine in dogovorjenega roka plačila. Rabatna lestvic^ 
giblje od 17% do 35%. V svetu se le-ta giblje med 30% in % 
Agenti so po pogodbi dolžni opravljati promocijo slove" 
znamk z oglaševanjem v filatelističnih revijah in s preds 
tvami na sejmih. 

Pri določitvi nominale se upoštevajo veljavne poštne tarif 
domači in mednarodni promet, odvisno od tega ali je Pr | 
nostna poštna znamka namenjena obeležitvi dogodka, 
pomemben v slovenskem prostoru ali pa ga želimo pfOm 
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tudi v mednarodnem prostoru. Z izdano količino je treba 
(rivati potrebe domačih in tujih filatelistov ter upoštevati 
stvo, da se določena količina uporabi tudi za frankiranje 
Stnih poSiljk. 

Pobudi poslanec, gospod Jelinčič omenja visoke honoranje 
"ikovalcem. Povedati moramo, da je višina honorarja 

(isna od vloženega samostojnega dela oblikovalca (bodisi, 
is motiv že dan in ga oblikovalec samo uporabi, ali pa ga 

"a sam oblikovati), vendar ne presega zneska DEM 3.000. 
Posamezno znamko, je izbran oblikovalec na predlog 
»isije za pripravo slovenskih poštnih znamk. 

('tu 1993 je bilo v obdobju I. - VIII. v naši državi izdanih 18 
' Ožnostnih poštnih znamk. V prilogi posredujemo tabelarni 
1 toled iz katerega je razvidna naklada, nominala in nomi- 

nalna vrednost posamezne izdaje. Prikazani so tudi deleži 
distribucije poslovnim enotam, agentom in zalogi. Dodan je 
tudi podatek o vrednosti rabata pri prodaji agentom. Iz pre- 
gleda je razvidno, da je v letu 1993 predstavljal rabat pri 
prodaji znamk agentom 8,74% nominalne vrednosti izdanih 
znamk. 

Glede na navedena dejstva menimo, da ni utemeljen predlog 
za izdajo Odloka o prepovedi prodaje poštnih znamk pod 
njihovo nominalno vrednostjo. 

* ★ 

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

' "EGLED IZDAJE IN DISTRIBUCIJE PRILOŽNOSTNIH ZNAMK V LETU 1993« 

Ju m 
'aje Naziv priložnostne poštne znamke 

Naklada Nomi. 
kos v SIT- 

Nominala 
v vrednost- 

Struktura distribuc. v% 

v SIT poslovne 
enote 

Agenti 

Rabat pri 
  prodaji 
Zaloga agentoma 

v SIT 
01. 93 

W 93 
H 01. 93 
> 02. 93 

02. 93 
I 03. 93 

04. 93 
e 

04. 93 
04. 93 

ji 05. 93 
05. 93 

i 06. 93 

II 06. 93 
)l 07. 93 

07. 93 
ii 07. 93 

H 07. 93 
07. 93 

ik- 

100 obletnica rojstva 
Lovra Kuharja Prežiha Voranca 
50 obletnica smrti Riharda Jakopiča 
100 obletnica smrti Jožefa Štefana 
100 obletnica Slovenskega 
planinskega društva 
100 obletnica rojstva Jože Čopa 
75 let Slovenske poštne uprave 
500. letnica kolegialnega 
kapitlja v Novem mestu 

Evropa - CEPT 
Fosili Dolžanove soteske 
Oblfetnica sprejema Republike 
Slovenije v OZN 
Sredozemske igre 93 
Languedoc - Roussillon 
Bitka pri Sisku 
Jamske živali - jamski ježek 
Jamske živali - jamski hrošč 
Jamske živali - človeška ribica 
Jamske živali - jamničar 
Evropsko prvenstvo v dresuri 
Lipica 1993 

300.000 7,00 2.100.000,00 

200.000 44,00 8,800.000,00 
200.000 51,00 10,200.000,00 
500.000 7.00 3,500.000,00 

150.000 44.00 6,600.000,00 
1.000.000 7,00 7,000.000,00 

200.000 7,00 1,400.000,00 

160.000 
23.600 

150.000 
170.400 

44,00 
203,00 

44,00 
62,00 

7,040.000,00 
47,908.000,00 

6,600.000,00 
10,564.800,00 

250.000 36,00 9,000.000,00 

160.000 
160.000 
160.000 
160.000 
160.000 
160.000 

49,00 
7,00 

40,00 
55,00 
65,00 
65,00 

7,840.000,00 
1,120.000,00 
6,400.000,00 
8,800.000,00 

10,400.000,00 
10,400.000,00 

74.8 

51.5 
51.2 
92.3 

68.6 
94.4 
74.5 

74,4 
30,2 
72.6 
63.9 

80.1 

68,0 
67.2 
67,2 
67,2 
67,2 
71,0 

8,6 

12.3 
12.4 
5,6 

18,0 
2,8 

13,9 

17,6 
65,3 
18,8 
23.5 

13.6 

19,0 
18,2 
18,2 
18,2 
18,2 
17.7 

16,6 52.423,00 

36,2 
36,4 

2,1 

316.316,00 
366.639,00 

56.623,00 

13,4 342.716,00 
2,8 54.523,00 

11,6 54.523,00 

8,0 342.716,00 
4.5 9,195.295,00 
8.6 342.716,00 

12,6 735.198,00 

6,3 383.010,00 

13,0 
14,6 
14,6 
14,6 
14,6 
11,3 

381.661,00 
56.623,00 

323.560,00 
444.895,00 
525.785,00 
506.285,00 

165,672.800,00 14,481*507,00 

i > 
Ugovor 
listrstvo za delo, družino in socialne zadeve na 

|('budo MARIJE POZSONEC za pomoč kmečkim 
gojencem, ki prejemajo najnižjo pokojnino 

s'anka Državnega zbora ga. Marija Pozsonec je predložila 
ii !|ednjo poslansko pobudo: 

ivem, ali ste seznanjeni s tem, da naši sodržavljani, kmečki 
gojenci, dobesedno životarijo s 8.300 SIT mesečno (v 

V Jiu 1993). Takšna je namreč 4. kategorija kmečke pokoj- 
1 j6- Mislim, da vsakdo ve, da takšna vsota ne zagotavlja niti 
0 Oljskega minimuma. Že iz humanih razlogov ne smemo 
5 '°liti da so naši kmečki ljudje, ki so nekoč nosili ogromno 
ti '"fc, na stara leta potisnjeni v tako nezaslišano revščino, 
(i Vlagam, da se prouči možnost in najde ustrezna rešitev za 
i#ioč temu sloju prebivalstva.« 

''Vedeni poslanski pobudi lahko damo naslednja pojasnila: 

ji^iivalci pokojnin po zakonu o starostnem zavarovanju 
1 'tov, ki je sicer nehal veljati 31.12.1983, vendar se upravi- 

prejemki še izplačujejo skladno z novim zakonom 
"kojninskem in invalidskem zavarovanju, so za oktober 

1993 prejeli pokojnine v enotnem zpesku 12.304 SIT. Uživalci 
kmečkih starostnih pokojnin s statusom borcev NOV izpred 9. 
septembra 1943, so prejeli kmečke borčevske pokojnine 
v višini 24.607 SIT. 

2. Kmetje in člani kmečkih gospodarstev, ki so se po 1. 
januarju 1984 vključili v pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje, ne glede na višino osnov, od katerih so plačevali pri- 
spevke, in imajo vsaj 15 let zavarovalne dobe, so za oktober 
1993 prejeli pokojnine, ki so znašale najmanj 10.132 SIT. 
Ravno tolikšne pokojnine so prejeli tudi delavci z minimalno 
pokojninsko dobo, ki so v času zavarovanja prejemali nizke 
plače. 

3. Navedeni zneski so usklajeni z minimalnimi zneski, ki se 
zagotavljajo državljanom Republike Slovenije. Tako znaša 
najnižja zajamčena plača delavca, ki dela s polnim delovim 
časom in z normalnim delovnim učinkom, 26.000 SIT bruto, 
oziroma v čistem znesku 15.964 SIT (z upoštevanjem davkov 
in prispevkov po povprečni stopnji); najnižje nadomestilo 
plače pa 80% navedenega zneska oziroma 12.771 SIT. Vidimo, 
da znaša kmečka starostna pokojnina približno toliko kot 
najnižje nadomestilo plače, ki ga prejemajo delavci, abso- 
lutno najnižja pokojnina, ki jo prejemajo kmetje pa tako kot 
velja za delavce, znaša 85% navedenega zneska. 

4. Strinjamo se s stališčem poslanke, da so navedeni najnižji 
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zneski plač, nadomestil in pokojnin nizki, vendar so takšni, 
kakršne država v trenutnih gospodarskih razmerah zmore 
zagotavljati. Vsekakor pa bi morali pri morebitnem dviganju 
navedene zagotovljene najnižje ravni prejemkov, upoštevati 
vse kategorije prebivalstva, ne le kmetov. V primerjavi z njimi 
so upokojenci z najnižjimi prejemki, delavci z zajamčenimi 
plačami in prejemki najnižjih nadomestil, ki prebivajo 
v mestih, v bistveno težjem gmotnem položaju. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo dr. LEA 
ŠEŠERKA in JANKA PREDANA o prepovedi 
izvoza hlodovine 

Les je v Sloveniji praktično edina surovina, ki je ob pravilnem 
ravnanju z gozdovi trajno obnovljiva. Gozdovi v Sloveniji zato 
še naprej predstavljajo pomembno danost za nadaljnji razvoj 
države. Nestrokovni posegi v gozdove, ki bi jih narekovalo 
domače ali tuje tržišče, lahko usodno načnejo trajnost 
gozdov. 

Pomembno razvojno možnost za Slovenijo predstavlja prede- 
lava lesa, ker ima Slovenija na tem področju znanje in tradi- 
cijo. Gotovo bi bilo nesmotrno, če bi dopustili prekomeren 
izvoz nepredelanih gozdnih sortimentov. 

Izvoz gozdnih sortimentov do leta 1991 ni nikoli resno ogrožal 
domače predelave lesa. Z leti je dosegel določeno višino, ki jo 
je omogočal tudi reeksport gozdnih sortimentov z sosednjih 
republik bivše Jugoslavije. Od leta 1983 je opazno povečeva- 
nje izvoza, ki je v letih 1988-1991 obdržal določeno višino 
zaradi predpisanih izvoznih kontingentov. Po podatkih gozd- 
nogospodarskih organizacij je njihov izvoz znašal (m3): 

1985 1986 1987 1 988 1989 1 990 1991 1992 
49.144 67.053 96.904 114.150 134.753 114 700 >>£43, 

Izvoz gozdnogospodarskih organizacij je vedno pomenil le 
del izvoza neobdelanih sortimentov, pretežni del so ga opra- 
vila trgovska podjetja. Iz analize, ki jo je pripravilo Splošno 
združenje gozdarstva Slovenije, izhaja, da je celoten izvoz 
v zadnjih letih dosegal: 

1988 1990 1991 1992 
350.315 m3 284.974 312.996 428.647 

Struktura izvoza v letu 1992 je bila naslednja: 

hlodovina iglavcev 
hlodovina listavcev 
celulozni les iglavcev 
celulozni les listavcev 
drugo iglavcev 
drugo listavcev 
drva listavcev 

127.281 m3 

100.388 m3 

5.019 m3 

3.610 m3 

5.363 m3 

24.195 m3 

162.791 m3 

30% 
23% 

1% 
1% 
1% 
6% 

38% 
Skupaj: 428.647 m3 100% 

Do avgusta tega leta je bilo izvoženo skupaj 154.822 m3, od 
tega: 

hlodovina iglavcev 
hlodovina listavcev 
celulozni les iglavcev 
celulozni les listavcev 
drugo iglavcev 
drugo listavcev 
drva listavcev 

51.304 m3 33% 
34.533 m3 21% 
14.941 m3 10% 

288 m3 

1.890 m3 

1.545 m3 
1% 
1% 

51.600 m3 34% 
Skupaj: 154.822 m3 100% 

Analiza pokaže, da se izvoz v primerjavi z lanskim letom 
zmanjšuje in to predvsem zaradi manj ugodnih cen. Cene za 
te sortimente so se na evropskem tržišču zmanjšale zaradi 
velike ponudbe gozdnih sortimentov v vzhodni Evropi. 
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DOSEŽENE CENE ZA POSAMEZNE SORTIMENTE: 
(USD/m3) 

vrsta lesa izvozne cene 
1992 1993 

uvozne cene domača ce"A 
1992 1993 1992 1*1 

hlodovina iglavcev 
hlodovina bukve 
celul. les iglavcev 
celul. les bukve 
drva 

58,46 63,95 
81,14 79,92 
53,94 38,35 
59,14 44,94 
19,29 34,05 

115,91 56,36 60,21 58' 
32,05 86,90 77,05 88, L" 
55,28 52,86 37,76 29, J 
54,38 10,19? 33,72 31. ? 
13,04 4,55 ? 22,75 23. ° 

Iz analize doseženih cen je možno razbrati, da cene niso tiste, ki bi pomembn« 
silile v izvoz gozdnih sortimentov. Še vedno je garantirano plačilo v 30-6 Ti 
dnevnem roku tisto, ki dela izvoz zanimiv. Vedeti je treba, da je v ceni všteta W Ja 
izvozna taksa, ki znaša za iglavce 10%, za listavce pa 15% od prodajne cene. w 

Pri nekaterih cenah, ki pomenijo v uvozu bistvene postavke, ni bilo mogoi 
ugotoviti, ali so za njihov izračun realni podatki ali ne (obeležene so z vprašajem l)\ 

IZVOZNIKI IN UVOZNIKI: 

Av 
8c 
Ne 
Hr 

Zanimivo vprašanje v tem trenutku je, kdo vse se ukvarj'itg 
z izvozom in uvozom lesa. Analiza izvoza v letu 1992 poka/% 
da se je z izvoznimi posli ukvarjalo 123 izvoznikov, od tega'^ 
družbenih in kar 80 zasebnih podjetij. Rapršenost izvoza % 
bila velika. Zasebna podjetja so izvozila okoli četrtinoikoli^e 
Med izvozniki je Imela največji delež trgovina (69%), sleo' JHu 
gozdarstvo (27%), kmetijstvo (3%) in z manj kot enim odsW'fu 
kom industrija. Med družbenimi podjetji je slaba tretjina tak%c 
ki so se samo enkrat pojavila na tržišču, med zasebni"^, 
podjetji pa je takih kar 67%. js~- 

Uvoz je bil dosti bolj koncentriran. Med uvozniki je bilo % 
podjetij, od tega 94% družbenih in 6% zasebnih. K 

J"V( 
V letu 1993 se je pestrost še povečala. V izvozu sodeluje 1?| 
izvoznikov, v uvozu pa 37 uvoznikov. 

*0 
STRUKTURA UVOZA GOZDNIH SORTIMENTOV: 

vrsta lesa 1992 

hladovina iglavcev 
hladovina bukve 
celul. les iglavcev 
celul. bukve 
drugo iglavcev 
drugo listavcev 
drva listavcev 

326 m3 

36.142 m3 

62.090 m3 

72.392 m3 

12 m3 

6.855 m3 

227.098 m3 

avg^p, 
A( 
nji® i 

rjori 

88? 
H.752 k: 
27.754112, 

172.584 
25' 

C)1fl' 
Jzsr 

294.925 m3 216.577% 

Že na prvi pogled je lahko ugotoviti, da v uvozu ni tak^ rfll&rrv nihanj v količini kot so opazna pri izvozu. Ker ne razpolaga" 
... a zadovo l ■ hc 

odgovoriti na vprašanje, ali so uvožene količine v zadnjih " l 
s podatki o uvozu v prejšnjih letih, ne moremo zadovi 

ije, ali! 
večje, manjše ali normalne. 

lih 

<aki 
ho 

di Izvoz je bil v letu 1992 za 45% večji od uvoza. Razumljiv?.| 
zato bilo, da bi država težila k nadomeščanju uvoza s J 
nami, ki gredo v izvoz. Vendar pa je iz strukture uv°*8 I1" 
izvoza razvidno, da bi bilo to že v letu 1992 nemogoče in <"1^ 
to še bolj nemogoče v letu 1993, ko uvoz presega izvoz 'n I • 
v tistih sortimentih, ki se ne izvažajo. ' ^ 

KAM IZVAŽAMO 
MENTE: 

IN OD KOD UVAŽAMO GOZDNE s°flT£fl 

JJIŽI 
Naši zunanji partnerji v trgovanju z gozdnimi sortimenti 
številni; osem jih je bilo v letu 1992, v letu 1993pa jih ie0-,^ ■ 
V Avstrijo in Italijo smo v letu 1992 izvozili 99,4% vsega |®TJ» 
v Italijo 71%, v Avstrijo 28%. Tudi v letu 1993 ostajata Ita"' fc.- 
Avstrija glavna partnerja našim izvoznikom. 85% gozdnih j J?1 

timentov pa je bilo v letu 1993 uvoženih iz Hrvaške in ^ t0'
v 

žarske. UOc 

poroče^'1 



IZVOZ 1993 v rrr 
hlod. igl. hlod. list. cel. les igl. cel. les list. drugo igl. drugo list. drva list. skupaj 

Avstrija 
^Italija 
["Hrvaška 
(Nemčija 
i Ruska federacija 
Madžarska 

(Bosna in 
- Hercegovina 
Pakedonija 
f Turčija 
' Japonska 

13.631 
26.616 
7.135 

618 

3.209 
92 

376 
34.008 

149 

6.621 
8.025 

294 

38 
250 

157 
488 

1.137 

20 
29 

19 
40 

250 
1.285 

10 

837 
50.753 

10 

21.910 
121.425 

8.735 
618 

20 
29 

19 
40 

3.209 
92 

51.304 34.533 14.941 288 1.890 1.545 51.600 154.827 

"VOZ 1993 
hlod. igl. hlod. list. cel. les igl. cel. les list. drugo igl. drugo list. drva list. skupaj 

Avstrija 
Bosna in 
Hercegovina 

i Hrvaška 
Nlja 

Madžarska 
.Makedonija 

tar 
Juska feder. 
Jurčija 
?!ovaška 
rancija 

887 

881 

246 
2.468 

7.117 
996 

44 

11.612 

1.029 

15.013 

100 

135.500 

37.084 

938 

2.438 

82 

117 

25 

14.931 

246 
138.988 

45.347 
996 

15.900 

125 
44 

887 11.752 27.754 172.584 25 938 2.637 216.577 
Nobena država v Evropi ne prepoveduje izvoza hlodovine, skoraj vse pa imajo za izvoz surovine določeno zaščitno politiko. Avstrija 
"aprimer ima ob izdaji izvoznega dovoljenja vkalkulirano zaščitno takso, Italija pa stimulira uvoz lesa. V letu 1993 je Avstrija izvedla 
Uyozni kontingent, ker se je bala prevelikega padca cen na domačem trgu. 

Oskrbljenost lesne industrije 
'Gozdnimi sortimenti: 

J obdobju 1981-1985 so bile potrebe po lesu v naši predelo- 
'•Ini industriji s surovino iz Slovenije pokrite 76%, iz drugih 
i'sPublik 13% in iz uvoza 11%. V tem obdobju je bila netto 
^'agovna proizvodnja iz naših gozdov povprečno 2,674.760 
t1,1 na leto. Načrtovana poraba lesne surovine je bila 3,500.000 
i1"1 V obodbju 1986-1990 je blagovna proizvodnja gozdnih 
flNimentov znašala povprečno 2,418.660 m3 na leto. Po letu 
n.'®90 so se pogoji proizvodnje, prodaje in predelave lesa 
n'stveno spremenili. Evidentirana proizvodnja gozdnih sorti- 
fl^ntov se je v letu 1991 znižala na 1,480.000 m3, v letu 1992 
i5 je dosegla 1,269.419 m3. K takim trendom v evidentirani 
-i !a9ovni proizvodnji so prispevale zmanjšane sečnje v držav- 

'h gozdovih, zaradi vračanja teh gozdov upravičencem po 
^onu o denacionalizaciji in nepopolni podatki o blagovni 
proizvodnji iz zasebnih gozdov zaradi nepopolnih informacij 
povili razmerah trženja sortimentov iz teh gozdov. 

se spreminjajo lesna bilančna razmerja, ni mogoče 
J9otoviti, ker nihče ne spremlja potreb lesno predelovalne 

ff^ustrije. Domneva se, da so se močno znižale in da je 
* bledica za to predvsem v njenem prestrukturiranju in iska- 

! novega razvojnega zamaha. Občasno pomanjkanje lesa 
'J'lekaterih panogah lesne predelave, ki se prej s tem niso 

J®čevale, pa nastaja predvsem zaradi njihovega izredno sla- 
*9a likvidnostnega položaja. 

desetletje 1991-2000 bo možna letna blagovna proizvod- 
iš v slovenskih gozdovih okoli 2,100.000 m3. To pomeni 

imanje za okoli 350.000 m v primerjavi z dosedanjo zaradi 
'^obremenjenosti naših gozdov s stresnimi dejavniki. Dejan- 
2® Proizvodnja pa bo še bolj kot doslej neposredno odvisna 
V1 tržnih razmer. Državnih gozdov naj bi po denacionalizaciji 
' jj'alo največ okoli 200.000 ha z maksimalno proizvodnjo 

. Jjpll 510.000 m33. To pa ne bo količina, ki bi lahko bistveno 
® Rivala na ponudbo. Motivacija za posek bo predvsem 

9°dna cena in sigurno in pravočasno plačilo lesa. 
✓ V-    
hroče valeč 

VPLIV IZVOZA NA GOZD 
V letu 1991 in deloma že tudi v letu 1992 je bilo predvsem 
v zasebnih gozdovih čutiti negativne trende pri poseku lesa. 
Predvsem v obmejnih gozdnogospodarskih območjih je na to 
vplival tudi izvoz lesa, ki je bil zaradi sigurnega in pravočas- 
nega plačila še zanimiv, čeprav se je že napovedoval padec 
cen gozdnim sortimentom na evropskem tržišču. V teh 
območjih je bilo tudi opaznejše poseganje po vrednejših 
sortimentih. Ti trendi so bili še toliko bolj možni, ker je 
v marsičem odpovedalo izvajanje veljavnega zakona o gozdo- 
vih. Če bi se taki trendi nadaljevali, bi lahko prav gotovo 
govorili o škodljivem vplivu izvoza lesa na slovenske gozdove. 
Cene lesa so se umirile in povzročile, da je interes za sečnjo 
močno padel, tudi v tistih območjih, kjer je bil še vedno 
zanimiv zaradi izvoza. Iz analize stanja na gozdnogospodar- 
skih območjih lahko ugotovimo, da pritisk na posek stagnira. 
Z uveljavitvijo novega sistema v gospodarjenju z gozdovi, ki 
ga določa zakon o gozdovih, ki temelji na ustvarjalnem sode- 
lovanju lastnika gozda in gozdarske stroke, pa se bodo 
nestrokovni posegi v gozd gotovo še zmanjšali. Razmere na 
domačem in zunanjem tržišču naj bi v takih pogojih vplivale 
samo na posek drevja v okviru strokovno izvedenega izbora 
za posek. 

ZAKLJUČKI 
1. Liberalizacija izvoza gozdnih sortimentov ne vpliva 
bistveno na preskrbljenost lesne industrije, saj ni čutiti več- 
jega pomanjkanja lesa. Na občasno pomanjkanje vpliva pred- 
vsem likvidnostni položaj lesne industrije. Vlada si bi prizade- 
vala, da bi podjetjem, ki imajo kvalitetne razvojne programe, 
pomagala pri izboljšavi likvidnostnih razmer. 

2. Veljavna zaščitna izvozna taksa je dovolj učinkovit instru- 
ment za primerno zaščito domače surovine. Vlada Republike 
Slovenije pripravlja diferencirane takse za različno kvaliteto 
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sortimentov in v zvezi s tem tudi spremembo Uredbe o zaš- 
čitni izvozni taksi. 

Prepovefl izvoza hlodovine zaenkrat ni potrebna. 

3. Razpršenost izvoza (veliko izvoznikov) zahteva, da se 
dosledno izvajajo vsi predpisi, ki zagotavljajo enake pogoje za 
vse; dosledno plačevanje izvozne takse iz prometnega davka. 
Obstaja sum, da se temu predvsem manjši izvozniki lahko 
izognejo. Tako veliko število izvoznikov bo sčasoma privedlo 
do nelojalne konkurence na zunanjem trgu, kar bo povzročilo 
podcenjenost našega lesa. 

Vlada Republike Slovenije bo zagotovila vse potrebne ukrepe, 
ki bi to onemogočili. 

I 
4. Učinkovit informacijski sistem, ki bo omogočal kvaliteten 
pregled lesno bilančnih razmerij, bo zagotavljal tudi pravo- 
časne posege v izvozne tokove in v razmere na domačem 
tržišču. 

5. Uvajanje sistema, ki ga določa zakon o gozdovih, omogoča 
tudi stimulacije za sečnjo manjvrednih sortimentov v gozdo- 
vih, kjer so potrebni negovalni ukrepi. Mehanizmov, ki bodo 
zmanjševali razkorak med tržno ceno in stroški proizvodnje, 
bodo lahko še dodatno zmanjševali pritisk za nestrokoven 
posek vrednejšega lesa v naših gozdovih. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo skupine 
poslancev za sanacijo oskrunjenega židovskega 
pokopališča 

Na podubo skupine poslancev, da Vlada Republike Slovenije 
stori vse, da se storilci, ki so oskrunili židovsko pokopališče 
na ljubljanskih Žalah, odkrijejo in da Vlada Republike Slove- 
nije takoj plača čiščenje oskrunjenih grobov odgovarjamo 
naslednje: 

Iz poročila Ministrstva za notranje zadeve izhaja, da so bili na 
19 nagrobnikih na Židovskem pokopališču na ljublanskih 
Žalah s sprejem črne barve narisani kljukasti križi. Pokopa- 
lišče in okolica je bila temeljito pregledana, vendar ni bilo 
najdenih nikakršnih sledov. Odrejena je bila opazovalna 
služba, opravljeni pa so bili tudi razgovori z delavci Komunal- 
nega podjetja Žale, z osebami iz bližnjega naselja Jarše in 
prehodnega mladinskega doma ter s predsednico Židovske 
skupnosti. Dosedanja preiskava oziroma poizvedbe niso dale 
nobenih konkretnih rezultatov, zato delavci Policijske postaje 
Bežigrad in Uprave kriminalistične službe Ljubljana za storilci 
še poizvedujejo. 

V zvezi s sanacijo oskrunjenega židovskega pokopališča ugo- 
tavljamo, da se v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo 
le sredstva za vzdrževanje in urejanje tujih vojaških grobov po 
zakonu o zaznamovanju in vzdrževanju pokopališč in grobov 
pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad (Ur. I. SFRJ, & 
60/75), ki se ob upoštevanju 4. člena Ustavnega zakona za 
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis; 
nosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91-1) v Republik' 
Sloveniji še uporablja. Ker gre v konkretnem primeru za 
nevojaško pokopališče, Vlada Republike Slovenije preko svo- 
jega resornega organa nima formalne obveznosti za skrb, 
oziroma vzdrževanje židovskega pokopališča. Vlada RS 
obsoja skrunitev židovskih nagrobnikov in nepietetno pona- 
šanje storilca do pokojnih pripadnikov židovske skupnosti. 
Hkrati Vlada meni, da gre za nehumano dejanje neodgovor- 
nega posameznika in ne za izražen politični odnos do židov- 
ske skupnosti. 

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o financiranju 
sanacije povzročene škode na židovskem pokopališču in za 
izvedbo zadolžila ustrezen resorni organ. 

Sanacija židovskega pokopališča je v teku in bo predvidoma^ 
zaključena v prvi polovici decembra. 

   «-l^ 
MNENJE p 
Vlade Republike Slovenije o pobudi poslancev re 
SNS za izdelavo projekta za gradnjo tovarne 
streliva v Sloveniji 

Poslanska skupina SNS je, 27. 9. 1993, dala pobudo, 
Ministrstvo za obrambo izdela projekt za izgradnjo tovarn® 
streliva v Republiki Sloveniji, ki ga slovenska vojska potrebuj 
za vzdrževanje bojne pripravljenosti ter usposabljanje, zarf 
embarga pa ga ni mogoče uvažati. V zvezi s to pobudo 
Vlada Republike Slovenije sprejela naslednje mnenje: 

Nedvomno obstaja stalna potreba po določenih vrstah j" 
količinah streliva, ki so potrebne za vojaško usposabljanje i" 
zagotavljanje bojne pripravljenosti obrambnih sil. Te potreb« 
pa niso takšne, da bi utemeljevale izgradnjo celotne tovarn® 
streliva (velja tudi za strelivo za pehotno oborožitev). Smotri 
pa bi bila izgradnja le določenih zmogljivosti ta vrste, s kat«" 
rimi bi zagotavljali vsaj del potreb v različnih razmerah. 
območju Republike Slovenije takih zmogljivosti v preteklo?' 
ni bilo zagotovljenih niti v okviru posameznih delov bivšeg f. 
vojaško-industrijskega kompleksa, niti jih v sedanje[J 
obdobju ni mogoče zagotoviti zaradi omejenih materialn|r E| 
možnosti Ministrstva za obrambo. Sredstva s katerimi razp®' 
laga Ministrstvo za obrambo v letu 1993 namreč zadoščajo'6 

za najnujnejšo redno dejavnost. 
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