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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKLEP 
državnega zbora ob potrditvi poslanskega mandata kandidatu, ki postane poslan# 
za preostanek mandatne dobe, namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat ^ 

Državni zbor Republike Slovenije je ob potrditvi poslanskega 
mandata kandidatu, ki postane poslanec za preostanek 
mandatne dobe, namesto poslanca, ki mu je prenehal man- 
dat na svoji 29. seji, dne 20. 2. 1995, na podlagi 166. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

V času, dokler poslanec Zoran Thaler, ki je prevzel funkc'l 
v Vladi Republike Slovenije, v skladu s prvim odstavkom ■ 
člena zakona o poslancih ne more opravljati funkcij 
poslanca, opravlja to funkcijo v skladu z drugim odstavil 
14. člena navedenega zakona g. Matjaž Peskar, roj. 13.' 
1963, stanujoč Maršala Tita 22, Jesenice. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi poročila Mandatno-imunitetne komisije k določitvi 
kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane 
poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal 
mandat J  

Državni zbor Republike Slovenije je na 29. seji, dne 27. 2.1995 
ob obravnavi poročila Mandatno-imunitetne komisije k dolo- 
čitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah 
v Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne 
dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat, na 
podlagi 166. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Potrdi se mandat poslanca Rudolfa Mogeta, rojenega 20. 
1944, profesorja, stanujočega Terčeva ulica 16, Maribor. 

SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prevzemu dolgov in lastninske^1 

preoblikovanju Splošne plovbe p. o. Portorož   _ 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju 
Splošne plovbe p. o. Portorož — hitri postopek na svoji 29. 
seji, dne 15. 3. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije sprejel naslednje 

SKLEPE 

1. Državni zbor zavezuje Vlado Republike Slovenije, da do 
sprejema akta o ustanovitvi, s katerim Republika Slovenija 
prevzema latništvo nad Splošno plovbo Portorož p. o., kot 
predstavnik lastnika razreši ključna operativna vprašanja 
bodočega poslovanja podjetja - vključno z dogovorom 
z zaposlenimi glede uveljavitve njihovih terjatev iz naslova 
premalo izplačanih plač in eventualni lastniški udeležbi. 

2. Državni zbor zadolžuje Vlado Republike Slovenije' 
v roku treh mesecev po sprejemu zakona predloži D& 
nemu zboru sanacijski program Splošne plovbe d. 0 

Portorož. 

3. Vlada Republike Slovenije naj v roku šest mesecev pos* 
za čisto premoženjsko sliko podjetja (morebitna ukifl^ 
vseh »by pass« podjetij, ki so v večinski ali delni 
Splošne plovbe d. o. o. Portorož). 

4. Vlada Republike Slovenije naj v roku treh mesecev 
nemu zboru predloži poročilo o odzivih upnikov 
tovrstno sanacijo Splošne plovbe d. o. o. Portorož. 

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja  

Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja - prva obravnava na 
29. seji dne 15. in 16. marca 1995, na podlagi 185. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 
1. Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja je primerna podlaga za pripravo predloga 
zakona za drugo obravnavo. 

2 Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada I 
blike Slovenije za 32. sejo Državnega zbora, v sKi" 
z naslednjimi 

STALIŠČI 

1. Predlagatelj naj ponovno prouči možnost za opredel 
ciljev in usmeritev vzgoje in izobraževanja v tem zaK" 
(kot npr. 2. člena zakona o osnovni šoli!) 
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2. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obavnavo 
določneje opredeli razmerje oziromapovezovanje vzgoje 
in izobraževanja. (11., 12., 13. člen) 

3' Predlagatelj naj ponovno prouči pristojnosti ministra pri 
"določanju« izobraževalnih programov (14. člen), obvez- 
nost upoštevanja strokovnih predlogov in zamisli o more- 
bitnem prenosu pristojnosti na višjo raven. 

V poglavje o poskusu naj predlagatelj vgradi določbe 
o varstvu pravic učencev in dijakov in ponovno prouči 
krog upravičenih predlagatelj poskusa, (poglavje III.) 

5- Glede področja izobraževanja in usposabljanja otrok in 
mladostnikov z motnjami v razvoju naj predlagatelj razmi- 
sli o oblikovanju posebnega strokovnega telesa. (23. 
člen) 

6- Predlagatelj naj ponovno prouči razmejitev pristojnosti 
strokovnih svetov in ministra pri sprejemanju splošnega 
oziroma posebnega dela programov (23., 24., 25. člen). 

Predlagatelj naj ponovno prouči pristojnosti strokovnih 
svetov pri oblikovanju programov in možnost, da se bi- 
stveni elementi za določitev posameznega nivoja izobraz- 
benega standarda vnesejo v področne zakone. (V. pogl.) 

8- Predlagatelj naj ponovno prouči naloge predlaganih šol- 
skih uprav in razmeji pristojnosti do upravnih enot ter 
v osnovnem besedilu 27. člena upošteva varianto (Bre- 
žice). 

9- Svet staršev naj se opredeli kot organ šole oziroma vrtca, 
(čl. 62) 

1°- Predlagatelj naj jasneje opredeli sistem financiranja 
obveznega osnovnega izobraževanja, ki se v celoti zago- 
tavlja iz javnih sredstev (brezplačna osnovna šola). (XIV. 
poglavje, posebno čl. 83) 

11. Nujna je jasna razmejitev šolnine od prostovoljnih pri- 
spevkov staršev in drugih stroškov šolanja. 

Predlagatelj naj natančno obrazloži termine šolnina, prispevki 
staršev oziroma odraslih in določi obseg financiranja teh 
virov. 

12. Predlagatelj naj ponovno prouči obseg pooblastil ravna- 
telja in prouči možnost izboljšanja družbenega položaja 
učiteljev in drugih strokovnih delavcev. 

13. Predlagatelj naj pri poimenovanju Republiškega izpit- 
nega centra, Republiškega sklada za gospodarjenje z ne- 
premičninami in na drugih analognih mestih v zakonu 
naziv »republiški« nadomesti s pojmom »državni«. 

14. Predlagatelj naj ponovno pretehta utemeljenost opustitve 
nacionalnega programa oziroma natančneje utemelji 
takšno opustitev. 

15. Predlagatelj naj ponovno preuči oz. jasneje opredeli 
»delitev dela« med državo in lokalno skupnostjo; »nala- 
ganje bremen« lokalni skupnosti naj bo urejeno sistema- 
tično in v skladu z zakonodajo o lokalni samoupravi. 

16. Predlagatelj naj premisli, ali ne bi bilo smotrno v začetku 
zakona definirati pojme v predvisokošolskem izobraže- 
vanju. 

17. Zagotoviti je potrebno »ustavno vlogo slovenskega jezika 
kot učnega in konverzacijskega jezika vrtca ali šole«, ne 
da bi prizadeli doseženo raven skrbi za avtohtoni manjši- 
ni in ne da bi povzročili nepotrebne polemike oz. zaplete, 
npr. v mednarodnih odnosih. 

18. Predlagatelj naj v zvezi s 87. členom prouči formulacije, ki 
zadevajo obvladanje slovenskega knjižnega jezika za vse 
zaposlene v šolah oziroma vrtcih. 

19. Od ministra je treba zahtevati, naj si pri pripravi standar- 
dov in normativov pridobi tudi mnenje reprezentativnih 
sindikatov s področja šolstva. 

20 Predlagatelj naj vnese v zakon oziroma uredi soustanovi- 
teljstvo narodnih skupnosti pri javnih vzgojnoizobraže- 
valnih zavodih, ki se ustanavljajo na narodnostno meša- 
nih območjih, predvidi v sestavi strokovnih svetov tudi 
predstavnike narodnih skupnosti in določi posebnost kri- 
terijev pri financiranju. 

21 18. člen, ki govori o poskusu, bi bilo smiselno nadomestiti 
z drugim terminom. Poskus ni najboj ustrezen termin za 
posodabljanje vzgojnoizobraževalnega dela. Predlagatelj 
naj zagotovi, da se bodo pri uvajanju novih vzgojnoizo- 
braževalnih programov zaščitile pravice otrok. 

22. V šolah, ki izvajajo javno veljavne programe, naj učbenike 
potrjujejo pristojni strokovni sveti. Varianta, ki jo ponuja 
19. člen in ki predvideva urejanje tega področja s poseb- 
nim zakonom ni sprejemljiva. 

23 Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo vključi določila, s katerimi se učencem omo- 
goči brezplačna izposoja učbenikov. 

24 V 20. členu bi bilo primerneje določiti, da predsednike in 
člane strokovnih svetov imenuje Državni zbor na predlog 
Vlade. 

25. Predlagatelj naj ponovno prouči, če bi kazalo ustanoviti 
poseben strokovni svet za predšolsko vzgojo in izobraže- 
vanje, ali pa predvideni splošno izobraževalni strokovni 
svet strukturirati tako, da bo to specifično področje v ta- 
kem svetu pokrito z zadostnim številom strokovnjakov in 
praktikov. 

26. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo 
določi Brežice kot sedež šolske uprave. 

27. V 33. in 34. členu, ki govorita o statusu zasebnega učitelja 
in statusu zasebnega vzgojitelja, naj predlagatelj obema 
členoma doda alinei »je državljan Republike Slovenije« in 
»aktivno govori slovenski jezik«. 

28. V 36. členu, ki govori, da lahko zasebne vrtce oziroma- 
šole, razen osnovne šole, ustanavljajo domače in tuje 
fizične osebe, naj predlagatelj obrazloži, v katerih prime- 
rih lahko tuja fizična oseba ustanovi vrtec oziroma šolo. 

29. Predlagatelj naj preveri možnost ustanavljanja zasebnih 
osnovnih šol. 

30. Predlagatelj naj prouči, ali je glede na poseben položaj 
zaposlenih v organizacijah vzgoje in izobraževanja smotr- 
no posebej predvideti tudi njihove pravice do samouprav- 
ljanja. 

31. V 63. členu zakona, ki govori o šolski svetovalni službi, 
naj predlagatelj v zakonu zagotovi ustreznejši položaj 
šolske svetovalne službe tako, da se opredeli organizacija 
in naloge šolske svetovalne službe. 

32. Predlagatelj naj v zakon vključi določbo, s katero bo 
določeno, da mora biti uradno ime sleherne šole, usta- 
novljene v Sloveniji, slovensko (v slovenskem jeziku), pri 
čemer naj se morebitna tuja osebna imena kot del imena 
šole pišejo v skladu s slovenskim pravopisom in v italijan- 
skem oziroma madžarskem jeziku na območjih, kjer živita 
italijanska oziroma madžarska narodna skupnost; izvzete 
so lahko samo v Sloveniji ustanovljene podružnice tujih 
šol. 

33. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo 
prouči in natančneje opredeli izraz konfesionalna dejav- 
nost. 

34. Pri urejanju položaja vrtca in osnovne šole s koncesijo 
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v 70. členu ni jasno, kdaj se razpiše koncesija in komu se 
jo podeli. Predlagatelj naj zagotovi, da bodo pogoji javne- 
ga razpisa za koncesije jasni. 

35. Prehrana je pomemben dejavnik pri razvoju mladostni- 
kov. Številni statistični pokazatelji nas opozarjajo, da je 
prehrana, zlasti srednješolcev, neustezna. Predlog zako- 
na o osnovni šoli v 53. členu, predlog zakona o gimanzi- 
jah in drugih srednjih šolah v 31. členu in predlog zakona 
o poklicnem in strokovnem izobraževanju v 60. členu 
določajo, da je dolžnost šole, da za vse učence in dijake 
organizira vsaj en obrok hrane dnevno. Predlagatelj naj 
v 77. členu predloga zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja prouči možnost, da bi se iz držav- 
nega proračuna zagotovila sredstva za brezplačen topel 
obrok za osnovnošolce, srednješolce in študente. 

36. Predlagatelj naj prouči možnost, da bi se v 77. členu 
zagotovila sredstva iz državnega proračuna za udeležbo 
vseh učenk in učencev tistih aktivnosti, ki se izvajajo kot 
šola v naravi. Šola v naravi je postala nepogrešljiv del 
izvajanja nekaterih vsebin osnovne šole zunaj prostora 
šole in mora postati del nacionalnega, zagotovljenega 
programa. Zato naj se za vse učence in učenke v času 
osnovne šole zagotovijo sredstva iz državnega proračuna 
za udeležbo v šoli v naravi. 

37. V 82. členu, ki govori o omejitvi financiranja zasebnih šol 
naj predlagatelj jasneje opredeli rešitev s katero se bo 
preprečila interpretacija, po kateri bi lahko država ukinila 
podporo zasebni šoli tudi v primeru, da je v nekem mestu 
več šol in lahko postane določena javna šola zaradi 
obstoja zasebne šole nepotrebna. 

38. Predlagatelj naj v 87. in 94. členu opredeli določbo, 
v kateri bo obvladovanje slovenskega jezika obvezno za 
vse zaposlene v šolah s slovenskim učnim jezikom in 
s kombiniranim madžarskim in slovenskim učnim je- 
zikom. 

39. Predlagatelj naj v 99. členu preuči smotrnost privilegija 
ravnateljev, ki z določbami tega člena dobijo naziv svet- 
nik, četudi nimajo visoke izobrazbe. (Učitelj jo za ta naziv 
mora imeti.) 

40. V 114. členu, ki govori o delovni učni obveznosti, naj 
predlagatelj preuči rešitev, po kateri tedenska učna ob- 
veznost učitelja ne sme preseči 21 ur pouka. S to rešitvijo 
bo dobila drugačno ceno tudi pripravljenost na učno 
delo, predvsem pa se bo povečala kvaliteta dela učitelja. 

41. Predlagatelj naj v sklop evropske dediščine političnih, 
kulturnih in moralnih vrednot uvrsti tudi vrednoto tako 
imenovane paritetne demokracvije, to je demokracije 
enakih možnosti za oba spola. 

43. Predlagatelj naj prouči in zagotovi take rešitve, ki bodo 
omogočile vsem otrokom v javnih vrtcih in šolah iste vrste 
enake minimalne standarde obsega in kvalitete. 

44. Predlagatelj naj v zakon kot posebno obliko predvidi tudi 
skupnost dijakov oziroma učencev. 

45. Predlagatelj naj na začetek Zakona o organizaciji in finan- 
ciranju vzgoje in izobraževanja uvrsti poseben člen o uč- 
nem jeziku. Tak člen je nujno potreben zaradi zavarova- 
nja vloge slovenskega jezika kot ustavnega jezika in obe- 

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga 

Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o osnovni šoli 
- prva obravnava na 29. seji dne 16. marca 1995, na podlagi 
185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

nem učnega jezika v šolah Republike Slovenije. Uvedba 
člena naj ne bi pomenila, da se opustijo jezikovna doloc1' 
la povsod tam, kjer so in kjer morajo biti posebej ome- 
njena. 

46. Predlagatelj naj v zakonu zagotovi neodvisno strokovno 
spremljanje reforme šolskega sistema, zlasti glede dose- 
ganja ciljev. 

47. Predlagatelj naj v nadaljnjem postopku obravnave i" 
sprejemanja paketa šolske zakonodaje v zvezi s proble- 
matiko izobraževanja odraslih temeljito prouči in smise1' 
no upošteva tako stališča in predloge Andragoškega cen- 
tra ter Andragoškega društva Slovenije kot tudi javni11 

razprav in posvetov o tej problematiki. Pri tem naj upošje" 
va temeljno izhodišče, da je izobraževanje odrasli11 

- izhajajoč iz načela in strategije vseživljenjskosti izobra- 
ževanja in učenja - opredeljeno kot enakopravno izobra- 
ževanje otrok in mladine. 

48. Predlagatelj naj prouči in predloži rešitev, ki bodo žago'0' 
vile enakopravno obravnavanje tako organizacij za i*0' 
braževanje odraslih z drugimi izobraževalnimi organiza- 
cijami kot različnih vrst izobraževalnih organizacij za 
odrasle. 

49. Predlagatelj naj prouči in predloži rešitve, ki bodo zagot"' 
vile relativno samostojnost in avtonomnost enot za iz"' 
braževanje odraslih na šolah za mladino. 

50. Z izrazom »otroci z motnjami v razvoju« izpade veli*3 

skupina otrok z učnimi težavami v osnovni šoli, zato 
predlagamo, da predlagatelj v predlogih zakona nadome- 

sti ta izraz z ustreznejšim - »otroci s posebnimi vzgojn"' 
izobraževalnimi potrebami« ali »otroci s posebnimi potr®" 
bami«. 

51. Predlagatelj naj namesto izraza »razvrščanje« otrok up"' 
rablja primernejši izraz, npr. »usmerjanje«. 

DODATNI SKLEPI 

1. Predlagatelj naj do druge obravnave šolske zakonodaj® 
Državnemu zboru predloži za prvo obravnavo predlo!) 
zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladost' 
nikov s posebnimi potrebami. 

2. Predlagatelj naj predvidi kako in v katerem zakonu b® 
opredelil izobraževanje in usposabljanje odraslih s poseb' 
nimi potrebami. 

3. Predlagatelj naj predvidi v katerem zakonu bo uredil £ 
kako bo urejena integracija otrok in mladostnikov s poseb- 
nimi potrebami - arhitekturne, komunikacijske, organiza' 
cijske in kadrovsko usposabljanje idr.). 

4. Vse novogradnje in oprema na področju vzgoje in izobra- 

ževanja (tudi vrtci) morajo biti zasnovane in izpeljane tak0, 

da bo preprečena gibalna in komunikacijska diskriminS' 
cija otrok, mladine in odraslih s posebnimi potrebami. 

5. Predlagatelj naj za drugo obravnavo šolske zakonodaj« 
v posameznih zakonih zagotovi pogoje za izobraževani® 
po individualiziranih programih. Pri tem naj bodo vgrajen 
mehanizmi evalvacije, da bo možno sprotno in smotrn" 
prehajanje. 

zakona o osnovni šoli 

1. Predlog zakona o osnovni šoli - prva obravnava je Prl" 
merna podlaga za pripravo predloga zakona za drug0 

obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Repu' 
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blike Slovenije za 32. sejo Državnega zbora, v skladu 
z naslednjimi 

STALIŠČI 

1. Zakon naj jasno opredeli določanje šolskega okoliša in 
obveznost javnih šol, da na željo staršev vpišejo učence iz 
svojega okoliša. 

2. Glede na možnosti oblikovanja različnih programov v jav- 
nih in zasebnih šolah, naj predlagatelj zagotovi način in 
vsebino enakovrednega zobrazbenega standarda ob kon- 
cu izobraževanja. 

3. Predlagatelj naj ponovno prouči ustreznost določb o pre- 
verjanju znanja in o končnem spričevalu. 

4. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne 
osnovne šole zahteva (kadrovske, organizacijske ter arhi- 
tektonske) prilagoditve, zato naj predlagatelj dodatno 
obrazloži dejanske možnosti za to, predloži predlog po- 
sebnega zakona, ki bo urejal izobraževanje in usposablja- 
nje te populacije učencev še pred predložitvijo zakona 
o osnovni šoli za drugo obravnavo in zagotovi njihovo 
integracijo. 

5- Predlagatelj naj prouči možnost zmanjšanja celotne, 
predvsem vsebinske obremenitve učencev v šoli. 

6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo preveri cilje v 2. členu in dopolni člen z vidika 
nacionalne zavesti in pripadnosti ter odnosa do domo- 
vine. 

7. Predlagatelj naj 2. člen dopolni v tem smislu, da se: 
~ v drugi alinei, ki govori o vspodbujanju skladnega, spoznav- 

nega, čustvenega... razvoja posameznika, doda tudi 
»duhovnega«; 

~ v sedmo alineo, ki govori o razvijanju in ohranjanju lastne 
kulturne tradicije, pa doda »razvoj in ohranjanje vrednot 
slovenskega naroda«. 

8. Predlagatelj naj ponovno prouči izključne pristojnosti 
ministra pri izvrševanju pravic učencev v osnovni šoli. 

9. Predlagatelj naj prouči ustreznost določb 6. in 7. člena 
zakonskega predloga, ki se nanašata na urejanje pravic 
pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti. 

10. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj 
predlagatelj upošteva v: 8., 17., 38. in 61. členu osnovno 
besedilo; v 88. in 99. členu pa naj upošteva variantne 
predloge. 

11. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj 
predlagatelj upošteva tudi opozorila v mnenju Sekretari- 
ata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve. 

12. Predlagatelj naj v 2. členu med cilje izobraževanja 
v posebni alinei uvrsti tudi razvijanje odnosa do sloven- 
skega jezika kot jezika slovenske države in javnega živ- 
ljenja. 

13. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo uskladi cilje osnovnošolskega izobraževanja 
s cilji gimnazijskega, pioklicnega in strokovnega izobra- 
ževanja. To pomeni, da naj vključi med cilje izobraževanja 
tudi: 

~ posredovanje znanja o zgodovini in tradiciji države Slove- 
nije ter spoštovanje do domovine, 
- razvoj in ohranitev lastne kulturne tradicije in 
- razvoj pripadnosti evropski zavesti.« 

14. V 14. členu zakona naj perdlagatelj v obvezni program 
vključi tudi naravoslovne, kulturne in športne dneve ter 
šolo v naravi tako, kot je to že v predmetniku za osnovno 
šolo. 

15 V 30. členu, ki govori o posebni publikaciji, v kateri mora 
osnovna šola predstaviti pravice in dolžnosti učencev ter 
značilnosti programa in organizacijo dela šole, naj pred- 
lagatelj vključi v to publikacijo tudi jasno opredelitev 
terminov »šolski prostor« in »šolski okoliš« 

Z vidika varnosti otrok bi bilo smiselno v predlogu zakona 
določiti in časovno opredeliti odgovornost institucije 
v okviru šolskega okoliša in odgovornost staršev.« 

16. Predlagatelj naj ponovno premisli, ali ne bo škoda zaradi 
eksternega preverjanja znanja v triadah prevelika (pove- 
čan strokovni pritisk, selekcija namesto usmerjanja, prez- 
godnje zapiranje razvojnih možnosti otrok) in za drugo 
obravnavo, če bi tako ocenili, predlaga drugačne rešitve. 

17. V 36. členu, ki govori o izvajanju vzgojnoizobraževalnega 
dela naj predlagatelj točno določi, kdaj je obvezno, da v 1. 
razredu poučujeta dva učitelja, kdaj pa lahko samo eden. 

18 Predlagatelj naj ponovno prouči, kako bo zagotovil vse 
potrebne predpogoje za oskrbo 5-6 letnik otrok v prime- 
ru, če bi vztrajal pri vključitvi sedanje male šole v prvi 
razred osnovne šole (npr. jutranje varstvo, prihod - od- 
hod iz šole, prehrana, počitek, prilagoditev prostorov in 
opreme tej starosti). 

19. Prilagoditev opravljanja obveznosti v osnovni šoli zajema 
samo učence in učenke, ki se vzporedno izobražujejo in 
vrhunske športnike in športnice. Osnovnošolske obvez- 
nosti je potrebno prilagoditi tudi vsem nadarjenim učen- 
kam in učencem iz drugih področij (47. člen). 

20. Predlagatelj naj v 52. členu, ki govori o brezplačnem 
prevozu otrok preveri rešitev, s katero bo država prispe- 
vala vsaj petdeset odstotkov za stroške prevozov otrok 
v šolo. Zaradi geografskih pogojev so nekatere občine 
v neenakopravnem položaju, saj jih zakon zavezuje, da 
v celoti pokrivajo stroške prevozov otrok v šolo. 

21. Predlagatelj naj za drugo obravnavo prouči primernost 
termina »nadarjeni učenci«, ki ga uporablja v 72. členu, 
ko govori o pogojih za hitrejše napredovanje. 

22. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo 
vanj vključi določbo, s katero bo za otroke slovenskih 
državljanov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih 
materin jezik ni slovenski jezik, organiziral tudi dodatni 
pouk slovenskega jezika. 

23. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo 
prouči razloge in pripravi ukrepe, s katerimi bi preprečili 
naraščanje fizičnega in psihičnega nasilja med osnovno- 
šolci ter jih zavarovali pred izrazito nasilnimi učenci. 

24. V predlogu zakona o osnovni šoli naj se v osnovnih 
pojmih uporabljata obe spolni obliki (učenec/učenka, uči- 
telj/učiteljica, svetovalni delavec/svetovalna delavka, de- 
fektolog/defektologinja, pedagog/pedagoginja, psiholog/ 
psihologinja). 

DODATNI SKLEP 

S podzakonskimi akti naj se celovito uredi zbiranje in varstvo 
osebnih podatkov. Predlagatelj naj upošteva vidik zasebnih 
oziroma javnih osebnih podatkov, ki se zbirajo v osnovni šoli. 
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SKLEPA IN STALIŠČA 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju  

Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju - prva obravnava na 29. seji dne 
16. marca 1995, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
- prva obravnava je primerna podlaga za pripravo pred- 
loga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije za 32. sejo Državnega zbora, v skladu 
z naslednjimi 

STALIŠČI 

1. Predlagatelj naj med cilje (2. člen) v posebni alinei opre- 
deli izvajanje odnosa do slovenskega jezika kot jezika 
slovenske države in javnega življena. 

2. V 2. členu predloga zakona naj predlagatelj uvrsti k ciljem 
poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja tudi raz- 
vijanje zavesti o enakopravnosti med spoloma. 

3. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj 
predlagatelj upošteva variantna predloga v 7. členu in 
v naslovu V. poglavja (vajenec). 

4. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo 
upošteva varinato k petemu poglavju predloga zakona in 
termin »učenec v učnem razmerju« v vseh členih predlo- 
ga zakona nadomesti z besedo »vajenec«. 

5. Predlagatelj naj prouči možnost večje zakonske zaščite 
pravic vajencev (sodelovanje v proizvodnem procesu, 
pravice iz delovenga in učnega razmerja ipd.). 

6. Predlog zakona za drugo obravnavo naj določneje op 
deli prilagajanje izvajanja izobraževalnih programov, z 
sti z vidika potreb dijakov z motnjami v razvoju. 

7. V 49. členu predloga zakona predlagatelj našteva Pr| 
mere, ko lahko dijak, dijakinja oziroma študent, Stud1a 
ka podaljša status za 2 leti. Z vidika enakopravnosti SP 
lov bi bilo smiselno termin »materinstvo« nadome® 
s terminom »starševstvo«. 

8. Predlagatelj naj preuči možnost, da je zaključni izpf P/j 
poklicnem izobraževanju sestavljen iz teoretičnega 
praktičnega dela. Praktični del naj vključuje tudi sarn 
stojno izdelavo izdelka, ki ga oceni strokovna komisil 

9. Predlagatelj naj v 14. členu, ki govori o zbornicah, jasna)® 
opredeli, kdo nadzoruje kvaliteto praktičnega Pouka'st 
katerega so pristojne zbornice (oprema, strokovn 
praktičnih učiteljev in drugo). 

10. Predlagatelj naj za drugo obravnavo zakona vklju? 
v zakon tudi specifiko standardov in normativov v s 
kovnih in poklicnih šolah, glede šolskih delavnic in p° 
stev. 

11. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnaj'0 

določilo 60. člena preoblikuje tako, da bo obveznost so ' 
da dijakom oziroma študentom organizira vsaj en oo< 
hrane dnevno, razširil še na učence v poklicnih šolan- 

12. V predlogu zakona o poklicnem in strokovnem izobr^j 
vanju naj se v osnovnih pojmih uporabljata obe spo 
obliki (učenec/učenka, dijak/dijakinja, minister/minis' 
ca, strokovnjak/strokovnjakinja, študent/študentka, j® 
didat/kandidatka, vajenec/vajenka, ravnatelj/ravnateljic 

13. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drufl° 
obravnavo tudi v celoti upošteva opozorila, dana v mn 
nju Sekretariata DZ za zakonodajo in pravne zadeve. 

SKLEPA IN STALIŠČA 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o izobraževanju odraslih 

Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o izobraževa- 
nju odraslih - prva obravnava na 29. seji, dne 16. marca 
1995, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora spre- 
jel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o izobraževanju odraslih - prva obravnava 
je primerna podlaga za pripravo zakona za drugo obrav- 
navo; 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije za 32. sejo Državnega zbora ter pri tem 
upošteva naslednja 

STALIŠČA 

1. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo ponovno prouči ustreznost uporabe pojma 
ljudska univerza, upoštevaje pri tem določbi 18. in 90. 
člena zakona o visokem šolstvu. 

2. Predlagatelj naj prouči možnost, da se v sistemu izobra- 
ževanja odraslih da večja teža izobraževanju v podjetjih. 

3. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo 
predlagatelj upošteva tudi opozorila v mnenju Sekreta 
ata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve- 

i S" 
4. »V predlogu zakona o izobraževanju odraslih naj . 

v osnovnih pojmih uporabljata obe spolni obliki (uc' 
učiteljica, predavatelj/predavateljica, direktor/direktori j 
minister/ministrica, udeleženec/udeleženka, stroko 
delavec/strokovna delavka).« 

5. »Predlagatelj naj v nadaljnjem postopku obravnavaj 
sprejemanja paketa šolske zakonodaje v zvezi s Pr0.^.|. 
matiko izobraževanja odraslih temeljito prouči in smis 
no upošteva tako stališča in predloge Andragoškoga & 
tra in Andragoškoga društva Slovenije kot tudi jav' 
razprav in posvetov o tej problematiki. Pri tem naj upo®.j|, 
va temeljno izhodišče, da je izobraževanje odras 
- izhajajoč iz načela in strategije vseživljenskosti izoD 
ževanja in učenja - opredeljeno kot enakopravno izoD1 

ževanje otrok in mladine.« 

6. »Predlagatelj prouči in opredeli temeljne družb®Jj 
pogoje za razvoj in pospeševanje razvoja vseh podr0,, 
izobraževanja odraslih. Na tej podlagi naj bolj obvezuj0 
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opredeli status in sistemsko umestitev izobraževanja 
odraslih.« 

7- "Predlagatelj naj prouči in v zakon vgradi temeljne značil- 
nosti za organizacijo in izvajanje izobraževanja odraslih 
v drugih šolskih zakonih.« 

8. »Predlagatelj naj v primeru, če bo zakon o izobraževanju 
odraslih določil temeljne zahteve in značilnosti za izvaja- 
nje tega izobraževanja v drugih šolskih zakonih (osnovna 
Šola, srednja šola, poklicne in strokovne šole) uskladi 
njihovo vsebino oziroma rešitve z zakonom o izobraževa- 
nju odraslih.« 

9- »Predlagatelj naj v predlog zakona vključi tudi izobraže- 
vanje odraslih s posebnimi potrebami.« 

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP 

državnega zbora ob obravnavi predloga 
srednjih šolah  

Pravni zbor je ob obravnavi predloga zakona o gimnazijah 
ln drugih splošnih srednjih šolah - prva obravnava na 29. 
®eji dne 16. marca 1995, na podlagi 185. člena Poslovnika 
"•"žavnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

Predlog zakona o gimnazijah in drugih splošnih srednjih 
šolah 

- Prva obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga 
zakona za drugo obravnavo. 

2- Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije za 32. sejo Državnega zbora, v skladu 
z naslednjimi 

STALIŠČI 
1- V predlogu zakona za drugo obravnavo naj predlagatelj 

ukine razlikoanje med gimnazijami in drugimi splošnimi 
srednjimi šolami. 

2- Zakon naj jasneje uredi pogoje za vpis v gimnazijo ozi- 
roma v druge splošne srednje šole ter kriterije za izbiro 
kandidatov v primeru omejitve vpisa. Ponovno naj tudi 
pretehta možnost predpisovanja dodatnih pogojev za 
vpis s programi oziroma s strani šol. 

3' Ob predvideni rešitvi, da se gimnazija oziroma druga 
splošna srednja šola dokonča z maturo, ki jo bo urejal 
poseben zakon, naj predlagatelj predloži predlog zakona 
o maturi do druge obravnave predloga zakona o gimnazi- 
jah in drugih splošnih srednjih šolah. 

4. Predlagatelj naj ponovno pretehta ustreznost zgornje 
meje obremenitve dijakov. 

5- Predlog zakona za drugo obravnavo naj določneje opre- 
deli način in obseg prilagajanja izvajanja izobraževalnih 
programov dijakom z motnjami v razvoju in posebej na- 
darjenim dijakom. 

6- Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj 
predlagatelj upošteva v 41. členu osnovno besedilo, v 1. 
in 38. členu pa variantni predlog. 

7. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj 

10 »Predlagatelj naj v 2. členu prvo alineo nadomesti z: 
vseživljenskost učenja in izobraževanja.« 

11. »Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo 
prouči rabo naziva »ljudska univerza.« 

12 »Predlagatelj naj v predlogu zakona za drugo obravnavo 
' ponovno prouči določbo 23. člena, ki postavlja omejitve 

števila državljanov in državljank pri oblikovanju oziroma 
ustanavljanju javne ali druge organizacije za izobraževa- 
nje odraslih.« 

13 »Predlagatelj naj predlog financiranja izvedbe izobraže- 
' vanja odraslih (predvsem 24. in 25. člen) spremeni tako, 

da bo v celoti usklajen s 140. členom ustave. Ce želi del 
bremen naložiti lokalni skupnosti, potem je potrebno prej 
dopolniti zakon o lokalni samoupravi.« 

o gimnazijah in drugih splošnih 

predlagatelj upošteva tudi mnenje Sekretariata Državne- 
ga zbora za zakonodajo in pravne zadeve. 

8 Predlagatelj naj v 2. členu, ki govori o ciljih izobraževanja 
uvrsti tudi razvijanje posameznikove zavesti o njegovi 
narodni in državni pripadnosti. V posebni alinei pa naj 
uvrsti razvijanje odnosa do slovenskega jezika, kot jezika 
slovenske države in javnega življenja. 

9 Med cilje gimnazijskega izobraževanja, ki so našteti v 2. 
členu predloga zakona, naj predlagatelj uvrsti tudi razvi- 
janje zavesti o enakopravnosti spolov. 

10 Predlagatelj naj priredi predlog zakona tako, da dijakom 
v šolah s slovenskim učnim jezikom ni obvezno učenje 
italijanskega (ali madžarskega) jezika, prav tako pa, da se 

-'dijaki v šolah z italijanskim (ali madžarskim) učnim jezi- 
kom obvezno učijo slovenski jezik. 

11. Predlagatelj naj v določbah, ki urejajo izobraževanje 
odraslih v gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah 
natančneje opredeli »primerno uporabo določb tega za- 
kona« oziroma določi, katere določbe tega zakona se 
zaradi različne narave izobraževanja odraslih ne uporab- 
ljajo (npr. status dijaka, trajanje maturitetnega tečaja, 
kriteriji za izbiro itd.). 

12. Predlagatelj naj v 37. členu, ki govori o načinu preverjanja 
in ocenjevanja jasno določi, kdaj in na kakšen način mora 
biti dijak seznanjen z oceno. 

13. V predlogu zakona o gimnazijah in drugih srednjih šolah 
naj se v osnovnih pojmih uporabljata obe spolni obliki 
(državljan/državljanka, Slovenec/Slovenka, dijak/dijaki- 
nja, minister/ministrica, ravnatelj/ravnateljica, svetovalni 
delavec/svetovalna delavka). 

14. Predlagatelj naj v zakonu predvidi tudi pravico dijakinj in 
dijakov, da se samostojno društveno povezujejo preko 
meja posamične šole. 

DODATNI SKLEP 

Predlagatelj naj pretehta usterznost zgornje meje obremeni- 
tve dijakov; pri tem naj upošteva dosedanje ugotovitve in naj 
omogoči z neodvisnimi raziskavami spremljanje obremenje- 
nosti dijakov skozi reformo. 
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SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o vrtcih 

Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona - prva obrav- 
nava na svoji 29. seji dne 16. marca 1995, na podlagi 185. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o vrtcih - prva obravnava je primerna 
podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije za 32. sejo Državnega zbora ter pri tem 
upošteva naslednja 

STALIŠČA 

1. Predlagatelj naj v predlog zakona za drugo obravnavo 
vgradi mehanizme za zagotovitev enakega »nacionalne- 
ga standarda« v vrtcih v vsej državi, tudi na demografsko 
ogroženih območjih. 

2. Predlagatelj naj prouči ustreznost določb 4. in 5. člena, ki 
se nanašata na urejanje pravic pripadnikov italijanske in 
madžarske narodne skupnosti. 

3. Predlagatelj naj prouči možnost dodeljevanja koncesije 
tudi zasebnim vzgojiteljem. 

4. Predlagatelj naj jasno in nedvoumno v zakon zapiše, da je 
predšolske vzgoja lokalna zadeva javnega pomena. 

5. Predlagatelj naj prouči ustreznost četrtega odstavka 12. 
člena glede pristojnosti Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje v zvezi z dajanjem 
pozitivnega mnenja. 

6. Predlagatelj naj pr pripravi zakona za drugo obravnavo 
vgradi variantna predloga k 55. in 32. členom, izpusti pa 
variantna predloga k 9., 25. členu. 

7. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj 
predlagatelj upošteva tudi opozorila v mnenju Sekretari- 
ata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve. 

9. »V predlogu zakona o vrtcih naj se v osnovnih terminih 
uporabljata obe spolni obliki (vzgojitelj/vzgojiteljica, rav- 
natelj/ravnateljica, strokovni delavec/strokovna delavka, 
minister/ministrica, pomočnik/pomočnica, varuh/varu- 
hinja).« 

9. »Predlagatelj naj do druge obravnave prouči vprašanje, 
ali bi ne kazalo ob »načelih predšolske vzgoje v vrtcih« 
v zakonskem besedilu opredeliti tudi temeljnih (skupnih) 
ciljev predšolske vzgoje v javnih vrtcih.« 

10. »Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo 
zakon oblikuje tako, da bo med strokovno osebje, ki 
opravlja vzgojno dejavnost v javnem vrtcu, vključil tudi 
specialne pedagoge oz. defektologe.« 

11. »Predlagatelj naj v določbo 21. člena, ki govori o pogojih 
za občasno varovanje otrok na domu vnese zahtevo po 
obvladovanju slovenskega jezika.« 

12. »Predlagatelj naj v zakon za drugo branje vključi W 
možnost pridobitve koncesije za opravljanje vars 
(vzgoje) na domu kot koncesije za opravljanje ja» 
službe. 

Pri tem naj zagotovi, podobno kot pri zasebnih šolah ^ 
ležbo države z javnimi sredstvi v sorazmerni višini kol P 
varstvu in vzgoji v vrtcih.« 

13. »Predlagatelj naj prouči in predlaga take rešitve, daJjjj 
jasna obveznost države za sofinanciranje javnih vrtcev ^ 
vrtcev s koncesijami v ekonomsko prešibkih občina", 
to do ravni nacionalno predpisanih in v parlamentu P° 
jenih standardov.« 

14. »Predlagatelj naj prouči možnost, da se v zakon vklju' 
posebno podpoglavje, s katerim bi uredil način javney 
sofinanciranja neprofitnih organizacij, ki skrbijo za raz 
ne oblike vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok (u 
ditev v specialnem zakonu, ki jo terjata zakon o drus' 
in zakon o ustanovah).« 

15. »Predlagatelj naj ponovno prouči predlagane rešitve 
in 53. členu, ki govorita o izobrazbenih pogojih vzgol 
Ijev predšolskih otrok: Posebej naj preuči rešitev, da 
v 37. členu zahteva višješolska ali visokošolska izobraz 
vzgojiteljev; medtem, ko 53. člen določa, da lahko _ 
vzgojitelji predšolskih otrok delajo tudi s srednjo iz°br 

bo - s tem se izenačuje srednja z višjo izobrazbo.« 

16. V poglavju o zbiranju in varstvu osebnih podatkov ^ 
naštete zbirke podatkov oziroma evidenc za izvajaj1' 
predšolske vzgoje za spremljanje dejavnosti in statist^ 
namene vrtcev. Predlagatelj naj prouči možnost, da 
v 41. členu, ki govori o evidenci vpisanih in vključen 
otrok, ne zbira rojstnih podatkov staršev. Z vidika s od® 
vanja vrtca s starši, datum rojstva staršev ni relava"' 
podatek.« 

17. »V 43. členu, ki govori o evidencah otrok, ki potrel-. 
svetovanje oziroma pomoč, naj predlagatelj na,an"L 
opredeli, kdaj oziroma v kakšnih primerih otrok v vrt 
potrebuje svetovanje oziroma pomoč. Z vidika zbirani 
podatkov se v evidenci otrok, ki so potrebni svetovalci 
oziroma pomoči, zbirajo osebni podatki, ki so po s*, 
vsebini izredno občutljivi, zato bi bilo smiselno, da P,e 

lagatelj specificira, v katerih primerih in kdo sme te P 
datke zbirati.« 

18. »Predlagatelj v 59. členu predlaga postopno znižaj 
števila otrok v oddelkih do leta 2000. Prouči naj se 
nost krajšega roka zmanjševanja normativov do leta 1". 
kar pomeni, da bi bilo s 1. 9. 1997 v oddelku 9^% 
starostnega obdobja lahko vključenih največ 12 otrok 
v oddelku drugega starostnega obdobja največ 22 otro"' 

DODATNI SKLEP 

»Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj do tretje ot>r3< 

nave pripravi izvršilne predpise, ki so zajeti v 49. členu.« 

SKLEPA IN STALIŠČA 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih naročilih 

Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o javnih naro- 
čilih - ponovno opravljena prva obravnava na 29. seji, dne 
17. 3.1995 na podlagi 173. in 185. člena poslovnik Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o javnih naročilih - druga obravnava se v' 
v prvo fazo zakonodajnega postopka ter se o zakonsk. 
besedilu, ki ga je Vlada Republike Slovenije predložila 1'- 
1994 ponovno opravi splošna razprava. 

Po opravljeni ponovni obravnavi je Državni zbor sprejel 
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SKLEP 

1- Predlog zakona o javnih naročilih, ki ga je Vlada Republike 
Slovenije predložila Državnemu zboru dne 11. 10. 1994 je 
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo 
obravnavo. 

2- Vlada naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo za 
32. sejo Državnega zbora v skladu z naslednjimi 

STALIŠČI 

1. V celotnem zakonskem besedilu je potrebno dosledno 
upoštevati razmejitev faze objave od drugih faz javnega 
razpisa. 

2- V 2. členu je potrebno natančneje opredeliti pojem »na- 
ročnika«. 

3- V 3. členu je potrebno čim bolj jasno navesti vse predvi- 
dene načine oddaje javnih naročil, kar pa se mora ustrez- 
no odraziti tudi v podnaslovu pred členom. 

4- V 10. členu je potrebno vgraditi še dodatne elemente za 
zaščito domačega gospodarstva ter prodornejše vključe- 
vanje na tuje trge. 

5- V postopku javnega razpisa za prodajo ali oddajo 
v najem, financiranje razvojnih programov, za zbiranje 
predlogov projektov, je potrebno vsaj primeroma oprede- 
liti pogoje in elemente javnega razpisa, ki jih terja narava 
posamezne vrste naročil ter ponovno proučiti, ali je tudi 
zgolj smiselna uporaba navedenega postopka javnega 
razpisa za ta naročila primerna. 

®- V zakonsko besedilo je potrebno vgraditi mehanizme za 
zaščito imetnikov pravic intelektualne lastnine. 

7. Predlagatelj naj prouči ter po potrebi ustrezno uredi 
posebnosti pri naročilih, ki se financirajo tudi s krediti 
mednarodnih finančnih institucij. 

8. Sistem javnih naročil je potrebno dopolniti v organizacij- 
skem delu, da bodo podane možnosti za strokovno izva- 
janje vseh faz naročila ter vzpostavljeni pogoji za ustrez- 
no informiranje oziroma komunikacijo naročnikov z vse- 
mi potencialnimi ponudniki in izvajalci. Prouči naj se 
potreba po ustanovitvi posebne državne agencije, ki bi 
skrbela za profesionalizacijo in racionalizacijo postopkov 
oddaje javnih naročil. 

9. Predlagatelj naj med merila in pogoje za pridobitev posla 
iz javnega naročila navede tudi strožje okolje-varstvene 
kriterije. 

10. Predlagatelj naj upošteva pogoje gradbene sezone za 
tista investicijska načrtovanja, ki so z gradbeno sezono 
pogojena in v zakonu predvidi možnost razpisov od me- 
seca januarja tekočega leta dalje. 

11. Predlagatelj naj v zakon vgradi elemente, ki bodo omogo- 
čali pravnomočnost opravljenega razpisa o javnih naroči- 
lih po sprejetju proračuna, če je bil razpis prej opravljen 
in če je v proračunu sprejeta ustrezna finančna pokritost. 

12 .Rešitve v šestem poglavju oziroma pritožbeni postopek je 
potrebno uskladiti z načelom istančnosti odločanja ter 
opredeliti možne načine odločanja. 

13. Poglavje o kazenskih določbah je potrebno dopolniti 
z opredelitvijo prekrškov tudi za pravne osebe, ki se bodo 
v vlogi naročnika dolžne ravnati po določbah zakona. 

14. V prehodnih in končnih določbah je potrebno določiti rok 
za pripravo enotne metodologije za izdelavo investicij- 
skih programov ter rok za ustanovitev pritožbenega orga- 
na, ker bo zakon možno izvajati šele ko bo izdan ustrezen 
predpis vlade in imenovana pritožbena komisija. V koli- 
kor pa bi bile predvidene ad hoc komisije, pa mora biti to 
jasno določeno. 

15. Predlagatelj naj prouči in ustrezno upošteva pripombe 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, ki jih je ta 
dal v mnenju z dne 13. 12. 1994 ter pripombe komisije 
Državnega sveta za gospodarstvo z dne 14. 11. 1994. 

SKLEP IN STALIŠČA 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zračnem prometu 

Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o zračnem 
Prometu - prva obravnava na 29. seji, dne 21. 3. 1995, na 
Podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel na- 
slednji 

SKLEP 
1- Državni zbor Republike Slovenije sprejema temeljne cilje 

in poglavitne rešitve predloga zakona o zračnem prometu 
- prva obravnava in meni, da je primeren za drugo obrav- 
navo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravijo predlagate- 
lji zakona, poslanci: mag. Janez Kocijančič, Jože Jagodnik 
in Franc Lipoglavšek v sodelovanju z Vlado Republike 
Slovenije za 34. sejo Državnega zbora v skladu z nasled- 
njimi 

STALIŠČI 

1. V zakonu naj se opredeli poglavje, ki ureja statusno organi- 
ziranost letališč in vzletišč; 

2. Prouči naj se možnost organizacije inšpekcijskega nad- 
zora v okviru upravnega organa oziroma kot samostojnega 
ločenega organa tako, da bo zagotovljeno kvalitetno in 
odgovorno opravljanje nadzorne funkcije; 

3. Prouči naj se ureditev obligacijsko materialno-pravnih raz- 
merij v zračnem prometu in se jih primerno vključi bodisi 
v ta predlog zakona, bodisi v samostojen predpis; 

4. Upošteva naj se mnenje Sekretariata Državnega zbora za 
zakonodajo in pravne zadeve. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o državnem tožilstvu     

državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
*akona o spremembah In dopolnitvah zakona o državnem 
tožilstvu — prva obravnava na svoji 29. seji, dne 20. 2. 1995, 
na podlagi 166. člena in 185. člena poslovnika Državnega 
*bora Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o državnem tožilstvu - prva obravnava, se ne sprejme. 
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SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o avtorski in sorodnih pravicah 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o avtorski in sorodnih pravicah - druga obravnava 
na svoji 29. seji, dne 21. 2. 1995, na podlagi 166. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

Vlada Republike Slovenije pripravi predlog zakona o avtorski 
in sorodnih pravicah za tretjo obravnavo in ga do 27. februarja 

1995 predloži Državnemu zboru. Državni zbor bo predloS 
zakona obravnaval na 30. seji. 

S tem sklepom se razširi predhodni sklic 30. seje Državneg3 

zbora. 

Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za tretjo obrav- 
navo besedilo posloveni in ohrani tujke samo v tistih prime""' 
ko je to zares nujno potrebno. 

UGOTOVITVENI SKLEP 
državnega zbora o prenehanju mandata poslancu 

Državni zbor Republike Slovenije se je na svoji 29. seji, dne 
20/2-1995, na podlagi tretjega odstavka 248. člena Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije, ob ugotovitvi o prene- 
hanju mandata poslancu Državnega zbora Republike Slove- 
nije, seznanil z naslednjim: 

UGOTOVITVENIM SKLEPOM 

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je poslanec <!'■ 
Davorin Kračun dne 15/2-1995 podal odstopno izjavo, zato "j 
v skladu s tretjim odstavkom 248. člena Poslovnika Državne!! 
zbora Republike Slovenije ter z zadnjo alineo prvega odstav* 
in drugim odstavkom 9. člena Zakona o poslancih prene11 

mandat z današnjim dnem. 

SKLEP, STALISCA IN DODATNA SKLEPA 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah stanovanjskega 
zakona 

Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o spremem- 
bah stanovanjskega zakona - prva obravnava na 29. seji, 
dne 21. 3. 1995, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog zakona o spremembah stanovanjskega zakona 
- prva obravnava je primerna osnova za pripravo predloga 
zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije skupaj s predlagateljema zakona poslanko 
Danico Simšič in poslancem Tonetom Peršakom za 33. 
sejo Državnega zbora Republike Slovenije v skladu z na- 
slednjimi 

STALIŠČI 

1. opredeli se pravica in dolžnost upravnika, da na podlagi 
zahteve stanovanjske inšpekcije ob rednem pregledu in 
v primeru izrednih dogodkov izvede brez odlašanja ukrepe 
za zaščito večstanovanjske hiše in zaščito varnosti stano- 
valcev ter predvidi, da Ministrstvo za okolje in prostor 
s podzakonskim predpisom opredeli izredne dogodke in 
obveznost periodičnih pregledov večstanovanjskih hiš; 

2. med odločitve, ki presegajo upravljanje, za katere je 
potrebno soglasje vsaj dveh tretjin vseh solastnikov, se 
navede le sprememba namembnosti, prenova, izboljšave 
in podobno; 

3. z zakonom se opredeli, da se lahko proda le tista hišniška 
stanovanja, ki ob uveljavitvi stanovanjskega zakona leta 
1991 po veljavnih normativih niso bila več potrebna in se 
zato niso več uporabljala v namene, za kaatere so bila 
zgrajena, ter jasno opredeli, katera hišniška stanovanja se 
ne smejo prodati; 

4. reši se vprašanje lastništva stanovanj in obveznosti za čas 
do vpisa v zemljiško knjigo; 

5. predvidi se možnost reševanja interesov v zvezi z upravi)^ 
njem večstanovanjskih hiš v obliki skupnosti lastnikov tu° 
v večih večstanovanjskih hišah, reši vprašanje registracij® 
skupnosti lastnikov, ter opredeli, da skupnost lastnikov, 
je registrirana kot pravna oseba, opravlja naloge in i"1 

pooblastilo upravnika; 
6. izvede se vse spremembe zakona, potrebne zaradi sprejeti8 

zakona o lokalni samoupravi; 

7. reši se vprašanje pravice najemnika do odkupa stanovanj 
po stanovanjskem zakonu v primerih, ko je bila v soglasr 
s stanovalcem odobrena zamenjava stanovanja v rokjj- 
v katerem je bil še mogoč nakup stanovanja v skladu s te"1 

zakonom; 
8. dopolni se besedilo 117. člena stanovanjskega zakoni 

s katerim bo omogočen odkup bivših vojaških stanoval 
s katerimi razpolaga Ministrstvo za obrambo, tudi P" 
dnevu uveljavitve tega zakona; 

9. upošteva se mnenje Sekretariata Državnega zbora za zaK"" 
nodajo in pravne zadeve. 

DODATNA SKLEPA 

1. Vlada Republike Slovenije naj prouči vse preostale pobud® 
in predloge za spremembe in dopolnitve stanovanjskega 
zakona in pripravi predlog zakona, ki bo zajel vse potrebi1® 
dopolnitve in spremembe stanovanjskega zakona z vidi*" 
njegovega izvajanja v praksi, še posebej možnost ustano^ 
tve hipoteke nad stanovanjem, če lastnik ne prispe"® 
k vzdrževanju skupnih delov in naprav večstanovanjsk® 
hiše. 

2. Vlada Republike Slovenije naj v okviru priprave novefl^ 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah stanoval' 
skega zakona v treh mesecih prouči možne negati*"1® 
posledice pri izvajanju tako imenovanega tretjega mode|a 

privatizacije stanovanj najemnikov, ki prebivajo v denac1' 
onaliziranih stanovanjih, o tem poroča Državnemu zbo^ 
R Slovenije in po potrebi predlaga ustrezne ukrepe 1 

njihovo odpravo. 
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SKLEPA IN STALIŠČA 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi      

- jasna označitev podpisnih mest, 
- vnaprej določene uradne ure in dnevi, 
- obvezno razobešanje pravilno izpolnjenega obrazca na 
podpisnem mestu, 
- obveznost državnih organov, da obvestijo javnost o pod- 
pisnih mestih in uradnih urah, 
- možnost, da podpisane obrazce prevzemajo uradne 
osebe in jih predajo pooblaščenemu predstavniku pobud- 
nika. 

2. Natančneje naj se določijo roki in postopek prevzema 
podpisanih obrazcev podpore v Državnem zboru Repu- 
blike Slovenije. 

državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o spremem- 
bah In dopolnitvah zakona o referendumu in o l|udski inici- 
stivi — prva obravnava, na 29. seji dne 21. marca 1995, na 
podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel na- 
slednja 

SKLEPA 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o referendumu in o ljudski iniciativi - prva obravnava je 
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo 
obravnavo. 

2- Predlog zakona za drugo obravnavo pripravita predlagate- 
lja Miran Potrč in Marijan Poljšak v sodelovanju z Vlado 
Republike Slovenije za 32. sejo Državnega zbora in pri tem 
upoštevata naslednja 

STALIŠČA 

^ Natančneje naj se predvidijo nekatere obveznosti državnih 
organov pri zbiranju podpisov in sicer: 

3. Predvidi naj se ustrezno sodno varstvo zoper odločitev 
Državnega zbora iz 15. člena zakona, zaradi njegove uskla- 
ditve z odločbo Ustavnega sodišča RS o razveljavitvi 10. 
člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in o ugo- 
tovitvi skladnosti z ustavo njegovega 9. člena ter nesklad- 
nosti z ustavo njegovega drugega odstavka 15. člena (Ur. i. 
RS, št. 13/95). 

4. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj se 
upoštevata mnenje in dodatno mnenje Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o društvih 

državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o društvih 
~ druga obravnava na 29. seji dne 21. marca 1995 na podlagi 
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o društvih za tretjo obravnavo pripravi Vlada 
"epublike Slovenije. 

Državni zbor nalaga Vladi, da v roku treh mesecev predloži 
Državnemu zboru predlog zakona o lastninskem preobli- 
kovanju družbene lastnine društev. 

Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da v roku 
treh mesecev pripravi zakon, s katerim bi omogočil, da se 
društva, ki razpolagajo z družbeno lastnino na dan uvelja- 
vitve zakona o društvih lastninsko preoblikujejo. 
Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da v roku 
treh mesecev od sprejema zakona o društvih predloži 
Državnemu zboru predlog posebnega zakona iz 3. člena 
zakona o društvih. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev   

Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o pravicah iz 
Pokojninskega in Invalidskega zavarovanja bivših vojaških 
Zavarovancev — prva obravnava na 29. seji dne 22. marca 
1995 na podlagi 173. in 186. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predloa zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja bivših vojaških zavarovancev - prva obravnava 
se ne sprejme. 

SKLEP IN DODATNI SKLEPI _ • , .™.# 
državnega zbora ob obravnavi predloga nacionalnega programa izgradnje avtocest 
v Republiki Sloveniji      

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Slo- 
veniji — druga obravnava, na 29. seji, dne 22. 3. 1995, na 
Podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Predlog nacionalnega programa izgradnje avtocest v Repu- 
bliki Sloveniji za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije. 
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DODATNI SKLEPI 

1. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da pred 
tretjo obravnavo nacionalnega programa izgradnje avto- 
cest v Republiki Sloveniji in pred tretjo obravnavo Naci- 
onalnega programa razvoja slovenske železniške infra- 
strukture Državnemu zboru predstavi izhodišča prometne 
razvojne strategije in transportne politike države, ki so 
služila kot osnova za pripravo obeh nacionalnih pro- 
gramov. 

2. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da v roku 
do konca septembra 1995 pripravi programske in teh- 
nične rešitve za pričetek izgradnje - hitre ceste na 

odseku Koper-Izola-Lucija (Obalna cesta). V istem rok 
naj Vlada Republike Slovenije predstavi finančne vire z 
uresničitev tega projekta, z možnostjo pričetka gradni 
v letu 1998. 

3. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da P'e(j 
predložitvijo nacionalnega programa izgradnje avtocest 
v Republiki Sloveniji za tretjo obravnavo in pred predlo*1' 
tvijo predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah p<°" 
storskih sestavin dolgoročenga in srednjeročnega družb®* 
nega plana Republike Slovenije za drugo obravnavo, me°' 
sebojno uskladi vsebini obeh dokumentov v tistem delu 
besedila in grafičnih prikazov, ki so obema dokumentom3 

skupni. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi zahteve Okrožnega državnega tožilstva v zvezi 
z vloženo kazensko ovadbo zoper poslanca Državnega zbora  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi zahteve 
Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru v zvezi z vloženo 
kazensko ovadbo zoper poslanca Državnega zbora, po tret- 
jem odstavku 83. člena Ustave Republike Slovenije na 29. seji, 
dne 22. 3. 1995, na podlagi drugega odstavka 36. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjeg3 

odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije ter tretjeg® 
odstavka 22. člena zakona o poslancih v zvezi z zahtev0 

Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, opr. št. I KT 82/9°' 
3 z dne 25. 1. 1995 v zvezi z vloženo kazensko ovadbo žara*11 

kaznivega dejanja obrekovanja po čl. 170/111, II in I v zvezi s fj 
178/11 KZ Republike Slovenije prizna imuniteto poslan^ 
Državnega zbora Republike Slovenije Zmagu Jelinčiču in ne 

dovoli začetka kazenskega postopka. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pravicah industrijske lastnine iz 
delovnega razmerja  

Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o pravicah 
industrijske lastnine iz delovnega razmerja - druga obrav- 
nava na 29. seji dne 22. marcda 1995 na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog zakona o pravicah industrijske lastnine iz delov- 

nega razmerja za tretjo obravnavo pripravi Vlada RePu" 
blike Slovenije. 

2. Predlagatelj zakona naj pri pripravi besedila zakona z* 
tretjo obravnavo posveti posebno skrb jezikovni, še PoS

o 
bej slovnični redakciji besedila in zagotovi jezikov1 

neoporečnost besedila zakona. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi sklepa o realizaciji drugega odstavka 34. člena 
zakona o poslancih  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi sklepa 
o realizaciji drugega odstavka 34. člena zakona o poslancih 
na 29. seji, dne 22. 3. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Za vsakega poslanca pripada poslanski skupini za strokovne 

sodelavce poslancev 38.500,00 SIT mesečno od 1. 1. 
dalje. 
Znesek iz prejšnjega odstavka se mesečno usklajuje z ind®!1' 
som rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih podati 
Zavoda Republike Slovenije za statistiko. 
Od 1. 1. 1995 dalje preneha veljati sklep o realizaciji drug89' 
odstavka 34. člena zakona o poslancih, ki ga je sprejel Držav"' 
zbor Republike Slovenije na 11. seji, dne 17. 9. 1993. 

POPRAVEK 

V Poročevalcu št. 6, z dn e 14. 2.1995, je prišlo pri objavi 
Programa razvoja gozdov v Sloveniji — EPA 488 — druga 
obravnava do dveh napak. V poglavju 4.2. Gojenje goz- 
dov, na strani št. 62, se črta eno od podvojenih besedil 
naslova preglednice 9: »Letni obseg gojitvenih in varstve- 
nih del predviden z gozdnogospodarskimi načrti je za 
obdobje 1991-2000«. V poglavju Priloga, pod točko 3.2., 
na strani št. 75, se nad tabelo črta besedilo v oklepaju: »(v 
mio SIT)«. 

POPRAVEK 

V Poročevalcu št. 11, z dne 29. 3.1995, je prišlo do nap®' 
pri objavi Statuta Javnega zavoda RTV Slovenija - " 
1084. Na strani št. 9 se v 4. odstavku 21. člena doda stav«* 
»Sedež radijskega in TV studia ter programskega vodsty. 
za madžarsko narodno skupnost je v Lendavi.«. Na stra" 
št. 11 se v 2. točki 32. člena črta beseda ... »spornim« 
Na strani št. 16 se v zadnji vrstici 84. člena črta bese" 
... »spornim« ... 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

0 PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA - EPA 1052 - SKRAJŠANI 

POSTOPEK 

Poslanec g. Ivo Hvalica 
Poslanska skupina 
Socialdemokratske stranke Slovenije 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
(Ur. list št. 40/93 in 80/94) pošiljam podpisani poslanec 
v obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA. 

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora pred- 

lagam, da se zakon obravnava in sprejme po skrajšanem 
postopku, ker gre le za manjše spremembe zakona. Obe- 
nem je hitro sprejetje zakona potrebno za čimprejšnjo 
izpolnitev osnovnega namena zakona o preprečevanju 
pranja denarja, to je prispevati k odkrivanju vseh pojavov 
pranja denarja ter tako zmanjšati oziroma preprečiti večjo 
gospodarsko škodo za slovensko državo. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora bom pri obravnavi zakona v Državnem zboru in 
pri delu njegovih delovnih teles sodeloval kot predlagatelj. 

Ivo Hvalica, I. r., 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah žakona o preprečevanju pranja 
^enarja 

podjetja) pa je pogosto predhodno nakazilo domačih pravnih 
in fizičnih oseb. Kot podlago za tovrstna nakazila v tujino pa 
domače pravne in fizične osebe običajno predlagajo fiktivne 
pogodbe o raznih storitvah, raziskovanjih, storitvah marke- 
tinga in podobno. Ker je tako z medsebojnimi transakcijami 
med domačimi in tujimi osebami mogoče prikriti pravi izvor 
denarja, menimo, da je potrebno poostriti spremljanje izvora 
denarja, s katerim domače, predvsem pa tuje pravne in fizične 
osebe kupujejo lastniške deleže domačih podjetij. 

' ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

j*edaj veljavni Zakon o preprečevanju pranja denarja (Uradni 
RS, št. 36/94) v 28. členu določa, da sta za izvajanje 

Postopkov omenjenega zakona v zvezi s postopki lastnin- 
®^ega preoblikovanja podjetij odgovorna SDK oziroma Agen- 
sa Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
formiranje (v nadaljevanju: Agencija) in Agencija Republike 

0yenije za prestrukturiranje in privatizacijo. 

^snovni namen določb 28. člena zakona je bil obema omenje- 
na institucijama predpisati naloge in postopke, s katerimi 

lahko odkrili vse pojave pranja denarja v zvezi z izvedbo 
Postopkov privatizacije slovenskih podjetij. Še posebej naj bi 
Okrivali vračilo domačega kapitala, ki so ga domača druž- 

ina podjetja v preteklih letih namenoma zadrževala v tujini, 
Ja bi ob možnosti privatizacije s tem kapitalom »kupila« 
"inske deleže domačih podjetij. 

Rajanje tega člena v praksi pa je pokazalo, da v celoti ne 
r®sničuje zastavljenega cilja, saj zagotavlja evidentiranje 

^kapitalizacije, notranjega odkupa ali nakupa deležev v javni 
Pr°daji le v primerih, ko je to izvedeno z gotovino, ne zagotav- 
'a Pa evidentiranja kakršnihkoli brezgotovinskih transakcij 

. ^ezi z lastninjenjem domačih podjetij. Na ta način se npr. 
2°gne evidentiranju in prijavljanju Uradu za preprečevanje 

*ranja denarja tudi podjetje, ki je v preteklosti namensko 
Uvažalo kapital« na zasebne račune v tujini, sedaj pa s teh 
gotovinskih računov opravi nakazilo npr. za odkup delnic 
2lroma lastniškega deleža domačega podjetja. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 
h 0 veljavnem drugem odstavku 28. člena zakona o prepreče- 
y®iju pranja denarja mora SDK oziroma Agencija v primeru 
astninskega preoblikovanja podjetij z notranjih odkupom ravnati v skladu z 10. členom tega zakona, kadar posamično 
Skazilo gotovine za nakup delnic na privatizacijski podračun 
podjetja presega v 10. členu določeno vrednost. Tako mora 
*9encija Uradu za preprečevanje pranja denarja poročati le 
0 vsaki gotovinski transakciji oziroma o vplačilu gotovine za 
^kup delnic, kadar posamično nakazilo gotovine na privati- 
*acijski račun presega 3.600.000 tolarjev. 

Juja pravna in fizična oseba pa lahko brez opisanega eviden- 
"ranja pri Uradu za preprečevanje pranja denarja, iz tujine 
"akaže devizna sredstva preko banke, ki te devize odkupi in 
'olarsko protivrednost nakaže kot dokapitalizacijo domačega 
5°djetja z brezgotovinskim nakazilom na ustrezen račun pri 
Agenciji. Vir sredstev tujih pravnih in fizičnih oseb (ki se je na 
Pfedhodno opisani način vrnil v obliki nakupa domačega 

lil. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju 
pranja denarja ne bo imel nikakršnih finančnih posledic za 
proračun Republike Slovenije. 

BESEDILO ČLENOV 
l.člen 

V drugem odstavku 28. člena Zakona o preprečevanju pranja 
denarja (Ur. I. RS, št. 36/94) se za besedo »členom,« črta 
besedilo: »kadar posamično nakazilo gotovine za nakup del- 
nic na privatizacijski podračun podjetja presega v 10. členu 
določeno vrednost« ter nadomesti z novim besedilom, ki se 
glasi: »ne glede na to, ali je dokapitalizacija na račun 
podjetja ali nakup delnic, obveznic ali lastni&kih deležev na 
privatizacijski podračun podjetja opravljen gotovinsko ali 
brezgotovinsko in presega v 10. členu določeno vrednost«. 

V tretjem odstavku 28. člena se za besedo »členom,« črta 
besedilo: »kadar posamično nakazilo gotovine za nakup del- 
nic na privatizacijski podračun Sklada Republike Slovenije za 
razvoj presega v 10. členu določeno vrednost« ter nadomesti 
z novim besedilom, ki se glasi: »ne glede na to ali je dokapi- 
talizacija, posamičen nakup delnic, obveznic ali lastniških 
deležev, opravljena gotovinsko ali brezgotovinsko na priva- 
tizacijski podračun Sklada Republike Slovenije za razvoj in 
presega v 10. členu določeno vrednost«. 

2. člen 

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

Besedilo dosedanjega 28. člena, ki se 
spreminja 

Določbe tega zakona v postopkih lastninskega preoblikova- 
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nja podjetij izvajata Služba družbenega knjigovodstva in 
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo. 

V primeru lastninskega preoblikovanja podjetja z notranjim 
odkupom ali večanjem lastninskega kapitala Služba družbe- 
nega knjigovodstva ravna v skladu z 10. členom, kadar posa- 
mično nakazilo gotovine za nakup delnic na privatizacijski 

podračun podjetja presega v 10. členu določeno vrednost. 

V primeru lastninskega preoblikovanja podjetja s prodajo 
delnic podjetja, Agencija Republike Slovenije za prestrukturi- 
ranje in privatizacijo ravna v skladu z 10. členom, kadar 
posamično nakazilo gotovine za nakup delnic na privatizacij- 
ski podračun Sklada Republike Slovenije za razvoj presega 
v 10. členu določeno vrednost. 

OBRAZLOŽITEV 

Evropska konvencija o preprečevanju pranja denarja kot pra- 
nje denarja opredeljuje namerno storjena ravnanja z name- 
nom pretvorbe ali prenosom lastnine, kadar je znano, da 
takšna lastnina izhaja iz kriminalne dejavnosti ali sodelovanja 
v takšni dejavnosti zaradi utajitve ali prikrivanja nezakoni- 
tega izvora lastnine ali pomoči katerikoli osebi, ki je vpletena 
v storitev takšnih dejanj, z namenom, da se ta oseba s tem 
izogne zakonskim posledicam svojih dejanj. 

Z namenom povečati učinkovitost evropskih držav v boju 
proti vse večjemu obsegu pranja denarja je bilo s smernico 
Sveta ES iz junija 1991 določeno, da naj bi vse države znotraj 
svoje zakonodaje razširile dejavnosti in aktivnosti na 
področju preprečevanja denarja v takšnem obsegu, kot je 
verjetno, da bo v posamezni državi do pranja denarja priha- 
jalo. 
Nedvoumno je, da v zvezi z lastninskim preoblikovanjem 
družbenega kapitala v Sloveniji poteka tudi cela vrsta druž- 
beno škodljivih aktivnosti, ki bi jih bilo mogoče oziroma bi jih 
glede na določila predpisov ES potrebno obravnavati kot 
pojavne oblike pranja denarja ter tako zagotoviti učinkovit boj 
zoper te pojave. 

Še posebej zato, ker iz zadnjih poročil SDK oziroma Agencijo 
izhaja, da ima od 548 domačih podjetij, katerim so bila ie 

izdana revizijska poročila, 108 podjetij v tujini 375 kapitalskih 
naložb. Od tega jih je bilo le 235 vpisanih v register v skladu 
z veljavnimi predpisi pri Ministrstvu za finance in evidentira- 
nih v poslovnih knjigah teh podjetij. 60 podjetij v tujini je bilo 
evidentirano v knjigovodstvu domačih podjetij. 8 podjetij pa I* 
bilo »najdenih« v revizijskih pregledih in niso bila evidenti- 
rana niti v registru niti v knjigovodstvu podjetij. 

Predlagane spremembe in dopolnitve navedenega člena 
zakona o preprečevanju pranja denarja so potrebne zaradi 
zagotovitve evidentiranja kakršnihkoli brezgotovinskih tran- 
sakcij v zvezi z lastninjenjem domačih podjetij, saj lahko tuja 
pravna ali fizična oseba iz tujine brezgotovinsko nakažs 
devizna sredstva preko banke, ki jih odkupi in njihovo tolar- 
sko protivrednost nakaže kot dokapitalizacijo domačega 
podjetja. To pa po dosedaj veljavnem zakonu ne bi bilo 
evidentirano pri Uradu za preprečevanje pranja denarja, 
s čimer bi tako bila možnost preprečevanja pojavnih oblik 
pranja denarja bistveno zmanjšana. 

BELEŽKE: 
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Predlog zakona o MINIMALNI PLAČI — EPA 1053 — HITRI POSTOPEK 

Poslanca Ivo Hvalica in dr. Jože Pučnik 
Poslanska skupina 
Socialdemokratske stranke Slovenije 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega /bora 
(Ur. list št. 40/93 in 80/94) pošiljava podpisana poslanca 
v obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O MINIMALNI PLAČI. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora predla- 
gava, da se zakon obravnava in sprejme po hitrem 

^edlog zakona o minimalni plači 

' ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

zakon o zajamčenem osebnem dohodku je bil sprejet 
osbk 0 Zaradi stalnega realnega zaostajanja zajamčenih seonih dohodkov so bili na zakon vloženi amandmaji, ki so 
D^

enili vsebino zakona, obenem pa niso v celoti uredili 
ooiematike, ki jo zakon obravnava. Veljavni zakon vsebuje 

Osbk6-' ki niso već v rabi (°sebni dohodek in pojem zajamčeni 
Don d?hodek). Raven sedanje zajamčene plače je daleč 
irJt r®vn')°- ^ bi pomenila dejansko minimalno, socialno in aterialno varnost delavcev. 

jfjOni ali drugi dokumenti, ki urejajo to področje v drugih 
določajo pravico do ustrezne plače. Vsi omenjeni 

soni Si PreP°vedujejo znižanje teh plač, predvidevajo 
o*ir 0 soc'a'n'h partnerjev glede višine minimalne plače 
kr4i»0r?a metodologijo za njeno določanje in sankcije zoper 5l'elje zakona. 

o'Sina minimalne plače je neke vrste družbeni dogovor. 
Razlike med državami so v opredelitvi ali je plača le za delavca 

'udi njegovo družino. Višina zneska je odvisna od ekonom- 
**e9a pioložaja v dotični državi in splošni ravni plač. Evrop- 

socialna listina predvideva, da država »prizna delavcem 
Pfavico do takšnega plačila, ki bo njim in njihovim družinam 
PJlogočilo dostojno življenje«. V študiji, ki jo je izdelal leta 
'8'7 Svet Evrope, je Komite neodvisnih strokovnjakov prišel 
®°. zaključka, da znaša spodnja meja za »dostojno življenje« 
^ajnianj 68% povprečne plače na zaposlenega. Spodnja meja 
I "dostojno življenje« leži torej precej nad ravnijo, ki zago- 
rja kritje osnovnih življenskih stroškov v skladu s sloven- 

8Ki"ii merili! 

^8|javni zakon ni ustrezen. Zakon o minimalni plači naj 
* skladu z mednarodnimi normami vsebuje opredelitev 
® ")inimalni plači in naj ne ureja področij, ki s to pravico niso 

nikakršni zvezi. Zajamčeno nadomestilo prav tako ne sodi 
v k zakon. 

postopku. Ekonomski in socialni položaj velikega števila 
državljanov Republike Slovenije zahteva čimprejšnjo ure- 
ditev razmer na področju določanja in izplačevanja mini- 
malnih plač. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora bova pri obravnavi zakona v Državnem zboru 
in pri delu njegovih delovnih teles sodelovala kot predla- 
gatelja. 

Ivo Hvalica, I. r. 
dr. Jože Pučnik, I. r. 

II. CIUI IN NAČELA ZAKONA 

S predlaganim zakonom bi področje minimalnih plač uredili 
tako, kot je to urejeno v razvitem svetu. Delavcu, ki dela, 
pripada plačilo za opravljeno delo, ki mu zagotavlja socialno 
in materialno varnost in človeka dostojno življenje. Osnovni 
element določanja zneska je določilo Evropske socialne 
listine oziroma študije Sveta Evrope, ki določa minimalno 
plačo v višini 68 odstotkov povprečne plače na zaposlenega. 
Zmanjševanje zneska, ki izhaja iz te metodologije mora biti 
onemogočeno. 

Z vezavo minimalne plače na povprečno plačo na zaposle- 
nega se zagotovi avtomatično prilagajanje minimalne plače 
porastu plač in prepreči zaostajanje, ki ima lahko zelo nega- 
tivne socialne posledice (v letu 1994 se je na primer zajam- 
čena plača povišala le za 7%, čeprav se je povprečna plača 
dvignila za več kot 26%!) 

Neposredna vezava minimalne plače na povprečno in določi- 
tev minimalne plače v višini 68 odstotkov povprečne plače 
predstavljata torej ključna elementa zakonskega predloga. 

V prehodnih določbah zakona predlagamo postopno naraš- 
čanje višine minimalne plače, ker je sedanja raven zajamčene 
plače toliko zaostala za ravnijo, da bi takojšnja uskladitev 
imela prevelike finančne posledice in bi povzročila nov infla- 
cijski val. Hkrati je Vladi RS s tem omogočeno, da v prehod- 
nem obdobju pripravi ustrezne spremembe ostale zakono- 
daje, ki je neposredno vezana na zakon o zajamčenih plačah 
oziroma posredno na zakon o minimalni plači. 

Zato predlagamo v prvi lazi takojšnjo povišanje minimalne 
plače na 50.000 SIT, kar znaša približno 46% povprečne plače 
na zaposlenega v Republiki Sloveniji. S takšno plačo bi lahko 
tričlanska družina z dvema zaposlenima osebama krila pri- 
bližno 90% vseh osnovnih življenjskih stroškov, ki znašajo 
trenutno slabih 80.000 SIT (podatek za januar 1995). Za pri- 
merjavo: zdajšnja zajamčena plača znaša le 30.136 SIT, to je 
28 odstotkov povprečne plače na zaposlenega, kar pomeni, 
da tričlanski družini zagotavlja kritje osnovnih življenjskih 
stroškov le enajst dni v mesecu! 

V drugi fazi, t. j. od 1. junija 1995 do 1. januarja 1998 pa 
predlagamo postopen dvig minimalne plače na 68% pov- 
prečne plače, rezultatom študije Sveta Evrope. Pri tem je 
potrebno opozoriti, da bi že s 1. januarjem 1996 dosegli 52% 
povprečne plače in s tem višino minimalne plače, ki bo zago- 
tavljala 100% kritje vseh osnovnih življenjskih potrebščin. 

Poleg tega predlagamo, da ima izplačilo minimalnih plač 
prioritetni vrstni red. S tem bo preprečena dosedanja praksa, 
da delavci po več mesecev ne prejmejo plač. 

Predlagana denarna kazen za izplačilo plač pod ravnijo mini- 

Poslanec g. Miloš Pavlica |e dne 3/3-1995 predložil 
v obravnavo predlog zakona o najnižji In najvišji 
dejanski plači - hitri postopek (EPA 1020), ki ureja 
enako oziroma podobno vsebino kot predlog za- 
kona o minimalni plači, ki ga je vložil poslanec g. 
Ivo Hvalica. Ker zakonodajni postopek o predlogu 
zakona, ki ga je predložil v obravnavo poslanec g. 
Miloš Pavlica še ni končan, je predsednik Držav- 
nega zbora na podlagi četrtega odstavka 174. 
člena poslovnika državnega zbora zadržal dodeli- 
tev predloga zakona, ki ga je Državnemu zboru 
predložil v obravnavo poslanec g. Ivo Hvalica. 
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malne plače je predvidena za enkratno kršitev zakona, ob 
večkratni kršitvi pa je predvidena prepoved opravljanja dejav- 
nosti. Podatki za september 1994 namreč kažejo, da je več kot 
2000 zaposlenih prejemalo plače, ki so bile nižje od zneska 
zajamčene plače. 

III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 

Po nam dostopnih statističnih podatkih za mesec september 
1994 je v negospodarstvu prejemalo manj kot 6% zaposlenih 
za polni delovni čas plačo, ki je bila manjša od 50.000 SIT, 
medtem, ko je bil ta odstotek približno še enkrat višji pri 
zaposlenih v gospodarstvu. 

Za proračun Republike Slovenije bo imel zakon posledice le 
v tistem delu, ki zadeva minimalne plače zaposlenih v nego- 
spodarstvu. Ob predpostavki, da bo prejelo za mesec marec 
1995 plače manjše od 50.000 SIT približno 5% vseh zaposle- 
nih v negospodarstvu, t. j. 8000 zaposlenih, stroški ob takojš- 
njem povišanju minimalne plače ne bodo presegali 80 mio SIT 
mesečno. V drugi polovici leta 1995 se bo ta znesek povišal 
zaradi postopnega dviga minimalne plače na maksimalno 100 
mio SIT. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Ta zakon ureja način določanja minimalne plače. 

2. člen 

Minimalna plača je znesek, ki tistemu, ki dela polni delovni 
čas ali delovni čas, ki se šteje za polnega, zagotavlja mini- 
malno materialno in socialno varnost. 

Minimalna plača za delo, krajše od polnega delovnega časa je 
sorazmerna času trajanja dela. « 

3. člen 

Minimalna plača se ugotavlja na podlagi uradnih statističnih 
podatkov o povprečni plači na zaposlenega v Republiki Slove- 
niji. 

Minimalna plača znaša 68% povprečne plače na zaposlenega. 

Minimalno plačo se usklajuje od prvega dne tromesečja, za 
katerega je ugotovljen porast povprečne plače na zaposle- 
nega, ki še ni bil upoštevan pri prejšnjih uskladitvah mini- 
malne plače. 

4. člen 

Višino minimalne plače na podlagi podatkov iz prejšnjega 
člena ugotovi Vlada Republike Slovenije in jo objavi v Urad- 
nem listu Republike Slovenije. 

5. člen 

Izplačevanje minimalne plače pod višino določeno s tem 
zneskom je prepovedano. Minimalne plače delavcev imajo 
v primeru likvidnostnih težav podjetja prioritetni vrstni red 
izplačil. 

6. člen 

Če se izplača minimalna plača v nasprotju z določili tega 
zakona, se z denarno kaznijo kaznuje pravno osebo 
z 2.000.000,00 SIT in odgovorno osebo z 200.000,00 SIT. 

Trikratna zaporedna kršitev tega zakona se kaznuje s prepo- 
vedjo opravljanja dejavnosti. 

7. člen 

Nadzor nad izvajanjem zakona opravlja organ, pristojen za 
inšpekcijo dela. 

PREHODNE DOLOČBE 

8. člen 

Ne glede na določilo drugega odstavka 3 člena znaša mini- 
malna plača do 30. 6. 1995 50.000 SIT in v obdobju od 
1995 do 31. 12. 1997 v skladu z naslednjo tabelo: 

Minimalna plača znaša 
od 01. 07. 1995 do 30. 09. 1995 48%, 
od 01. 10. 1995 do 31. 12. 1995 50%, 
od 01. 01. 1996 do 31. 03. 1996 52%, 
od 01. 04. 1996 do 30. 06. 1996 54%, 
Od 01. 07. 1996 do 30. 09. 1996 56%, 
od 01. 10. 1996 do 31. 12. 1996 58%, 
od 01. 01. 1997 do 31. 03. 1997 60%, 
Od 01. 04. 1997 do 30. 06. 1997 62%, 
Od 01. 07. 1997 dO 30. 09. 1997 64%, 
od 01. 10. 1997 do 31. 12. 1997 66% povprečne plače na 
zaposlenega. 

9. član 

Zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Repu- 
blike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona v 1. členu določi vsebino, ki jo ureja zakon. 

V 2. členu natančneje opredeli pojem minimalne plače in v 3. 
členu določi višino minimalne plače v višini 68% povprečne 
plače na zaposlenega. S tem se vzpostavi avtomatično veza- 
nost gibanja višine minimalne plače na gibanje višine pov- 
prečne plače. Hkrati se tudi izpolni določila Evropske soci- 
alne listine, ki predvideva pravico delavcev do takšnega pla- 
čila, ki bo njim in njihovim družinam omogočilo dostojno 
življenje. 
4 člen predvideva objavo višine minimalne plače v Uradnem 
listu RS. 

5 5. členom se prepove vsakršno izplačevanje plač pod višino 
minimalne plače in hkrati določi prioritetni vrstni red izplačil 
v primeru likvidnostnih težav podjetja. Obenem tudi 6. člen 

predvideva visoke denarne kazni za kršitelje zakona in celo 
prepoved opravljanja dejavnosti v primeru trikratne zapo- 
redne kršitve. 

V 7. členu je opredeljena pristojnost inšpektorata za delo pri 
nadzoru izvajanja zakona. 

V prehodnih določbah se v 8. členu določi takojšnje povišanje 
minimalne plače na 50.000 SIT in po 1. 6. 1995 do 1. 1. 1998 
nadaljnje in postopno povišanje minimalne plače na znesek, 
ki odgovarja 68% povprečne plače in ki bo zagotovil delavcem 
plačo, ki bo njim in njihovim družinam omogočilo dostojno 
življenje v skladu z določili Evropske socialne listine. 

V zadnjem 9. členu je opredeljen začetek veljavnosti zakona 
in sicer 15 dni po objavi v Uradnem listu RS. 
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predlog zakona o SPREMEMBI ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU 

EPA 1054 - PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 134. seji dne 23. marca 
1995 določila besedilo: 

~ PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA 
0 KAZENSKEM POSTOPKU, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

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 bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in niegovih delovnih teles sodelovali: 

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Igor LUČOVNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za 
pravosodje 

^edlog zakona o spremembi zakona o kazenskem postopku 

"vod 

Odreditev pripora je najtežji poseg v človekove pravice in 
željne svoboščine, zagotovljene z ustavo in sprejetimi med- 

sj»rodnimi pakti in konvencijami. Pripor se odreja med kazen- 
h '"1 Postopkom zoper osebo, ki velja za nedolžno (27. člena 
»tave Rs in 3. člen ZKP), zato morajo biti priporni razlogi 

■ počeni čimbolj natančno, tako da ne omogočajo različnih 
'firpretacij in različne uporabe v praksi, pripor v kazenskem 
™3topku pa naj bo izjema in ne pravilo. Takšna razlaga izhaja 
-K°. iz mednarodnega pakta o državljanskih in političnih 

'966°ah' k' 93 spre'ela Genera,na skupščine OZN leta ki določa, da pripor tistih, ki čakajo na sojenje, ni 
sJ'°šno pravilo (v slovenskem prevodu - ni obvezen). Evrop- 
1*3 konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svo- 
p.?. n- ki jo je ratificirala tudi Republika Slovenija (Uradni list 
J?1 St. 33/94), med drugim določa v 5. členu, da se sme 
be 2eti Pr°stost, če gre za zakonit odvzem prostosti, potre- zato, da bi osebo privedli pred pristojno sodno oblast ob 
beljenem sumu, da je storila kaznivo dejanje ali kadar je to 

3^0 potrebno zato, da bi preprečili storitev kaznivega deja- 
la ali beg po storjenem dejanju. 

!js,ava Republike Sloveije je v veliki meri omejevalna glede 
jjJPornih razlogov, saj določa v 20. členu, da sme sodišče 
Rediti pripor zoper osebo, za katero obstaja utemeljen sum, 
*16 storila kaznivo dejanje, kadar je to neogibno potrebno za 
,ek kazenskega postopka ali varnost ljudi. 

ko°raj so torej navedeni okviri, v katerih je bilo mogoče 
°nkretizirati določbe o priporu v Zakonu o kazenskem 
•^opku. p0 obravnavi različnih predlogov je bila v člen 201 
*p glede pripornih razlogov povzeta naslednja rešitev: 

LMp° r se odredi zoper tistega, za katerega je podan uteme- 'ien 
?r8di 

sum, da je storil kaznivo dejanje, za katero je v zakonu 
pisana kazen 20 let zapora; če pa so podani upravičeni 

sme sodišče skleniti, da pripora ne bo odredilo, 
kg; ? 'e P°^an u,emeljen sum, da je določena oseba storila »nivo dejanje, se sme pripor zoper njo odrediti: 

J. se skriva, če ni mogoče ugotoviti njene istovetnosti ali 
^so druge okoliščine, ki kažejo na nevarnost, da bi pobeg- 
£ ' 
^ če je opravičena bojazen, da bo uničila sledove kaznivega 
j, lanja ali če posebne okoliščine kažejo, da bo ovirala prei- 
V8®yo, s tem da bo vplivala na priče, udeležence ali prikri- 

3 * • ce posebne okoliščine opravičujejo bojazen, da bo pono- 
Ja kaznivo dejanje, dokončala poskušeno kaznivo dejanje ali 

0ri'a kaznivo dejanje, s katerim grozi; 

Si odstavek citiranega člena govori o minimalnem, nujno 
S)

0,r6bnem trajanju pripora, v primeru ugotavljanja istovetno- 
' Osebe oziroma zagotovitve dokazov, zaradi katerih je bil 

"Sen. 

Sedanja zakonska ureditev torej ne pozna čiste oblike obvez- 
nega pripora, saj dopušča, da tudi ko gre za najtežja kazniva 
dejanja, sodišče sklene, da pripora iz upravičenih razlogov ne 
bo odredilo. V preostalem delu (drugi odstavek 201. člena 
ZKP) je odrejanje pripora v celoti fakulativno, torej prepuš- 
čeno presoji sodišča in vezano na klasične, že poznane pri- 
porne razloge - begosumnosti, koluzijske in ponovitvene 
nevarnosti. 

V zadnjem času so se pojavila različna vprašanja, posebej 
v zvezi z javno odmevnimi primeri hudih kaznivih dejanj, 
katerih posledice so bile smrti oseb, pa preiskovalni sodnik 
zoper osumljene storilce pripora ni odredil. Značilno in tudi 
ustrezno je pojasnilo Okrožnega sodišča v Celju, v katerem je 
bilo poudarjeno, da pripora zoper storilca, osumljenega pov- 
zročitve hude telesne poškodbe s smrtnim izidom (laično 
rečeno je storilec do smrti pretepel 5-letnega otroka) glede na 
veljavno zakonodajo, v konkretnem primeru, ob odsotnosti 
v drugem odstavku 201. člena ZKP navedenih pripornih razlo- 
gov, sploh ni mogoče odrediti. Zaradi tega in drugih podob- 
nih primerov so vprašanja v zvezi spremembo ali dopolnitvijo 
pripornih razlogov po našem mnenju v celoti utemeljena. 

Ustrezna rešitev, ki v Zakonu o kazenskem postopku ne bi 
zahtevala drugih sprememb, bi tudi glede na že navedene 
določbe ustave in mednarodnih konvencij (zgoraj opisanega 
stanja v tem pogledu ne bi poslabšala), bilo znižanje predpi- 
sane kazni 20 let zapora v prvem odstavku 201. člena ZKP na 
takšno kazen, ki je predpisana pri večjem številu in vrsti 
najhujših kaznivih dejanj. 

Na takšno rešitev primerjalno nakazujeta tudi ureditvi pripora 
v zakonih o kazenskih postopkih Zvezne republike Nemčije in 
Republike Avstrije. 

V zakonu o kazenskem postopku ZRN je poleg klasičnih 
pripornih razlogov - begosumnosti in koluzijske nevarnosti 
taksativno našteta vrsta hudih kaznivih dejanj, za katere je 
moč odrediti pripor, za določena dejanja - (npr. umor, uboj, 
genocid, ustanovitev teroristične združbe) brez dodatnih 
pogojev, za druga našteta dejanja (npr. huda telesna 
poškodba, velika tatvina, rop, roparska tatvina, izsiljevanje, 
goljufija itd.) ob izpolnjenih dodatnih pogojih, da bo obdol- 
ženi kazniva dejanja ponavljal pred pravnomočno sodbo ali 
če je pričakovati, da bo izrečena kazen nad enim letom 
zapora. 

Zakon o kazenskem postopku Republike Avstrije določa, da 
se pripor lahko odredi, če je obdolženi utemeljeno osumljen, 
da je storil kaznivo dejanje in da so podani priporni razlogi, 
navedeni v drugem do sedmem odstavku 180. člena (ZKP RA). 
Tudi ti priporni razlogi so klasične narave, nanašajo se na 
begosumnost, koluzijsko in ponovitveno nevarnost. Zakon 
določa obvezen pripor v primeru, ko gre za kaznivo dejanje, 

' za katero je predpisana kazen najmanj 10 let zapora, tudi če 
drugi priporni razlogi niso podani. 
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BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94) se 
prvi odstavek 201. člena spremeni, tako da se glasi: 

»(1) Pripor se odredi zoper tistega, za katerega je podan 
utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje, za katero je 

v zakonu predpisana kazen 10 ali več let zapora; če pa so 
podani upravičeni razlogi, sme sodišče skleniti, da pripora ne 
bo odredilo.« 

2. člen 

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

Veljavna ureditev pripora v prvem odstavku 201. člena Zakona 
o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94) preveč 
zožuje krog kaznivih dejanj, za katera je moč odrediti pripor 
po tem zakonskem določilu. Kazen 20 let zapora je namreč 
predpisana le v drugem odstavku 127. člena KZ (kvalificiran 
umor), prvem odstavku 352. člena KZ (umor najvišjih pred- 
stavnikov države), pri najhujših oblikah kaznivih dejanj zoper 
varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev, ki 
imajo za posledico naklepen odvzem življenja eni ali več 
osebam (drugi odstavek 362. člena ZKP) ter nekaterih kazni- 
vih dejanjih zoper človečnost in mednarodno pravo (genocid 
- člen 373 do 1 in 2, vojna hudodelstva - členi 374, 375 in 
376, protipravno pobijanje in povzročanje ran sovražniku 
- člen 379 in imanje talcev z naklepnim jemanjem življenja 
ene ali več osebam - člen 390/3 KZ). V praksi so zgoraj 
opisana kazniva dejanja, vsaj v mirnem času silno redka, celo 
izjemna. 
Obstaja torej praznina glede odreditev pripora pri nekaterih 
najhujših kaznivih dejanjih, tudi z elementi nasilja, kjer zakon 
ne predpisuje kazni 20 let zapora. Z zgoraj navedeno spre- 

membo bi bilo mogoče po prvem odstavku 201. člena ZKP 
pripor odrediti za vsa huda kazniva dejanja z elementi nasilja 
kot npr: umor (čl. 127), uboj na mah (čl. 128), napeljavanje 
k samomoru (čl. 131/2 in 3), huda telesna poškodba (čl. 134/2): 
posebno huda telesna poškodba (čl. 135/1 in 2), ugrabitev (&■ 
144/2), posilstvo (čl. 180/1 in 2), spolno nasilje (čl. 181/1 In*)' 
spolni napad na otroka (čl. 183/2), rop in roparska tatvina (#• 
213 in 214); za večino kaznivih dejanj zoper varnost Republik 
Slovenije in njeno ustavno ureditev (33. poglavje) in nekatera 
druga huda kazniva dejanja kot npr. neopravičena proizvod- 
nja in promet z mamili (čl. 196/1 in 2), ponarejanje denarja (&■ 
249/3), izdaja vojaške tajnosti (čl. 282/3) ipd. Da priporni 
razlog po prvem odstavku 201. člena ZKP, upoštevaje tudi 
določbe mednarodnega prava in Ustave RS ne bi bil uporab- 
ljen zgolj formalistično, pa je sodišču dano možnost, da ob 
obstoju posebnih upravičenih razlogov (kar spada v presojo 
sodišča), pripora tudi v zgoraj opisanih primerih ne odredi- 
Kot že povedano, opisana sprememba v ničemer ne bo spre- 
menila odnosa (skladnosti) Zakona o kazenskem postopku do 
Ustave Republike Slovenije in naštetih mednarodnih aktov. 

Besedilo člena, ki se spreminja 

201. člen ZKP 

(1) Pripor se odredi zoper tistega, za katerega je podan 
utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje, za katero je 
v zakonu predpisana kazen 20 let zapora; če pa so podani 
upravičeni razlogi, sme sodišče skleniti, da pripora ne bo 
odredilo. 
(2) Če je podan utemeljen sum, da je določena oseba storila 
kaznivo dejanje, se sme pripor zoper njo odrediti: 

1) Če se skriva, če ni mogoče ugotoviti njene istovetnosti ali 
če so druge okoliščine, ki kažejo na nevarnost, da bi pobeg- 
nila; 

BELEŽKE: 

2) Če je opravičena bojazen, da bo uničila sledove kaznivega 
dejanja ali če posebne okoliščine kažejo, da bo ovirala prej' 
skavo s tem, da bo vplivala na priče, udeležence ali prikri- 
valce; 

3) Če posebne okoliščine opravičujejo bojazen, da bo pono- 
vila kaznivo dejanje, dokončala poskušeno kaznivo dejanje aH 
storila kaznivo dejanje, s katerim grozi; 

(3) V primeru iz prve točke prejšnjega odstavka traja pripor, k' 
je bil odrejen samo zato, ker ni bilo mogoče ugotoviti istovet- 
nosti osebe, toliko časa, dokler istovetnost ni ugotovljena 
V primeru iz druge točke prejšnjega odstavka se prip°' 
odpravi brž, ko so zagotovljeni dokazi, zaradi katerih je bil 
odrejen. 
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Predlog zakona o KONTROLI CEN 

Vlada Republike Slovenije je na 136. seji dne 30. marca 
'995 določila besedilo: 

~ PREDLOGA ZAKONA O KONTROLI CEN, 

J' ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

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 

£tedlog zakona o kontroli cen 

- EPA 1058 - PRVA OBRAVNAVA 

določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- Davor VALENTINČIĆ, državni sekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj, 
- Simona ŠKERJANEC-BIZJAK, svetovalka Vlade Repu- 
blike Slovenije v Ministrstvu za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- Janez ŠINKOVEC, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. 

UVOD 

'Ocena stanja 

^"pščina Republike Slovenije je 22.5.1991 (v okviru »osamo- 
svojitvenega paketa«) sprejela zakon o cenah (Uradni list RS, 
*'■ 1/91 -I), s katerim sta bila nadomeščena nekdanji zvezni in 
ePubliški zakon o družbeni kontrole cen. Vendar pa je novi 
'"on poskušal poleg vprašanj s področja kontrole cen ure- 
•"» tudi vprašanja oblikovanja cen, tako na načelni ravni kot 
u<*i konkretno. 

Vašanja kontrole cen so bila urejena sicer klasično z določi- 
,'jo pooblastil Vladi Republike Slovenije (oziroma takrat 
*Vršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije), da predpi- 
se ukrepe določitve cen, s tem da so bile storjene nekatere 
^doslednosti (očividno v zvezi s hitro pripravo zakonskega D®sedila), in sicer: 

T Pooblastilo za kontrolo cen izdelkov, narejenih iz blaga, ki 
^ira iz republiških blagovnih rezerv, je dano ministru, pri- 
sojnemu za blagovne rezerve (minister za ekonomske 
°dnose in razvoj), pri tem pa so združena pooblastila za to 
*°ntrolo cen in za oblikovanje cen blaga iz rezerv (za kar pa je 
Pooblaščen sicer tudi že z zakonom, ki ureja blagovne re- 
Jerve); 

ministru, pristojnemu za cene (enako minister za ekonom- s*e odnose in razvoj), je dano tudi pooblastilo, da določa 
cene proizvodov in storitev, pri katerih se izplačujejo nadome- 
stila na podlagi predpisov o zaščiti domače proizvodnje: 

T" Posebna določba zakona že neposredno uvaja ukrep dolo- 
čitve cen, in sicer izdajanje predhodnih soglasij k cenam 
a°ločenih proizvodov in storitev, s tem da ima vlada ob tem 
Možnost katerega od teh proizvodov oziroma storitev izvzeti 

določanja cen, ne more pa ukrepa dajanja soglasja nado- 
mestiti s kakšnim drugim (npr. milejšim) ukrepom določitve cen; 

" s tem je povezan tudi problem, da je repertoar sprejemanja 
Uličnih ukrepov določitve cen izredno ozek - obstajajo 
^mo tri vrste ukrepov; 

določena je obveznost vlade, da hkrati s sprejetjem ukrepov 
določitve cen zagotovi pravnim osebam in zasebnikom nado- 
mestila do ravni cene, ki pokriva stroške enostavne reproduk- 
cije, če se zaradi teh ukrepov bistveno poslabšajo pogoji 
Poslovanja, ki onemogočajo normalno poslovanje, kar je 
Nesmiselno (ali zaradi napake v dikciji ali zaradi vsebinske 
nestrokovnosti) ter zaradi nejasnosti tudi težko izvedljivo 
v Praksi; 

" izven ukrepov določitve cen je med druge zakonske 
določbe navržena še določba, ki pravi, da vlada določa kmetij- 
ske proizvode, za katere se predpisujejo zaščitne cene, in 
višino teh cen, ne da bi bil obenem z ustreznim drugim 

zakonom določen tak mehanizem zaščite kmetijske proizvod- 
nje ali vsaj del mehanizma, ki bi vseboval tudi obveznost 
odkupa teh kmetijskih pridelkov s strani določenega držav- 
nega organa oziroma pooblaščene organizacije; 

- različne kategorije cen, ki jih navaja zakon ali ki so vsebo- 
vane v predpisih o določitvi cen, nimajo v zakonu določenih 
svojih opredelitev, kar povzroča različne razlage posameznih 
sprejetih ukrepov ter pooblastil in obveznosti. 

Kot je že omenjeno, je poskušal zakon o cenah urediti tudi 
vprašanja oblikovanja cen, in sicer v situaciji, ko nova ustava 
še ni bila sprejeta. Takrat je urejanje tega bilo lahko še 
opravičljivo, zdaj pa je uvodna določba zakona moteča in daje 
zakonu pomen, ki ga ne more imeti. Z zakonom je zato treba 
urediti kontrolo cen in v tem okviru pooblastila za izvajanje te 
kontrole. Glede oblikovanja cen pa velja, da v ustavno dolo- 
čeno svobodo gospodarske pobude spada možnost prostega 
izvajanja vseh aktivnosti v realizaciji proizvodnje dobrin in 
opravljanja storitev, seveda v skladu s pogoji, predpisanimi 
z zakoni in drugimi predpisi na podlagi zakonov. To pomeni, 
da je izhajajoč iz ustave tudi oblikovanje cen prosto, enako 
kot drugi akti pri opravljanju gospodarske dejavnosti oziroma 
kot druge sestavine pogodb o prodaji blaga ali o opravljanju 
storitev. 
V času med sprejetjem sedanjega zakona o cenah in zakonov 
s področij lokalne samouprave in državne uprave tudi ni bilo 
jasno, kdaj naj se prepušča kontrola nekaterih cen občinam 
kot izvajalcem določenih državnih funkcij in katere funkcije 
kontrole naj se prepuščajo oziroma kdaj naj kontrolo nepo- 
sredno opravljajo centralni organi. Rešitve teh vprašanj 
v novem zakonu bo treba zasnovati v skladu z novo ureditvijo 
izvajanja upravnih funkcij. 

2. Razlogi za sprejem zakona In njegovi cilji 

Glede na ustavno določeno svobodo gospodarske pobude je 
treba v Republiki Sloveniji z zakonom urediti intervencijsko 
vlogo države zaradi varstva javnih koristi tudi na področju 
cen. Tovrstni intervencijski ukrepi sestavljajo sistem kontrole 
cen, za katerega naj bo značilno: 
- izjemnost takšnega interveniranja, 
- enostavnost in jasnost sistema ukrepanja, 
- določitev pooblastil za ukrepanje izključno pri Vladi Repu- 
blike Slovenije. 

Po sedanjem zakonu o cenah temu ni tako, saj se zakon ne 
omejuje le na kontrolo cen, medtem ko pri določbah, ki pa se 
nanašajo na to področje, deloma že sam uvaja ukrepe določi- 
tve cen, deloma za njihovo sprejemanje pooblašča vlado, 
v nekaterih primerih pa sprejemanje ukrepov daje v pristoj- 
nost ministra. 

Za takšno drobitev pooblastil ni nikakršnih potreb oziroma so 
nasprotno praktične potrebe, da se odločanje koncentrira pri 
organu, ki je odgovoren za vodenje gospodarske politike. 
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Obenem pa je potrebno tudi poenotenje predpisovanja ukre- 
pov na področju cen, zato je treba v navedenem zakonu vse 
tovrstno ukrepanje urediti v okviru ukrepov kontrole cen. 

Poleg potrebe po zoževanju interveniranja glede cen, poeno- 
tenju ukrepov in koncentraciji odločanja pa že ves čas obstaja 
tudi potreba po ustalitvi in definiranju pojmov na področju 
cen, kar bi imelo med drugim pozitiven vpliv na ustreznost in 
doslednost izvajanja ukrepov kontrole cen. 

Naštetih pomanjkljivosti in nejasnosti obstoječe zakonske 
ureditve ter njenih napak, ki so se pokazale pri izvajanju 
zakona, ni mogoče odpraviti s spremembami in dopolnitvami 
zakona, ampak le z izdajo novega zakona. 

Dodatno k temu pa je analiziranje izvajanja kontrole cen dalo 
ugotovitev, da je strokovno in analitično delo na področju cen 
in pri pripravi ukrepov kontrole cen treba okrepiti in intenzivi- 
rati. Naloga ministrstva mora biti tudi zbiranje in obdelava 
podatkov o borznih cenah in cenah v drugih državah, ki bi 
služili tudi sprejemanju odločitev na področjih trgovine, pre- 
skrbe, prelevmanov, antidumpinga, carin ipd. 

Cilj zakona je torej glede na povedano: ureditev izključno 
kontrole cen in omejitev takšnega interveniranja ter poveča- 
nje učinkovitosti zakonskih rešitev na področju kontrole cen 
z njihovim sistemiziranjem, poenotenjem, koncentracijo in 
poenostavitvijo. 

3. Primerjava z drugimi ureditvami 

A) Zakonodaja v Avstriji, Italiji in Belgiji ter Evropski 
skupnosti 

Za preveritev načel in glavnih rešitev v zakonu je bila pre- 
učena zakonodaja s področja kontrole cen v nekaterih od 
tistih razvitih evropskih držav, ki so najprimernejše za izvaja- 
nje primerjav s Slovenijo. Ob prikazu ureditev v Avstriji, Italiji 
in Belgiji so navedene tudi pristojnosti na tem področju, ki so 
prenešene na Evropsko unijo. 

Avstrija 

Zakon o cenah, ki ureja vprašanja kontrole cen, pooblašča 
zveznega ministra za trgovino, obrt in industrijo, da določa 
cene proizvodov in storitev. Zakon deli proizvode in storitve 
na (1.) tiste, za katere minister določa cene iz razloga, da se 
v državi prodaja določeno blago in opravljajo določene stori- 
tve po narodnogospodarsko upravičenih cenah in (2.) tiste, 
katerih cene so bile s strani posameznega podjetja ali večih 
podjetij neupravičeno povečane oziroma neupravičeno niso 
bile znižane. Proizvodi in storitve, navedeni kot prvi, so dolo- 
čeni s prilogo k zakonu. Z njimi so izenačeni tudi proizvodi, za 
katere bi bili morebiti sprejeti tako imenovani ukrepi nadzira- 
nja in racioniranja. , 

Pri ministrstvu za trgovino, obrt in industrijo je ustanovljena 
komisija za cene, ki ji predseduje minister ali oseba, ki jo 
minister določi kot svojega predstavnika. V komisiji so še 
predstavniki ministrstev za kmetijstvo, socialno upravo in za 
finance ter predstavniki gospodarske, kmetijske in delavske 
zbornice. Komisija daje ministrstvu mnenja glede določanja 
cen, še posebej v zvezi s posameznimi vlogami za povečanje 
cen. Zato se komisiji dostavljajo ustrezna gradiva, med njimi 
tudi dokumentacija o kontroli poslovanja podjetja. 

Kot narodnogospodarsko upravičene cene se štejejo tiste 
cene, ki v največji možni meri ustrezajo tako gospodarskim 
razmeram pri proizvodnji in prodaji oziroma pri opravljanju 
storitev kot tudi gospodarskemu položaju potrošnikov. 
Takšne cene predpisuje minister na podlagi 

- vložene zahteve ali po uradni dolžnosti za proizvode in 
storitve, navedene v prilogi zakona, in sicer za neomejen čas 
ali za čas, ki ga on določi, 

- skupnega predloga gospodarske, kmetijske in delavske 
zbornice ter sindikatov, da se za nek drug proizvod ali storitev 

določi cena iz razloga, ker je bila cena povečana s strani cele 
branže ali pa posameznega podjetja oziroma skupine podjetij, 
ki ima oziroma imajo odločilen vpliv na tržišču, in sicer za čas 
največ šestih mesecev. 

Cene se predpisujejo kot najvišje, stalne ali najnižje. 

V primeru, ko je posamezno podjetje ali več podjetij brez 
mikroekonomske upravičenosti povečalo ceno oziroma je ni 
znižalo kljub zmanjšanju cen surovin, sme minister določiti 
ceno, in sicer največ za šest mesecev. Določitev cene se 
izvede na stroške podjetja, hkrati pa se podjetju lahko izreče 
odvzem neupravičene premoženjske koristi. To pristojnost 
določitve cen lahko minister na splošno ali za posamezen 
primer prenese na deželne glavarje pri storitvah, ki se oprav- 
ljajo za lokalne potrebe. 

Vsi, ki sodelujejo v postopkih določanja cen, vključno s člani 
komisije za cene, so zavezani k molčečnosti, tako med samim 
postopkom kot po končanem postopku. Kršitev te obveznosti 
se kaznuje po kazenskem zakonu. 

Kršitev predpisov o cenah, pa tudi drugo navijanje cen, se 
kaznuje z denarno kaznijo do 50.000 avstrijskih šilingov, v pri" 
meru ponovitve pa do 100.000 ATS. Za primer neizterljivosti je 
za odgovorno osebo predvidena zaporna kazen do desetih 
oziroma do štirinajstih dni. 

Neupravičena premoženjska korist se odvzame. 

Italija 

Zakon pooblašča medministrski odbor za cene, da sme izva- 
jati kontrolo cen, torej da v posebej opredeljenih razmerah 
določa cene proizvodov in storitev v katerikoli fazi menjave. 
Odbor sestavljajo ministri za finance, proračun, kmetijstvo, 
promet, industrijo in trgovino, javna dela, delo in socialno 
varstvo in zunanjo trgovino ter trije strokovnjaki, ki jih ime- 
nuje predsednik vlade. Le-ta tudi predseduje odboru, lahko 
pa to nalogo poveri ministru za industrijo in trgovino. 

Odboru pomaga komisija za cene, ki je sestavljena iz pred- 
stavnikov ministrstev za kmetijstvo, promet, delo in socialno 
varstvo, proračun in zunanje zadeve ter predstavniki inštitu- 
tov za zunanjo trgovino in statistiko, predstavniki delodajal- 
cev in delavcev v industriji, trgovini in kmetijstvu. Komisija 
ima svetovalno funkcijo. 

Ministrski odbor za cene določa tudi cene proizvodov (pred- 
vsem kmetijskih pridelkov in živil), kadar v primeru občutnega 
presežka ponudbe nad povpraševanjem določi obvezen 
odkup takih proizvodov. 

Kontrolo cen proizvodov in storitev lokalnega značajo oprav- 
ljajo pokrajinski odbori za cene, ki jim predsedujejo prefekti. 

Kazen za tistega, ki prodaja, da v prodajo oziroma nudi in 
izvaja storitve po cenah, ki so višje od določenih, je zagrožena 
pri zaporni kazni do treh let in pri denarni kazni do deset 
milijonov lir. Za hujše oblike je predvidena zaporna kazen do 
šestih let in denarna kazen do dvajsetih milijonov lir, za lažje 
oblike pa je predvidena denarna kazen do petnajsttisoč lir. 
Sodni postopek je hiter, izvaja pa se tudi takojšnji pripor. Ko 
je obtožnica vložena lahko pristojni ministri obtoženega izlo- 
čijo za čas do enega leta iz dodeljevanja uvoznih in izvoznih 
kontingentov, pridobivanja koncesij, sodelovanja na državnih 
javnih natečajih o nakupu in prodaji blaga in opravljanju 
storitev. Predsednik odbora pa mu lahko razveljavi dovoljenje 
za opravljanje dejavnosti, pri kateri je prišlo do kršitve akta 
o določitvi cen, in sicer začasno do enega leta ali trajno. 
Poleg teh kazni pa obstajajo tudi civilne kazni. 

Belgija 

Svoboda oblikovanja cen izhaja iz pogodbene svobode, dolo- 
čene s civilnim kodeksom, vendar pa po določbah zakona 
o urejanju cen gospodarske razmere omejujejo pogodbeno 
svobodo strank prav na področju oblikovanja cen. Zakon je 
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b'l sprejet že leta 1945 ter je bil pozneje večkrat spreminjan 
~ tudi v naslovu - in dopolnjevan. Njegovo načelo je, da je 
prepovedano zaračunavati cene, ki so višje od normalnih, 
s tem, da sodišče samostojno ocenjuje nenormalnost cen. 
Prepovedane so tudi indeksacijske klavzule v dolgoročnih 
Pogodbah. 

Pooblastila za ukrepe kontrole cen vseh proizvodov in storitev 
na domačem trgu pa daje zakon ministru, pristojnemu za 
skonomske zadeve. Minister sme predpisovati najvišje cene, 
*ar obsega vse načine od zamrznitve cen do določitve najvišje 
cene v individualnem primeru - to zadnje le v primeru, ko je 
Predhodno predpisal obvezno prijavljanje višine cen. Poleg 
"krepov določitve najvišjih cen in prijavljanja višine cen pa 
'anko sklepa tudi tako imenovane programske pogodbe 
s Posameznimi podjetji ali s skupinami podjetij, ki pomembno 
vPlivajo na raven cen. Minister sme tudi objavljati priporočene 
"ormalne cene. 

Minister je dolžan pred vsako določitvijo najvišjih cen prido- 
°jti mnenje komisije za urejanje cen (poleg splošne komisije 
obstajajo tudi posebne za naftne derivate, meso, sadje in 

len javo, farmacevtske proizvode). 

Ukrepe določitve najvišjih cen naj bi se uporabljalo ob pojavu 
'nflacijske mrzlice, najostrejši med njimi, to je zamrznitev cen, 
|e bil uporabljen na primer ob devalvaciji belgijskega franka leta 1982. Med vsemi ukrepi kontrole cen je omogočena 
najširša uporaba predpisovanja prijavljanja višine cen Uradu 
*a cene Ministrstva za ekonomske zadeve. Ta ukrep vsebuje 
'Udi dvomesečni odlog uporabe cen. Ministri so možnost 
najširše uporabe tega ukrepa izdatno uporabljali pri predpiso- 
vanju ukrepov kontrole cen. V okviru teh predpisov je tudi 
Ooločba, da uporaba cene pred potekom odloga sproži šest- 
mesečno zamrznitev cene na prejšnji ravni. V letu 1993 pa je 
oilo v praksi izvajanje tega ukrepa zaradi možnih negativnih 
»plivov na trgovino med državami Evropske unije (prepoved 
fkrepov z učinkom, podobnim količinski omejitvi uvoza) ome- 
l®no na deset skupin proizvodov in storitev, kot so na primer 
naftni derivati, zemeljski plin, električna energija, oskrba 
* vodo, obvezna zavarovanja, nenadomestljiva zdravila itd. 
^®ne, navedene v prijavi, je mogoče uporabiti po preteku 
Šestdesetih dni, razen če minister s svojo odločitvijo skrajša ta Cas aH će zavrne oziroma omeji višino cene. Nove proizvode 
Pa je mogoče prodajati že deset dni po prijavi. 

Računi proizvajalcev in uvoznikov za prodano blago in oprav- 
'lene storitve morajo biti opremeljeni z izjavo, da je višina 
Vračunane cene usklajena s predpisi o kontroli cen. Zakon 
"reja tudi nadzorstvo nad izvajanjem predpisov s področja 
Kontrole cen ter daje pri tem pooblaščenim osebam zelo 
$lroka pooblastila tako pri opravljanju nadzorstvenih dejanj 

glede zasega in odvzema blaga, smejo pa tudi izvajati 
Aretacije odgovornih oseb. Zagrožene kazni pa znašajo od sto 
J|o milijon frankov in zapor od enega meseca do pet let, pri 
£emer se denarna in zaporna kazen lahko izrečeta hkrati. 
Obenem se sme izreči tudi ukrep zaplembe stvari, ki so bile 
Predmet kršitve, odvzem denarnega zneska v višini ustvarjene 
Premoženjske koristi in zaprtje podjetja do enega leta. 
Obsodba se lahko tudi objavi. 
p°leg kazenskih sankcij določa zakon kot civilno sankcijo, da 
Cene, s katerimi so bili kršeni predpisi, niso veljavne v prav- 
nem prometu - pogodba sicer ostane v veljavi, pogodbeno 
ceno pa je treba znižati na zakonito raven. 

Pristojnosti, prenešene na Evropsko unijo 

države, vključene v Evropsko unijo, so del pristojnosti na 
Področju kontrole cen prenesle na skupnost, in sicer glede 
Naslednjih proizvodov in storitev: 
a) Premog in jeklo - možnost določanja najvišjih in najnižjih 
cen znotraj skupnosti, obveznost podjetij da objavljajo tarifne 
'abele in prodajne pogoje ter poročajo o sestavinah njihovih 
cen, 

k) kmetijski pridelki (zelenjava, sadje, sladkor, mleko in 

mlečni izdelki, cvetje, vino, oljnice, žito, meso, jajca in riž) 
- določanje proizvodnih cen ali cen v trgovini na debelo 
s pomočjo 
- referenčnih cen (tudi imenovanih osnovne, orientacijske, 
indikativne), to je cen, ki teoretično ustrezajo tržnim cenam, 
- intervencijskih cen, po katerih države odkupujejo ponujene 
pridelke od kmetov, da bi se v skupnosti izognili močnejšim 
gibanjem referenčnih cen, 
- mejnih cen (tako imenovani prag), ki so najnižje uvozne 
cene pridelkov iz držav izven skupnosti ter so povezane s pre- 
levmansko zaščito domače proizvodnje, 
- izvozne cene kot najvišje cene proizvodov, katerih proizva- 
jalci prejemajo izvozna nadomestila za prodajo na svetovni 
trg, 
c) prevoz blaga, 
č) zračni transport, 
d) energija (elektrika, plin, snovi za jedrsko energijo), 
e) zdravila. 

S prenosom pristojnosti na Evropsko unijo niso bile potrebne 
sistemske spremembe ureditev kontrole cen v posameznih 
državah, v določeni meri se je spremenilo samo izvajanje 
nalog kontrole cen - pristojni v posameznih državah ali ne 
opravljajo več kontrole za določene proizvode in storitve ali 
pa jo opravljajo v skladu z odločitvami, sprejetimi v skupnosti. 

B) Upoštevani« tujih ureditev pri pripravi zakona 

Avstrija in Italija sta bili za zgled pri nekaterih rešitvah 
v našem sedanjem zakonu o cenah. Tudi pri novem zakonu bi 
veljalo upoštevati rešitve iz teh dveh držav, vendar tokrat 
kompleksno. Zato naj se upošteva širina pooblastil pristoj- 
nega organa, raznovrstnost in fleksibilnost glede možnih 
ukrepov (npr. tudi možnost predpisovanja stalnih in najnižjih 
cen), usklajevanje stališč prek svetovalnega telesa za cene, 
katerega sestava zagotavlja strokovno in interesno širino, 
pristojnost za ukrepanje pri cenah storitev za lokalne potrebe, 
povezanost med finančnimi intervencijami v proizvodnji in 
trgovini oziroma uvoznimi prelevmani ter ukrepi kontrole cen, 
zaveza k molčečnosti o podatkih in dejstvih glede cen med 
postopki v okviru kontrole cen in po njih ter učinkovite kazni 
za kršilce ukrepov in še druge sankcije zanje (izločitev iz 
dodeljevanja kontingentov za uvoz in izvoz, dodeljevanja kon- 
cesij, sodelovanja na državnih natečajih itd.), pa tudi civilne 
kazni. 

4. Načela zakona 

Z zakonom je treba urediti kontrolo cen proizvodov in storitev 
na domačem trgu, in sicer z določitvijo pravic državnih orga- 
nov na tem področju. 

Kontrola cen naj obsega spremljanje in analiziranje gibanj 
cen ter pripravo, predlaganje in predpisovanje ukrepov kon- 
trole cen. Te naloge naj se z zakonom določijo na enostaven, 
pregleden in urejen način, s tem da se naj strokovne naloge 
poverijo pristojnemu upravnemu organu, medtem ko naj bo 
izključno vlada tisti organ, ki bo imel le v primerih, določenih 
z zakonom, pravico in dolžnost sprejemati ukrepe kontrole 
cen. 

Ukrepi kontrole cen se predpišejo le izjemoma, če z drugimi 
ukrepi ni mogoče zagotoviti stabilnosti cen, in to le v prime- 
rih, kadar niso oblikovane narodnogospodarsko upravičene 
cene, kadar nastanejo hude motnje na trgu in pri gibanju cen 
proizvodov in storitev oziroma kadar se te motnje pričakujejo, 
kadar obstaja nevarnost monopolnega oblikovanja cen, kadar 
se za preskrbo trga morajo uporabiti blagovne rezerve, kadar 
se izvaja državni odkup kmetijskih pridelkov v skladu z zako- 
nom s področja blagovnih rezerv in kadar se izplačujejo pri 
cenah proizvodov nadomestila oziroma je za uvoz proizvodov 
določeno plačevanje prelevmanov na podlagi zakona. 

Navedeni ukrepi predstavljajo predpisovanje narodnogospo- 
darsko upravičenih cen v oblikah: najvišjih cen oziroma mak- 
simalne ravni cen, stalnih cen oziroma fiksne ravni cen, naj- 
nižjih cen oziroma minimalne ravni cen, elementov cen, 
mehanizma cen, pridobitve predhodnega soglasja k cenam 
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s strani vlade ali ministrstva, pristojnega za kontrolo cen, 
vračanja cen na določeno raven in predhodne prijave cen. 
Kadar so cene, za katere je uveljavljen tak ukrep, v okviru 
tarifnega in podobnega sistema oziroma splošnih poslovnih 
pogojev, je treba pridobiti soglasje vlade za spremembe 
takega sistema oziroma pogojev. 

Ukrepi kontrole cen so obvezni za zavezance; neupoštevanje 
ukrepov naj zato ne bo sankcionirano le s kaznimi za prekrške 
in odvzemom protipravne premoženjske koristi, ampak tudi 
z odvzemom možnosti pridobiti materialne pravice in poobla- 
stila ter druge materialne koristi s strani države in lokalnih 
skupnosti, pa tudi s civilnimi kaznimi. 

Spremljanje gibanj cen storitev in proizvodov komunalnih 
dejavnosti ter cen energentov v lokalni distribuciji oziroma 
porabi bodo opravljale upravne enote, kot organi, ki bodo 
imeli resnično možnost izvajanja osnovne kontrole nad temi 
cenami na svojih območjih. Vendar za to ne govorijo samo 
razlogi racionalnosti in ekonomičnosti, ampak predvsem 
razlog podrobnega vsebinskega poznavanja dejanskih raz- 
mer v občinah na posameznem območju. Pri tem je upošte- 
vano, da je kontrola cen državna funkcija, katere namen je 
preprečevanje inflacijskih gibanj, motenj na trgu in monopol- 
nega obnašanja. Ta kontrola je namreč skupna zadeva vseh 
državljanov in temelji na njihovem skupnem interesu po ureja- 
nju teh vprašanj. Po vsebini ustavne določbe so lokalne 
zadeve tiste zadeve, ki se opravljajo in ki delujejo znotraj meja 
občine, medtem ko je vse, kar vpliva in posega prek teh meja, 
državna zadeva. Organi lokalnih skupnosti kot ustanovitelji 
javnih podjetij oblikujejo cene proizvodov in storitev teh 
podjetij, medtem ko državni organi opravljajo kontrolo teh 
cen, seveda enako kot kontrolo vseh drugih cen. 

Za kršitve materialnih določb zakona so predvidene kazni za 
prekrške, predvideni pa so tudi ukrepi organov tržne inšpek- 
cije, in sicer naložitev uskladitve cen z uveljavljenim ukrepom 
kontrole cen, ter naložitev takojšnjega začetka nadaljnjih 
dobav in opravljanja storitev, če je bilo to samovoljno preki- 
njeno zaradi uveljavitve ukrepov kontrole cen. Organ tudi 
naloži vrnitev preveč plačanih zneskov z zamudnimi obrestmi, 
če je zaradi neuskladitve cen z ukrepom kontrole cen prišlo 
do preplačil. 

5. Ocena finančnih sredstev in drugih posledic 

Ta zakon ne bo imel finančnih posledic oziroma ne bo povzro- 
čil dodatnih proračunskih obveznosti. Z njim se vsebinsko 
tudi ne povečuje obseg nalog državnih organov in drugih 
subjektov. 

S krepitvijo in intenziviranjem strokovnega analitičnega dela 
na področju cen pa bi se sčasoma lahko fizično povečal 
obseg dela, kar bi imelo za posledico tudi povečanje sredstev 
za delovanje upravnega organa. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Ta zakon ureja kontrolo nad cenami blaga in storitev (v 
nadaljnjem besedilu : kontrola cen) na območju Republike 
Slovenije, ki jo izvajajo državni organi. 

Kontrola cen obsega spremljanje in analiziranje gibanj cen, 
pripravo, predlaganje in predpisovanje ukrepov kontrole cen 
ter izvajanje teh ukrepov s strani državnih organov. 

Predpisi o ukrepih kontrole cen se sprejemajo le izjemoma 
v primerih, določenih s tem zakonom. Z njimi se določijo 
narodnogospodarsko upravičene cene takrat, ko z ukrepa- 
njem pri oblikovanju cen ni mogoče zagotoviti njihove stabil- 
nosti. 

2. člen 

S cenami iz prejšnjega člena so mišljene cene, po katerih se 

prodaja blago in po katerih se opravljajo storitve. Te cene so 
proizvajalske cene, cene v trgovini ter cene storitev. 

Proizvajaiske cene so cene, po katerih proizvajalci prodajajo 
lastno blago.Cene storitev (storitvene cene) so cene, po kate- 
rih izvajalci opravljajo storitve uporabnikom. 

Cene v trgovini, tako v trgovini na debelo (trgovske debelo- 
prodajne cene) kot v trgovini na drobno (trgovske drobnopro- 
dajne cene) sestojijo iz fakturne cene blaga pri prodajalcu m 
odvisnih stroškov nakupa (stroški prevoza blaga, prevoznega 
zavarovanja blaga, nakladanja in razkladanja blaga), kar sku- 
paj predstavlja nakupno ceno, ter deleža za kritje stroškov 
trgovine na debelo oziroma trgovine na drobno (marža). V pri- 
meru, da je prodajalec že sam oblikoval cene v trgovini na 
debelo oziroma v trgovini na drobno in jih trgovec upošteva, 
vsebujejo te cene pokrivanje vseh stroškov, med drugim tudi 
prek popusta (rabata) trgovcu za kritje stroškov trgovine na 
debelo oziroma trgovine na drobno. 

Cene iz tega člena so ali brez prometnega davka (neto cena) 
ali s prometnim davkom (bruto cena). 

3. člen 

Spremljanje in analiziranje gibanj cen ter pripravo predpiso- 
vanja in izvajanje ukrepov kontrole cen opravlja ministrstvo, 
pristojno za kontrolo cen (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

Ukrepe kontrole cen predpisuje Vlada Republike Slovenije. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena pa spremlja- 
nje gibanj cen storitev v komunalnih dejavnostih in cen njiho- 
vih proizvodov ter cen energentov v lokalni distribuciji ozi- 
roma porabi in drugih cen, ki jih določi minister, pristojen za 
kontrolo cen, opravljajo upravne enote, organizirane za P°s?" 
mezna območja Republike Slovenije. O ugotovljenih gibanjih 
cen upravne enote sproti obveščajo ministrstvo. 

4. člen 

Vlada Republike Slovenije sme predpisati ukrep kontrole cen 
blaga in storitev, zlasti kadar: 
- niso oblikovane narodnogospodarsko upravičene cene, 
- nastanejo hude motnje na trgu in pri gibanju cen blaga in 
storitev oziroma kadar se te motnje pričakujejo, 
- obstaja nevarnost monopolnega oblikovanja cen, 
- se za preskrbo trga uporabijo blagovne rezerve, 
- se izvaja državni odkup blaga na podlagi zakona, 
- se na podlagi zakona izplačujejo v proizvodnji ali v nadaljnji 
prodaji blaga nadomestila oziroma so za uvoz blaga predpi- 
sane posebne uvozne dajatve. 

Ukrepi kontrole cen se nanašajo na posamezno vrsto blaga 
oziroma storitev, na skupino ozirorrta več skupin blaga ozi- 
roma storitev, ali na vse blago in storitve. 

Narodnogospodarska upravičenost cen se ugotavlja z eko- 
nomskimi metodami na podlagi razvojnih dokumentov Držav- 
nega zbora Republike Slovenije oziroma Vlade Republike 
Slovenije. Cene, ki so bile oblikovane na podlagi predpisov za 
posamezno področje dejavnosti, se samo zaradi tega dejstva 
ne štejejo že vnaprej za narodnogospodarsko upravičene. 

Pri uporabi blagovnih rezerv za preskrbo trga se lahko ukrepi 
kontrole cen predpišejo za cene tega blaga v nadaljnji prodaji 
in za cene blaga, izdelanega iz blaga, ki je bilo dano na trg iz 
blagovnih rezerv. 

5. člen 

Ukrepi kontrole cen so določitev: 

- najvišjih cen oziroma najvišje ravni cen, 
- stalnih cen oziroma določene ravni cen, 
- najnižjih cen oziroma najnižje ravni cen, 
- elementov cen, 
- mehanizma cen, 
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"Pridobitve predhodnega soglasja k cenam s strani Vlade 
jPublike Slovenije ali ministrstva, pristojnega za kontrolo 

~Vfačanja cen na določeno raven in 
Predhodne prijave cen. 

posamezen ukrep kontrole cen traja največ šest mesecev ter 
Dr ju, P° nie90vem poteku dovoljeno podaljšati na podlagi PMhodne analize stanja. Ta omejitev ne velja za ukrepe, 
stavk 6 V Pr'merih 'z četrte 'n Pete alinee prejšnjega od- 
P 
li Popisanim ukrepom predhodne prijave cen se pravnim in 
'lenim osebam naloži dolžnost, da prijavijo cene blaga in 

b|°ri,ev en mesec preden jih začnejo uporabljati pri prodaji a9a in pri opravljanju storitev. 
čfi e/\ 1 50 cene, za katere velja ukrep kontrole cen, sestavina 
. "ne9a sistema ali podobnega sistema oziroma splošnih 
J s|ovnih pogojev, s katerimi je opredeljen izračun cen blaga 
rab0"13 s,ori,ev' ki dejansko veljajo za kupca oziroma upo- 
blik n' dovoljeno brez predhodnega soglasja Vlade Repu- 
tak ®'oven'i® spremeniti, dopolniti, zamenjati ali ukiniti Ke9a sistema oziroma pogojev. 

^avne in fizične osebe, ki prodajajo blago ali opravljajo 
doi>tVe' na katerih cene se ukreP kontrole cen nanaša, so '<ne te cene uskladiti z ukrepom kontrole cen. šteje se, da 

cene usklajene z ukrepom kontrole cen tudi v primeru, če 
dri n'*ie oc* cen' izhajajočih iz ukrepa, razen v primerih iz 
nie 6 in tretje alinee prvega odstavka tega člena. S prodaja- 

ler*i blaga in opravljanjem storitev je mišljeno katerokoli 
Ja"ie v postopku prodaje blaga oziroma opravljanja storitev 

ključno dajanja ponudbe dalje. 

pJJPci blaga in uporabniki storitev so upravičeni, da se jim 
2 uit a bla9° 'n opravljajo storitve po cenah, ki so v skladu 
Ce 

ePj kontrole cen, ter da se jim tudi zaračunajo te zakonite 
j ne- Ce oseba, ki prodaja blago ali opravlja storitve, zara- 

na drugačno ceno, sme kupec oziroma uporabnik plačati 
aK°nito ceno. 

6. člen 
Dr* 
stir -Vn' or9an'' drugi organi in organizacije z javnimi poobla- 11 in organi lokalnih skupnosti v aktih, s katerimi določajo 
b,f

nim in fizičnim osebam pogoje za pridobitev pravic, poo- 
,ja 8'il in koristi ter za sklenitev pogodb, določijo tudi pogoj, 
l so pravne oziroma fizične osebe uskladile cene z ukrepi 
dni ro'e cen v obdobju zadnjih treh let. S temi akti organi še I l0Cijo, da smejo tudi preklicati odločitve o pridobitvi pravic 
r Pooblastil in koristi, ki še niso v celoti realizirane, ter 
fiy?ret' P°9°dbe, in sicer v primeru, da pravna oziroma 
linfna oseba cen ne uskladi z ukrepi kontrole cen, uveljavlje- 
9ođbPO sPre'et'u nav®denih odločitev oziroma sklenitvi po- 

? akti iz prejšnjega odstavka so mišljeni akti, ki urejajo dode- 
' vanje uvoznih kontingentov in dovoljenj, podeljevanje kon- 

jl Sll. nakup blaga in uporabo storitev za opravljanje nalog in 
na!?Vnost' teh or9anov' stimulacije, subvencije, dotacije, Jdomestila oziroma kompenzacije, druge finančne interven- 

>e> ukrepe aktivne politike zaposlovanja in druge ukrepe. 

se, da pravna oziroma fizična oseba cen ni uskladila 
Odi rePi kon,role cen' Ce i® t0 ugotovljeno s pravnomočno Q|očbo organa tržne inšpekcije iz 11. člena tega zakona. 

^9ani iz prvega odstavka tega člena pisno sporočajo Repu- 
JSk6mu tržnemu inšpektoratu osebe, ki so pridobile pravice 

' Pooblastila oziroma so sklenile pogodbe. 

7. člen 
Če ; ^ le pravna ali fizična oseba zaradi predpisanega ukrepa 
j^trole cen prenehala s prodajo b|aga oziroma z opravlja- 

storitev, je dolžna za vsak dan, ko redno ne dobavlja a9a oziroma ne opravlja storitev svojim sopogodbenikom, 

plačati vsakemu tako oškodovanemu kupcu oziroma uporab- 
niku civilno kazen, ki jo predstavlja zmnožek števila enot 
povprečnega rednega dnevnega odjema blaga oziroma stori- 
tev in predpisanega zneska za posamezno blago in storitve. 
Obveznost se sama po sebi sproti pobota z zapadlo terjatvijo 
do posameznega kupca ali uporabnika. 

Za poznejšo izpolnitev zaostale obveznosti prodaje blaga 
oziroma opravljanja storitev mora dolžnik iz prejšnjega 
odstavka dobiti kupčevo oziroma uporabnikovo izrecno pri- 
volitev. S tako izpolnitvijo obveznosti dolžnik ni prost svoje 
dolžnosti plačila kazni. 

Dolžnik je dolžan plačati civilno kazen tudi, če presega škodo, 
ki jo je pretrpel kupec oziroma uporabnik, in celo, če ni 
pretrpel nobene škode. 

Če je škoda, ki jo je pretrpel kupec oziroma uporabnik, večja 
od civilne kazni, mora dolžnik plačati razliko do polne od- 
škodnine. 
Minister, pristojen za kontrolo cen, predpisuje zneske iz 
prvega odstavka tega člena v višini tristotih odstotkov od 
zakonitih cen, ki veljajo za kupce oziroma uporabnike. 

8. člen 

Za predhodno usklajevanje stališč glede predpisovanja ukre- 
pov kontrole cen deluje pri ministrstvu strokovno posveto- 
valno telo za vprašanja kontrole cen (v nadaljnjem besedilu: 
svet za cene). 
Svet za cene vodi minister, pristojen za kontrolo cen, sestav- 
ljajo pa ga strokovnjaki s področja različnih dejavnosti, financ 
in varstva potrošnikov. Člane sveta, ki šteje največ devet 
članov, imenuje minister, pristojen za kontrolo cen. Na seje 
sveta se obvezno vabijo predstavniki ministrstev, na katerih 
delovno področje se nanaša obravnava cen na posamezni 
seji. 

Stališča sveta za cene posreduje minister, pristojen za kon- 
trolo cen, Vladi Republike Slovenije ob obravnavanju predlo- 
gov ukrepov kontrole cen. 

Strokovna in administrativno tehnična dela za svet za cene 
opravlja ministrstvo. 

9. člen 

Zahtevki za pridobitev predhodnega soglasja k cenam in 
predhodne prijave cen se vlagajo pri ministrstvu. 

Minister, pristojen za kontrolo cen, lahko predpiše sestavine 
zahtevka in prijave iz prejšnjega odstavka skupaj z obrazcem 
tega zahtevka in prijave in druge podatke, ki jih mora vsebo- 
vati taka vloga. 

Če zahtevek oziroma prijava ne vsebuje vseh predpisanih 
sestavin in podatkov, ministrstvo zahteva dopolnitev v osmih 
dneh. Če zahtevek oziroma prijava v tem roku nista dopol- 
njena, se šteje, da sploh nista bila vložena. 

Minister, pristojen za kontrolo cen, lahko predpiše obvezno 
pošiljanje podatkov o cenah za posamezno blago in posa- 
mezne storitve, kadar ministrstvo potrebuje te podatke za 
spremljanje gibanja cen. 

Ministrstvo lahko zahteva od pravnih in fizičnih oseb, ki obli- 
kujejo cene, vse podatke, pomembne za kontrolo cen. 

Pravne in fizične osebe, na katere se nanaša predpis o obvez- 
nem pošiljanju podatkov o cenah oziroma od katerih ministr- 
stvo zahteva informacije v zvezi s cenami, so dolžne ministr- 
stvu v treh dneh poslati prave podatke o cenah oziroma prave 
informacije v zvezi s cenami. 

10. člen 

Vsi udeleženci postopkov kontrole cen iz 3. in 8. člena tega 
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zakona so dolžni med postopki in po končanih postopkih 
varovati kot uradno tajnost podatke in druga dejstva, ki se 
nanašajo na cene in kontrolo cen. 

Dolžnost iz prejšnjega odstavka velja za vse podatke, ne glede 
na to ali so bili posamezni med njimi že predhodno določeni 
kot druge vrste tajnost. 

11. člen 

Izvajanje obveznosti, ki jih ta zakon in na njegovi podlagi 
izdani predpisi nalagajo prodajalcem blaga oziroma izvajal- 
cem storitev, nadzirajo organi tržne inšpekcije. 

Če organ tržne inšpekcije pri opravljanju nadzorstva ugotovi, 
da prodajalec blaga oziroma izvajalec storitev pri uporabi cen 
blaga oziroma storitev ne upošteva ukrepov kontrole cen 
oziroma da nima pridobljenega soglasja iz četrtega odstavka 
5. člena tega zakona, mu z odločbo naloži, da cene uskladi 
s tem ukrepom oziroma da pridobi to soglasje. 

Ugotovitev v odločbi iz prejšnjega odstavka, da cene niso 
usklajene z ukrepom kontrole cen, vsebuje tudi ugotovljeno 
premoženjsko korist. Ta korist je seštevek vseh razlik med 
ceno, po kateri je bil proizvod prodan ali storitev opravljena, 
in ceno, usklajeno s predpisi. 

S pravnomočno odločbo seznani organ tržne inšpekcije 
organe oziroma organizacije in prvega odstavka 6. člena tega 
zakona. 

12. člen 

Če zaradi ukrepa kontrole cen pride do prenehanja prodaje 
blaga in opravljanja storitev, pristojni organ tržne inšpekcije 
z odločbo naloži prodajalcu blaga oziroma izvajalcu storitev, 
ki je prenehal s prodajo blaga oziroma z opravljanjem storitev, 
da mora nemudoma začeti z nadaljnjimi dobavami kupcem 
oziroma z nadaljnjim opravljanjem storitev uporabnikom. 

Če prodajalec blaga oziroma izvajalec storitev ne uskladi cen 
z ukrepom kontrole cen in zaradi tega pride do kupčevega 
oziroma uporabnikovega prepiačila, pristojni organ tržne 
inšpekcije z odločbo naloži prodajalcu blaga oziroma izva- 
jalcu storitev, da preveč plačani znesek vrne kupcu oziroma 
uporabniku z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 

Organ tržne inšpekcije izda odločbi iz prvega in drugega 
odstavka tega člena na podlagi dokazil, ki jih skupaj s prijavo 
na predpisanem obrazcu predloži prijavitelj. Obrazec prijave 
predpiše minister, pristojen za kontrolo cen. 

13. člen 

Pritožba zoper odločbe iz 11. in 12. člena tega zakona ne 
zadrži izvršitve odločb. 

14. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršeK 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1) če cen ne uskladi z ukrepi kontrole cen (peti odstavek 5. 
člena), 

2) če spremeni, dopolni, zamenja ali ukine tarifni sistem 
oziroma njemu podoben sistem oziroma poslovne pogoje, na 
kar ni dala predhodnega soglasja Vlada Republike Slovenije 
(četrti odstavek 5. člena), 

3) če ne vrne preveč plačanega zneska in zamudnih obresti 
(drugi odstavek 12. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

15. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznujeta za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, če ne pošljeta podat- 
kov o cenah in informacij ali če pošljeta napačne podatk® 
oziroma informacije (šesti odstavek 9. člena); 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

16. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki ne ravna po odločbi 
organa tržne inšpekcije iz 11. in 12. člena tega zakona. 

17. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o cenah 
(Uradni list RS, št. 1/91-1). 

Izvršilni predpisi, sprejeti na podlagi zakona o cenah, nehajo 
veljati z dnem, ki je določen za prenehanje njihove veljavnosti, 
najpozneje pa s pretekom štirih mesecev od njihove uvelja' 
vitve. 

Vlada Republike Slovenije sme predpis iz prejšnjega odstavka 
razveljaviti pred iztekom njegove veljavnosti. 

18. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Svobodna gospodarska pobuda, zajamčena z ustavo, je lahko 
omejena v javnem interesu, kadar je izvajanje gospodarske 
dejavnosti v nasprotju z javno koristjo - tipičen primer so 
ukrepi kontrole cen, s tem da so tudi ti ukrepi namenjeni le 
stabiliziranju cen, torej urejanju stabilnih gospodarskih raz- 
mer, ki pa so predpogoj za svobodno udejanjanje gospodar- 
skih pobud. Omejitve so torej v interesu izvajanja ustavno 
zajamčene pravice. 
Z zakonom o kontroli cen bo urejena izključno funkcija 
države, da opravlja to kontrolo, to je da spremlja in analizira 
gibanje cen, predpisuje ukrepe kontrole cen na domačem 
trgu in izvaja te ukrepe in nadzoruje izvajanje ukrepov. 
Z ukrepi kontrole cen so mišljeni tisti izjemni z zakonom 
opredeljeni ukrepi, s katerimi naj se določijo narodnogospo- 
darsko upravičene cene takrat, ko z ukrepanjem organov, 
pristojnih za posamezna področja, pri oblikovanju cen (dolo- 
čanje cen javnih gospodarskih služb, obveznih zavarovanj 

ipd., predpisovanje meril ali načinov in postopkov oblikovanji 
cen, razveljavitve aktov in prepovedi dejanj omejevanja kon- 
kurence, dogovori o cenah za odpravo dumpinga ali subven- 
cioniranega uvoza, ukrepi v okviru proizvodnje blaga aH 
opravljanja storitev, davčni in carinski ukrepi) ni mogoče 
zagotoviti njihove stabilnosti. 

Za predpisovanje ukrepov kontrole cen bo pristojna Vlada 
Republike Slovenije kot organ, odgovoren za vodenje eko- 
nomske politike. Vlada Republike Slovenije bo lahko predpi- 
sala posamezen ukrep kontrole cen samo v izjemnih primerih, 
in sicer tako iz razloga narodnogospodarske neupravičenosti 
cen, kot tudi v primeru hudih motenj na trgu in pri gibanju 
cen, monopolnega oblikovanja cen, uporabe blagovnih 
rezerv, državnega odkupa blaga, predvsem kmetijskih pridel- 
kov, izplačevanja nadomestil v proizvodnji ali trgovini in uve- 
denih prelevmanskih dajatev. 
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Te ukrepe bo Vlada Republike Slovenije v skladu s konkret- 
nimi potrebami lahko predpisala v osmih oblikah, in sicer kot 
Maksimalne, fiksne ali minimalne cene, predpisala pa bo tudi 
lahko elemente cen, mehanizem cen, pridobitev soglasja 
k cenam, vračanje cen in predhodno prijavo cen. 

Za predhodno usklajevanje stališč glede predpisovanja ukre- 
pov kontrole cen bo delovalo pri ministrstvu, pristojnem za 
kontrolo cen, strokovno posvetovalno telo za vprašanja kon- 
trole cen, tako imenovani svet za cene. Svet bo sestavljalo 
največ devet članov, izbranih med strokovnjaki s področja 
gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, financ in varstva 
Potrošnikov, vodil pa ga bo minister, pristojen za kontrolo 
cen. Na seje sveta bodo obvezno vabljeni predstavniki mini- 
strstev, na katerih delovno področje se bo nanašala obrav- 
nava cen na posamezni seji. 

Stališča, ki jih bo sprejel svet, bo minister posredoval Vladi 
republike Slovenije ob obravnavanju predlogov ukrepov kon- 
trole cen. 

Pravne in fizične osebe, ki ne bodo upoštevale ukrepov kon- 
trole cen, se bodo izpostavile inšpekcijskim ukrepom - uredi- 
tvenim odločbam ter predlogom kaznovanja za prekršek, stor- 
ier> z neupoštevanjem ukrepa kontrole cen ali odločbe - pa 
tudi ukrepom drugih organov, ki jih bodo izločili iz pridobitve 
Pravic, pooblastil in koristi. 

Za primer, da bi prodajalci blaga oziroma izvajalci storitev 
Prenehali s prodajo blaga oziroma opravljanjem storitev 

zaradi predpisanega ukrepa kontrole cen, je predvidena tudi 
civilna kazen, to je plačilo določenega dnevnega zneska drugi 
pogodbeni stranki. Če civilna kazen ne bi bila določena, bi 
imel kupec oziroma uporabnik, ki je v pogodbenem razmerju 
z dobaviteljem blaga oziroma storitev, samo možnost tožiti 
le-tega za povrnitev povzročene škode. Kršilec predpisa 
o ukrepu kontrole cen, torej glede kršitve svoje obveznosti do 
kupca blaga oziroma uporabnika storitve, ne bi ničesar tvegal 
- v najslabšem primeru zanj bi po dolgotrajnem sodnem 
postopku morda plačal neko odškodnino. Uvedba civilne 
kazni pa ima namen onemogočiti kršilcu, da bi bil za svoje 
nedopustno ravnanje takorekoč nagrajen, ter določiti plačilo 
odškodnine oškodovancu. Odškodnina je obema vnaprej 
znana in praviloma poleg povračila škode vsebuje iz preven- 
tivnih razlogov tudi denarno kazen, izplačljivo oškodovancu. 
Civilna kazen torej nadomešča institut pogodbene kazni ter 
ima zato tudi enak namen. Obveznost oziroma njeno izpolnje- 
vanje utrjuje in tako zagotavlja uresničevanje pogodb. Določi- 
tev kazni ima v praksi za posledico, da se kazen skoraj nikoli 
ne plača, saj se sprejete obveznosti redno izvajajo. 

V prehodnih določbah (17. člen) je določeno, da predpisi 
o ukrepih kontrole cen, ki so sprejeti na podlagi sedanjega 
zakona o cenah prenehajo veljati z dnem, ki je določen za 
prenehanje njihove veljavnosti, najpozneje pa s pretekom 
štirih mesecev od njihove uveljavitve. Sedanji ukrepi namreč 
lahko po zakonu trajajo najdlje štiri mesece. Vladi Republike 
Slovenije pa bo omogočeno, da glede na potrebe še pred 
iztekom veljavnosti posameznega takega predpisa, le-tega 
razveljavi. 

BELEŽKE: 
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Predlog zakona o ARHIVSKEM GRADIVU IN ARHIVIH - EPA 761 

- DRUGA OBRAVNAVA 

Predlog zakona o arhivskem gradivu in arhivih 

Vlada Republike Slovenije je na 136. seji dne 30. marca 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ARHIVSKEM GRADIVU IN AR- 
HIVIH. 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 26. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 22/11-1994 in 187. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje 

Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o arhivskem 
gradivu in arhivih - druga obravnava. 
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 bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 
- Sergij PELHAN, minister za kulturo, 
- Jože OSTERMAN, državni sekretar v Ministrstvu za 
kulturo, 
- Zoran PISTOTNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za kulturo. 

'■ SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

zakon ureja varstvo arhivskega gradiva, pogoje za uporabo 
arhivskega gradiva ter pristojnosti in naloge arhivov. 

2. člen 

Pivsko gradivo je izvirno in reproducirano (pisano, risano, 
'iskano, fotografirano, filmano, fonografirano, magnetno, 
°ptično ali kako drugače zapisano) dokumentarno gradivo, ki 
i® bilo prejeto ali je nastalo pri delu pravnih oziroma fizičnih 
°seb in ima trajen pomen za znanost in kulturo. 

Arhivsko gradivo je kulturni spomenik. 

3. člen 

^hivsko gradivo organov državne oblasti in organov lokalnih' 
samoupravnih skupnosti ter pravnih oseb, ki izvajajo javna 
Pooblastila in opravljajo javno službo (v nadaljevanju: javno- 
pravne osebe) se odbere iz dokumentarnega gradiva po navo- 
dilih pristojnega arhiva (v nadaljevanju: javno arhivsko gra- 
divo). 

pokumentarno gradivo drugih pravnih in fizičnih oseb, ki ima 
'astnosti arhivskega gradiva, se razglasi za arhivsko gradivo (v 
Nadaljevanju: zasebno arhivsko gradivo). 

4. člen 

Pokumentarno gradivo iz 2. člena tega zakona so spisi, listine 
drugi posamič..i dokumenti, uradne knjige, kartoteke, 

karte, načrti, plakati, slikovni, filmski, zvočni in drugi nedefini- 
rani zapisi, ne glede na obliko zapisov informacij ali obliko 
niihovih nosilcev ter digitalne ali analogne oblike zapisov 
računalniških obdelav. 

5. člen 

Javno arhivsko gradivo je v javni lasti. 

6. člen 

Arhivsko gradivo se trajno in strokovno neoporečno hrani 
f, ustreznih prostorih in opremi, v ustreznih klimatskih pogo- 
lih, zavarovano pred vlomom, požarom, vodo, biološkimi, 
kemičnimi, fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi (materialno 
yarstvo). 

Minister, pristojen za kulturo (v nadaljevanju: minister), 
Podrobneje predpiše način izvajanja materialnega varstva 
arhivskega in dokumentarnega gradiva. 

II. ARHIVSKA JAVNA SLUŽBA 

7. člen 

Arhivsko javno službo opravljajo arhiv Republike Slovenije, 
regionalni arhivi in arhivi lokalnih samoupravnih skupnosti. 

8. člen 

Arhiv Republike Slovenije varuje javno arhivsko gradivo 
državnih organov, izvajalcev javnih pooblastil in javnih služb, 
ki jih zagotavlja država, Banke Slovenije ter državnih in javnih 
skladov, agencij in podobnih pravnih oseb, ki delujejo za 
območje cele države. 

Arhiv Republike Slovenije varuje filmsko arhivsko gradivo. 

V ministrstvu, pristojnem za obrambo, deluje enota arhiva 
Republike Slovenije, ki varuje javno arhivsko gradivo tega 
ministrstva in obrambnih sil države Slovenije. 

Arhiv Republike Slovenije vodi zbirno edvidenco javnega 
arhivskega gradiva v državi in evidenco arhivskega gradiva 
v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence. 

9. člen 

Regionalni arhivi varujejo javno arhivsko gradivo državnih 
organov, organizacijskih enot državnih organov, izvajalcev 
javnih pooblastil in javnih služb, ki opravljajo dejavnpst na 
območju ene ali več lokalnih samoupravnih skupnosti, in, ki 
nastaja na območju regionalnega arhiva. 

Če lokalna samoupravna skupnost ne ustanovi lastnega 
arhiva, hrani njeno javno arhivsko gradivo regionalni arhiv, ki 
deluje na tem območju. 

10. člen 

Arhivi lokalnih samoupravnih skupnosti varujejo javno arhiv- 
sko gradivo organov lokalnih samoupravnih skupnosti, izva- 
jalcev javnih pooblastil in javnih služb, ki jih zagotavlja 
lokalna samoupravna skupnost, ter skladov, agencij in 
podobnih pravnih oseb, ki delujejo na lokalnem nivoju. 

11. člen 

Arhivi opravljajo v okviru javne službe naslednje dejavnosti: 
- vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih ose- 
bah, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi iz 20. člena tega 
zakona, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje 
delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom; 
- zbiranje in strokovno obdelovanje arhivskega gradiva, izde- 
lovanje inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za upo- 
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rabo arhivskega gradiva in njihovo objavljanje, objavljanje 
arhivskih virov; 
- hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva; 
- vodenje evidenc arhivskega gradiva; 
- izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem 
gradivu, ki je v tujini in se nanaša na Slovenijo in Slovence, 
dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gra- 
diva; 
- sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, stro- 
kovno svetovanje, izvajanje strokovnega nadzora; 
- dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov 
oz. kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov; 
- opravljanje kulturne, vzgojne in izobraževalne dejavnosti 
v zvezi z arhivskim gradivom; 
- opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, 
zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom; 
- izdajanje publikacij. 

Minister določi vrste in oblike evidenc arhivskega gradiva ter 
osnove za strokovno obdelavo in izdelavo pripomočkov za 
uporabo arhivskega gradiva. 

12. člen 

Vlada Republike Slovenije ustanavlja regionalne arhive kot 
javne zavode za opravljanje arhivske dejavnosti tako, da je 
pokrito območje celotne države. 

13. člen 

Lokalna samoupravna skupnost lahko ustanovi arhiv za varo- 
vanje svojega javnega arhivskega gradiva. 

Več lokalnih samoupravnih skupnosti lahko ustanovi skupni 
arhiv. 

Pogoji za ustanovitev arhiva iz prejšnjih dveh odstavkov so: 
- potrebni in primerni prostori ter oprema, 
- usposobljeni strokovni delavci, 
- zagotovljena sredstva za opravljanje arhivske dejavnosti. 

Arhiv lahko začne z delom, ko minister ugotovi, da so izpol- 
njeni pogoji iz prejšnjega odstavka. 

14. člen 

Minister izda seznam pravnih oseb ter njihovih organizacij- 
skih enot, za katere so pristojni arhiv Republike Slovenije, 
posamezni regionalni arhivi in arhivi lokalnih samoupravnih 
skupnosti, kadar so ti ustanovljeni. 

15. člen 

Ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo), 
spremlja in usmerja razvoj arhivske javne službe, koordinira 
dejavnosti ter zagotavlja pogoje za strokovno izpopolnjevanje 
in usposabljanje kadrov za opravljanje strokovnih nalog in za 
strokovne izpite. 

Minister predpiše podrobnejše pogoje za čas pripravništva, za 
opravljanje strokovnih izpitov, vodenje evidenc ter pridobiva- 
nje strokovnih nazivov delavcev v arhivih. 

16. člen 

V primeru dvoma, ali je predmet obravnave šteti za arhivsko 
gradivo, za muzealijo ali za knjižnično gradivo, odloči mini- 
ster. 

17. člen 

Zaradi zagotovitve dostopnosti arhivskega gradiva se arhivi 
povezujejo v enoten informacijski sistem. 

Vsak arhiv mora do konca januarja tekočega leta posredovati 
ministrstvu in vsem drugim arhivom v državi seznam vseh 
pripomočkov za uporabo, ki so bili v preteklem letu izdelani in 

so na voljo uporabnikom arhiva, in po en izvod vseh Pr|P°" 
močkov, ki jih je za uporabo objavil. 

18. člen 

Arhivi pridobivajo arhivsko gradivo: 
- s prevzemom javnega arhivskega gradiva na podlagi za- 
kona, . 
- z odplačnimi oziroma neodplačnimi pravnimi posli (nP'_ 
nakup, darilo, oporoka) v primeru zasebnega arhivskega 9ra' 
diva, 
- s prevzemom zasebnega arhivskega gradiva v hrambo. 

S pogodbo se lahko določijo posebni pogoji glede dostopu0" 
sti in hranjenja zasebnega arhivskega gradiva. 

19. člen 

Javnopravna oseba lahko sama zagotovi varstvo lastni8 

arhivskega gradiva na podlagi dovoljenja ministra. 

Minister izda dovoljenje iz prvega odstavka zaradi posebne?® 
statusnega položaja javnopravne osebe ali posebne nara 
dejavnosti, ki jo javnopravna oseba opravlja na podroci 
znanosti, visokega šolstva ali informiranja. Z dovoljenje"1 

določi tudi pristojni arhiv na podlagi 14. člena. 

Dovoljenje iz prvega odstavka se izda, ko minister ugotovi. 0 

javnopravna oseba razpolaga s potrebnimi in primernimi p' 
stori ter opremo, z usposobljenimi strokovnimi delavci 
izkaže zagotovljena sredstva za opravljanje varstva lastnefl 
arhivskega gradiva. 

III. ARHIVSKO GRADIVO 

3.1. Javno arhivsko gradivo 

20. člen 

Javnopravne osebe morajo skrbeti za ohranjanje, materij 
varnost, celovitost in urejenost dokumentarnega gradiva, 
ga prejemajo ali nastaja pri njihovem delu, dokler ni iz t0i 
gradiva odbrano arhivsko gradivo. Arhivu morajo zagoto* 
ogled stanja, v kakršnem je dokumentarno gradivo, ter

hy 
dajati podatke, ki jih potrebuje za vodenje evidenc o a'"' 
skem gradivu. 

Javnopravne osebe morajo tudi potem, ko je arhivsko grad'v° 
že odbrano, zagotoviti hrambo tistega dokumentarnega 9' 
diva, ki mu še ni potekel rok hrambe. 

21. člen 

Dolžnosti javnopravnih oseb pri prehodu javnega arhivski 
gradiva v arhiv so: j( 
- sodelovanje z arhivom pri izdelavi navodil za odbira") 
javnega arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, . 
- odbiranje javnega arhivskega gradiva iz dokumentarna 
gradiva po navodilih arhiva ter izdelava seznama odbran®? 
gradiva, 
- izročanje javnega arhivskega gradiva arhivu. 

Za izvajanje obveznosti iz prvega odstavka morajo jaVj 
pravne osebe zagotavljati ustrezne materialne, kadrovska' 
finančne pogoje ter določiti enega od delavcev na vodiln® 
položaju, ki je odgovoren za izvajanje teh obveznosti. 

flf Delavci, ki delajo z dokumentarnim gradivom, morajo i"1", 
najmanj srednjo izobrazbo in opravljen preizkus stroko^ 
usposobljenosti. 
Minister predpiše podrobnejša merila za strokovno uspos°J 
Ijenost in preizkus strokovne usposobljenosti delavcev jaV" 
pravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom. 

22. člen 

Javnopravne osebe morajo izročiti javno arhivsko grad'^ 
arhivu najkasneje 30 let po nastanku gradiva. 
  > 
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Javnopravne osebe morajo v roku iz prvega odstavka izročiti 
arhivu tudi javno arhivsko gradivo: 
~ ki vsebuje osebne podatke, 
~ ki je pod posebnim varstvom tajnosti, predpisane z zako- 
nom, 
~ za katerega veljajo splošni predpisi glede varovanja zaup- 
nosti. 

Kot javno arhivsko gradivo, ki ga je javnopravna oseba dolžna 
Kročiti v roku iz prvega odstavka, se šteje tudi en izvod 
'nternih publikacij, službenih in poslovnih publikacij, letakov, 
r®klamnih objav in podobnega gradiva, ki ga je objavila javno- 
pravna oseba. 

23. člen 

Paradi strokovnih razlogov se rok izročitve javnega arhiv- 
skega gradiva iz 22. člena tega zakona za posamezno gradivo 
'Ziemoma lahko podaljša na podlagi sporazuma med pristoj- 
nim arhivom in javnopravno osebo. 

V primeru spora med pristojnim arhivom in javnopravno 
osebo o določitvi dolžine roka iz prvega odstavka odloči 
""nister. 

24. člen 

Javnopravna oseba je dolžna izročiti javno arhivsko gradivo 
arhivu v originalu, urejeno, popisano, v zaokroženih in kom- 
pletnih celotah ter tehnično opremljeno. 

Oblika izročitve informacij, ki so shranjene v strojno berljivi 
°bl'ki, se določi na podlagi dogovora med arhivom in javno- 
pravno osebo. 

^inister podrobneje določi način in postopek odbiranja arhiv- 
skega gradiva iz dokumentarnega gradiva in postopek izroča- 
la javnega arhivskega gradiva arhivu. 

25. člen 

^ Primeru prenehanja javnopravne osebe brez znanega prav- 
ega naslednika je potrebno javno arhivsko gradivo ne glede 
[Ja rok iz 22. člena tega zakona izročiti arhivu še pred prene- 
"anjem javnopravne osebe. 

Organ, ki vodi postopek prenehanja oziroma izvaja statusno 
sPremembo javnopravne osebe, mora zagotoviti odbiranje in 
Vročitev javnega arhivskega gradiva arhivu v skladu z določ- 
°ami tega zakona ter na podlagi obveznih navodil arhiva 
0 ravnanju z javnim arhivskim gradivom. 

Organ iz 2. odstavka mora poskrbeti za nadaljnjo hrambo 
"okumentarnega gradiva, ki mu še ni potekel rok hrambe. 

26. člen 

Javnega arhivskega gradiva ni dopustno odtujiti. 

^rhiv lahko za znanstvene oziroma kulturne namene začasno 
£vozi v tujino javno arhivsko gradivo na podlagi dovoljenja 
^"nistra. V dovoljenju za začasni izvoz mora biti določen rok 
*8 vrnitev javnega arhivskega gradiva ter način in pogoji 
Vegovega zavarovanja v času izposoje. 

3-2- Zasebno arhivsko gradivo 

27. člen 

j^inister z odločbo razglasi zasebno dokumentarno gradivo, 
Kl ima lastnosti arhivskega gradiva, za arhivsko gradivo. 

Odločba se izda ali na predlog lastnika arhivskega gradiva ali 
Pristojnega arhiva. 

Ustavni del predloga za razglasitev je strokovna utemeljitev 
Uglasitve. 

Minister določi v odločbi iz prvega odstavka arhiv, ki daje 
strokovne nasvete ter opravlja strokovni nadzor. 

28. člen 

Ministrstvo vodi register zasebnega arhivskega gradiva. 

V register iz prvega odstavka se vpisujejo naslednji podatki: 
- priimek, ime in stalno bivališče lastnika, - številka in datum 
odločbe, s katero je bilo arhivsko gradivo razglašeno, 
- osebo(e), pri kateri(h) je gradivo nastalo, - oznaka arhiv- 
skega gradiva, časovni razpon nastanka in količina gradiva. 

Minister določi postopek vpisa in način vodenja registra 
zasebnega arhivskega gradiva. 

29. člen 

Minister lahko z odločbo začasno razglasi zasebno dokumen- 
tarno gradivo, za katero se utemeljeno domneva, da ima 
lastnosti arhivskega gradiva, za arhivsko gradivo. 

Predlog za izdajo odločbe iz prvega odstavka lahko vloži arhiv 
zlasti takrat, ko obstaja neposredna nevarnost, da bo zasebno 
arhivsko gradivo uničeno, izgubljeno ali odpeljano v tujino. 

Z odločbo iz prvega odstavka se določi doba trajanja začasne 
razglasitve zasebnega arhivskega gradiva, ki ne sme biti 
daljša od enega leta. 

Za zasebno arhivsko gradivo na podlagi prvega odstavka se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o zasebnem arhiv- 
skem gradivu. 

30. člen 

Dolžnosti lastnikov zasebnega arhivskega gradiva so: 
- da hranijo gradivo trajno, strokovno neoporečno ter kot 
celoto v urejenem stanju, 
- da upoštevajo strokovne nasvete arhiva glede varovanja, 
vzdrževanja, odbiranja in urejanja ter konserviranja oziroma 
restavriranja gradiva; 
- da dajejo arhivu podatke o gradivu, ki so potrebni za 
izvajanje določb tega zakona; 
- da najkasneje v 15 dneh po nastanku sporočijo ministrstvu 
spremembe, ki so pomembne za register zasebnega arhiv- 
skega gradiva; 
- da omogočijo arhivu vpogled v arhivsko gradivo na kraju 
samem. 

31. člen 

Arhiv mora na predlog lastnika zasebnega arhivskega gradiva 
skleniti z njim pisno pogodbo o hrambi zasebnega arhivskega 
gradiva v arhivu. V pogodbi se določijo med drugim tudi 
posebni pogoji hrambe, dostopnost in dovoljena uporaba 
zasebnega arhivskega gradiva. 

32. člen 

Zasebno arhivsko gradivo tujega izvora je prepovedano uva- 
žati brez izvoznega potrdila države, iz katere se arhivsko 
gradivo izvaža. 

33. člen 

Lastnik zasebnega dokumentarnega gradiva, za katero se 
domneva, da ima lastnosti arhivskega gradiva, lahko izvozi 
zasebno dokumentarno gradivo le na podlagi mnenja mini- 
stra. 

Minister predpiše, kdaj se domneva, da ima zasebno doku- 
mentarno gradivo lastnosti arhivskega gradiva. 

34. člen 

Minister lahko dovoli začasen oziroma trajen izvoz zasebnega 
arhivskega gradiva na predlog lastnika in po predhodnem 
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strokovnem mnenju pristojnega arhiva, določenega 
z odločbo iz 27. člena tega zakona. 

Lastnik zasebnega arhivskega gradiva, ki tega trajno izvozi, je 
dolžan plačati izvozno takso v višini 5% ocenjene vrednosti 
zasebnega arhivskega gradiva. Vrednost zasebnega arhiv- 
skega gradiva oceni v vsakem konkretnem primeru arhiv, 
določen z odločbo iz 27. člena tega zakona. 

V primeru, da je namen izvoza prodaja zasebnega arhivskega 
gradiva, ima država predkupno pravico do nakupa tega 
zasebnega arhivskega gradiva. 

35. člen 

Država ima predkupno pravico pri prodaji zasebnega arhiv- 
skega gradiva. 

Lastnik zasebnega arhivskega gradiva mora ponudbo za pro- 
dajo svojega gradiva, ki vsebuje podatke o bistvenih sestavnih 
delih kupoprodajne pogodbe, najprej poslati ministrstvu. 

Ministrstvo se do ponudbe opredeli na podlagi strokovnega 
mnenja pristojnega arhiva, določenega z odločbo iz 27. člena 
tega zakona, ob upoštevanju predpisov, ki urejajo predkupno 
pravico, v dveh mesecih po prejemu obvestila. 

36. člen 

Država zagotavlja v državnem proračunu sredstva, potrebna 
za pospeševanje varstva zasebnega arhivskega gradiva. 

3.3. Filmsko arhivsko gradivo 

37. člen 

Filmsko arhivsko gradivo je zmontirani originalni slikovni in 
tonski negativ filma in ena filmska kopija vsakega filma, ki ga 
izdelajo slovenski producenti oziroma je izdelan v koproduk- 
ciji slovenskih in tujih producentov v Republiki Sloveniji. 

Producent mora takoj po izdelavi filma izročiti filmsko arhiv- 
sko gradivo arhivu Republike Slovenije. V pogodbi o izročitvi 
filmskega gradiva, ki jo sklene producent z ministrstvom, se 
producentu prizna nadomestilo stroškov za izdelavo interme- 
diata in filmske kopije. 

3.4. Arhivsko gradivo rimskokatoliške Cerkve 

38. člen 

Arhivsko gradivo rimskokatoliške Cerkve se odbere iz cerkve- 
nega dokumentarnega gradiva v skladu s predpisi cerkvenega 
prava in ima lastnosti arhivskega gradiva po tem zakonu. 

Minister v dogovoru s Slovensko škofovsko konferenco 
določi posamezne pogoje za opravljanje arhivske dejavnosti 
in dogovorjena sredstva za opravljanje arhivske dejavnosti 
rimskokatoliške Cerkve. 

IV. UPORABA ARHIVSKEGA GRADIVA V ARHIVIH 

39. člen 

Javno arhivsko gradivo se v arhivih lahko uporablja v znan- 
stveno - raziskovalne, kulturne in publicistične namene, za 
predstavitve arhivskega gradiva, za izobraževanje in v pravne 
namene. 

Minister določi podrobnejše pogoje in način vodenja evi- 
dence uporabe javnega arhivskega gradiva ter tarifni pra- 
vilnik. 

40. člen 

Za uporabo zasebnega arhivskega gradiva v arhivih se smi- 

selno uporabljajo določbe o uporabi javnega arhivskega gra; 
diva, če niso v nasprotju z določili pravnih aktov, na podlagi 
katerih arhivi hranijo zasebno arhivsko gradivo. 

41. člen 

Javno arhivsko gradivo se uporablja v dovoljene namene na 
podlagi prijave uporabe upravičenca arhivu. 

Javno arhivsko gradivo se lahko izposoja za razstavne in 
podobne namene samo na podlagi pisne pogodbe in v p"' 
meru, da je zagotovljeno ustrezno materialno varstvo gradiva 

Arhiv lahko dovoli objavo reprodukcij javnega arhivskega 
gradiva v reklamne, propagandne ali podobne namene, razen 
če bi to nasprotovalo značaju ali pomenu arhivskega gradiva 

42. člen 

Javno arhivsko gradivo, ki ob svojem nastanku ni bilo name- 
njeno javnosti, postane dostopno za uporabo 30 let po na- 
stanku. 
Javno arhivsko gradivo, ki vsebuje podatke, ki se nanašajo na 
obrambne in mednarodne zadeve, zadeve s področja naci- 
onalne varnosti, vključno z vzdrževanjem reda in miru, ter na 
ekonomske interese države in katerih odkritje bi lahko pov- 
zročilo škodo, postane dostopno za uporabo 40 let po svoje"" 
nastanku. 

Javno arhivsko gradivo, ki vsebuje podatke o zasebnosti 
posameznika, postane dostopno 75 let po svojem nastani 
oziroma 10 let po smrti osebe, na katero se nanaša, če )e 

datum smrti znan, v kolikor ni z drugimi predpisi drugam® 
določeno. 

Javnopravna oseba, ki izroči javno arhivsko gradivo arhivu, 9a 

je glede na 2. in 3. odstavek dolžna označiti z ustreznimi roK| 
nedostopnosti ter v izročitvenem zapisniku posebej navesti 
roke nedostopnosti za posamezno javno arhivsko gradivo. 

43. člen 

Roke nedostopnosti javnega arhivskega gradiva, določene 
v 2. in 3. odstavku 42. člena tega zakona, je možno izjemno 
skrajšati pod določenimi pogoji, če je uporaba javnega arhiv- 
skega gradiva neobhodno potrebna za dosego predvidenega 
znanstvenega cilja ter javni interesi prevladujejo nad interesi, 
ki jih je potrebno varovati. 

O izjemnem skrajšanju roka nedostopnosti odloči Vlada 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) na predlog up0' 
rabnika ter na podlagi mnenja arhivske komisije. Predlog 
mora vsebovati strokovno utemeljitev za izjemno skrajšanj® 
roka nedostopnosti. 

44. člen 

Roke nedostopnosti javnega arhivskega gradiva, določene 
v 2. in 3. odstavku 42. člena tega zakona, je možno na zahtevo 
javnopravne osebe, ki je izročila javno arhivsko gradivo, izj®' 
moma podaljšati, vendar ne več kot za 10 let. 

O izjemnem podaljšanju roka nedostopnosti javnega arhif 
skega gradiva odloči vlada, ko prejme mnenje arhivske komi- 
sije. 

45. člen 

Vlada imenuje izmed strokovnjakov s področja državn® 
uprave, zgodovine in arhivistike arhivsko komisijo, ki opravlja 
naslednje naloge: 
- daje obvezujoča mnenja v spornih primerih določitve roka 
nedostopnosti arhivskega gradiva iz 2.in 3. odstavka 42. člena 
tega zakona, 
- daje mnenja o izjemnem skrajšanju in podaljšanju roka 
nedostopnosti. 

Vlada določi sestavo in način dela arhivske komisije. 
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46. člen 

Omejitve dostopnosti arhivskega gradiva iz 42. člena tega 
zakona ne veljajo za uporabo posamičnih dokumentov, če gre 
a Postopke, ki jih vodijo državni organi in organi lokalnih 

samoupravnih skupnosti. 

Stranke imajo po zakonu o splošnem upravnem postopku ne 
9lede na določila 42. člena tega zakona pravico do vpogleda 

lavno arhivsko gradivo, ko izkažejo svoj pravni interes. 

47. člen 

Originalno javno arhivsko gradivo, ki bi se zaradi uporabe 
kop"3 P°®kocloval0 oziroma uničilo, se daje v uporabo v obliki 

48. člen 

Dokumente, ki so v arhivu in jih organi državne oblasti in 
®r9ani lokalnih samoupravnih skupnosti potrebujejo za svoje 
oslo oziroma jih občani potrebujejo za uveljavitev svojih pra- 
*!c, izroči arhiv v uporabo praviloma v obliki overjene kopije, 
1(1 se šteje za original. 

^izjemnih primerih, kadar je za razrešitev zadeve nujno 
Potrebna uporaba originala, se lahko državnemu organu za 
določen čas posodi originalno arhivsko gradivo, s tem, da se 
a s'roške organa izdela varnostna kopija. 

49. člen 

^Porabnik mora z arhivskim gradivom, ki ga je dobil v upo- abo, ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. 

50. člen 

vsaki objavi ali predstavitvi arhivskega gradiva je potrebno 
'imenom ali signaturo navesti arhiv ter arhivski fond oziroma blrko, iz katere je obravnavano arhivsko gradivo. 

nadzor 

51. člen 

^adzor nad zakonitostjo dela arhivov izvaja ministrstvo na 
Podlagi tega zakona in izvršilnih predpisov.Kontrolo nad 
Ramensko porabo sredstev za opravljanje javne službe oprav- 
la Računsko sodišče Republike Slovenije. 

52. člen 

'nSpekcijski nadzor nad izvajanjem določil tega zakona in 
^pdzakonskih predpisov izvaja Inšpektorat Republike Slove- 
'l° za področje kulturne dediščine. 

pooblaščena oseba mora varovati vojaško, uradno in 
Poslovno tajnost. 

pooblaščena oseba za opravljanje inšpekcijskega nadzora po 
zakonu je inšpektor za področje arhivske dejavnosti, ki 

^°ra izpolnjevati poleg drugih tudi naslednja posebna raz- 
P'sna pogoja: 
" opravljen strokovni izpit iz arhivistike, 
" najmanj deset let delovnih izkušenj v arhivu. 

V|- kazenske določbe 

53. člen 

j; denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek 
Pravna oseba: 
'■ te ne skrbi za dokumentarno gradivo na predpisan način in 
Pristojnemu arhivu ne zagotovi pogojev za delo (1. odstavek 

člena); 
2 če ne izpolni predpisanih dolžnosti v zvezi s prehodom 

javneg arhivskega gradiva v arhiv ter s tem povezanih materi- 
alnih, kadrovskih in finančnih pogojev za delo (1. in 2. odsta- 
vek 21. člena); 

3. če ne izroči vsega javnega arhivskega gradiva pristojnemu 
arhivu v zakonsko določenem roku (1., 2. in 3. odstavek 22. 
člena); 

4. če izročeno javno arhivsko gradivo ni urejeno na predpisan 
način (1. odstavek 24. člena); 

5. če so bili pred izročitvijo iz javnega arhivskega gradiva 
izločeni posamezni dokumenti, ki imajo lastnosti arhivskega 
gradiva in zato javno arhivsko gradivo ni kompletna celota (1. 
odstavek 24. člena); 

6. če ne označi javnega arhivskega gradiva na predpisan 
način in v izročitvenem zapisniku ne navede rokov nedostop- 
nosti (4. odstavek 42. člena). 

Z denarno kaznijo majmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne in javno- 
pravne osebe. 

54. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pifjivna oseba, ki izvaja statusno spremembo oziroma prene- 
hanje javnopravne osebe: 
1. če v primeru prenehanja javno pravne osebe brez znanega 
pravnega naslednika ne izroči javnega arhivskega gradiva 
arhivu še pred prenehanjem (1. odstavek 25. člena), 

2. če ne zagotovi odbiranja in izročitve arhivskega gradiva 
arhivu v skladu z določili tega zakona in na podlagi obveznih 
navodil pristojnega arhiva (2. odstavek 25. člena). 

Z denarno kaznijo majmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

55. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek 
arhiv: 
1. če začasno izvozi javno arhivsko gradivo brez dovoljenja 
pristojnega ministra (2. odstavek 26. člena); 

2. če dopusti nedovoljeno uporabo javnega arhivskega gra- 
diva (1. odstavek 39. člena); 

3. če dopusti tako uporabo zasebnega arhivskega gradiva, ki 
ne ustreza dogovorjenim pogojem uporabe (40. člen); 

4. če pri uporabi arhivskega gradiva ne upošteva določenih 
rokov nedostopnosti^., 2. in 3. odstavek 42. člena). 

Z denarno kaznijo majmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba arhiva. 

56. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali posameznik - lastnik zasebnega arhivskega 
gradiva, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti: 
1. če ne izpolnjuje zakonskih dolžnosti v zvezi z ravnanjem 
z zasebnim arhivskim gradivom (30. člen); 

2. če brez izvoznega potrdila države izvora uvozi zasebno 
arhivsko gradivo tujega izvora (32. člen); 

3. če izvozi zasebno dokumentarno gradivo z lastnostmi 
arhivskega gradiva brez mnenja pristojnega ministra (1. 
odstavek 33. člena); 

4. če izvozi zasebno arhivsko gradivo brez dovoljenja pristoj- 
nega ministra (1 .odstavek 34. člena); 
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5. če na predpisan način ne sporoči ministrstvu, da namerava 
prodati zasebno arhivsko gradivo (2. odstavek 35. člena). 

Z denarno kaznijo majmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka. 

57. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek 
producent, pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ne izroči 
filmskega arhivskega gradiva arhivu Republike Slovenije (2. 
odstavek 37. člena). 

Z denarno kaznijo majmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka. 

58. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samo- 
stojnim opravljanjem dejavnosti: 
1. če uporablja javno arhivsko gradivo v nedovoljene namene 
(1. odstavek 39. člena), 
2. če brez dovoljenja arhiva objavi reprodukcije javnega arhiv- 
skega gradiva (3. odstavek 41. člena), 
3. če poškoduje arhivsko gradivo (49. člen). 

Z denarno kaznijo majmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se za kaznuje prekršek 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

59. člen 

Vlada določi sestavo in način dela arhivske komisije in jo 
ustanovi v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

60. člen 

Minister predpiše izvršilne predpise iz tega zakona v enem 
letu po njegovi uveljavitvi. 

Do uveljavitve predpisov, določenih v tem zakonu, se smi- 
selno uporabljajo predpisi, veljavni na podlagi zakona 
o naravni in kulturni dediščini (Ur.l.SRS št. 1/81, 42/86, 8/90 in 
RS št. 26/92), v kolikor niso v nasprotju z določili tega zakona. 

61. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona postane ustanovitelj Zgodo- 
vinskega arhiva v Celju, Pokrajinskega arhiva v Kopru, Zgodo- 
vinskega arhiva v Ljubljani, Pokrajinskega arhiva v Mariboru, 
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici in Zgodovinskega arhiva 
v Ptuju država. 

Vlada v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi 
mrežo javnih zavodov - regionalnih arhivov za opravljanj« 
arhivske dejavnosti z določili tega zakona in sprejme ustrezne 
ustanovitvene akte. 

62. člen 

Premoženje, s katerim upravljajo regionalni arhivi za opravlja- 
nje dejavnosti, za katero so ustanovljeni, preide z dnem uve- 
ljavitve tega zakona na državo v višini deleža, ugotovljenega 
na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na 
področju kulture. 

63. člen 

Arhivsko gradivo, ki se na dan uveljavitve tega zakona te 

nahaja v arhivih oziroma so ga arhivi dolžni prevzeti na 
podlagi zakona o naravni in kulturni dediščini (Ur.l.SRS št. 1' 
81, 42/86, 8/90 in RS št. 26/92), je javna lastnina države. 

64. člen 

Kadar ima dokumentarno gradivo pravne osebe, ki upravlja 
z družbeno lastnino, lastnosti arhivskega gradiva po tem 
zakonu, minister na predlog arhiva odloči, da se uporabljajo 
za to dokumentarno gradivo določila tega zakona o javnem 
arhivskem gradivu. 

65. člen 

V delovno področje arhiva Republike Slovenije in regionalnih 
arhivov sodijo tudi naloge varstva arhivskega gradiva nekda- 
njih državnih, avtonomnih, samoupravnih in drugih organov 
ter pravnih oseb, za katere so bili ti arhivi pristojni po zakonu 
o naravni in kulturni dediščini. 

66. člen 

Rok nedostopnosti javnega arhivskega gradiva, določen v 1- 
odstavku 42. člena, se uporablja za arhivsko gradivo, nastalo 
po uveljavitvi Ustave Republike Slovenije, od dne 23.12.1991- 

67. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati tiste določbe 
Zakona o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS št. 1/81, 42/ 
86, 8/90 in RS št. 26/92), ki se nanašajo na arhivsko gradivo in 
arhive ter členi 57. do 69., 94. do 102., 13. točka 106. člena in 
člena 107. in 108. 

68. člen 

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

g»n/ zbor Republike Slovenije je na 26 seji dne 22. 11. 
'994 opravil prvo obravnavo predloga zakona o arhivskem 
vradivu in arhivih in sprejel predloženo besedilo kot primerno 
Mlago za pripravo zakona za drugo obravnavo. Državni zbor 
i* Predlagatelju naložil, da pripravi besedilo predloga zakona 
<a drugo obravnavo v skladu s stališči in sklepi, ki jih je 
'Prejel, ter da prouči in upošteva pripombe Sekretariata za 
'tkonodajo in pravne zadeve. 

J'1obrazložitvi so predstavljeni vsebinski popravki in dopolni- 
; ® Predloga zakona, ne pa redakcijski popravki ter jezikovne 
"ooljšave. 
V*vezi s stališči in sklepi Državnega zbora, ki so upoštevani, 
0 v predlogu zakona za drugo obravnavo narejene naslednje 

*Premembe in dopolnitve: 

Druga in tretja točka stališč in sklepov Državnega zbora se 
D 

e nanašata na definicijo arhivskega gradiva in se delno 
Pokrivata. Predlagatelj je proučil stališče v zvezi z definicijo 
'pivskega gradiva, ki je vsebovano v tretji točki in je defini- 
•vo arhivskega gradiva v skladu s pooblastilom iz druge točke 
Mančneje opredelil ter jo v 2. členu predloga zakona 
we*no preoblikoval in dopolnil. Definicija je razširjena 
dodanim besedilom v oklepaju, ki se glasi: »in kako drugače 
aPisana~, s čimer je poudarjena narava arhivskega gradiva. 

^dlagana rešitev je po mnenju predlagatelja dovolj 
Janina in hkrati še vedno odprta za morebiten razvoj teh- 
tnih možnosti različnih oblik zapisa. 

diagatelj ni mogel upoštevati stališča, vsebovanega v tretji 
°W. ker ye pQ njegovem mnenju neustrezno. V stališču se 
a/»red s predlagano definicijo mešajo elementi opredelitve 

'Pivskega gradiva z njegovim nastankom, ki ga ureja 3. člen 
Podloga zakona. Pri tem je ta definicija ožja od predlagane 
*"r>icije arhivskega gradiva, ker ne zajema zasebnega arhiv- 
*e9a gradiva, ki ne nastaja z odbiranjem po navodilih pristoj- 
na arhiva. Hkrati pa je opredelitev, vsebovana v omenjenem 
tališču Državnega zbora, tudi preširoka, ker v definiciji ne 

f*rrieji arhivskega gradiva od drugih predmetov premične 
J1"turne dediščine, kot je npr. knjižnično in muzejsko gra- 

lv°- Arhivsko gradivo zajema namreč izključno samo zapi- 
n
Sne oblike dokumentarnega gradiva, ki nastaja pri poslova- 
Ju- Predlagatelj tudi pripominja, da je predlagana rešitev vseh bistvenih elementih usklajena s primerljivo tujo zako- 
n°dajo. 

oblikovana sta 5. in 7. ter dodana dva nova člena (za 9. in 
' Členom predloga za prvo obravnavo). Vanje je vnesena 

fritevana razmejitev pristojnosti med arhivom Republike Sto- 
rije in regionalnimi arhivi in natančneje pojasnjena vloga in 
^jožaj lokalnih samoupravnih skupnosti v procesu varovanja 
pivskega gradiva. Z natančnejšo opredelitvijo v 5. členu, da 
dJavno arh'vs^° gradivo v javni lasti, kjer je lahko titular J*ava ali lokalna samoupravna skupnost, ter z zakonsko 
°Predeljeno možnostjo, da lokalne samoupravne skupnosti 
*riko ustanavljajo svoje arhive (nov člen za 11. členom), je 
Predlogu zakona jasneje razdelana pravica lokalnih samou- 

pravnih skupnosti do hranjenja lastnega arhivskega gradiva, 
izhaja že iz ustavno opredeljenega položaja samoupravnih 

kalnih skupnosti ter jo predvideva tudi spremenjeni Zakon 
?lokalni samoupravi (Ur. I. Republike Slovenije, štev. 72/93 in 
*'/94). 

jjjjradi naložene zahteve po natančnejši razmejitvi pristojnosti 
*>6d arhivom Republike Slovenije in regionalnimi arhivi ter 
Predvidenimi arhivi lokalnih samoupravnih skupnosti so 
_6lno spremenjene tudi določbe 8. in 9. člena tako, da je sedaj 
,6sporno, da sodi v pristojnost arhiva Republike Slovenije 
Srstvo javnega arhivskega gradiva državnih organov, izvajal- 

javnih služb, ki jih zagotavlja država, ter drugih pravnih 
®®t>. ki izvajajo javna pooblastila na državnem nivoju za 

°ornočje celotne države. V delovno pristojnost regionalnih 
Arhivov pa sodi varstvo javnega arhivskega gradiva vseh že 
Cenjenih javnopravnih oseb, ko le-te delujejo preko svojih 

organizacijskih enot ali izpostav le na posameznem delu 
države, na območju, ki ga regionalni arhiv teritorialno 
pokriva. Regionalni arhivi so zadolženi tudi za varstvo javnega 
arhivskega gradiva lokalnih samoupravnih skupnosti, v koli- 
kor in dokler samoupravna lokalna skupnost ne ustanovi 
svojega arhiva. 

Predlagatelj je proučil vse pripombe Sekretariata za zakono- 
dajo in pravne zadeve. Upošteval je večino njegovih pripomb. 

Predlagatelj je na podlagi pripombe Sekretariata ponovno 
proučil določbi predloga zakona, ki urejata trgovanje z zaseb- 
nim dokumentarnim in zasebnim arhivskim gradivom, in se je 
odločil, da ju v predlogu za drugo branje opusti. Po ponovni 
proučitvi razlogov za predlagano rešitev je predlagatelj oce- 
nil, da ni dovolj utemeljenih razlogov za urejanje trgovanja 
z zasebnim dokumentarnim in zasebnim arhivskim gradivom, 
ki je pri nas šele v nastajanju. Nastanek predlagane določbe je 
temeljil predvsem na dosedanjih izkušnjah opravljanja prav- 
nega prometa z drugimi vrstami premične kulturne dediščine, 
predvsem s predmeti etnološke. Zaradi vsega navedenega je 
predlagatelj v predlogu za drugo branje črtal 34. in 35. člen 
predloga zakona. 

Predlagatelj je ustrezno upošteval pripombo Sekretariata 
v zvezi z ureditvijo predkupne pravice države pri zasebnem 
arhivskem gradivu v 33. členu (sedaj 35. člen) ter njeno 
izvajanje vezal na ureditev v drugih ustreznih predpisih. 

Predlagatelj je proučil mnenje Sekretariata v zvezi z obravna- 
vanjem in predlagano ureditvijo arhivskega gradiva rimskoka- 
toliške Cerkve v predlogu zakona. V predlogu zakona za 
drugo branje je ohranjeno prvotno besedilo. Predlagatelj 
meni, da s predlagano ureditvijo v ničemer ni kršena ustavno 
zagotovljena pravica verskih skupnosti do enakopravnosti in 
svobodnega delovanja. 

Predlagana ureditev varstva arhivskega gradiva rimskokatoli- 
ške Cerkve temelji na osnovni zahtevi po varstvu in ohranitvi 
vsega zasebnega in javnega arhivskega gradiva, ki je velikega 
pomena za slovenski narod. Rimskokatoliška Cerkev je imela 
v preteklosti nesporno velik pomen v javnem življenju, vodila 
je, na podlagi javnega pooblastila države, matične knjige, 
delovala je zlasti na področju šolstva ter sedaj, ko ji je bilo 
zaradi denacionalizacije vrnjeno vse odvzeto arhivsko gra- 
divo, razpolaga z arhivskim gradivom, ki ima nekatere lastno- 
sti javnega arhivskega gradiva. Temu arhivskemu gradivu je 
potrebno zato tudi vnaprej zagotoviti primerne pogoje za 
varstvo. V ta namen država preko resornega ministrstva že 
sedaj financira opravljanje te dejavnosti in zagotavlja stro- 
kovni nadzor, medtem ko sama cerkvena ustanova zagotavlja 
potrebne prostore ter za opravljanje arhivske dejavnosti stro- 
kovno usposobljene kadre. Ti pri svojem delu upoštevajo 
veljavne podzakonske predpise, ki urejajo opravljanje arhiv- 
ske dejavnosti. Predlagatelj meni, da s predlagano ureditvijo 
v nobenem primeru niso kršene pravice vseh verskih skupno- 
sti do enakopravnosti. Predlagana rešitev le v kar največji 
možni meri zagotavlja varstvo cerkvenega arhivskega gradiva 
kot zasebnega arhivskega gradiva, ki ima pomen javnega 
arhivskega gradiva, ne daje pa s tem rimskokatoliški Cerkvi 
privilegiranega položaja. Predlagatelj meni, da je tako na 
najprimernejši način poskrbljeno za ohranitev cerkvenega 
arhivskega gradiva. 

Predlagatelj je v skladu z opozorilom Sekretariata preobliko- 
val nekatere kazenske določbe predloga zakona ter upošteval 
določila že sprejetega Zakona o zagotavljanju javnega inte- 
resa na področju kulture (Ur. I. RS, štev. 75/94) v 12. členu, ko 
je s črtanjem drugega odstavka odpravil dvojnost v zvezi 
z ustanoviteljstvom regionalnih zavodov ter tako prepustil 
Nacionalnemu kulturnemu programu zakonsko določeno 
vlogo, ki mu gre. Do uskladitve je prišlo tudi pri prehodnih 
določbah zakona, in sicer v 62. členu, ki pa je bolj redakcijske 
narave. Sam zakon o uresničevanju javnega interesa na 
področju kulture namreč ne določa posebne metodologije za 
ugotavljanje premoženja v državni lasti. 
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Amandmaji vlade Republike Slovenije 

Amandma k 1. členu 

1. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Z namenom trajno zavarovati arhivsko gradivo kot kulturni 
spomenik ureja ta zakon varstvo arhivskega gradiva, pogoje 
za uporabo arhivskega gradiva ter pristojnosti in naloge ar- 
hivov,« 

Obrazložitev:. 
Arhivsko gradivo je po veljavni zakonodaji del premične kul- 
turne dediščine ter hkrati kulturni spomenik. Veljavni zakon 
kakor tudi zakonske ureditve varstva arhivskega gradiva 
v drugih evropskih državah ne poznajo dvostopenjskega var- 
stva arhivskega gradiva, enkrat kot kulturne dediščine in 
drugič kot kulturnega spomenika. Ta temeljna značilnost 
arhivskega gradiva, da tako razločevanje strokovno ni možno, 
je kot načelo vpeljana tudi v predlog zakona in hkrati tudi 
utemeljuje urejanje varstva arhivskega gradiva v posebnem 
zakonu in ne skupaj z drugo kulturno dediščino. Ker pa se 
zakonodaja na področju varstva kulturne dediščine spremi- 
nja, predlagatelj meni, da bi se s predlagano dikcijo, da se 
arhivsko gradivo varuje kot kulturni spomenik, dosegla nujna 
razmejitev zakonske materije tega zakona od vsebin zakono- 
daje s področja dediščine, ki se pripravlja. 

Amandma k 2. členu 

Črta se drugi odstavek. 

Obrazložitev: 
Zaradi amandmaja k 1. členu se predlaga črtanje drugega 
odstavka. Arhivsko gradivo ni več opredeljeno kot kulturni 
spomenik, temveč se kot kulturni spomenik le varuje. S tem je 
vzpostavljana potrebna distanca med zakonsko materijo, ki 
bo urejala dediščinski zakon, ter materijo, ki jo ureja predla- 
gani zakon. 

Amandma k 3. členu 

1. Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Dokumentarno gradivo drugih pravnih in fizičnih oseb, ki 
ima lastnosti arhivskega gradiva, se evidentira kot arhivsko 
gradivo (v nadaljevanju: zasebno arhivsko gradivo).« 

Obrazložitev: 
V postopku preverjanja primerljivosti predlaganih strokovnih 
rešitev v predlogu zakona z ureditvami v drugih evropskih 
državah so predlog zakona pregledali tudi strokovnjaki Med- 
narodnega arhivskega sveta pri Unescu. Predlagane rešitve 
so ocenili zelo pozitivno, pomisleke so imeli le v zvezi z zaseb- 
nim arhivskim gradivom in prevelikimi poseganji države v last- 
ninsko pravico lastnikov tega arhivskega gradiva. Predlagatelj 
je ocenil, da so te pripombe delno utemeljene in zato pred- 
laga, da se ob ohranitvi temeljnih izhodišč predloga zakona 
nekoliko modificira način nastanka zasebnega arhivskega 
gradiva ter zmanjšajo pravice države pri poseganju v lastnin- 
sko pravico na zasebnem arhivskem gradivu. Predlagane reši- 
tve so strokovno utemeljene, saj bolj uravnoteženo urejajo 
tako nedotakljivost lastnine na eni strani kakor tudi možnost 
države, da za ohranitev pomembnega zasebnega arhivskega 
gradiva poseže po prisilnih ukrepih varstva zasebnega arhiv- 
skega gradiva. Ti pa so v predlogu zakona natančno urejeni. 

Namesto razglašanja z odločbo ministra je kot način nastanka 
zasebnega arhivskega gradiva predlagano evidentiranje 
zasebnega arhivskega gradiva po navodilih arhiva. Predla- 
gana rešitev prepušča sfero nastanka zasebnega arhivskega 
gradiva strokovnim rešitvam in predvideva upravno posega- 
nje v ta proces le v zaključni fazi, ko minister potrdi predla- 
gane programe evidentiranja zasebnega arhivskega gradiva 
s strani pristojnih arhivov ter po izpeljanem postopku eviden- 
tiranja izda ustrezne odločbe. 

2. Doda se nov tretji odstavek: 

»Dokumentarno gradivo notarjev in drugih oseb, ki opravljajo 
javno službo v skladu s pooblastili na podlagi zakona, se 
obravnava kot javno arhivsko gradivo.« 

Obrazložitev: 
Na zahtevo Ministrstva za pravosodje je potrebno besedilo 
tega člena tako preoblikovati, da se bo tudi dokumentarno 
gradivo notarjev, ki kot fizične osebe opravljajo javno službo 
v okviru zakonskih pooblastil, glede na njegov pomen za 
kulturno dediščino obravnavalo kot javno arhivsko gradivo. 

Amandma k S. členu 

Doda se nov drugi odstavek: 

»Zasebno arhivsko gradivo je v zasebni lasti.« 

Obrazložitev: 
Iz besedila zakona je razvidno, da ostaja lastnina arhivskega 
gradiva nespremenjena, da se z nastankom arhivskega g'a' 
diva, javnega ali zasebnega, lastninska pravica na tem gradivu 
ne spremeni. V besedilu zakona je določba, ki to določa za 
javno arhivsko gradivo, ne pa za zasebno arhivsko gradivo. 
Zaradi večje jasnosti je potrebno, da se opredeli lastnina tudi 
pri zasebnem arhivskem gradivu. 

Amandma k 11. členu 

V prvem odstavku se za peto doda nova šesta alinea, ki se 
glasi: 
»- evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva pravnih in 
fizičnih oseb«. 

Obrazložitev: 
Amandma predstavlja izpeljavo predlagane spremembe 
v zvezi z nastankom zasebnega arhivskega gradiva, ki je že 
obrazložena pri amandmaju k 3. členu in opredeljuje dejav- 
nost evidentiranja zasebnega arhivskega gradiva kot arhivsko 
javno službo. 

Amandma k 15. členu 

1. V prvem odstavku se za besedo dejavnosti postavi vejica in 
vnese besedilo »opravlja strokovno nadzorstvo nad opravlja- 
njem arhivske javne službe«. 

Obrazložitev: 
Ker sodi po zakonu o upravi (Ur.I. RS, št. 67/94) med naloge 
ministrstev tudi opravljanje strokovnega nadzorstva nad 
dejavnostjo javnih služb iz njihovega delovnega področja, je 
potrebno med drugimi sorodnimi nalogami ministrstva, pri- 
stojnega za kulturo, navesti tudi to. 

2. Vstavi se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Strokovno nadzorstvo iz prejšnjega odstavka obsega pred- 
vsem: 
- strokovni nadzor izvajanja določil tega zakona in podza- 
konskih predpisov, 
- izdajanje obveznih navodil za izvršitev posameznih določil 
tega zakona ali drugih predpisov ali aktov, 
- usklajevanje strokovnega izvajanja varstva arhivskega gra- 
diva.« 

Obrazložitev: 
Zaradi predlagane spremembe pod točko ena tega amand- 
maja je potrebno definirati vsebino pravnega standarda stro- 
kovnega nadzorstva, ki se v zakon uvaja kot naloga ministr- 
stva. 

3. Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in doda se 
četrti odstavek, ki se glasi: 

»Evidenca po prejšnjem odstavku je javna listina.« 
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Obrazložitev: 
«kon določa, da morajo biti delavci, ki skrbijo za arhivsko 
9radivo, ustrezno strokovno usposobljeni. Izvajanje te dejav- 
nosti kakor tudi preverjanje znanja je naloženo pristojnemu 
^nistrstvu. Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dela se bo 
dokazovalo z opravljenim strokovnim izpitom, o katerem se 
JJ'orajo voditi potrebne evidence. Te evidence pa vsebujejo 
osebne podatke, pri katerih mora tisti, ki vodi zbirko osebnih 
Podatkov, izkazati zakonsko podlago za njihovo zbiranje. 
»tem primeru pa gre poleg tega še za vodenje evidence, ki 
Predstavlja po svoji naravi javno listino. 

Amandma k 27. členu 

člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva izvajajo arhiv 
^Publike Slovenije in regionalni arhivi, ki predložijo pro- 
ararne evidentiranja zasebnega arhivskega gradiva skupaj 

strokovno utemeljitvijo v potrditev ministrstvu. 

J^nistrstvo izda lastnikom zasebnega arhivskega gradiva 
aločbe o zasebnem arhivskem gradivu ter o dolžnostih iz 30. Iena tega zakona. 

Jinister določi podrobnejši način evidentiranja in pristojne 
^mve za posamezna področja zasebnega arhivskega gra- 

^brazložitev: 
lede na amandma k 3. členu je potrebno na novo oblikovati 
acin nastanka zasebnega arhivskega gradiva z evidentira- 

J®"!- Za evidentiranje pristojni arhivi so arhiv Republike 
genije in regionalni arhivi, ki opravljajo na podlagi zakona 
jnivsko javno službo, ne pa tudi arhivi lokalnih samouprav- 
JJ skupnosti. Njihova delovna področja kakor tudi sam teh- 
Cni potek evidentiranja bo podrobneje določil minister 
Podzakonskim aktom. 

^ Postopku evidentiranja je bistvenega pomena predložitev 
jr°9ramov evidentiranja zasebnega arhivskega gradiva mini- 
/stvu. s potrditvijo teh programov se bo namreč opravljala 
fokovna kontrola izvajanja evidentiranja zasebnega arhiv- 

*®9a gradiva ter uveljavljala kulturna politika na tem 
jjOdročju. Šele ko je evidentiranje zasebnega arhivskega gra- 
j'va z izdajo odločbe o zasebnem arhivskem gradivu zaklju- 

®n°. je lastnik dolžan izvajati zakonsko predpisane dolžnosti 
»arstva. 

*Dandtna k 28. členu 

®sedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 

3h
rhiv ugotovi, da je zasebno arhivsko gradivo v nevarno- 

d0, a,a bo uničeno ali poškodovano, predloži ministrstvu, da 
9radivom>Sebne pogo'e ravnan)a 3 tem zasebnim arhivskim 

^aktom iz prejšnjega odstavka se lahko določijo predvsem: 
Pogoji hrambe, konserviranja oziroma restavriranja zaseb- 

na arhivskega gradiva, 
obveznost izročitve zasebnega arhivskega gradiva pristoj- 

enu arhivu za določen čas zaradi izdelave kopij.«. 

Obrazložitev: 
j®radi amandmajev k 3. in 27. členu je potrebno vsebino tega 

ena spremeniti. Predlagatelj ocenjuje, da je nastanek nevar- 
Qr za P°^kodovanie a" uničenje zasebnega arhivskega jjadiva objektivno tako nevarna okoliščina, da so v javnem 

'eresu podani utemeljeni razlogi za to, da država globlje 
poseže v lastninsko pravico in da lastniku z odločbo naloži 
gjr®®bne obveznosti v zvezi z varstvom zasebnega arhivskega 

^"andma k 29. členu 

^a 4len se črta. 

Obrazložitev: 
Zaradi amandmajev k 3., 27. in 28. členu se ta člen črta. 

Amandma k 30. členu 

1. Črta se 4. alinea 

Obrazložitev: 
Alinea je zaradi spremenjene ureditve nepotrebna. Nanašala 
se je na razglašanje zasebnega arhivskega gradiva. 

2. Doda se nova 5. alinea, ki se glasi: 

»-da določijo pogoje uporabe zasebnega arhivskega gradiva 
za znanstvene in kulturne namene.« 

Obrazložitev: 
Zaradi pomena zasebnega arhivskega gradiva je utemeljeno, 
da lastniki dopustijo njegovo uporabo v navedene namene in 
tudi določijo pogoje dostopnosti. 

Amandma k 31. členu 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Arhiv Republike Slovenije in regionalni arhivi: 
- evidentirajo zasebno arhivsko gradivo, 
- svetujejo lastnikom zasebnega arhivskega gradiva glede 
odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, 
urejanja, hrambe in izdelave pripomočkov za uporabo zaseb- 
nega arhivskega gradiva, 
- v soglasju z lastnikom sprejemajo v hrambo zasebno arhiv- 
sko gradivo. 

Zasebno arhivsko gradivo, ki ga sprejme arhiv v hrambo, 
ostane v zasebni lasti in se obravnava v skladu z določili pisne 
pogodbe o hrambi.« 

Obrazložitev: 
Zaradi večje natančnosti se v spremenjenem členu ponovno 
navajajo naloge arhivov v zvezi z zasebnim arhivskim gradi- 
vom, ki so zbirno že zajete v 11. členu predloga zakona. 
V zvezi s hrambo zasebnega arhivskega gradiva, ki je še 
vedno ena od dolžnosti arhivov, je v predlaganem besedilu 
preoblikovana prejšnja določba ter poudarjeno, da ostaja 
v primeru hrambe lastnina zasebnega arhivskega gradiva 
nespremenjena. 

Amandma k 28. členu 

Ta člen se črta. 

Obrazložitev: 
Vsebina tega člena je zaradi drugače izpeljanega varstva 
v amandmajih k 3., 27. in 28. členu nepotrebna. 

Amandma k 34. členu 

1. V prvem odstavku se črta besedilo na koncu stavka, ki se 
glasi: 

»določenega z odločbo iz 27. člena tega zakona.« 

Obrazložitev: 
Zaradi amandmaja k 27. členu je ta opredelitev nepotrebna. 

2. Črta se drugi in tretji odstavek. 

Obrazložitev: 
Rešitev, vsebovana v drugem odstavku, pomeni preveliko 
poseganje v lastninsko pravico lastnika zasebnega arhiv- 
skega gradiva, saj v primeru dovoljenega izvoza zasebnega 
arhivskega gradiva predvideva neke vrste kazen. 

Rešitev v tretjem odstavku predstavja nepotrebno podvajanje 
z ureditvijo v 35. členu. 

3. Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

poročevalec, št. 12 35 



»Minister določi seznam zasebnega arhivskega gradiva, ki ga 
je zaradi izjemnega pomena za znanost in kulturo prepove- 
dano trajno izvoziti v tujino.« 

Obrazložitev: 
Posamezno zasebno arhivsko gradivo je tako pomembno za 
znanost in kulturo, da je v javnem interesu, da ostane v državi. 
Ker je tako dejstvo znano že vnaprej, je utemeljeno, da so 
lastniki o tem obveščeni. 

Amandma k 35. členu 

V tretjem odstavku se črta besedilo v drugi vrsti, ki se glasi: 

»določenega z odločbo iz 27. člena tega zakona,« 

BELEŽKE: 

Obrazložitev: 
Zaradi amandmaja k 27. členu je ta opredelitev nepotrebna. 

Amandma k 56. členu 

1. Črta se 3. alinea. 

2. Vstavi se nova 2. alinea, ki se glasi: 

»2. če ne izvrši določenih varstvenih ukrepov (2. odstavek 
28.člena);« 

Obrazložitev: 
Predlagane spremembe zahtevajo uskladitve s predloženimi 
amandmaji k 28. in 34. členu. 
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Predlog odloka o POVRAČILU STROŠKOV IN NAGRADAH SODNIKOM 

L°R0TNIKOM - EPA 1055 

uiada R®publike Slovenije je na 134. seji dne 23. marca '995 določila besedilo: 

predloga odloka o povračilu stroškov in 
ogradah sodnikom porotnikom, 
jjj 9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 50. in 52. 
'Iena zakona o sodiščih, 166. in 172. člena poslovnika 
"davnega zbora Republike Slovenije. 

^'ada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. inb 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Igor LUČOVNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za 
pravosodje. 

^edlog odloka o povračilu stroškov in nagradah sodnikom porotnikom 

ta ^ Podlagi 50. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.: 19/ 
')e Državni zbor Republike Slovenije sprejel 

- ODLOK 
0POVRAČILU STROŠKOV IN NAGRADAH SODNIKOM 

POROTNIKOM 

1. člen 
Sdrt 
'i'nk'^0rn P°ro,nikom 'n porotnikom pripada za opravljanje 
nad S0(inika porotnika povračilo dejanskih stroškov, oniestilo izgubljenega osebnega dohodka oziroma u*Ka in nagrada. 

I. POVRAČILO DEJANSKIH STROŠKOV 

2. člen 

Jjj?nski stroški po tem odloku so potni stroški ter stroški za nrano in prenočišče. 
3. člen 

P 
to!"' str°Ski obsegajo stroške prihoda in vrnitve sodnika 
jetnika od kraja njegovega prebivališča do sedeža sodišča 
L?")® zunanjega oddelka sodišča ali kraja, kjer opravlja 
»Jciio sodnika porotnika. Stroški za prevoz se priznajo 

5|li dejanskih izdatkov z javnim prevoznim sredstvom. 
k. 
i^1 možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi ali če 

porotnik javnega prevoznega sredstva iz upravičenih 
°9ov ni mogel uporabiti, ima pravico do kilometrine. 

4. člen 

ijj^i za prehrano in prenočišče se priznajo sodnikom 
°tnikom v obliki dnevnice. 

Pitii do dnevnice ima samo sodnik porotnik, ki ima prebi- 
j« zunaj kraja sedeža sodišča oziroma zunanjega 

• soc,i^a' oziroma zunaj kraja kjer opravlja funkcijo ^'ka porotnika. 

5. člen 

porotnikom se odmerja dnevnica In kilometrina 
lr,i. kot se odmerjata dnevnica in kilometrina sodnikom. 

H. NADOMESTILO PLAČE OZIROMA ZASLUŽKA 

6. člen 
L 
j:.nik porotnik, ki je odsoten z delo zaradi opravljanja funk- 
u sodnika porotnika, ima pravico do nadomestila izgub- 
il® Plače. Fizična ali pravna oseba, pri kateri je sodnik 
B?,r|ik zaposlen, mu izplača nadomestijo plače, sodišče pa 

*'Cni ali pravni osebi povrne nadomestilo plače. 

7. člen 

Obrtnikom, podjetnikom posameznikom oziroma osebam, ki 
samostojno opravljajo dejavnost kot redni poklic pripada 
nadomestilo za izgubljeni zaslužek v višini, ki se določa glede 
na povprečni dnevni zaslužek v ustreznem poklicu in odvisno 
od časa izvrševanja funkcije sodnika porotnika. 

8. člen 

Sodnikom porotnikom, ki niso zajeti v določbah 6. in 7. člena 
tega odloka in tisti, ki so zaposleni, vendar v času izvrševanja 
funkcije sodnika porotnika niso bili odsotni z dela, imajo 
pravico do nadomestila v pavšalnem znesku. Višina pavšal- 
nega nadomestila se odmeri odvisno od časa izvrševanja 
funkcije sodnika porodnika s tem, da višina nadomestila na 
dan ne sme presegati 75% zneska dnevnice za službeno 
potovanje, ki traja od 6 do 8 ur. 

III. NAGRADA 

9. člen 

Nagrada se prizna sodniku porotniku glede na čas, ki ga 
prebije pri opravljanju funkcije in glede na težo obravnavane 
zadeve. 

Nagrado prizna sodnikom porotnikom predsednik senata, pri 
katerem je sodnik porotnik sodeloval, vendar na dan ne več 
kot 75% zneska dnevnice za službeno potovanje, ki traja od 
6 do 8 ur. 

IV. SKUPNE DOLOČBE 

10. člen 

Takoj po končani obravnavi, najkasneje pa v 15 dneh po 
obravnavi, predloži sodnik porotnik zahtevek za povračilo 
dejanskih stroškov in izgubljenega zaslužka. 

Če ima sodnik porotnik pravico do nadomestila plače, mu 
sodišče izda potrdilo o opravljanju funkcije sodnika porot- 
nika. 

11. člen 

Sklep o povračilu dejanskih stroškov, o povračilu izgublje- 
nega zaslužka in o nagradi izda predsednik senata, pri kate- 
rem je sodnik porotnik sodeloval, izplačilo pa se izvrši po 
odobritvi predsednika sodišča. 

12. člen 

Povračila in nagrade sodnikom porotnikom se izplačujejo iz 
proračunskih sredstev sodišč. 
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V. KONČNE DOLOČBE 

13. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati: 
- Odlok o povračilu in nagradah sodnikom porotnikom red- 
nih sodišč (Uradni list SRS 30/78, 45/86 in 12/88) 
- Odlok o povračilu stroškov in nagradah sodnikom sodišč 

združenega dela SR Slovenije in splošnih sodišč združeneg 
dela, ki niso v delovnem razmerju v delovni skupnosti sodisc 
(Uradni list SRS 19/88). 

14. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem lis'u 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

V 50. členu zakona o sodiščih je določeno, da sodnikom 
porotnikom gre za sodelovanje pri sojenju nagrada in povra- 
čilo stroškov po predpisih, ki jih na predlog ministra za 
pravosodje, sprejme Državni zbor Republike Slovenije. 52. 
člen istega zakona pa določba, da kadar sodelujejo državljani 
pri izvajanju sodne oblasti kot porotniki, se določbe o povra- 
čilu stroškov in o nagradi sodnikom porotnikom uporabljajo 
tudi zanje. 

V skladu z navedenim predloženi odlok določa, da imajo 
sodniki porotniki za opravljanje funkcije sodnika porotnika 
pravico do povračila dejanskih stroškov, to je potnih stroškov 

in stroškov za prehrano in prenočišče, nadomestilo plate,e 

do nagrade. Nadalje odlok določa, kakšne vrste prevoza w 
kakšni stroški, se v posameznih primerih priznavajo in krit* 
rije oziroma merila za obračun ter način plačila dnevffl 
nadomestil plač in nagrad sodnikom porotnikom. 

S sprejetjem tega odloka pa bosta prenehala veljati odlok 
o povračilu in nagradah sodnikov porotnikov rednih sodišt v 
odlok o povračilu stroškov in nagrad sodnikom sodišč zdrjr 
ženega dela SR Slovenije in splošnih sodišč združenega del» 
ki niso v delovnem razmerju v delovni skupnosti sodišča, * 
sta doslej urejala ta vprašanja. 

BELEŽKE: 
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^solucija o STRATEGIJI UČINKOVITE RABE IN OSKRBE SLOVENIJE 

^ENERGIJO - EPA 659 - DRUGA OBRAVNAVA 

ui1?8 Republike Slovenije je na 136. seji dne 30. marca 
^5 določila besedilo: 

nc^S0LUCIJE 0 STRATEGIJI UČINKOVITE RABE IN uSKRBE SLOVENIJE Z ENERGIJO, 
ki ' 
st J° PoSiljei v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
Si« Jn sklepov 24. seje Državnega zbora Republike ovenij® z jng 3/10-1994 in 187. člena poslovnika Držav- 
e9a zbora Republike Slovenije. 
63°lucija o strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije 

z energijo bo osnova za pripravo Nacionalnega energet- 
skega programa. 
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 njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejav- 
nosti, 
- Boris SOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za gospo- 
darske dejavnosti. 

les glucija o strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z energijo 

"vod 

i ni zb°r Republike Slovenije je na 7. seji dne 22. aprila 
Sl0v 

sPrejel sklep, s katerim je zadolžil Vlado Republike 
®n'|e, da mu predloži strategijo oskrbe Slovenije z ener- n ukrepe za racionalno in ekološko ustrezno rabo ener- 

S"1*" 

s 

za gospodarske dejavnosti je v sodelovanju z dru- 
Prjprv''^dnirni resorji, institucijami, podjetji in posamezniki 
Ve F'esoluc'j° 0 Strategiji učinkovite rabe in oskrbe »jro 

n'l? z energijo, ki vključuje učinkovito rabo, oskrbo, anje okolja in cene energije. 

0 Strategiji (strokovne osnove zanjo so objavljene 
iiSe,

el) je bila pripravljena v času, ki ga zaznamujejo 
Se v sPrernembe. Republika Slovenija se intenzivno vklju- 
in6r ®Vropske integracijske procese, podpisala je Evropsko 
^eir 'ist'no in pogodbo o energetski listini ter aktivno 
Icj v pogajanjih o spremljajočih protokolih. Je podpis- 
^ednarodnih sporazumov, ki zadevajo tudi varovanje 

CNletnem obdobju rasti energetske intenzivnosti, ko je 
W 0ma^' Proizvod padal hitreje od primarne in končne 

tu i«! 'e ob siceršnjem oživljanju gospodarske rasti prišlo u '993 do rasti rabe energije. 

■sst°
d,iz nekajletne recesije v obdobje gospodarske rasti, 

'itoy ur'ran'e 9°spodarstva, lastninsko preoblikovanje ter W8nie zdravja, okolja in prostora pomembno vplivajo tudi 
^ Kfbo z energijo in rabo energije. S precejšnjo gotovostjo 
keq. Predvidevamo tudi prihodnjo soodvisnost gospodar- 
il"' Prostorskega in energetskega razvoja. Raziskovanje 
H ln'h možnosti energetike je treba ob upoštevanju načela 

ite06^3, z oko|iem usklajenega razvoja povezati z vizijo in 9'io gospodarskega in socialnega razvoja Slovenije. 

^»KC''a 0 Strategiji oskrbe Slovenije z energijo in učinko- a°e energije temelji na doseganju naslednjih ciljev: 

)m 9°r°čna zanesljivost in zadostnost oskrbe ter učinkovi- 
Sp 6' 
^anjern''ivost za zclrav'e' okolje in prostor ter čim manjše 
usPodarska učinkovitost in socialna ustreznost, 

nološka učinkovitost in sposobnost prilagajanja. 

1,(11 zaskrbljenosti nad povečano energetsko intenziv- 
ni zaradi razsežnosti negativnih vplivov na okolje in 

I t® Po zmanjšanju ranljivosti spričo energetske odvisno- 
W uresničitev predložene resolucije o strategiji 
Wnib"0 prispeva k uveljavitvi Slovenije kot energetsko 0v'te države, kjer sta oskrba z energijo in učinkovita 

raba vir stabilnosti, odraz opredelitve o smotrnem, z okoljem 
skladnim razvojem in posledica pričakovanj ljudi o boljšem 
življenjskem standardu. 

UČINKOVITA RABA ENERGIJE 

Dolgoročna strateška usmeritev je povečevanje energetske 
učinkovitosti na vseh področjih rabe energije. 

Preiti bo potrebno s filozofije zanesljive in cenene energetske 
oskrbe na zagotavljanje energetsko učinkovitih in okolju pri- 
jaznih energetskih storitev. Energetske storitve, ki jih potre- 
buje končni porabnik v obliki toplote, moči, svetlobe in komu- 
nikacije, morajo biti razpoložljive na tak način, da bodo 
potrebe po primarni energiji in vplivi na okolje čim manjši. 

V ospredju programa učinkovite rabe energije je poleg izbolj- 
ševanja energetske učinkovitosti tudi zmanjševanje rabe 
energije, vendar ob zagotavljanju kakovostne energetske sto- 
ritve, potrebne za ustrezno kakovost življenja in konkurenč- 
nost gospodarskih dejavnosti. 

Pojem čim nižji stroški se mora v prihodnje nanašati na 
energetsko storitev namesto na nosilca energije. Energetska 
storitev mora biti razpoložljiva ne zgolj pri čim manjših 
podjetniških, ampak tudi narodnogospodarskih stroških. 
Ukrepi za učinkovito rabo energije so pogosto podjetniško 
gledano dragi, vendar pa narodnogospodarsko dolgoročno 
ugodni. Prednost morajo imeti poleg ukrepov za učinkovito 
rabo energije zlasti še obnovljivi viri, raba toplote okolja in 
odpadne toplote. 
Ključni pomen v strategiji učinkovite rabe imajo: uveljavljanje 
gospodarskih spodbud, sistemsko odpravljanje ovir, dobro 
pripravljeni programi po področjih, čvrsta organizacijska 
podlaga ter finančna podpora celotni dejavnosti. Reševanje 
nakopičenih zapletenih problemov neučinkovite rabe ener- 
gije v vseh dejavnostih narodnega gospodarstva bo dolgotraj- 
nejši proces. 

Uspešno uveljavljanje ukrepov za energetsko učinkovitost 
zahteva upoštevanje tehnoloških, gospodarskih, zakonodaj- 
nih, upravnih in finančnih dejavnikov in vzajemno učinko- 
vanje: 

• energetsko učinkovitih in za okolje sprejemljivih tehnologij, 
• energetske cenovne politike in učinkovito rabo spodbuja- 
joče tarifne strukture, 
• informacijskih in izobraževalnih dejavnosti, 
• energetskih merjenj, opazovanj in nadzora oz. spremljanja 
učinkov ukrepov, 
• energetske inšpekcije, 
• davčnih spodbud, 
• subvencioniranih in vladno podprtih programov, 
• mednarodnega sodelovanja. 
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Glavne usmeritve 

V naslednjih letih je treba doseči, da bi stalno povečevali 
energetsko učinkovitost, in sicer tako razmerje med koristno 
in končno energijo kot tudi razmerje med končno in primarno 
energijo. S tem bomo vplivali na obseg rabe energije, nivo 
stroškov za energetske storitve in zmanjševanje vplivov na 
zdravje in okolje. 

Strategija učinkovite rabe energije mora biti usmerjena 
k vsem energetskim porabnikom, k občanom, podjetjem in 
ustanovam. Vedenje, na katero moramo vplivati, se razlikuje 
od porabnika do porabnika, razlikujejo pa se tudi problemi. 
Zaradi tega je izbran področni pristop in integralnost instru- 
mentov oziroma sredstev. 

Usmerjevalni mehanizmi 

Pomemben je obstoj primernih usmerjevalnih mehanizmov za 
učinkovito rabo energije ter učinkovitih sredstev, ki podpirajo 
tržno usmerjenost porabnikov. 

Usmerjevalni mehanizmi morajo biti učinkoviti, skladni s stra- 
tegijo na drugih področjih in s celotno resolucijo o strategiji 
učinkovite rabe in oskrbe z energijo. 

Cene 
Pri cenovni politiki bodo upoštevana priporočila iz Evropske 
energetske listine, da morajo biti cene oblikovane čim bolj 
tržno z upoštevanjem stroškov in koristi varstva okolja, 
z jasnimi in nepristranskimi tržno zasnovanimi usmeritvami, 
oblikovanimi za doseganje učinkovitejše in za okolje 
sprejemljivejše rabe energije. 

Izobraževanje in osveščanje javnosti 

Odgovoren odnos porabnikov do rabe energije je temelj 
celotne strategije učinkovite rabe energije. Cilj ni le prepreče- 
vanje neučinkovite rabe energije, ampak tudi spodbujanje 
sprejemanja novih energetsko učinkovitih izdelkov in tehno- 
logij. 

Javne izobraževalne in motivacijske dejavnosti so pomembno 
sredstvo za dosego tega cilja. 

Veliko je mogoče doseči že z ukrepi, ki ne zahtevajo naložb 
(organizacijska in tehnološka disciplina, primerno vzdrževa- 
nje in premišljeno ravnanje, uvedba meritev po tehnoloških 
verigah, energetski pregledi v podjetjih in zgradbah). 

Energetsko svetovanje 

Energetsko svetovanje porabnikom in vlagateljem bo usmer- 
jeno v uveljavljanje sprejete energetske strategije, samo- 
stojno pripravo ukrepov v podjetjih, zmanjševanja onesnaže- 
vanja okolja in spodbujanje uporabe sodobnih tehnoloških 
rešitev. Usmerjeno bo na težišča rabe. Pristop bo uravnote- 
žen. prav tako izbor med ukrepi, ki ne zahtevajo naložb, 
ampak premišljeno ravnanje, ter naložbami v obstoječe in 
nove zmogljivosti ter zgradbe. 

Pomembno pa je tudi preprečevanje negativnih posledic 
zaradi necelovitega pristopa k učinkoviti rabi (slabo prezrače- 
vanje, vlažnost, slaba razsvetljava ipd). 

Svetovalna dejavnost mora vzbujati zaupanje, biti nebirokrat- 
ska, neodvisna (od izdelovalcev opreme in ponudnikov ener- 
getskih storitev), objektivna in vsaj na začetku brezplačna. 

Predpisi, standardi In sporazumi 

Izdani bodo podzakonski akti, ki bodo definirali predpise, 
navodila ter uporabo standardov za energetsko učinkovitost 

porabnikov in zgradb ter načine državnega spodbujanja smo- 
trnega ravnanja z energijo. 

Pomembni so tudi sporazumi (npr. v gospodarskih dejavno- 
stih) o posebnih ukrepih za učinkovito rabo energije pri uvoz- 
nikih in izdelovalcih energetskih aparatov. 

Pospešena bosta sprejemanje in uveljavljanje standardov za 
energetske naprave, usklajenih z ustreznimi mednarodnimi 
standardi, in uvedena certificiranje ter energetsko in kako- 
vostno deklariranje te opreme. 

Finančna sredstva in spodbude 

Kjer merila za donosnost otežujejo usmeritve naložb v ena'" 
getsko učinkovito opremo in kjer sprejemanje nove ali spi* 
menjene zakonodaje ni predvideno ali še ni možno, bo drža« 
naložbe ustrezno spodbujala. Del razpoložljivih proračunsKi" 
sredstev bo namenjen za javne natečaje za programe in nalož- 
bene projekte, za spodbujanje smotrne rabe in zmanjša"!® 
izgub. Poleg naložbenih projektov bodo spodbujani energe1' 
sko svetovanje v industriji in v široki rabi, izdelava 
energetskih zasnov ter zasnov za podjetja in javne zgradb?' 
izobraževalni, informativni, predstavitveni in drugi progra""' 

Raziskave In razvoj novih tehnologij 

Spodbujani bodo raziskovalni in razvojni projekti kot tu® 
poskusni in demonstracijski projekti tehnologij za učinkov"0 

in za okolje sprejemljivo rabo energije. 

Raziskave bodo usmerjene v pridobivanje znanja, razvoj str®" 
kovnih pristopov in tehnologij na področjih učinkovite raf« 
energije, uvajanja obnovljivih virov energije ter metod z® 
celovito odločanje glede na ukrepe na strani rabe energij®' 
možnosti za zagotavljanje energije, vplive na okolje in drufl' 
narodnogospodarska merila. 

V okviru uveljavljanja Evropske energetske listine bo spodaj 
jan prenos znanja, povezanega z za okolje sprejemljivi 
tehnologijami in učinkovito rabo energije. 

Nosilci dejavnosti učinkovite rabe energije 

Politiko učinkovite rabe energije bo izvajala vlada nep£ 
sredno oziroma po posameznih nosilcih dejavnosti. StJ* 
kovne, tehnične, organizacijske in razvojne naloge pri prog'8' 
mih učinkovite rabe energije bo opravljalo Ministrstvo 1 

gospodarske dejavnosti. Pomembno je upravno sodelova"! 
med različnimi vladnimi resorji pri izvajanju programov uci"" 
kovite rabe energije. 
Glavne dejavnosti ministrstva na tem področju bodo: vsa1"' 
dve leti priprava državnega energetskega programa z vidi* 
učinkovite rabe energije ter okolju sprejemljive, učinkovita'!] ^ 
stabilne oskrbe; nadzorovanje energetske učinkovitosti;'Pj\ 
prava predlogov za subvencije, davčne olajšave in dru9 , 
načine državnega spodbujanja učinkovitega ravnanja z en® . 
gijo; sodelovanje pri pripravi predpisov in standardov za , 
kovito rabo energije, naprav in prometnih sredstev; pripr8l (| 
in spremljanje izvajanja programa projektov učinkovite . 
energije v gospodarstvu, na storitvenem področju in v gosp^ J 
dinjstvih; priprava predlogov in sodelovanje pri izvajanju Pf^ ' 
grama učinkovite rabe energije na področjih, za katera 
odgovorna druga resorna ministrstva; skrb za predstavitve'' 
in informativne dejavnosti za pospeševanje učinkovite rab® ( 
energije; priprava javnih razpisov in pogojev za financiraj 
naložb za povečanje energetske učinkovitosti; organizira"!; ■ 
svetovalne dejavnosti za spodbujanje učinkovite rabe en® jj 
gije z vključevanjem podjetij za energetsko oskrbo, razis^ J 
valnih in izobraževalnih ustanov, združenj porabnikov in st"' J 
kovnih združenj. 
V okviru ministrstva bodo ustanovljene agencija za učinkov^ «, 
rabo energije, direkcija za oskrbo z energijo in direkcija1 t, 
rudna bogastva. 
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g**ravni bo vzpostavljena energetskosvetovalna dejav- 

arm6^6'1. Pornen Pr' uresničitvi programa učinkovite rabe 
I er9ije imajo lokalne skupnosti. Ker bo v okviru pristojnosti 
nji J11*1 ■ sk"Pnosti v prihodnje dan večji poudarek oskrbi in J™°yiti rabi energije, bodo lokalne skupnosti spodbujane, 
(rte .iei0, sprejmejo in spremljajo izvajanje krajevnih 
(() 

r9etskih zasnov. Lokalne skupnosti bodo prevzele odgo- 
nost za komunalno energetiko z določanjem območij 

raj (toplota, plin), sklepanjem koncesijskih aktov ali usta- 
Da „aniem podjetij za oskrbo z energijo (toplota, plin), zlasti 
lokal sPreiemanju energetskih zasnov, ki bodo upoštevale 
lasn po,rebe in t0 strategijo. Sprejete krajevne energetske 
naln 6 ')oc)o P°9°iza naložbene odločitve s področja komu- iu 8 energetike, zlasti pa za morebitno soudeležbo prora- 
ODra ,• ®redstev. Lokalnim skupnostim bo dana pomoč pri «l|anju navedenih nalog. 

tentra''z'rana energetska oskrbna struktura, v kateri bodo 
j.® ne skupnosti bodisi ustanoviteljice podjetij za oskrbo 
j^ergijo (toplota, plin) bodisi koncedent, bo zakonsko ure- 

dan podie,ia za oskrbo z energijo si bodo morala bolj 
kih ln ati za učinkovito rabo energije pri končnih porabni- n dajati večji poudarek energetskim storitvam. 

'abe9 naštetih ustanov bodo v izvajanje strategije učinkovite i'energij0 vključene tudi razvojne, raziskovalne in izobra- 
tr*

lne organizacije, svetovalne organizacije, izdelovalci 
96tske opreme, strokovna združenja in društva. 

'^la dejavnosti 

Sljeni Cj|j strategije učinkovite rabe energije zahteva 
^nie energetske učinkovitosti na vseh področjih rabe 
('Oc Nujno je delovanje v smereh, kjer so težišča rabe: «v ®sna toplota v industriji, ogrevanje prostorov (gospodinj- 
"|otu'aVne in druge zgradbe, gospodarstvo), raba goriv v pro- 0btB

u
k
ter energetska oskrba gospodinjstev in gospodarskih 

darstvo 

»iLpetsk° učinkovitost je možno povečati tudi ob sprejemlji- 
^rn 9ani«h z uporabo že preizkušenih tehnologij pri vračil- ■ r°ku treh do pet let, pa tudi krajših. To potrjujejo do zdaj 
„n ni energetski pregledi in izkušnje razvitih držav. Pri 
in I® treba upoštevati razlike pri ukrepih učinkovite rabe 

»'le med posameznimi industrijskimi panogami. 

" Na°h9®an'e man)^e specifične rabe energije na enoto proiz- t 'i fgL ,reba povečati izkoristke v proizvodnji, pretvarjanju Bl energije, uvajati soproizvodnjo elektrike in toplote, 
Wrab° obnovljivih virov, podpirati nadomeščanje okolje- weno neprimernih goriv s kakovostnejšimi. 
i« 

go zastavljenega cilja bo v industrijskih podjetjih 
'°^na sPrememba odnosa do rabe energije. Cilj bo možno 
•lav 'e ob predpostavki, da bodo ob siceršnji pomoči ^5, 6 industrijska podjetja sama prevzela polno odgovor- 

y 'lav 8 uresničevanje programa učinkovitejše rabe energije. t r,0jj'
a predvideva sveženj programov tako pri predstavitvi 

it tys?°s,i učinkovite rabe energije in zakonodaje kot tudi pri 
fi "avah in razvoju ter spodbujanju s finančnimi sredstvi. 

j^Predju bodo: predstavitveni in izobraževalni programi. 
i|6 9®tski pregledi, izdelava energetskih zasnov, spodbuja- 
Oergetskc učinkovitih naložb in spodbujanje proizvodnje 
^ 9stsko učinkovitih aparatov in naprav. Na podlagi zakon- 
II obveznosti o ekološkem knjigovodstvu (z energetskimi 
0Or^

arn' z vrsto in lastnostmi obremenjevanja okolja) bodo 
„*°čjo energetskih pregledov spodbujane izdelave ener- 

1 rjr Zasnov podjetij glede rabe in oskrbe z energijo (inte- 
energetsko-okoljevarstvena zasnova). Pri izdelavi teh 

zasnov bo treba upoštevati to strategijo, že izdelane krajevne 
energetske zasnove, ukrepe za povečevanje energetske učin- 
kovitosti ter proučiti možnosti za rabo odpadne toplote in 
soproizvodnjo elektrike in toplote. 

Spodbujanje energetskih zasnov, postavljanje energetskih 
ciljev in nadzor so energetsko, okoljevarstveno in strukturno 
sredstvo, ki naj bi bilo strokovna pomoč industrijskim podjet- 
jem pri učinkoviti rabi energije in pripravi kakovostnih nalož- 
benih projektov za kakovostno naložbeno odločanje v po- 
djetjih. 

Prav tako bo spodbujana proizvodnja energetsko učinkovitih 
aparatov in naprav, z namenom da bi se povečali njihova 
učinkovitost in konkurenčnost (z obveščanjem porabnikov, 
standardi o energetski učinkovitosti, preverjanjem (certificira- 
njem) in označevanjem specifičnih kazalcev rabe energije). 

V industriji bo plin v procesih za pridobivanje toplote pa tudi 
v nekaterih napravah za soproizvodnjo toplote in električne 
energije postopno zamenjeval premog in tekoča goriva 
(mazut). Z revitalizacijami tehnologij in prestrukturiranjem 
industrije se bodo izboljšali izkoristki naprav. Delež soproiz- 
vodnjo toplote in električne energije bo naraščal. Spodbujano 
bo oddajanje proizvedene električne energije in toplote 
v javna omrežja, destimulirano pa bo čezmerno oddajanje 
odpadne toplote v okolje. 

Spodbujane bodo naložbe v postroje za rekuperacijo 
odpadne toplote, soproizvodnjo toplote in električne energije, 
energetsko optimiranje tehnoloških postopkov, ukrepe za 
učinkovito rabo energije, računalniško podprt energetski 
management, itd. Spodbujana bodo skupna vlaganja, spora- 
zumi o energetskih storitvah itd. 

Gospodinjstva 

Zastavljene cilje je mogoče doseči z učinkovitim in ustreznim 
ogrevanjem, hlajenjem in prezračevanjem zgradb ter pripravo 
tople vode, ustrezno toplotno zaščito zgradb, uporabo meril- 
nikov toplote in obračunom stroškov po dejanski rabi energije 
za ogrevanje in pripravo tople vode, vgradnjo termostatskih 
ventilov in uporabo energetsko učinkovitih gospodinjskih 
aparatov. Preučen bo način preverjanja (certificiranja) in 
označevanja specifičnih kazalcev o rabi energije pri gospo- 
dinjskih aparatih. 

V široki rabi, predvsem v gospodinjstvih in storitvenih dejav- 
nostih, bo pri ogrevanju prostorov in za sanitarno vodo spod- 
bujan postopen prehod na daljinsko ogrevanje, pa tudi na 
plin. Pospeševana bo raba obnovljivih virov energije. K izbolj- 
šanju energetske učinkovitosti naj bi pripomogli boljša 
toplotna izolacija stavb, nova generacija električnih aparatov 
in boljši izkoristki naprav za pridobivanje toplote iz fosilnih 
goriv. 

Program na tem področju je usmerjen v osveščanje in izobra- 
ževanje, energetsko svetovanje, energetsko sanacijo zgradb, 
novogradnje, uvajanje merjenja toplote in obračunavanja 
stroškov po dejanski rabi, zamenjavo aparatov z energetsko 
bolj učinkovitimi ter v reciklažo. 

V naslednjih petih letih bo treba organizirati mrežo energet- 
skih svetovalcev, ki bodo pokrili celotno območje Slovenije. 
S svetovanjem občanom ter sodelovanjem v različnih akcijah 
izobraževanja in obveščanja bodo svetovalci ustvarili ugodne 
razmere, ki bodo spodbudile zanimanje za učinkovito rabo 
energije. Za izpolnitev te naloge bo treba stalno usposabljati 
ustrezne strokovnjake in zagotoviti ustvarjalno sodelovanje 
vodstva lokalnih skupnosti ter spodbujati širitev energetsko- 
svetovalne mreže po vsej Sloveniji. V sodelovanju z ustrez- 
nimi strokovnimi ustanovami (univerzi, inštituti, Zveza potroš- 
nikov, združenja) ter v sodelovanju z javnimi občili bodo 
izvajane akcije za oblikovanje splošnega ozračja za učinko- 
vito rabo energije. Pripravljeno bo informacijsko gradivo. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo v skladu s svojimi 
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pristojnostmi sprožilo postopek za sprejem gradbenih norma- 
tivov ter pripravo pravilnika za merjenje toplote in obračuna- 
vanje stroškov. 

Posebna pozornost bo posvećena programu energetske 
sanacije zgradb, v okviru katerega bodo pripravljene stro- 
kovne podlage za odločitve pri gradbeni sanaciji objektov ter 
sanaciji naprav in napeljav z vidika zmanjšanja toplotnih 
izgub. Spodbujeni bodo energetski pregledi zgradb, ki lahko 
med drugim zaščitijo tako stanodajalce kot najemnike pred 
previsokimi ogrevalnimi stroški, služijo pa tudi kot eno od 
meril kakovosti pri prometu z nepremičninami. 

Kmetijstvo 

Z dejavnim povezovanjem obstoječe kmetijske svetovalne in 
javne gozdarske službe z energetskosvetovalno mrežo v Slo- 
veniji je treba izboljšati obveščenost o možnostih za učinko- 
vito rabo in oskrbo z energijo, uporabo energetsko učinkovi- 
tih tehnologij in metod ter lastno proizvodnjo energije v kme- 
tijstvu in gozdarstvu. 

Programi bodo namenjeni predvsem spodbujanju kmetij 
k ustrezni delitvi dela in naložb v skupne naprave in sisteme 
za oskrbo z energijo in k razširjanju osnovnega vedenja 
o učinkoviti rabi energije. .Z demonstracijskimi projekti bo 
spodbujeno zanimanje za rabo obnovljivih virov, ki lahko 
zmanjšujejo energijsko odvisnost kmetij, in to z izrabo mož- 
nosti, kot so: pasivni in aktivni solarni sistemi, učinkovita raba 
energetskega potenciala gozdov (redčenje, boljši izkoristki 
kurišč, pa tudi izgradnja skupnih naprav za ogrevanje vasi), 
raba drugih vrst biomase, male hidroelektrarne, raba oddane 
toplote (npr. živali in odpadne toplote pri hlajenju mleka) 
s toplotno črpalko. 

Šolstvo 

Učinkovita raba energije in oskrba z energijo mora biti pri- 
merno vključena v izobraževalne programe na vseh ravneh 
izobraževanja in učnega procesa. V ta namen bosta spodbu- 
jeni sodelovanje energetskih svetovalcev pri pripravi izobra- 
ževalnih programov kot strokovna pomoč učiteljem pri izpe- 
ljavi učnih ur in stalno izobraževanje tehničnih strokovnjakov 
za učinkovitejšo rabo energije v šolah. 

Javni sektor 

Za usklajevalne dejavnosti učinkovite rabe energije v posa- 
meznih ministrstvih bo pri vladi ustanovljen medresorski 
odbor za učinkovito rabo energije, pri čemer bo posebna 
pozornost posvečena učinkoviti rabi energije v javnih ustano- 
vah ne le zaradi načel dobrega gospodarjenja, ampak tudi kot' 
zgled drugim porabnikom. 

Javni sektor mora z gospodarjenjem, prenovami in novograd- 
njami zgledno spoštovati načela učinkovite rabe energije in 
oskrbe z energijo. Spodbujano bo priključevanje na mreže 
daljinskega ogrevanja pa tudi plina. Naložbe v javnem sek- 
torju bo mogoče izvajati le kot zgled učinkovite rabe energije. 

Promet 

Težišče programa učinkovite rabe energije bo na preusmeritvi 
prometnih tokov ter spodbujanj nakupa in uporabe energet- 
sko varčnih in za okolje primernih vozil ter smotrnega rav- 
nanja. 

Dolgoročno so predvideni ukrepi pri prestrukturiranju pro- 
metnih tokov, v potniškem prometu povečanje deleža javnega 
prometa, zmanjšanje povprečne rabe naftnih derivatov in 
postopno prehajanje s cestnega na železniški prevoz. 

Zmanjšanje rabe energije v prometu bo možno doseči s:1 

postopnim znižanjem povprečne rabe goriv v cestnem pro- 

metu (tudi z obdavčitvijo, sorazmerno prostornini motorja ter 
obratno sorazmerno povprečni rabi goriva /km in obsegu 
emisij); povečanjem privlačnosti ponudbe železniškega pro- 
meta in drugih javnih prevoznih sredstev; preusmerjanjem 
tovornega prometa (povečevanje deleža železniškega prO' 
meta); nadaljnjim razvojem in posodobitvijo javnih prevoznih 
sredstev in tehničnih lastnosti teh sredstev. 

OSKRBA Z ENERGIJO 

Dolgoročna strateška usmeritev pri zadostni in zanesljiv 
oskrbi z energijo je doseganje hitrejše rasti bruto domačega 
proizvoda od rasti končne energije, čim manjše rasti primarne 
energije in čim manjše rasti energetske odvisnosti. 

Pri oskrbi z energijo bodo upoštevana naslednja izhodišča: 
• izkoriščanje vseh tehničnih zmogljivosti za učinkovito rabo 
energije ter za rabo domače in obnovljive energije (hidroener- 
gija, sončna energija, toplota iz okolja in geotermalna ener- 
gija, biomasa in odpadna toplota iz industrijskih procesov). 
• uporaba tehnologij za pridobivanje, prenos in distribucij0 

energije z narodnogospodarsko visoko učinkovitostjo, 
• postopno zmanjšanje rabe fosilnih virov energije, 
• izkoriščanje prostorskih potencialov ob hkratnem varova- 
nju okolja pred negativnimi vplivi, 
• odstranitev pravnih in administrativnih ovir, ki prepreči ^ 
jejo povečanje energetske učinkovitosti in rabo obnovljiv1" | 
virov. | 

Glede na to da ima Slovenija malo energetskih virov in da i® , 
njena sedanja energetska odvisnost približno dve tretjin' j 
moramo tudi v prihodnje računati z uvozom večjega del« s 
potrebne energije. Med oblikami končne energije lahko dol*® j 
zadovoljujemo le potrebe po večjem delu električne energ'1 ; 
in delu toplotne energije. Realni domači energetski viri 
zaloge lignita v Velenju in rjavega premoga v Zasavju te ( 
obnovljivi viri, predvsem hidroenergetski potencial slovensk1 t 
rek in biomasa, pa tudi geotermalna in sončna energija te ( 
toplota okolja. S temi viri bo mogoče doseči, da bo narašča- t 
nje energetske odvisnosti upočasnjeno. o 

Po zniževanju energetske intenzivnosti (rabe primarne en®r„ s 
gije na enoto bruto domačega proizvoda) v prvih letih po 1™ 
in naraščanju v zadnjem desetletju, kar je pretežno posledic 
spreminjanja obsega bruto domačega proizvoda, manj P . 
posledica dejavnih premikov v odnosu do rabe energije-' 
v prihodnje treba doseči zmanjševanje energetske intenzivni 
sti. Zastavljeni cilj zmanjšanja energetske intenzivnosti za" 
teva tudi postopno spreminjanje sedanje strukture gospoda 
stva in pospeševanje razvoja storitev, energetsko manj inte° ' 
zivne proizvodnje in tehnologij. 

Razmerje med končno in primarno energijo v energetskef" J 
sistemu Slovenije se bo povečevalo s povečanjem dele* » 
vodne energije v skupni primarni bilanci, prestrukturiranja!" « 
termoenergetskih objektov (revitalizacije in posodobitve)' J 
učinkovitejšo rabo energije ter potrebnim nadomeščanje"1 ' 
goriv. sfc 

I 
m 

Električna energija I 

Na podlagi razmer v gospodarstvu, zlasti predvidenem oživli® 
nju, prestrukturiranju in uvajanju varčnejših tehnologij ' 
racionalizacijskih ukrepov tako v energetskem gospodari* Sj 
kot pri porabnikih bo za zagotovitev stabilne oskrbe z el® 
trično energijo treba: 0. «1 
• povečati učinkovitost pri pridobivanju, prenosu in distriP lir 
ciji električne energije, Jsi 
• spodbujati učinkovito rabo energije, >ai 
• postopno uvesti realnejše cene električne energije in Pr '1 
učiti tarifni sistem, 
• poskrbeti za stabilnejša cenovna razmerja med posam® 
nimi vrstami energije (z davčno politiko), v katerih bo uP°"m i9ti 
vana internalizacija zunanjih stroškov, spodbujanje rajj° ^ 
domačih in obnovljivih virov (v okviru sprejetih dolgoroč" jih 
usmeritev), ,ri( 
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• sprejeti in uresničevati liberalizacijo trga primarne in elek- 
trične energije v skladu s priporočili Evropske energetske 
■istine in njenimi protokoli. 

*a zadovoljevanje predvidene rabe električne energije bo 
r«ba poiskati optimum naslednjih vrst ukrepov, ki so pravi- 
0rna povezani s finančnimi vlaganji in družbeno sprejemlji- 
vo, ter temeljijo na celovitem načrtovanju rabe in oskrbe 
^energijo: 
• obnavljanje, posodabljanje (vključno z okoljevarstveno 
sanacijo) in nadomeščanje obstoječih elektrarn, 
• Povečanje obsega kvalificirane proizvodnje, 
• Ugotavljanje medsebojne pomoči s sosednjimi in drugimi 
e|ektroenergetskimi sistemi ter morebitni občasni pogodbeni 
nakupi zmogljivosti v tujini, 
' 9radnja novih elektrarn z značilnostmi, prilagojenimi 
Potrebam elektroenergetskega sistema, ter ustrezno sprejem- 
wostjo za okolje, 
• razvoj prenosnega in distribucijskega omrežja. 

Kvalificirana proizvodnja 

^oizvodnja električne energije, ki dosega zelo visok izkori- 
s,6k ali izkorišča odpadke ali obnovljive energetske vire 
gospodarsko in okoljevarstveno primerno, bo določena kot 
'"alificirana proizvodnja. Cilj je do leta 2010 podvojiti delež 
Pridobivanja energije kvalificiranih proizvajalcev. Za to je 
Potrebna gradnja novih proizvodnih zmogljivosti kvalificira- 
"'h proizvajalcev, s čimer bi povečali obseg izkoriščenih 
^ogljivosti, predvsem v soproizvodnji v industriji in daljin- 
am ogrevanju mest z uporabo plinske tehnologije, pa tudi 
Pri izkoriščanju biomase, malih hidroelektrarn in geotermalne 
Orgije. 

^aditev tovrstnih postrojev je odvisna tudi od karakteristike 
j^remenitve, primernih odkupnih cen električne energije in 

goriv. Za povečanje graditve kvalificiranih postrojev bodo 
Potrebni finančne spodbude in ustrezno urejeni odnosi pri 
"dkupu in prodaji ob upoštevanju posebnih značilnosti in 
0l,1ejitev kvalificiranih proizvajalcev, kadar bo to narodnogo- 
^°darsko smotrno. 

Vnosno in distribucijsko omrežje 

^'ji razvoja prenosnega in distribucijskega omrežja so: 

^Posodobitev tehničnega sistema vodenja elektroenerget- 
ika omrežja Slovenije (republiški in distribucijski centri 
jenjaj, 
T obnova in posodobitev prenosnega omrežja, 
' Poenotenje in preureditev distribucijskega omrežja na 
,aPetostne nivoje 110, 20 in 0,4 kV (predelava oziroma opusti- 

delov sistema, ki še obratujejo, na 35 kV in 10 kV), 
: zniževanje izgub v elektroenergetskem sistemu, 
' izboljšanje kompenzacije jalove energije v elektroenerget- 

sistemu, 
.dograditev in povečanje zmogljivosti prenosnega sistema 

kV vzhod-zahod 
' kakovostna oskrba posameznih regij, upoštevaje enako- 

6fen razvoj posameznih območij. 

^delovanje z in med uporabniki električne energije 

?.''i razvoja sodelovanja z in med uporabniki je doseči z zna- 
jdi pristopi vodenja rabe ugodnejše pogoje v omrežju za 
Jprbo z električno energijo, ekonomsko upravičeno zmanj- 
kuje investicij v elektrarne za pokrivanje vršnih obremenitev 

Povečanje rezerve za pokrivanje obremenitev. 

^.odjemalce električne energije, ki so se pripravljeni prilaga- 
ti razmeram v elektroenergetskem sistemu, bodo ponujene 
.'Zlične ekonomsko upravičene opcije v tarifnem sistemu, kar 
v bo spodbudilo k sodelovanju s podjetji za oskrbo z elek- 

•"Cno energijo. 

Izdelane bodo študije upravičenosti drugje uveljavljenih siste- 
mov vodenja odjema v široki rabi (gospodinjstva in mala 
podjetja) v naših razmerah. Posodobljeni oz. na novo bodo 
zgrajeni sistemi za krmiljenje odjema, kjer bodo študije izved- 
ljivosti pokazale njihovo upravičenost, 

Sodelovanje v Združenju evropskih elektroenergetskih 
sistemov 

Elektroenergetski sistem kot celota mora zagotoviti svoje 
učinkovito tehnološko sodelovanje s sosednjimi elektroener- 
getskimi sistemi in interkonekcijo UCPTE. 

Najnujnejša naloga slovenskega elektroenergetskega sistema 
je izboljšanje zanesljivosti oskrbe in izpopolnitev pogojev za 
samostojno sodelovanje v Združenju evropskih elektroener- 
getskih sistemov (UCPTE). Na najbolj gospodaren način je 
potrebno zagotoviti 150 MW dodatne rezervne in regulacijske 
moči. 

Poleg tega je treba zlasti s pospešenim vzdrževanjem in 
obnovo ter posodobitvijo starejših elektrarn zagotoviti nji- 
hovo razpoložljivost (vsaj na sedanji ravni) in izboljšati nji- 
hovo prilagodljivost spremenjenim potrebam elektroenerget- 
skega sistema. 

Hidroelektrarne 

Vodni energiji je treba dati prednost pri oskrbi z električno 
energijo, ker je obnovljivi energetski vir in je z okoljevarstve- 
nega vidika manj oporečna, če so pri posegih spoštovane 
okoljevarstveno in prostorske zahteve. 

Dolgoročna strateška usmeritev je povečevanje izkoriščenosti 
slovenskega hidroenergetskega potenciala in povečanje 
deleža hidroenergije v primarni bilanci. Da bi dopolnili sliko 
možnega izkoriščanja hidroenergetskega potenciala Slove- 
nije, je treba določiti možne in sprejemljive posege, tudi na 
manjših vodotokih, na tej podlagi dopolniti prostorskouredi- 
tvene plane in upoštevati naravovarstvene, prostorske, ener- 
getske in gospodarske vidike (npr. kmetijstvo, turizem, pro- 
met). 

Hidroelektrarne (HE) naj bi obratovale praktično neomejeno 
dolgo. Treba pa jih je posodabljati in pri tem njihove značilno- 
sti prilagajati perspektivnim potrebam elektroenergetskega 
sistema Slovenije ter preprečevati in odpravljati neželene 
vplive (npr. zaproditev oziroma zamuljenje v rečnih strugah). 

Obnova, zlasti pa novogradnje, morajo vključevati večnamen- 
ski pristop, zato je treba pri načrtovanju in gradbenih posegih 
upoštevati poleg energetskih še druge vidike (kmetijstvo, turi- 
zem, promet) ter prilagajati elektrarne okolju in ne obratno. 

Termoelektrarne 

Dolgoročna strateška usmeritev ]e ohranjanje sprejemljivega 
obsega pridobivanja električne energije na obstoječih lokaci- 
jah termoelektrarn (TE) in predvidenih novogradnjah, zlasti 
soproizvodenj. 

Zaradi krajše življenjske dobe termoelektrarn od hidroelek- 
trarn in zaradi tehnološkega napredka, zlasti pa zaradi potreb 
elektroenergetskega sistema (EES) in zahtev po okoljevar- 
stveni sanaciji, je treba izvesti predelave termoelektrarn, ki naj 
omogočijo: 

• izpolnjevanje zahtev po varovanju zdravja in okolja 
z zmanjšanjem emisij najmanj na raven, določeno z zakoni in 
mednarodnimi konvencijami, 
• večjo prilagojenost potrebam EES (pokrivanje vršnih obre- 
menitev, vključno s pogostimi ustavitvami in zagoni), 
• izboljšanje izkoristka z uvajanjem tehnologij, kot je npr. 
plinsko-parni proces, prehod na soproizvodnjo toplote in 
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električne energije ali prilagojenost za eventualno sežiganje 
nekaterih vrst odpadkov, 
• obnavljanje ter posodabljanje sistemov vodenja in drugih 
naprav s krajšo življenjsko dobo. 

Po izteku pribl. 60% projektno predvidene življenjske dobe, ki 
jo navadno ocenjujejo na okoli 25 let, je treba pričeti 
s postopno zamenjavo kritičnih sklopov. To pomeni, da 
moramo za TE s starostjo nad 15 let računati s povečanim 
vzdrževanjem, v katero mora biti vključeno tudi postopno 
obnavljanje izrabljene opreme. Podobno velja za JE, pri kateri 
se poleg navedenih pojavljajo še stroški dodatnih varnostnih 
ukrepov. 

Jedrska elektrarna 

Strateška usmeritev je zagotavljanje visoke varnostne in obra- 
tovalne ravni jedrske elektrarne Krško (JEK) med obratova- 
njem in po ustavitvi ter postopno ustvarjanje pogojev za varno 
razgradnjo. 

V letu 1992 je takratno Ministrstvo za energetiko naročilo 
študijo o izvedljivosti zapiranja JEK, ki je predčasno zapiranje 
obdelala z različnih vidikov - pravnih, političnih, socioloških, 
gospodarskih, stališča elektroenergetskega sistema, varnosti, 
varovanja okolja. Študija ugotavlja, da je predčasno zapiranje 
JEK neupravičeno, dokler elektrarna dosega visoko obrato- 
valno in varnostno raven, in da je za Slovenijo smiselno 
nadaljnje delovanje JEK pri ustrezni sprotni izvedbi in nad- 
zoru varnostnih zahtev, kot to predvidevajo mednarodni stan- 
dardi. 

Pred sprejetjem odločitve o ustavitvi JEK je treba zagotoviti 
pravočasno in ustrezno uresničitev ukrepov za zanesljivo 
energetsko oskrbo. Odločitev o ustavitvi JEK bi bilo treba 
sprejeti vsaj 10 let vnaprej - hkrati z ukrepi za njeno energet- 
sko nadomestitev. Uresničitev teh ukrepov pa bi bilo treba 
redno spremljati in ob morebitnih spremembah okoliščin 
ustrezno prilagajati dokončni rok ustavitve. 

Za zagotovitev čim višje stopnje varnosti in razpoložljivosti 
elektrarne, dokler bo obratovala, je potrebno realizirati pro- 
jekte iz priporočil mednarodnih misij, ki so gosopdarsko 
upravičeni. 

S stiskanjem nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov 
(NSRAO) in s spremembo tehnologije ter posledičnim zmanj- 
šanjem nastajanja odpadkov bo v povezavi s predvideno raz- 
širitvijo začasnega skladišča pridobljeno prehodno skladišče 
do konca delovanja elektrarne. Pri slednjem in pri iskanju 
lokacij za odlagališče NSRAO je bistvenega pomena sodelo- 
vanje z lokalno skupnostjo. Potrebno bo dokončati strategijo 
odlaganja visokoradioaktivnih odpadkov. 

Skladno z zakonom je treba konstituirati sklad za dekomisijo 
(razgradnjo) JEK in za odlagališče radioaktivnih odpadkov, ki 
se bo napajal iz cene pridobljene električne energije v JEK. 

Osnovni program graditve objektov 

Obseg novogradenj je opredeljen tako, da bodo pokrite 
potrebe po regulacijski in rezervni moči v skladu z merili in 
zahtevami UCPTE, nadomeščena izpadla moč zaustavljenih 
termoelektrarn in zadovoljene dodatne potrebe, ki se bodo 
izkazale kot nujne po izrabi energetsko in gospodarsko smo- 
trnih ukrepov za zniževanje rasti rabe. 

Na elektroenergetskih napravah v Sloveniji so potrebne neka- 
tere rekonstrukcije za zmanjšanje vpliva na okolje, za poveča- 
nje zanesljivosti in učinkovitosti sistema proizvodnje, prenosa 
in distribucije električne energije. 

Posebna pozornost je posvečena obnovljivim virom. 

Osnovni program graditve domačih objektov in drugih ukre- 
pov za zagotavljanje oskrbe obsega: 

• obnovo in doinštaliranje HE na Dravi, 
• okoljevarstveno sanacijo 4. in 5. bloka TE Šoštanj, 
• obnovo in doinštaliranje HE na spodnji Soči (HE Plave I+1, 

HE Doblar I+ 11), 
• gradnjo HE na spodnji Savi, obnova in doinštaliranje HE 
zgornji Savi, 
• postopno gradnjo objektov za soproizvodnjo elektricr 
energije in toplote (Maribor, Ljutomer* in drugi), . 
• postopno gradnjo malih HE*, večnamensko izrabo vod0L 
kov za pretočne (npr. del Mure*) in akumulacijske objs1* 
(npr. Učja) ter postopno gradnjo naprav za rabo drug 
obnovljivih virov*, 
• povečanje moči JE Krško ob zamenjavi uparjalnikov, 
• gradnjo plinske turbine v PE Brestanica in preuredi' 
obstoječih turbin tudi za rabo plina, 
• gradnjo nadomestnega objekta v TE Trbovlje," , 
• zagotovitev dodatne rezervne in regulacijske moči na n'i 
bolj gospodaren način, 
• gradnja, obnova in rekonstrukcija prenosnega in distriD 
cijskega omrežja, 
• gradnja RTP 400/110 kV Krško. 

Z znakom * so posebej označeni objekti, za katere študij® 
izvedljivostiše niso izdelane oziroma končane. Z znako^ 
pa je označen objekt TE Trbovlje, za katerega bo štuoi 
izvedljivosti, ki bo podlaga za odločitev o objektu, P'e" 
doma končana do konca septembra leta 1995. 

Program zagotavljanja zanesljive oskrbe bo v sodelovanj 
z javnimi podjetji za distribucijo in prenos električne ener*:L 
pripravilo javno podjetje Elektrogospodarstvo Slove"! 
- razvoj in inženiring ter ga predložilo vladi. 

Javno podjetje za prenos bo pripravilo program obnavljani3 J 
novogradenj v prenosnem omrežju. Javna podjetja za dis 
bucijo bodo pripravila podroben prioriteni program obna'"L 
nja in novogradenj v distribucijskem omrežju, upošteval 
tudi vse ekonomsko upravičene možnosti sodelovanja z uP" 
rabniki in lokalnimi viri električne energije. 

Tekoča goriva 

Pri tekočih gorivih je poleg zagotavljanja količinsko zad°^ 
Ijive oskrbe pomembna tudi kakovostna in za okolje spe0!®« 
Ijiva oskrba. V fazi izdajanja so slovenski standardi, ki 
tudi s svojimi zahtevami glede dopustne vsebnosti svinca 
aromatov v motornih bencinih ter žvepla v dieselskem g°r'( 
in ekstra lahkem kurilnem olju povsem usklajeni s tr®n,,lv 
veljavnimi evropskimi standardi oziroma nacionalnimi s'"j 
dardi držav, ki glede teh zahtev spadajo med vodilne v Evr°P 

Zanesljiva oskrba porabnikov s tekočimi gorivi zahteva gf3 jj 
tev primernih skladišč. V prvi fazi je zato treba predvi" 
dokončanje skladišča tekočih goriv v Srminu, v nasledjv 
fazah pa še rekonstrukcijo in posodobitev obstoječih loKaln. 
skladišč iz okoljevarstvenih razlogov. Treba bo tudi ProUL 
primernost gradnje objektov (produktovodov) za prenos te* 
čih goriv. 

H kakovosti oskrbe Slovenije z naftnimi derivati bo vdjjj 
pripomogla tudi konkurenca med podjetji, ki se že pojaV''f 
Zanesljivost oskrbe porabnikov z naftnimi derivati lahko p°\, 
čajo tudi lastna nahajališča surove nafte, zato bo treba Pol

|( 
raziskav v Sloveniji vsaj del raziskav za nahajališča nafl® 
plina usmeriti tudi v tujino. 

Rafinerija nafte v Lendavi vpliva na strukturo virov osK^ 
z naftnimi derivati s tem, da je del za oskrbo potrebne su^L 
nafte predelan v državi. Njena dolgoročna poslovna persp^ 
tiva je povezana s tehnološko posodobitvijo, s katero bo la" 
zadovoljevala okoljevarstvene in tržne zahteve. 

Zaradi praktično popolne uvozne odvisnosti je oskrba 
blike Slovenije z naftnimi derivati občutljiva na vsa nihanj3 .p 
svetovnem trgu. Zato je treba postopoma priti do primaj 
zalog nafte in/ali naftnih derivatov, ki bodo povečale zanesL 
vost oskrbe. Države Evropske zveze so sprejele obveznost. 
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s svojimi zalogami pokrivajo najmanj 90 dni oskrbe. Tudi 
"Sloveniji bo na osnovi predpisov Evropske zveze zakonsko 
opredeljen obseg zalog. Zakonsko bo opredeljen rok, do kdaj 
bodo tako opredeljene zaloge oblikovane, način pokrivanja 
stroškov ustvarjanja in vzdrževanja zalog. Za uresničitev te 
naloge je treba sprejeti ustrezne predpise. 

Plin 

Plin je primeren za nadomeščanje ekološko manj ustreznih 
9oriv. V primeru nadomeščanja domačih goriv z uvoznim 
Plinom je potrebno tudi v prihodnje zagotavljati strateško 
zanesljivost oskrbe z raznoterostjo virov, zalogami plina in 
nadomestnih goriv ter upoštevati možna nihanja cen na sve- 
tovnem tržišču. 

Pogoj za širitev in novogradnje plinske distribucijske mreže je 
sPrejetje ustrezne pravne in tehnične regulative. 

Zemeljski plin 

dednost lege Republike Slovenije in našega plinovodnega 
sistema je, da je Slovenija priključena na mednarodne plino- v°de, po katerih se Evropa oskrbuje pri največjih svetovnih 
Proizvajalcih in izvoznikih zemeljskega plina, Rusiji in Alžiriji, 
'a Republiko Slovenijo bi k diverzifikaciji dobav še dodatno 
Prispevala povezava s terminalom za utekočinjen zemeljski 
Plin, ki ga mednarodni konzorcij interesentov iz srednjeevrop- 
skih držav namerava zgraditi na otoku Krku. 

^reba je omogočiti razpoložljivost zemeljskega plina v vseh 
slovenskih regijah. Spodbujan bo razvoj magistralnega in 
"istribucijskega omrežja. Pri distribuciji pa bo treba zagoto- 
vi konkurenco in na podlagi razpisov dajati koncesije za 
oskrbo izvajalcem, ki bodo poleg zanesljive in cenovno spre- 
l®mijive oskrbe lahko zagotavljali tudi del finančnih sredstev 
*a gradnjo in širitev lokalnih plinovodnih omrežij. 

Paradi praktično popolne uvozne odvisnosti in sezonske 
"oenakomernosti v rabi je treba v prihodnje oblikovati zaloge 
2®nieljskega plina v Sloveniji, vključno z gradnjo podzemnega 
8kladišča. 

J^abo zemeljskega plina za pridobivanje električne energije je 
(Poleg obstoječih manjših industrijskih elektrarn) možno pri- 
čakovati srednjeročno (Toplotna oskrba Maribor in TE Bresta- 
J'ca), dolgoročno pa jo bo možno zagotoviti z dodatnimi 
*°'ičinami zemeljskega plina in z ustreznimi naložbami. 

T#kočl naftni plin 
Kier zaradi previsokih vlaganj ne bo možna priključitev na 
Plinovodno omrežje, bo plinifikacija potekala na podlagi teko- 
ma naftnega plina. V krajih, kjer bo priključitev na plino- 
yodno omrežje izvedena kasneje, pa je treba distribucijsko 
°mrežje zgraditi tako, da bo možen prehod na zemeljski plin. 
Predvideno je povečevanje rabe tekočega naftnega plina za 
°skrbo široke rabe, kjer naj tekoči naftni plin nadomesti rabo 
°koljevarstveno manj primernih goriv za ogrevanje. 

Poučiti bo treba možnost gradnje terminala za tekoči naftni 
Plin, če bodo študije - tudi naravovarstvene - pokazale 
Opravičenost take gradnje. _ _. 

^•mog 

domači premog 

jjomači premog je ena od strateških rezerv Slovenije, kar mu aaje določeno prednost pred uvoženimi fosilnimi viri, vendar 
Pa bo zaradi okoljevarstvenih razlogov njegova raba usmer- 
jana na termoenergetske objekte. Domači premog bo gorivo 
v termoelektrarnah z vgrajenimi napravami za razžveplanje, 
razdušičenje in odpraševanje dimnih plinov oziroma drugimi 

za okolje sprejemljivimi tehnologijami. Z novimi tehnologi- 
jami, soproizvodnjami in gradnjo toplovodnih omrežij pri ter- 
moenergetskih objektih obstajajo pomembni potenciali za 
boljšo rabo domačega premoga. 

Premogu je posvečena pozornost ne le zaradi domačih zalog, 
temveč tudi zato, ker je poleg obnovljivih virov najpomemb- 
nejši domači energetski vir, ki prispeva k zanesljivosti oskrbe 
in zmanjševanju energetske odvisnosti. 

Za končno rabo je domači premog problematično gorivo, saj 
pretežno razpolagamo le z vrstami, ki močno onesnažujejo 
okolje. To velja zlasti za rabo v majhnih kuriščih, kjer ni 
možno zgraditi cenovno sprejemljivih čistilnih naprav, zato 
bodo majhna kurišča prešla na čistejša goriva, zlasti biomaso, 
plin, tekoča goriva, kjer pa to še ne bo možno, pa na najboljše 
vrste domačega premoga, delno pa tudi uvoženi premog 
z nizko vsebnostjo žvepla in težkih kovin. 

Proizvodnja domačega premoga se v naslednjih letih naj ne bi 
bistveno spreminjala, spreminjala pa bi se področja rabe. Na 
podlagi dolgoročnih pogodb o dobavi premoga, temelječih 
na konkurenčnih cenah, bo Rudnik lignita Velenje oskrboval 
TE Šoštanj s predvidoma do 4 mio t lignita na leto, premogov- 
nika Trbovlje in Hrastnik, ki bosta še edina kopala rjavi pre- 
mog po letu 1996, pa naj bi oskrbovala TE Trbovlje** in 
TE-TO Ljubljana* s predvidoma do 1 mio t na leto. 

Prenehanje odkopavanja premoga in prestrukturiranje v pre- 
mogovnikih Senovo, Kanižarica in Zagorje je zaradi obsežnih 
in zahtevnih dejavnosti zakonsko urejeno in bo financirano iz 
proračuna. 

Uvoženi premog 

Uvoženi premog daje določene možnosti za zagotovitev zane- 
sljive oskrbe, saj so določene vrste vir z velikimi zalogami, 
ugodnimi cenovnimi napovedmi, dobro kakovostjo in spre- 
jemljivostjo za okolje. 

Uvoženi premog bo usmerjen v industrijo in široko rabo, kjer 
zaradi naravovarstvenih razlogov raba domačega premoga ni 
več možna, obstajajo pa možnosti za rabo premoga z ozirom 
na obstoječo opremo in prostorske možnosti. 

Obnovljivi in drugi viri 

Dolgoročno so obnovljivi viri najpomembnejši vir primarne 
energije v Sloveniji. So ena od strateških energetskih rezerv 
Slovenije. Zato je ključnega pomena že zdaj bolj usmerjati 
slovensko energetiko v rabo vodne energije, biomase, geoter- 
malne in sončne energije, pa tudi v rabo odpadne toplote. Za 
vse to so v Slovenji še možnosti za gospodarno izkoriščanje. 

Razvoj obnovljivih virov je po svetovnih izkušnjah sicer odvi- 
sen tudi od cene nafte in drugih neobnovljivih virov, vendar je 
njihovo rabo treba strateško spodbujati, hkrati pa vlaganja 
v to področje uravnavati glede na pričakovane širše koristi. 

Dolgoročna strateška usmeritev je bistveno povečevanje 
deleža obnovljivih virov v primarni energetski bilanci Slove- 
nije, ... 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo v sodelovanju 
z drugimi ustanovami pospeševalo uvajanje in rabo obnovlji- 
vih in drugih virov, zlasti tistih, ki ob upoštevanju integralnega 
načrtovanja obetajo gospodarsko uspešnost. 

Za uresničitev strategije pri obnovljivih in drugih virih energije 
bo treba na podlagi raziskav izdelati strokovne ocene razpo- 
ložljivih ter tehnološko in gospodarsko izkoristljivih zmoglji- 
vosti po posameznih področjih, in sicer: 

• vodna energija (energetski kataster), 
• biomasa (les, lesni odpadki, energetske rastline, biodizel, 
bioplin), 
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• sončna enargija (fototermika, fotovoltaika, pasivna solarna 
gradnja), 
• geotermalna energija (nizko- in visokotemperaturni vodo- 
nosniki), 
• izraba toplote okolja in odpadne toplote, 
• sežiganje odpadkov in 
• energija vetra. 

Pripravljena bodo priporočila o preverjanju smotrnosti rabe 
obnovljivih virov za pripravo tople vode in ogrevanje javnih 
zgradb, ter za preverjanje smotrnosti pridobivanja in rabe 
bioplina pri javnih sistemih in odlagališčih odpadkov, ter za 
sežiganje nekaterih vrst odpadkov. 

Komunalna energetika 

Razvoj komunalne energetike bo odvisen od odločitev orga- 
nov občin, mest in regij ter prebivalstva, a usklajen z energet- 
sko strategijo. Lokalne skupnosti bodo v dveh letih po spre- 
jetju energetske strategije morale izdelati energetske zas- 
nove. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo v sodelovanju 
z Ministrstvom za okolje in prostor podpiralo izdelavo ener- 
getskih zasnov lokalnih skupnosti. Različnost okolij, seda- 
njega stanja v občinah, mestih in regijah bo omogočala usme- 
ritve, ki so za posamezna območja najprimernejše in uskla- 
jene z resolucijo o strategiji učinkovite rabe in oskrbe z ener- 
gijo. Temeljne usmeritve bodo za vse lokalne skupnosti 
podobne: usmeritve na energetsko učinkovite in za okolje 
sprejemljive vire ob sprejemljivih gospodarskih kazalcih. 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo spodbujalo širitev 
energetske svetovalne mreže v lokalnih skupnostih. 

Za vzpostavitev z razvitimi državami primerljive ravni, kakovo- 
sti in učinkovitosti energetske oskrbe naselij oziroma prebi- 
valstva bo treba v naslednjih letih ustrezno ukrepati. Na pod- 
lagi sprejetih celovitih energetskih zasnov lokalnih skupnosti, 
ki naj upoštevajo možnosti oskrbe (toplifikacija, obnovljivi 
viri, plinifikacija) in učinkovite rabe energije, bo posebna 
pozornost namenjena učinkoviti gradnji komunalnega ener- 
getskega omrežja, tako da se omrežje ne bo podvajalo. 
Lokalne skupnosti bodo v okviru svojih pristojnosti spodbu- 
jale priključevanje novih porabnikov na obstoječa komunalna 
energetska omrežja. 

Kjer so možnosti za to, bodo spodbujene novogradnje in 
obnove lokalnih toplovodnih omrežij, ki temeljijo na obnovlji- 
vih virih (npr. geotermalna energija, biomasa) ali na oskrbi iz 
soproizvodnje elektrike in toplote (toplarne). 

Pri gradnji novih ali obnovi starih energetskih naprav za 
proizvodnjo toplote je treba preveriti smotrnost sočasne pro- 
izvodnje toplote in električne energije. Proučiti bo treba 
gospodarnost toplifikacije novih območij iz obstoječih termo- 
elektrarn. 

Prednost bodo imeli objekti za soproizvodnjo oziroma nas- 
ploh za okolje sprejemljivi objekti s čim boljšim izkoriščanjem 
primarne energije in manjšim onesnaževanjem okolja. 

Oskrbo široke rabe v mestih in naseljih, ki so že povezana 
s slovenskim plinovodnim omrežjem, in v krajih, ki jih je ob 
razumnih vlaganjih še možno povezati z obstoječim plinovod- 
nim omrežjem, je treba nasloniti na zemeljski plin, kadar je to 
gospodarno in skladno s celovitimi energetskimi zasnovami 
lokalnih skupnosti. V takih krajih bo pri načrtovanju oskrbe 
široke rabe z energijo zemeljskemu plinu dana prednost pred 
drugimi uvoženimi energenti. 

Na področjih, kjer oskrba z zemeljskim plinom še ni možna, 
bo pred drugimi uvoženimi energenti spodbujena oskrba 
s tekočim naftnim plinom. Pri tem je treba upoštevati možnost 
kasnejšega prehoda na zemeljski plin. 

VAROVANJE OKOLJA 

Zaradi vplivov na okolje, ki jih imajo pridobivanje, pretvorba, 

prenos in raba energije, ter zaradi njihovega velikega pome"' 
in vpliva na urejanje prostora in njegovo rabo, bosta za vs» 
energetske programe, zasnove in projekte skladno s predpis 
izvedeni presoja njihovih vplivov na okolje in ocena vplivov"« 
prostor. 

Pripravljeni bodo novi ali spremenjeni prostorski planski 
Republike Slovenije za področje energetike. 

Sanacija čezmernih obremenitev okolja 

strijs*} Ker emisije škodljivih snovi termoelektrarn, indus..-,- . 
obratov, številnih kotlovnic, individualnih kurišč, delo'11* 
strojev in prometnih sredstev čezmerno onesnažujejo zraKjV 
dobršnem delu slovenskega ozemlja, v krajih z neugod^ 
vremenskimi in reliefnimi razmerami pa že razmero"! 
majhne emisije individualnih kurišč, manjših industrij5" 
obratov in prometa bolj ali manj stalno ogrožajo življenj® 
ker imamo pri večjih emitentih poleg lokalnega vpliva opr®v 

še z raznašanjem škodljivih plinov na oddaljena področjai> 
posebna pozornost posvečena zmanjšanju emisij in vp'|V 

na površine. 

Emisije žveplovega dioksida 

Cilj je do leta 2000 doseči približno takšne vrednosti emisij ^ 
prebivalca in imisij na enoto površine, kot bo v Evropski zve* 

Slovenija je v skladu s konvencijo o onesnaževanju zraka ' 
meje na velike razdalje predlagala zmanjšanje za 45% d"'! 
2000, za 60% do leta 2005 in za 70% do leta 2010. Tak pred' 
je skladen z evropskim modelom zmanjšanja emisije S0'- 

Uresničenje resolucije o strategiji učinkovite rabe in os*1? 
Slovenije z energijo pa bi omogočilo zmanjšanje emisij & ' 
za 65% v Sloveniji do leta 2000. 

Dušikov oksid 

Cilj je zmanjševati emisije dušikovih oksidov tudi v prihod"* 

Obseg emisij NOx na prebivalca in imisij na enoto površin® "1 

v Sloveniji tudi v prihodnje bistveno nižji kot v Evropski zv«z 

Ogljikov dioksid 

Čeprav v primerjavi z državami Evropske zveze Slovenij8' 
velik emitent ogljikovega dioksida, je cilj v prihodnje zrna"! 
vati emisije ogljikovega dioksida. 

Obseg emisij C02 na prebivalca in imisij na enoto površin® 
v Sloveniji tudi v prihodnje bistveno nižji kot v Evropski zv® 

Trdni delci 

V široki rabi se pri izgorevanju v glavnem ne upora&'jjjj 
aktivna sredstva za filtriranje. Pojavljajo se največje e"11^ 
trdnih delcev, zato si je na tem področju treba prizadeva'1, 
uvajanje in izpolnjevanje ostrejših zahtev pri emisijah tf<"" 
delcev. 

Pepel In produkti razžveplanja 

Prizadevanja za okolju prijazno pridobivanje premog® u 
povezana tudi z urejanjem sprejemljivega odlaganja peP,f 
ki ostaja pri pridobivanju električne energije, kjer se 11 

domač premog z veliko vsebnostjo pepela. 

Skladno s prakso v Evropi je treba v sodelovanju z razisK"^ 
nimi in strokovnimi ustanovami raziskati možnosti za ko1" 
cialno uporabo pepela (npr. v nizkih gradnjah) in prod^ 
ki nastanejo pri razžveplanju. 

Poleg urejanja ustreznih odlagališč je treba preučiti 5® 
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celoti izkoriščeno možnost odlaganja pepela in produktov 
azzvepianja v odkopane jamske prostore premogovnikov ter 
"Porabe pri sanaciji površin, poškodovanih zaradi rudarjenja. 

Naložbe 

Cilji na področju varovanja zdravja in okolja bodo doseženi 
gospodarsko in socialno najbolj učinkovito kombinacijo 
9radnje čistilnih naprav oz. novih postrojev, zamenjavo 

80nvoz. energetskih virov in začasnimi ukrepi, kot npr. ekolo- 
Kl"i dispečiranjem elektrarn. 

^elektroenergetiki je treba: dograditi čistilne naprave na 
loku 4 in zgraditi čistilne naprave na bloku 5 TE Šoštanj, 
flraditi nadomestni objekt s čistilno napravo v TE Trbovlje*, 

0?
c,°rriestiti bloke 1, 2, 3 v TE Šoštanj* in zgraditi nadomestni 

d« , v TE-TO Ljubljana". Naložbeni programi morajo vklju- " tudi rešitve za produkte razžveplanja in izgorevanja. 

obn<L.UStr'i' 'e P°membna postopna posodobitev industrijskih ojektov, tehnoloških postopkov in kotlovnic, v široki rabi pa 
j sodobitev kurišč in kotlovnic ter izgradnja toplovodnega 
'lroma plinovodnega omrežja na podlagi sprejetih krajevnih 
nergetskih zasnov, usklajenih s to strategijo. 

^nacija površin 

ru°ri r^ne' na ^ater'h se na posameznih predelih kažejo vplivi aarjenja (skupno 53 km2 v šestih premogovnikih), se bodo 
^niraie sproti glede na vplive odkopavanja. Končna rekultiva- 

Odt 'n sP'°^na revitalizacija površin na vplivnem področju ukopavanja bosta možni po prenehanju vplivov zaradi odko- 
Vrii0'3, ,orei v zadnjem obdobju obratovanja rudnikov, j ^lgoročnih pogodbah v premogovništvu bo potrebno upo- 
sk h3t' 'n °Predeliti ,L|di načine sanacije degradiranih zemelj- 1,1 Površin in načine za okolje bolj prijaznega rudarjenja. 

J°sPešene bodo dejavnosti za preventivno in kurativno reše- nie problema zasipavanja in zamuljevanja umetnih jezer na 
av'. Savi in Soči. 

"»domestitev 9orlv 

^'iučnega pomena so prehod iz rabe slabših vrst premoga 
lanski P°rabi in industriji na okolju prijaznejše vire, spodbu- 
tri*® toPli*ikacije vključno s soproizvodnjo toplotne in elek- 
<iiZne energije, kjer je to smotrno in priključevanje na plino- ma omrežja. 

Mučena bo raba zemeljskega plina v javnem prometu. 

Cene energije 

'lhodišča in usmeritve 
zac|ovoljive oskrbe z energijo, sprejemljivosti za okolje 

spodbujanja smotrne rabe energije ter stroškovne razvid- 
t 

s'i bodo upoštevane tele usmeritve: 
vk|C6rie ^odo P°'e9 stroškov energetskega sistema postopno lučevale tudi stroške za odpravljanje okoljevarstvenih in 

cialnih posledic energetike, upoštevale se bodo kakovost 
legije in koristi za okolje, 
■ Cenovna razmerja bodo po možnosti stabilnejša, tehnično 
I °koljevarstveno smiselna, 
4 cene bodo omogočale tudi zanesljivost oskrbe, 

cene goriv in elektrike Bbdo konkurenčne na ravni, da bo 
t
a9anje v energetiko tržno zanimivo, 

*Ve^ne k°do konkurenčne v primerjavi s cenami v Evropski 

J./azlična zanesljivost in kakovost oskrbe bosta cenovno 
,erencirani, 

'bi t00 bodo usmerjale porabnike k za okolje sprejemljivejšim 
"kam energije in spodbujale smotl-nejšo rabo energije, 

• cenovna strategija kot celota bo vodena s cenovno, davčno, 
subvencijsko in zaščitno politiko. 

Način in dinamika vključevanja vseh elementov v ceno ener- 
gije bosta usklajena z letnimi gospodarskimi usmeritvami in 
mednarodnimi dogovori. 

Z analizo stroškov in mednarodno primerjavo le-teh bodo 
ugotavljani realno potrebni normalni stroški poslovanja. Revi- 
zije poslovanja podjetij bodo pomagale ustvariti realnejše 
vpoglede v stroške poslovanja. Spremljani bodo tudi učinki 
ukrepov za učinkovitejšo rabo enegije. Posebna pozornost bo 
posvečena internalizaciji eksternih stroškov. 

Slovenija je oktobra 1992 podpisala Evropsko energetsko 
listino, katere cilj je med drugim tudi razvoj učinkovitega 
energetskega trga po vsej Evropi ter bolje delujočega svetov- 
nega trga na temeljih načela enakopravnosti in tržno usmerje- 
nega oblikovanja cen. Razvoj trgovine z energijo bo potekal 
v skladu z večstranskimi sporazumi ter na podlagi odprtega in 
konkurenčnega trga za energetske proizvode, materiale, 
opremo in storitve. 

Zakonsko bo opredeljena možnost priključitve tretje strani na 
električno in plinovodno omrežje, če bo tako zagotovljena 
dolgoročna, stalna in konkurenčna oskrba velikega uporab- 
nika z električno energijo ali zemeljskim plinom s količinami, 
ki presegajo količine, katere lahko zagotovita podjetji za 
prenos. 

Tarifne sisteme vseh dejavnosti energetike bo treba na novo 
proučiti glede na nove energetske razmere in sprejeto strate- 
gijo. 

Zanesljivost in kakovost oskrbe z energijo postajata z uvaja- 
njem zahtevnejših tehnologij v gospodarstvo Republike Slo- 
venije zelo pomembni. Pogoji za nadstandardno kakovost in 
zanesljivost oskrbe bodo dvostransko posebej dogovorjeni 
(višja kakovost, višja cena). 

Cene energije oz. energentov, ki se pretežno ali v celoti 
uvažajo, bodo oblikovane v odvisnosti od borzne cene in 
tečaja. 

Ker bo v prihodnje treba računati s povečevanjem cen zaradi 
okoljevarstvenih ter tehnoloških in podjetniških razlogov, zla- 
sti pa zaradi vključevanja zunanjih, tudi socialnih stroškov, bo 
v okviru davčne in socialne politike treba poiskati načine in 
korektive, ki bodo tudi socialno ogroženim delom prebival- 
stva omogočali potrebne energetske storitve na način, spre- 
jemljiv za okolje. Pomembne pa so tudi spodbude energetske 
razvojne politike, saj lahko učinkovita raba energije in nado- 
mestitev goriv ter zmanjšanje izgub kljub višjim cenam ener- 
gije prispevajo k približno istim stroškom energetske storitve. 

Električna energija 

Cilj je dosegati raven cen brez davka, ki je primerljiva z drža- 
vami Evropske zveze ter bo pokrivala podjetniške in zunanje 
stroške. Ta cilj bo veljal za vse vrste uporabnikov. V naslednjih 
štirih do petih letih se bodo zato cene električne energije 
postopno realno povečevale za okoli 7% letno. Prodajne cene 
z davkom bodo pod prodajnimi cenami v državah Evropske 
zveze. 

Cena kvalificiranih proizvajalcev se bo oblikovala po načelu 
stroškovne nevtralnosti. Za odkup električne energije od kva- 
lificiranih proizvajalcev bo pripravljen pravilnik, ki bo urejal 
njihove odnose z elektrogospodarstvom, s tem da bo smi- 
selno upošteval priporočila Komisije Evropske zveze. Pri tem 
bodo upoštevani tudi narodnogospodarski interesi. 

Plin 

Cilj je dosegati raven cen brez davka, ki je primerljiva z drža- 
vami Evropske zveze. Delež davka v drobnoprodajni ceni bo 
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odvisen od energetskih in okoljevarstvenih vidikov, pri čemer 
bo pozornost posvečena zlasti ustvarjanju primernih razmerij 
med ceno zemeljskega plina in cenami goriv, ki jih zemeljski 
plin nadomešča tako, da bo imel plin prednost pred drugimi 
uvoženimi gorivi. Prodajne cene z davkom bodo nekoliko pod 
prodajnimi cenami v državah Evropske zveze. 

Pri cenah tekočega naftnega plina je treba upoštevati tudi cilj 
prehoda s tekočega naftnega plina na zemeljski plin takoj, ko 
je dana možnost za priključitev lokalnih omrežij na magi- 
stralno plinovodno omrežje. 

Naftni derivati 

Cilj na tem področju je dosegati raven cen naftnih derivatov 
brez davka, ki je primerljiva z državami Evropske zveze. Treba 
bo izdelati metodologijo za prilagajanje cen naftnih derivatov 
spremembam cen surove nafte na svetovnem trgu in spre- 
membam tečaja. 

Delež davščin v drobnoprodajni ceni bo odvisen od proračun- 
skih, okoljevarstvenih in energetskih vidikov, pri čemer se 
bodo drobnoprodajne cene pogonskih goriv postopoma pri- 
bliževale cenam tistih držav Evropske zveze, kjer so te naj- 
nižje, upoštevaje tudi razmerja v sosednjih državah. 

Premog 

Prodajne cene komercialnih vrst domačega premoga bodo 
tudi v prihodnje oblikovali premogovniki prosto. Bolj kot cene 
bodo v prihodnje na plasma domačega premoga vplivale 
omejitve zaradi varovanja okolja. 

Cene energetskega premoga se bodo oblikovale na osnovi 
dolgoročnih pogodb med premogovniki in termoelektrarnami 
oziroma toplarnami. 

Cenovna razmerja 

Pri cenovni politiki bodo čim bolj upoštevana priporočila 
Evropske energetske listine, da morajo biti cene oblikovane 
čim bolj tržno z izraženimi stroški in koristmi varstva okolja, 
z jasnimi in nepristranskimi tržno zasnovanimi usmeritvami, 
oblikovanimi za doseganje energetskih ciljev in zmanjšanje 
problemov pri varstvu okolja. 

Posebna pozornost bo posvečena pripravi novih tarifnih sist 
mov pri električni energiji, plinu in daljinski toploti. P" " 
bodo upoštevane usmeritve iz strategije in ugotovitve šti 

Ker so za spodbujanje učinkovite rabe pomembna tudi P 
merna razmerja cen energentov za opravljanje istih ener??e. 
skih storitev, na primer ogrevanje prostorov, bodo ob upo» 
vanju priporočil za čim bolj tržno oblikovanje cen s ceno" 
in davčno politiko dolgoročno vzpostavljena cenovna J* 
merja, ki bodo upoštevala cilje pri varstvu okolja in spod0 

jala učinovito rabo energije. 

Subvencioniranje 

Pridobivanje rjavega premoga se bo še nadalje subvencij 
ralo do prenehanja proizvodnje v rudnikih Zagorje, Sen0VjL. 
Kanižarica skladno s programom zapiranja navedenih ruo 
kov. 

Tudi v prihodnje bo subvencioniranje pridobivanja dornaMj 
rjavega premoga in drugih energetskih dejavnosti odvisne> 
tekoče cenovne politike v energetiki v okviru mednaroo 
sprejetih pravil. 

Davčna politika J 

Do leta 1997 je predviden prehod obračunavanja prome"1 

davka na sistem davka na dodane vrednosti v skladu s srn0' 
cami Evropske zveze. Sprememba bo vplivala na znizanr 

davkov v industriji. 

Naftni derivati bodo obdavčeni dodatno s trošarino. Prl 

čanju višine trošarine je predvideno postopno prilJa«"^^ -i 
predvidenim tarifnim stopnjam, ki veljajo in bodo 
v Evropski zvezi. 

Zaščitna politika 

Zaščitna politika bo namenjena zaščiti domače proizvodnji 
predvsem kadar bo subvencioniran posamezen energen'' % 

Zaščitna politika bo uporabljena tudi, ko bo treba omog?^, 
večjo konkurenčnost ukrepov za učinkovito rabo energij® 
zaradi varstva okolja spodbujati rabo čistejših goriv. 

06, 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor je ob obravnavi strategije učinkovite rabe in 
oskrbe Slovenije z energijo sprejel vrsto stališč in sklepov 
(Poročevalec št. 40, 20. oktober 1994). 

Pri pripravi Resolucije o strategiji učinkovite rabe in oskrbe 
Slovenije z energijo so stališča in sklepi upoštevani. Narejeni 
pa so tudi popravki redakcijske narave. 

V nadaljevanju so posebej po točkah razčlenjene tiste pri- 
pombe in predlogi (kot so bili sprejeti), za katere velja, da je 
njihovo uresničevanje povezano z izvedbenimi akti ali z zako- 
nodajo, ki je v pripravi. 

poglavje II. 

točka 3. 

1. alinea: Potrebno je opredeliti postopke, po katerih se bodo 
sprejemale odločitve o posameznih energetskih investicijah. 

Odločitve o posameznih energetskih investicijah bodo v prvi 
vrsti odločitve lastnikov oz. investitorjev. Te odločitve pa bodo 
morale biti na podlagi resolucije o strategiji učinkovite rabe in 
oskrbe Slovenije z energijo sprejemljive za okolje in prostor 
ter cenovni konkurenčne. 

2. alinea: Nujna je zakonska ureditev vprašanja zalog. 

Vprašanje zalog bo zakonsko urejeno. To velja ,oi 
področje nafte in/ali naftnih derivatov, kjer zakonodaja cO/6' 
ske zveze in njenih članic ter pretežna večina članic 0: 

zahtevajo zaloge, ki pokrivajo potrebe 90 dni. 

Tudi v Sloveniji bosta na osnovi predpisov Evi •ropske 
t? ed zaM., zakonsko opredeljena obseg zalog ter razmerje med zaM>9 ,, ^ < 

v surovi nafti in v naftnih derivatih. Pri tem bo upoštevan0 . 
dejstvo, da praktično nimamo lastnega pridobivanja n>

c- 
imamo pa rafinerijo. Predviden bo tudi terminski Pjan'j\ 
roma časovno obdobje, v katerem bomo oblikovali P' j 
sane zaloge ter za to potrebna finančna sredstva. OpreoeL l ! 

bodo nosilci oblikovanja zalog in verjetno tudi omejena Vpk" 
prodajalcev na trgu, ki ne bodo sposobni zagotavljati do1 

nega obsega strateških zalog. 

Po vzoru Evropske zveze bodo opredeljene tudi 1 

zaloge premoga na deponijah termoelektrarn. Evropska j 
ima predpis, ki zahteva zaloge za 30-dnevno proizv"5 ^ 
električne energije. 

% 
S 

3. alinea: Večji poudarek je treba dati deregulaciji M 
decentralizaciji na področju energetike. 

Predlog bo v celoti upoštevan v okviru prirave zakona o 
z energijo. Temeljna usmeritev tega predloga zakona bo ^ 
decentralizacija in deregulacija na področju energetika■ 

h 

"Sf 
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L3'1"®3. Večji poudarek je treba nameniti izdelavi mehaniz- ma dosego večjih sprememb. 

čvrsti , ^mehanizmom je sicer dan precejšen povdarek 
lodaiiU večia P°zornost Pa bo temu posvečena pri zako- /' s področja energetike in pri izvedbenih aktih. 

>lek»!!??' Pr°učiti možnost in posledice eventualnega zaprtja e™olize b v Kidričevem. 

® v Kidričevem bi brez dvoma vplivalo na 
hktriJ 0 b'lanco Slovenije, saj bi se zmanjšale potrebe po 
itra/,5"1'•Mrgiji. Na podlagi ocenjenih podatkov v letu 1994 

* električne energije v TALUM Kidričevo znašala 1.114 
M čpm'rorna neto rat3e električne energije v Sloveniji, 
Keu r?.er 9re za približno 130 MW instalirane moči. Sama 
i/eni,,3 B 'ma Približno 60 MW instalirane moči. Posledice 
jw elnega zaprtja elektrolize B bodo proučene v okviru 

os.k,frUr,rania strokovnih osnov strategije učinkovite rabe "e Slovenije z energijo. 

"is \i'r"'- Ve^' P°uc,arek dati obnovljivim virom preko vlaga- r&ziskave in s konkretnimi spodbudami. 
več podpore nameniti financiranju raziskav in usnemu izkoriščanju obnovljivih virov. 

-• Oh 
C*'* wn energije so v strategiji opredeljeni kot najpo- 

h v'r Primarne energije v Sloveniji in hkrati ena od energetskih rezerv Slovenije. Zaradi tega strategija 
Še w >e dolgoročna strateška usmeritev bistveno pove- 
i/oL °eieža obnovljivih virov v primarni energetski bilanci 
K h10 F'nanciranje raziskav in spodbude za porabo teh 
i ki/, z°do zato tudi v prihodnje predmet ustreznih proračun- 
%ovrS,avk V okviru sprememb davčne politike pa bo vllivim virom posvečena posebna pozornost. 

^ea: Večji poudarek nameniti izkoriščanju domačega 

mj»^do 

%o ?,Hčih ustreznih projektih in investicijah na področju 
Cort >e prl razpisih ustrezna vključitev domačega 

' 11 'en frstva eden od razpisnih pogojev, skladno z uredbami lf\\j a,'vo' ki v Sloveniji na tem področju velja. Zato je bilo 
kga 

Seči sorazmerno visoko stopnjo vključenosti doma- 
\J°sP°darstva (npr. na 4. bloku TE Šoštanj je delež 

&a gospodarstva 42%, pa tudi na drugih projektih je 
% u

ru. rnožnosti, konkurenčnosti in cenovne sprejemljivosti s<rezen poudarek domačemu gospodarstvu). 

■'hiru ,(0 ~ sodelovanja z Evropsko banko za obnovo in razvoj, 
n° banko in Evropsko Zvezo na programu PHARE je 

W- ^ doseči, da so slovenske firme prišle na seznam 
'b v oranih izvajalcev, kar je povečalo možnosti za vključi- 

li^ Mednarodne projekte. 

\^nea: Proučiti je treba in smiselno uporabiti spoznanja 
organizacijsko pravnih in lastniških vidikov ener- 

j," 9a gospodarstva. 
S 
lji> (^'pravi zakona o oskrbi z energijo bodo poleg domačih 
'As, nl upoštevane tudi izkušnje iz drugih držav. Pri pripravi j *akona sodelujejo poleg domačih strokovnjakov tudi 

i 

jI 5. 

— Proučiti je oceno možnosti ničelne rasti rabe ylie vključno z odpravo ekoloških problemov. 

Proučiti posledice ponovne rasti bruto domačega 

A 
'oda in s to rastjo povečanih potreb po energiji. 

%'r Sta 'ziemno aktualni. Nanje bo poiskan odgovor u Rudije ažuriranja strokovnih podlag strategije učin- 
ki* ;„a'3e in oskrbe Slovenije z energijo, ki je bila že razpi- n le v izdelavi na Elektroinštitutu Milan Vidmar. 

i 
os| °e Studijske podlage bodo tudi v prihodnje ažurirane 

°znih časovnih intervalih, da bi se čim učinkoviteje 

prilagajali dejanskim razmeram in tendencam ter na tej 
osnovi snovali ustrezne ukrepe. 

14. alinea: Več pozornosti nameniti odnosom med viri ener- 
gije in sredstvi za uporabo posameznih virov. 

Za vsak projekt rabe virov energije je izdelana študija izvedlji- 
vosti, ki daje osnove za odločitve (potrebna vlaganja, cena 
energije, čas izvedbe projekta). Pri obnovljivih virih energije 
pa obstaja še praksa izgradnje pilotnih projektov v smislu 
diverzifikacije energentov. 

15. alinea: Proučiti predlog za uvedbo davka za vse energente 
v višini 1%, ki bi ga namenili pospeševanju učinkovite rabe 
energije. 

Za posamezne energente so davčne stopnje, ki so trenutno 
v veljavi, naslednje: električna energija 10%, zemeljski plin 
5%, naftni derivati od 7,2% do 137,6%, premog 20% in toplota 
5%. 

Z navedenimi davki se je v proračunu Republike Slovenije 
zbralo v letu 1994 približno 60 mlrd SIT. V proračunu Repu- 
blike Slovenije je bila za področje energetike v letu 1994 
namenjeno 3,444 mlrd SIT, od tega je bilo za spodbujamje 
učinkovite rabe energije namenjeno le 155 mio SIT, za ener- 
getsko svetovalno službo pa 59 mio SIT ali 0,36% vseh z davki 
na energente zbranih sredstev. 

V okviru sredstev PHARE 1994 je predvidena izdelava študije 
izvedljivosti za ustanovitev obnovljivega sklada za financira- 
nje projektov učinkovite rabe energije. V sklad je Evropska 
zveza v letu 1995 pripravljena prispevati 4 mio ECU, ostala 
sredstva pa bo treba zagotoviti v Sloveniji v okviru proračuna, 
pri čemer bo sklep o 1%-nem davku upoštevan kot izho- 
dišče. V okviru prej omenjene študije bodo proučene tudi 
druge možnosti za polnjenje sklada. 

16. alinea: Pripraviti je potrebno ustrezne mehanizme, s kate- 
rimi bo plin, kot ekološko ugoden energent cenovno izenačen 
z ostalimi energenti glede sorazmerne cene v Evropski zvezi. 

Odredba o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, 
svinca in benzena (Uradni list RS, št. 8/95) je pričela veljati 
v februarju 1995 in bo med drugim onemogočila uvoz kurilnih 
olj z več kot 1 % žvepla. Kurilna olja z višjim odstotkom žvepla, 
ki so se zaradi nizke cene uvažala v Slovenijo v velikih količi- 
nah, so bila najostrejša konkurenca zemeljskemu plinu. Pre- 
poved uvoza cenenih kurilnih olj z visokim odstotkom žvepla 
so imela za posledico povečanje cene le-teh in torej večjo 
konkurenčnost zemeljskega plina. Vendar je ob tem potrebno 
opozoriti, da so slovenske uradne cene mazutov nekoliko nad 
evropskimi in bi nadaljnje aktivnosti za povečevanje konku- 
renčnosti zemeljskega plina s povečevanjem cene kurilnih olj 
poslabšalo konkurenčne možnosti slovenskega gospodarstva 
na tujih trgih. Zato bo potrebno z bolj elastično politiko 
prometnih davkov dolgoročno vzdrževati sprejemljivo raz- 
merje cen plina in nadomestnih goriv. 

17. alinea: Proučiti škodljive naravovarstvene učinke gradnje 
malih vodnih elektrarn v zadnjih ohranjenih slovenskih doli- 
nah in omejiti sofinanciranje vseh gradenj malih hidroelek- 
trarn, ki ogrožajo naravne in zlasti vodne biotoke. 

Glede rabe in izkoriščanja voda za energetske namene ozi- 
roma gradenj malih vodnih elektrarn bo potrebno z ustreznim 
poudarkom presojati naravovarstveni vidik. Osnova za to pre- 
sojo bo med drugim tudi študija »Kategorizacija voda 
pomembnejših vodotokov«. Študija je v izdelavi na Ministr- 
stvu za okolje in prostor. Po opravljenem vrednotenju vodoto- 
kov, kjer je raba in izkoriščanje voda možna, bo za te odseke 
potrebno pridobiti tudi mnenje lokalnih skupnosti. 
točka 4. 

Državni zbor ugotavlja, da je energetska strategija del glo- 
balne razvojne strategije Slovenije. Glede na dejstvo, da je 
globalna razvojna strategija v nastajanju, je potrebno čim bolj 
uskladiti oba dokumenta. 
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Ministrstvo za gospodarske dejavnosti sodeluje pri izdelavi 
Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Temelji energet- 
ske strategije so v strategijo vgrajeni, usklajujemo pa še 
usmeritve na posameznih področjih (cene, financiranje). 

točka 6. 

Predvideti je potrebno tudi druge možnosti skladiščenja plina 
(Lendava). 

Dosedanje raziskave možnih lokacij za podzemno skladišče 
zemeljskega plina v Sloveniji kažejo, da je na področju seve- 
rovzhodne Slovenije možno pričakovati primerno lokacijo. Za 
potrditev tega pa bo potrebno izvršiti še nekatere geološke in 
druge raziskave. 

V resoluciji je treba predviditi ukrepe za raziskave in spodbu- 
janje večje uporabe obnovljivih virov energije, zlasti geoter- 
malne energije, sončne energije, bio mase itd.). 

Stališče je vgrajeno v resolucijo. Izkušnje iz sveta kažejo, da je 
potrebna spodbuda tako za večjo rabo obnovljivih virov kot 
tudi za same raziskave cena, vendar tudi v drugih državah 
samo cena ni zadostna, zato je potrebno poleg tega izvajati še 
druge ukrepe. Države se običajno odločajo za spodbujanje 
raziskav in uporabe obnovljivih virov z dodatnimi stimulaci- 
jami, pretežno iz proračuna. 

Tudi v Sloveniji sta v zadnjih letih že bila večja raba obnovlji- 
vih virov energije, pa tudi raziskave na tem področju, stimuli- 
rana tudi s prispevki iz državnega proračuna. Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti bo to tovrstne postavke predlagalo 
tudi v prihodnje. 

točka 7. 

Dokument je nekonsistenten pri proizvodnji in porabi pre- 
moga glede predvidenega gibanja potrebne proizvodnje elek- 
trične energije. 

Pri proizvodnji in rabi premoga ter proizvodnji električne 
energije iz tega vira resolucija izhaja iz danosti, ki so v Slove- 
niji, zlasti potreb po ekološki in tehnološki sanaciji elektro- 
energetskih objektov in iz realnih potreb elektroenergetskega 
sistema. Resolucija predvideva rabo domačega premoga na 
področju elektroenergetike le v treh objektih in sicer TE 
Šoštanj z rabo predvidoma do 4 mio ton lignita letno in TE 
Trbovlje ter TE-TO Ljubljana z rabo predvidoma do 1 mio 
ton" rjavega premoga letno. 

Ekološka in tehnološka sanacija TE Šoštanj že teče. Blok 4 je 
že praktično zaključen, sanacija na bloku 5 bo začela, strate- 
gija pa predvideva, da bi bloke 1, 2 in 3 postopno izključili. 

Odprto je le še vprašanje Termoelektrarne Trbovlje. Študija 
izvedljivosti za novo termoelektrarno Trbovlje je v izdelavi. 
Končana bo predvidoma konec leta. Od tega je tudi odvisen 
obseg rabe rjavega premoga iz rudnikov Trbovlje in Hrastnik. 

Potrebe Slovenije zahtevajo zmanjšanje pasovnega vira 
v korist fleksibilnejšega dela. Potrebe so take, da je treba 
odslužene pasovne objekte nadomestiti z vršnimi, to je fleksi- 
bilnimi objekti. 

Resolucija predvideva iskanje optimuma več vrst ukrepov in 
sicer: posodabljanja, obnavljanja in nadomeščanja obstoječih 
elektrarn, povečanje obsega kvalificirane proizvodnje, zago- 
tavljanja medsebojne pomoči s sosednimi in drugimi elektro- 
energetskimi sistemi ter gradnjo novih elektrarn z značil- 
nostmi, prilagojenim potrebam elektroenergetskega sistema 
ter ustrezno sprejemljivostjo za okolje. 

točka B. 

V resoluciji je potrebno zagotoviti večji poudarek izkoriščanju 
neizkoriščenih možnosti Slovenije pri hidro potencialu, mož- 
nosti za akumulacijske hidroelektrarne, maksimalnemu upo- 
števanju varstva okolja in prostora ter celovitega povezovanja 

rešitev s kmetijstvom, turizmom, vodnim gospodarstvom, zaš- 
čito pred naravnimi nesrečami itd. 

Resolucija kot eno od svojih strateških usmeritev predvideva, 
da je povečanje izkoriščenosti slovenskega hidroenerget■ 
skega potenciala in povečanje deleža hidroenergije v pri- 
marni bilanci dolgoročna strateška usmeritev. Hkrati strate- 
gija tudi predvideva, da je vodni energiji treba dati prednost 
pri oskrbi z električno energijo. 

Možnosti za akumulacijske hidroelektrarne ob maksimalnem 
upoštevanju varstva okolja in prostora ter celovitega povezo- 
vanja rešitev z drugimi področji (kmetijstvo, turizem, vodno 
gospodarstvo, zaščito pred naravnimi nesrečami) pa s° 
v osnovnem programu graditve objektov sedaj bolj eksp»■ 
citno definirane z dodatkom, ki se nanaša na akumulacijske 
objekte v šesti alinei. 

V zvezi z gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi je potrebno , 
čimprej proučiti vprašanje koncesij in sprejeti ustrezne odKr, j 
čitve. i 

Vlada je 22. aprila 1995 izdala Uredbo o koncesiji za izkorišča- 
nje energetskega potenciala spodnje Save (Ur. list, št. 27/W S 
Na podlagi te uredbe je Ministrstvo za okolje in prostor 18- 
avgusta 1994 objavilo javni razpis za pridobitev koncesionarfi t 
za izkoriščanje vodnega energetskega potenciala reke Save ( 
na odseku od Suhadola do državne meje z Republiko Hrvaško 
(Ur. list, št. 51/94). Rok za predložitev prijav koncesije je "• 
marec 1995. 

Na tej osnovi bo možno sprejemati nadaljnje odločitve. Vseka- j> 
kor pa je izgradnja spodnjesavske verige eden od pomembni 
prispevkov k temu, da bi se delež izkoriščenosti slovenskega 
hidropotenciala povečal. Hkrati je zaradi zakona o varstvi » 
okolja seveda dajanje koncesij temelj za vse tovrstne poseg6 ' 
v Sloveniji v prihodnje, ne le na spodnji Savi, ampak tudi na ■ 
vseh ostalih relevantnih relacijah. Zato ni več možno razrn*' ' 
št jati o gradnjah hidroelektrarn niti na Savi niti kjer koli drugi6 

v Sloveniji brez koncesij. f 

V strateškem interesu Slovenije pa je poleg čim večje '/j 
sprejemljive izkoriščenosti hidroenergetskega potencial g 
tudi, da zaradi narodno gospodarskega vidika zagotovil . 
čim večji delež domače poslovne strukture pri gradnji tovrs'' ^ 
nih objektov. Uredba med pogoji za koncesionarja med drv ^ 
gim tudi določa, da bo koncesionar pri gradnji hidroelektrarn ^ 
najel domača gradbena podjetja in da bo hidroelektrarne c"" ^ 
bolj opremil z izdelki domače industrije. 

Uredba, ki jo je Vlada sprejela, tudi med drugim predvidev* ^ 
da se koncesija lahko podeli izključno pravni osebi, regis'y " 
rani v Republiki Sloveniji za proizvodnjo električne energij ^ 

točka 9. * 

V resoluciji je treba še jasneje opredeliti usmeritve 23 ^ 
področje premogovništva, vključno z ekološko in prostora 
sanacijo ter programom zapiranja posameznih premogo^ 
kov tako, da bodo organizacijsko ločene jame, ki bodo nao* n, 
Ijevale proizvodnjo, od jam, ki so v postopku zapiranja. Via"" 
naj v te namene čimprej pripravi potrebno zakonodajo. do, 

"1 

Ustrezna zakonodaja je bila pripravljena, na Državnem zbo< 
tudi že sprejeta (Ur. list, št. 1/95). Izvajanje programa zapira"! 
in zagotavljanje sredstev za reševanje presežnih delavce* ^ 
ustanavljanja novih delovnih mest ter trajno odpravljali, j0( 
posledic rudarjenja, pa je odvisno tudi od proračunske P°°. % 
pore. Zato bo seveda zelo pomembno v okviru proračuna' 
leto 1995 in leta zatem zagotavljati ustrezna sredstva, ki bo6 t>V( 
omogočala izvajanje vseh teh nedvomno zelo obsežnih, & % 
tevnih pa tudi občutljivih nalog, kot kažejo izkušnje ne le' 's 
Slovenije ampak tudi z drugih evropskih držav. kr 

Čimprej je potrebno sprejeti tudi odločitve o nadaljnji sana 
TE Šoštanj in usodi TE Trbovlje. i v 

>(f/e 
Postopek za sanacijo 5. bloka TE Šoštanj je že začel. Obja' 

50 poročevalec, št. 12 



Jib"'avni razP's za predhodno ugotavljanje sposobnosti 
£ c za dobave >n storitve za razžveplaino napravo na . 5 v TEŠ (Ur. list, št. 48/94). Izdelan je investicijski 

Razpis za izvedbo projekta bo predvidoma izveden 
kvartalu 1995. V zvezi s TE Trbovlje pa je, kot že 

\ljJBno v tem gradivu, v izdelavi študija izvedljivosti, ki bo 
le"°Recenzijo po predvidevanjih zaključena do septem- 

'*« 10. 

Ve/ Z obratovanjem in zapiranjem NE Krško je treba ''oJ . Pripraviti program varnega obratovanja, nujne s (uparjainiki) in program razgradnje NEK. 

W 2 zakonom ° skladu za financiranje razgradnje 
it »? elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpad- 
sbn earne elektrarne Krško (Ur. list, št. 75/94) je 

1 umr p.ro9ram razgradnje pripraviti v petnajstih mesecih tQram ,ve zakona> to je do aprila 1996. leta. Izdelava 
sestavni del razpisa Ministrstva za gospodarske 

nos>' (Uradni list RS, št. 11/95). 
'**11, 

ZTa ftrategija naj se ne zgleduje po tujih cenah, a Politika mora zagotoviti polno stroškovno oceno. 

- del strategije predvideva, da bi cene poleg stroškov 
a energetskega sistema postopno vključevale tudi stro- 

C odpravljanje okoljevarstvenih in socialnih posledic 
Mike, upoštevale pa se bodo tudi koristi za okolje. 

> i* mnogih držav kažejo, da je poleg stroškovnih 
'0Jf' Pri čemer so upoštevani tako proizvodni kot eksterni 
%' Potrebno upoštevati tudi socialno sprejemljivost in točnost gospodarstva. Da bi se lahko vse te, deloma 
,tl~.n,radiktornezahteve, na ustrezen način izpolnjevale, je 
■ o sredstev za energetsko gospodarstvo v mnogih drža- 

69 cene tudi v proračunu. 
®POfn !5(| "a le tendenca, da bo potrebno cene postopno priia- 
l^roškovnemu principu (notranji in zunanji stroški), kot 
' le' 

nesPorno, da bo pri tem potrebno upoštevati tudi 
u't'ke (inflatorne, socialne in konkurenčne). Predlog, ki 
'of- v strategijo, odraža te različne vidike in na 

il^Cju električne energije npr. predvideva povprečno 
Povečevanje cen električne energije za 7% letno. 

S 'lanje nacionalne politike naj vlada ustanovi neodvisni 
"atomi organ. 

>°matiko bo obravnaval zakon o oskrbi z energijo, ki ler>H tudi vprašanje oblikovanja cenovne politike. 

"12. 

svetovanje naj se zaradi večje konkurenčnosti in 
*itosti izvaja preko javnih razpisov. 

K h^nja praksa je bila, da so se na tem področju izvajali 
,'**pisi. ~  Tudi v prihodnje se bo, skladno z zakonom 

Vu proračuna, takšna praksa nadaljevala. 

lO(j in oskrbe z energijo mora biti oblikovan tako, da 
ti v samodejno prilagajanje, ne da bi bila za to 

Posebnih spodbud. 

\ Pol'tika je nesporno eden od temeljnih instrumentov 
9 kaafia * u^'nl<ov'ti rabi energije, vendar izkušnje iz shjfaj?- da samo s cenovno politiko ni možno dosegati 
\ c'l<ev na tem področju, zato je poleg tega potrebno 
!(Jr lnforrn'ranja, svetovanja, predpisov in normativov ter 

vnr'h 'HStrumentov, vključno s proračunskimi in davč- 
'isf / na ravnanie posameznih subjektov vključno 

točka 13. 

Predlagatelj naj predvidi sredstva, organizacijo in ukrepe za 
učinkovito izvajanje usmeritev strategije. 

Sredstva, potrebna za izvedbo te strategije, se bodo, kar se 
dela državnih organov tiče, zagotavljala v okviru proračuna. 

Sredstva, potrebna za izvedbo nujnih investicij v vseh sektor- 
jih energetike, presegajo 6 mlrd ECU do leta 2010, kot je 
razvidno iz strokovnih osnov. Navedena sredstva se bodo 
zagotavljala pretežno preko cene energije, deloma preko kre- 
ditov, preko proračuna pa v kolikor bo prihajalo do odstopanj 
v realizaciji cenovne strategije ali v kolikor bo šlo za poseben 
nacionalni interes. 

Del za izvajanje strategije potrebnih sredstev bo skladno 
z dosedanjimi dogovori možno zagotoviti tudi iz sredstev 
programa PHARE, ker namerava Evropska zveza podpreti 
ustanovitev sklada za učinkovito rabo energije v Republiki 
Sloveniji, s katerim bi spodbujali projekte in programe na 
področju učinkovite rabe energije, pa tudi nekatere projekte 
na področju obnovljivih virov energije, vendar le pod pogo- 
jem, če bo zagotovljena podpora tudi s slovenske strani. 

Predvidena organizacija je definirana z zakonom o organiza- 
ciji ministrstev (Ur. list, št. 71/94), ki na področju energetike 
predvideva, da se v okviru Ministrstva za gospodarske dejav- 
nosti ustanovijo: 
- Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo 
- Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije 
- Direkcija za rudna bogastva. 

V zvezi z ostalimi institucionalnimi okviri pa je treba poudariti, 
da je predvideno, da bi bili definirani z zakonom o oskrbi 
z energijo. 

točka 14. 

Vlada naj predloži program zakonodajne aktivnosti na 
področju energetike 

Priprava ustrezne zakonodaje je v teku, pri tem sodelujejo 
poleg domačih strokovnjakov tudi tuji v okviru pomoči pri 
programu PHARE. Temeljni okviri zakonodajne aktivnosti so 
naslednji: 
- zakon o oskrbi z energijo 
- zakon o rudarstvu 
- zakon o energetski inšpekciji 
- zakon o skladu za učinkovito rabo energije. 

Navedeni zakoni bodo predloženi Državnemu zboru v tem 
letu. 

poglavje III. 

točka 1. 

Vlada naj v zakonskih oziroma v drugih aktih jasneje opredeli 
usmeritve na področju mednarodnih odnosov in povezav na 
področju energetike. 

Mednarodni odnosi in povezave na področju energetike se 
odražajo v vključenosti Slovenije v: 
- program PHARE in druge relevantne programe posameznih 
direkcij Evropske zveze 
- v ustrezna delovna telesa evropske ekonomske komisije 
OZN v Ženevi 
- v Mednarodno agencijo za atomsko energijo na Dunaju. 
Začenjajo se stiki z Mednarodno agencijo za energijo 
v Parizu, saj je bila v letu 1994 izražena želja za začetek 
postopka vključevanja. 

Republika Slovenija je v letu 1994 podpisala tudi Pogodbo 
o energetski listini in Protokol k Energetski listini o energetski 
učinkovitosti ter s tem povezanimi okoijevarstvenimi vidiki. 
Pred tem pa je Slovenija že leta 1992 pristopila k evropski 
energetski listini. 
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Na področju bilaterale si Slovenija prizadeva vzpostaviti 
ustrezne odnose z posameznimi državami. Obstaja vrsta 
delovnih stikov z za energetiko pristojnimi organi v posamez- 
nih državah, na primer ZR Nemčiji, Avstriji, Madžarski in 
Hrvaški. V letu 1994 je bila dana pobuda za sklenitev dveh 
meddržavnih sporazumov z Republiko Hrvaško in sicer Spo- 
razuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o dolgorčnem sodelovanju pri uporabi hrvaškega 
naftovoda preko ozemlja Republike Hrvaške za Republiko 
Slovenijo in Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Hrvaške o dolgoročnem sodelovanju pri 
uporabi slovenskega tranzitnega plinovoda za transport 
zemeljskega plina preko ozemlja Republike Slovenije za 
Republiko Hrvaško in o skladiščenju zemeljskega plina na 
ozemlju Republike Hrvaške za potrebe Republike Slovenije. 

Temeljna usmeritev je, da je na meddržavnem nivoju 
potrebno opredeljevati tista vprašanja, ki jih ni možno doreči 
na podjetniškem nivoju. Osnovni cilj je vzpostavljati pogoje za 
to, da bi sodelovanje na podjetniškem nivoju na področju 
energetike bilo čim bolj uspešno. 

Slovenija je na področju elektroenergetike že od leta 1976 
vključena v zahodno evropsko interkonekcijo UCPTE, 
v okviru katere sedaj koordinira izmenjava električne energije 
tudi za del bivše mreže Jugoslavije, ki je še priključena na 
UCPTE (dve tretine ozemlja Hrvaške). Na področju plinskega 
gospodarstva je v letu 1994 Ministrstvo za gospodarske dejav- 
nosti dalo iniciativo, da se pretehta smiselnost organizacijske 
povezave plinskega gospodarstva v Eurogas in Mednarodno 
plinsko združenje. Kot država pa se je Slovenija vključila 
v center za plin pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za 
Evropo v Ženevi. Slovensko naftno gospodarstvo pa je vklju- 
čeno v Svetovni naftni kongres. 

Na podjetniškem nivoju je z mednarodnim sodelovanjem 
povezan precejšen del oskrbe Slovenije z energijo. V letu 
1994 je Republika Slovenija uvozila 100% tekočega naftnega 
plina, 99,9% tekočih goriv (v obliki surove nafte in naftnih 
derivatov), 98,4% zemeljskega plina, 17,4% premoga in 3,5% 
(447 GWh) električne energije. V letu 1994 je Slovenija uvozila 
70,9% potrebne primarne energije. Za stabilno oskrbo Slove- 
nije z energijo je zelo pomemembno, na eni strani razvijati 
domače energetske potenciale, tako kot je s strategijo predvi- 
deno in po drugi strani, zagotavljati nemoten pretok energije 
v okviru potreb. Podpis evropske energetske listine in 
pogodbe o energetski listini je zato za Slovenijo pomemben 
tudi z vidika ustvarjanja pogojev za nemoteno trgovanje 
z energijo. 

Vlada naj v zakonskih oz. drugih aktih jasneje opredeli odpira- 
nje energetskega trga in dostop tujega kapitala na področje 
energetike. 

V okviru evropske energetske listine, zlasti pa pogodbe 
o energetski listini in spremljajočih protokolov, je vprašanje 
odpiranja energetskega trga transparentno razrešeno in daje 
smiselna izhodišča za poslovanje na tem področju. Večina 
držav je pogodbo o energetski listini podpisala decembra 
1994, za ostale pa je rok za podpis odprt še v prvi polovici leta 
1995. Po zaključenem roku za podpis bo overjena kopija 
pogodbe predložena Državnemu zboru v ratifikacijo. 

Glede dostopa tujega kapitala na področju energetike je stra- 
tegija do tujih vlaganj dokaj liberalna. Ne glede na to pa 
predvideva, da bodo dejavnosti, ki jih lahko opravljajo le javne 

gospodarske službe, investiranje v naftno industrijo, tran 
sport in transportne storitve sodile v takoimenovane regu"' 
rane dejavnosti, ki jih bo država lahko omejevala, pogojevala 
ali nadzirala. 

Prav tako je potrebno opredeliti usmeritve in kriterije Pre~ 
strukturiranja v energetiki. 

Podlago za to bo dal zakon o oskrbi z energijo z ustrezniffl' j 
izvedbenimi akti. 

Za ekološke razsežnosti prestrukturiranja že obstaja zakon- 
ska podlaga v okviru zakona o varstvu okolja. 

Prav tako je potrebno pospešiti proces lastninske preobrazb* 
na področju energetike. 

Sklep je v izvajanju. Država je v elektrogospodarstvu P°^i 
na osnovi zakona o gospodarskih javnih službah lastnik 39y, 
mlrd SIT vredne infrastrukture in 12,4 mlrd SIT vrednosti °e' 
v preostalem delu podjetij. Preostali del družbenega MP''* 
se bo lastninil na osnovi zakona o lastninjenju podjetij. S* 
pen delež države v vrednosti podjetij je tako 98,6% celo'n 

aktive obravnavanih podjetij elektrogospodarstva, pri tern. 
pa je potrebno upoštevati, da lastninjenje jedrske elektrarn 
Krško še ni izvedeno. 

Pri lastninjenju obstaja še problem delitve lastnine medrep" 
bliko in občinami. Največji obseg delitve bo v Ljubljani, *le'l . 
predmet delitve TE-TO Ljubljana. Predvidevamo, da bo ^ 
tev z medsebojno pogodbo opravljena v letu 1995. \ 

V podjetjih dejavnosti pridobivanja premoga je država P05'*'* ij 
lastnik 31,8 mlrd SIT naprav, ki so bile podržavljene^ 

90 !) 
zakonu kot infrastruktura in 15,5 mlrd SIT vrednosti Prel'v 
lega družbenega kapitala, kar predstavlja povprečno 90,^ 
delež države v nekdanjih podjetjih premogovnikov. Ostajj, 
se bo lastninil na osnovi zakona o lastninjenju P°°> .} l 
Podjetja bodo v letu 1995 opravila delitev še neolastninjeneL ^ 
dela družbenega kapitala, ki se lastnini po zakonu o lastnini j 
nju podjetij. 

zsK' Proces lastninjenja v naftnoplinskem gospodarstvu je v * 
ljučni fazi. Država je postala 100% lastnik podjetja 
Lendava. Na osnovi pogodbe med državo Slovenijo in P°'"Lf 
jem Petrol Trgovina, ki seje aktivno vključilo v sanacijo ' »J,. 
podjetja, je Petrol Traovina dokapitaliziral podjetje NaftaJ-j S 
dava in tako postal večinski, to je 55% lastnik. Podjetje P®' ' 
Zemeljski plin je prav tako v celoti olastninjeno. Lastni*1 

država z 24,5% in okoli 170 ostalih družbenikov, MP.J. 
zemeljskega plina v različnih odstotkih. Delež države v PeV-f > 
Trgovina je 15,70% in v Istrabenzu 13,33%. Programa ( T 
njenja obeh podjetij sta bila konec leta 1994 predlol'L 
v soglasje Agenciji za prestrukturiranje in privatizacijo- J '"i 
programu Istrabenza pa so še bile posredovane prve P !j\ 
pombe, ki jih Istrabenz že tudi razrešuje. s- 

k 
% 

k 

točka 2. 

Vlada naj Državnemu zboru čimprej, vendar najpof faj 
v novembru, predloži zakon o garanciji o financiranju iz9r t , 
nje čistilnih naprav na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj ^ 

Državnemu zboru je že bil predložen zakon o garandl'. l"1 

financiranje čistilnih naprav na bloku 5 v Termoeleki'' '' 
Šoštanj. ^ 

,d* 

H 

Si 
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Ločilo 
^isije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage drugega odstavka 194. člena 
Jsjovnika državnega zbora 

l-i- za poslovnik je na 38. seji, dne 4. 4. 1995 sprejela na 
Pobudo razlago drugega odstavka 194. člena poslov- 

^žavnega zbora (v nadaljevanju: poslovnik). V praksi 
wja tega odstavka se je namreč pojavilo neskladje s tret- 
Wstavkom 190. člena, ki določa petnajstdnevni rok za 

amandmajev. Prav ta rok pa velja tudi za tretjo 
™navo predloga zakona. Zato je določba 194. člena, ki 
jMa, da se opravi tretja obravnava najmanj sedem dni po 
^'itvi besedila predloga zakona za tretjo obravnavo 
JJcem, v nasprotju z omenjenim rokom za predložitev 
^fnajev. 

komisije so soglasno (8 ZA, 0 PROTI) sprejeli naslednjo 

razlago: 

'odstavek 194. člena poslovnika omogoča državnemu 
i'da na NASLEDNJI seji opravi tretjo obravnavo pred- 
pona In to najmanj sedem dni po tem, ko bodo 
i»Icl Prejeli besedilo zakonskega predloga s sprejetimi 
""maji. 

, ■ 'oka za vlaganje amandmajev velja petnajstdnevni 
tr*tjega odstavka 190. člena poslovnika. 

Jjjru, da državni zbor opravi tretjo obravnavo v roku, ki 
'l<l od petnajstih dni od dneva, ko so poslanci prejeli 
?[lo predloga zakona za tretjo obravnavo, je potrebno 
w!lt| vlaganje amandmajev vse do začetka obravnave 

jNdloga zakona na seji državnega zbora. 

Obrazložitev 

ATioieij sprememb in dopolnitev poslovnika je uredil na 
T^oinosti prehajanja iz ene v naslednjo obravnavo pred- 

pona pri vsaki obravnavi posebej. Tako je v drugi 

obravnavi dopustil možnost takojšnje, še na isti seji, izpeljave 
tretje obravnave (prvi odstavek 194. člena poslovnika). Ta 
možnost pa je dopustna le, če v drugi obravnavi ni bil k bese- 
dilu zakonskega predloga sprejet noben amandma ali so bili 
sprejeti, glede na mnenje sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve, le redakcijski amandmaji. V tem primeru je 
tudi določeno, da se lahko amandmaji v nasprotju s splošnim 
petnajstdnevnim rokom (drugi odstavek 197. člena poslov- 
nika) vlagajo do konca obravnave člena. 

V drugem odstavku 194. člena poslovnika pa je predlagatelj 
ohranil možnost, da se v primeru, ko so bili sprejeti »vsebin- 
ski« amandmaji (ne redakcijski), opravi tretja obravnava pred- 
loga zakona, vendar na naslednji seji. Posebnost te določbe je 
le v tem, da je lahko ta naslednja seja in s tem tretja obravnava 
predloga zakona po preteku najmanj sedmih dni od dne, ko 
so poslanci dobili besedilo zakonskega predloga s sprejetimi 
amandmaji. Stališče, da bi bilo možno opraviti tretjo obrav- 
navo v nadaljevanju iste seje (vmes mora preteči le najmanj 
sedem dni), je v nasprotju s spremembami poslovnika, ko je 
državni zbor črtal splošno določbo o združevanju obravnav in 
uvedel znotraj določb zakonodajnega postopka možnosti pre- 
hajanja v naslednjo obravnavo predloga zakona (tretji odsta- 
vek 185. člena poslovnika in prvi odstavek 194. člena poslov- 
nika). Obenem pa je pravtako nemogoče brez izrecne napo- 
tilne norme razširiti že sprejeti dnevni red seje, na kateri se je 
opravila druga obravnava predloga zakona. 

Pri tem pa teoretično in praktično obstaja možnost, da bo 
z odločitvijo državnega zbora na podlagi drugega odstavka 
194. člena poslovnika kršen petnajstdnevni rok za vlaganje 
amandmajev, določen v drugem odstavku 197. člena poslov- 
nika. V tem primeru je zato potrebno zagotoviti poslancem 
vlaganje amandmajev in sicer vse do naslednje seje, točneje 
do začetka točke, pri kateri se bo opravila tretja obravnava 
predloga zakona. 

Ločilo 
jNsiJe za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage 26. člena poslovnika 
i^nega zbora  

% 
'i® za poslovnik je na 38. seji, dne 4. 4. 1995 sprejela na 

poslanca Zmaga Jelinčiča razlago 26. člena poslov- 
?r*avnega zbora (v nadaljevanju: poslovnik). V zahtevi 

elj sprašuje, ali lahko predsedujoči po preteku treh 
u ki so določene za postavitev ustnega poslanskega 

, J^ia, postavljalcu poslanskega vprašanja izljuči mikro- 
jr'tiu tako onemogoči, da bi postavil ustno poslansko 

do konca. 

J^ornisije so z dvotretjinsko večino prisotnih članov, 
(9 prisotnih, 6 ZA, O PROTI) sprejeli naslednjo 

razlago: 

l,<- odstavek 26. člena poslovnika izrecno določa, da 
poslanec na seji državnega zbora, pri točki »Vpra- 

"ja in pobude poslank in poslancev« predstavi 
'ftnsko vprašanje v času, ki ni daljši od treh m 

ustno 
minut. 

^nieru, da poslanec v treh minutah ne sklene predsta- 
* Poslanskega vprašanja, ga na pretek časa opozori 
a*edu|oči. Ce poslanec kljub opozorilu nadaljuje 

predstavitev, mu predsedujoči izreče opomin. V primeru, 
če kljub opominu poslanec nadaljuje s predstavitvijo, mu 
predsedujoči odvzame besedo. 

Obrazložitev 

Poslovnik v poglavju »Poslanska vprašanja in pobude« 
določa, da lahko poslanec predstavi ustno poslansko vpraša- 
nje v času, ki ni daljši od treh minut (drugi odstavek 26. člena 
poslovnika). V primeru, da poslanec, kljub opozorilu predse- 
dujočega, da mu je potekel s poslovnikom določen čas za 
predstavitev, nadaljuje z predstavitvijo, ga predsedujoči opo- 
min. Če poslanec kljub opominu nadaljuje predstavitev, mu 
predsedujoči odvzame besedo. Poslanec namreč krši 
določbo drugega odstavka 26. člena poslovnika, zato mu 
lahko predsedujoči, ki skrbi za red na seji državnega zbora, 
izreče v skladu z 78. členom ukrep odvzema besede. Če tudi 
po tem ukrepu poslanec ne preneha s predstavitvio, ga lahko 
predsedujoči v skladu z 79. členom poslovnika odstrani s seje 
oziroma izbere drug ukrep iz poglavja o »Vzdrževanju reda na 
seji«. 
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Pri tem so člani še opozorili, da je potrebno tak pristop 
uveljavljati v vseh primerih, ko je s poslovnikom izrecno 
določena časovna omejitev razprave in sicer: 

- ministrov odgovor na ustno poslansko vprašanje (drugi 
odstavek 27. člena poslovnika), 
- predstavitev poslanske pobude (drugi odstavek 30. člena 
poslovnika), 
- razprava o poslanskem vprašanju (drugi odstavek 29. člena 
poslovnika), 
- predstavitev stališč poslanskih skupin pri določanju dnev- 

nega reda (peti odstavek 64. člena poslovnika), 
- razprave neprijavljenih, če predsedujoči omeji njihove raz- 
prave (drugi odstavek 67. člena poslovnika), , 
- govor o istem vprašanju, če tako sklene državni zbor (drug 
odstavek 69. člena poslovnika), k 
- govor o kršitvi poslovnika in opozorilo poslanca na napa* 
ali poprava navedbe (88 .člena poslovnika), . 
- obrazložitev glasu (drugi odstavek 88. člena poslovnika) 
- izjave predstavnikov poslanskih skupin o predlogu i 
uskladitev državnega proračuna (četrti odstavek 223. člen 
poslovnika), itd. 
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VPRAŠANJA POSLANCEV 

^vlačilcih Brodospas Koper, d.o.o. 

Jjj"a9o Jelinčič, poslanec SNS, je 13. 2. 1995 Ministrstvu za 

•prUj08 P°stav" poslansko vprašanje in dopolnilno pisno 

y zvezi z javno izjavo Kabineta ministra za finance, objav- 
io v drugem TV dnevniku TVS v petek, 10. 2. 1995 in 

je 
n®Vniku v soboto, dne 11.2. 1995 na drugi strani, sprašu- 

k? Ministrstvo za finance in ministra Mitjo Gasparija, na 
KSni podlagi zanj ne veljajo zakoni, ki veljajo za druga 
"'strstva in za vse slovenske državljane? 

Orj 
i, ®Vna sekretarka v Ministrstvu za ekonomske odnose In 
Uh v°jka Ravbar je v imenu Ministrstva za zunanje (Ur

eve izdala potrdilo v skladu z zakonom o tujih vlaganjih 
takn 77/88), ki se na podlagi 4. člena Ustavnega C1* za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti 
W i 6 Slovenije (Ur. list RS, št. 1/9-1 in 45/94-1) uporablja ^ slovenski predpis! Po 21. členu zakona o tujih vlaganjih 

'tuji vlagatelj ustanovi lastno podjetje na način in pod 
pod katerimi lahko domače osebe ustanovijo zasebno 

!i®- Vendar se takšno podjetje po tretjem odstavku 2. 
)s - istega zakona ne šteje za domačega vlagatelja! Tuja 
idst ima lastno podjetje torej s tem podjetjem (gl. drugi ivek 2. člena tega zakona) ne more sklepati nobenih 

ab o tujem vlaganju, saj vendar ne gre za vlaganje tuje 
v domačo osebo! Brodospas Split je edini ustanovitelj 

!l °°spasa Koper z istim direktorjem, pri čemer vlačilca nista 
Ca v register ne kot kapitalski vložek, ne kot stvarni 
^id ' ne kot osnovno sredstvo ne kot oprema, pa sta bila 
"'Qa r °Pro^ena planila carine, carinskih dajatev in promet- ni, davka! Ali je to zato, ker za Ministrstvo za finance ne la*akon o tujih vlaganjih? 

ijj? vla6ilca Brodospasa Split alias Brodospas Koper pa sta na v slovenski vpisnik ladij ter plujeta v slovenskem morju 
[^lojalno konkurenco in z dumpinškimi cenami uniču- 

fii.t 
vensk° podjetje. Sprašujem ministra za finance ali je s,avno in zakonito? 

^ i j,, alie sprašujem ministrstvo in ministra Mitjo Gasparija, 
^ tn ne ravna z vsemi osebami domačega prava enako? Če je Cnenju ministrstva oseba domačega prava vsaka gospo- 
%4 clruž'3a' je vpisana v sodni register ne glede na ^ '»tvo (čeprav je npr. Brodospas Koper, d.o.o. vpisana 

yasProtju z 20. členom zakona o gospodarskih družbah 
ijL • '■ RS, št. 30/93), zakaj potem Brodospasu Koper ni bilo 
iJjP'ačati za dva vlačilca ne carine, ne carinskih dajatev, ne 
%6tne9a davka v skupnem znesku cca 900.000 ameriških J')®v, druga oseba domačega prava, ki je prav tako vpisna 
^ sodni register, pa je za svoja dva vlačilca morala plačati 
Zmedene dajatve. Zakaj takšna razlika? Morda zato, ker 
"ie CK - VLAČILCI, d.o.o. slovensko podjetje, BRODO- 
^ SPLIT OZ. KOPER pa hrvaško podjetje? 

5ujem tudi, na kakšni podlagi za ministrstvo in za mini- 
*:~ance ne veljata zakon o vladi Republike Sloveniie 

št. 4/93) in zakon o organizaciji ministrstev (Ur. j '• "o, št. 4/93) in zakon o organizaciji ministrstev (ur. i. 
pris 7i/94), po katerem sta Davčna uprava oz. Uprava za ij® Prihodke in Carinska uprava v sestavu Ministrstva za 

iVi Ce? Davčna uprava je pristojna za odmero in pobiranje 
t °v ter za inšpekcijsko nadzorstvo v teh zadevah; carinska 
,j a Pa je pristojna za carinjenje blaga in storitev s tujino za 
if 

s^i nadzor ter za postopek o carinskih prekrških; mini- 
Pa daje politične usmeritve za delo ministrstva in organov 

m 9°vi sestavi, nadzoruje njihovo delo ter odgovarja za 
odločitve pri vodenju ministrstev, kakor tudi za opusti- 

Jkrepov, ki bi jih moral sprejetil Sprašujem ministra 
lj^anja, zakaj zanj te določbe obeh navedenih zakonov ne 

V zvezi z javno izjavo nadalje sprašujem Ministrstvo za 
finance, od kdaj za ugotavljanje in preprečevanje nezakonito- 
sti in kaznivih dejanj velja zakon o splošnem upravnem po- 
stopku: 

Sprašujem pa tudi ali je v skladu z zakonom o splošnem 
upravnem postopku enoletno zadrževanje odločbe o plačilu 
carine in carinskih dajatev za Brodospas Split oz. Koper, ko 
sta oba njuna vlačilca še vozila po slovenskem morju s hrva- 
ško zastavo? Zakaj tu minister ne ukrepa v skladu z ustavo in 
zakonom ter v skladu s svojimi pristojnostmi? 

Ministra Mitjo Gasparija končno še sprašujem, ali je pozabil 
na svojo prisego, ki jo je dal ob izvolitvi pred Državnim 
zborom?!« 

Dopolnilno pisno poslansko vprašanje: 

Dne 13. 2. 1995 sem vložil poslansko vprašanje v zvezi 
z javno izjavo Ministrstva za finance. Vprašanje sem imel 
namen zastaviti ustno na današnjem zasedanju državnega 
zbora. Ker pa sem prijavil samo dve ustni vprašanji, po 
poslovniku ne morem zastaviti še tretjega, zato prosim, da 
mi na navedeno poslansko vprašanje odgovorite pisno. 

K temu pa dodatno sprašujem: 

Kako bo Ministrstvo za finance, oziroma Republiška carin- 
ska uprava, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance, 
ukrepala na prijavo carinskega prekrška, ki gaje dne 23. 2. 
1995 iz Kopra poslalo podjetje SPAICK-VLAĆILCI, d.o.o. 
KOPER, BOŠAMARIN 57? 

Iz prijave ter iz priloženih dokumentov k prijavi je nesporno 
dokazano, da gre v primeru dveh vlačilcev podjetja Brodo- 
spas, d.o.o. Koper za kršitev 1. točke prvega odstavka 348. 
člena takrat veljavnega carinskega zakona, In da je v tem 
primeru po prvem odstavku 363. člena istega zakona obve- 
zen odvzem blaga, to je odvzem obeh vlačilcev. Ali boste 
ukrepali po zakonu? 

Posebej me zanima, kdaj boste ukrepali, glede na to, da je 
odločba o tem carinskem prekršku v predalu na Republiški 
carinski upravi že več kot eno leto? 

Ministrstvo za finance mu je odgovorilo: 

Na dopolnilno pisno poslansko vpašanje g. Zmaga Jelinčiča, 
kako bo ukrepalo Ministrstvo za finance oziroma Carinska 
uprava Republike Slovenije, kot organ v sestavi tega ministr- 
stva, v zvezi s prijavo carinskega prekrška v Brodospas, d.o.o. 
Koper (prijavitelj prekrška SPAICK-VLAČILCI, d.o.o. Koper) 
oziroma na vprašanje, ali bo ukrepalo v skladu z zakonom, 
dajemo naslednji odgovor: 

- Ministrstvo za finance in Republiška carinska uprava bosta 
v primeru prijave navedenega prekrška ukrepala v skladu 
z zakonom, po zakonsko predpisanih postopkih; 

- takoj po prejemu prijave carinskega prekrška je ministrstvo 
posredovalo prijavo Carinski upravi RS, s pozivom, da ukrepa 
v skladu s pooblastili in nas o primeru obvesti; 

- Carinska uprava RS je ministrstvo obvestila, da je prijavo 
carinskega prekrška Brodospas, d.o.o. Koper 6. 3. 1995 
posredovala v pristojno reševanje Carinici Koper, ki bo na 
podlagi 260. člena Carinskega zakona (Ur. I. SFRJ št. 34/90) 
preverila, ali je carinska osnova pri uvozu dveh vlačilcev, kot 
tuje vloge, pravilno ugotovljena. 

V zvezi z vprašanjem, kdaj bomo ukrepali, glede na to, da je 
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odločba o tem carinskem prekršku že več kot leto na Carinski 
upravi RS, pojasnujemo, da to ni res, saj je podjetje SPAICK- 
VLAČILCI, d.o.o. Koper ta prekršek prijavilo 23. 2. 1995. 
Razloge Carinske uprave RS za nepravočasno izdano drugo- 
stopenjsko odločbo v upravnem postopku (status začasnega 
uvoza obeh vlačilcev po osamosvojitvi Slovenije) pa Vlada 
Republike Slovenije navaja v odgovoru na poslančeva vpraša- 
nja, ki jih je postavil 13. 2. 1995. 

O imenovanju generalnega državnega tožilca 

Zmago Jeninčič, poslanec SNS, je 16. 2. 1995 Vladi Repu- 
blike Slovenije zastavil pisno poslansko vprašanje: Sprašu- 
jem Vlado Republike Slovenije kdaj je bil g. Anton Drobnič 
imenovan za generalnega državnega tožilca Republike Slo- 
venije? 

Po 2. odstavku 17. člena zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 63-2169/94), ki je začel veljati 28. oktobra 
1995, imenuje generalnega državnega tožilca Republike 
Slovenije državni zbor na predlog vlade; po prvem odstavku 
22. člena tega zakona pa generalni državni tožilec nastopi 
funkcijo z dnem, ko priseže pred predsednikom državnega 
zbora. Kot poslancu državnega zbora mi je dobro znano, da 
se nič od tega ni zgodilo, zato sprašujem, od kod g. Drobniču 
pravica, da se v javnosti predstavlja in podpisuje kot gene- 
ralni državni tožilec? 

Na Televiziji Slovenija na drugem TV dnevniku, dne 6. febru- 
arja 1995 ob 19.45 je bil pod njegovo sliko podnapis »gene- 
ralni državni tožilec«, enako pa se je podpisal dne 13. 12. 
1994 na drugi strani Dela pod člankom »Ravnanje javnega 
tožilstva ni protiustavno«. V istem članku je g. Drobnič 
svojega podrejenega pa kljub zakonu še vedno imenoval 
»namestnik javnega tožilca«. Na ta članek sem mu odgovo- 
ril, odgovor je bil v Delu objavljen, vendar mi g. Drobnič 
nikdar ni odgovoril, niti ni pojasnil svojih stališč na mojih pet 
vprašanj! Peto vprašanje oz. pripomba je bila tudi vsebina 
tega poslanskega vprašanja. Morda je odgovor v tem, da se 
neupravičeno, neutemeljeno in nezakonito ter nemoralno 
še naprej predstavlja kot generalni državni tožilec, čeprav bi 
se po 71. členu zakona lahko imenoval le vodja državnega 
tožilstva! 
Sprašujem vlado, kaj bo ukrenila proti tej samovolji? 

Vlada mu je posredovala naslednji odgovor: 

S 1. 1. 1995 je v skladu s prvim odstavkom 79. člena zakona 
o državnem tožilstvu prenehal veljati zakon o javnem tožil- 
stvu. S tem datumom so pričela delovati okrožna in višja 
državna tožilstva ter Državno tožilstvo Republike Slovenije. 

V skladu s prvim odstavkom 56. člena zakona o državnem 
tožilstvu ima upravne in nadzorstvene pristojnosti v zvezi 
z delom državnega tožilstva vodja posameznega državnega 
tožilstva. 

Naziv vodja državnega tožilstva se uporablja za okrožna in 
višja državna tožilstva, medtem ko se v skladu s prvim odstav- 
kom 57. člena zakona o državnem tožilstvu uporablja za vodjo 
Državnega tožilstva naziv generalni državni tožilec. 

Zaradi povedanega je ob upoštevanju 71. člena zakona 
o državnem tožilstvu, ki določa, da do imenovanja v trajno 
tožilsko funkcijo oz. do izteka mandata nadaljujejo javni 
tožilci z delom kot vodje državnih tožilstev, in že navedenega 
prvega odstavka 57. člena zakona o državnem tožilstvu, pravi- 
len naziv za vodjo Državnega tožilstva Republike Slovenije 
generalni državni tožilec. 

O denacionalizaciji na območju Bleda 

Janez Kocijančič, poslanec ZLDS, je 23.11.1994 Vladi Repu- 
blike Slovenije postavil tri poslanska vprašanja o denaci- 

onalizaciji blejsko-bohinjskih gozdov in drugih objektov. Na 
kakšni pravni osnovi - prosim tudi za natančen prikaz 
lastninskih razmerij v preteklosti — se denacionaliziralo 
širši kompleksi gozdov na Pokljuki, Jelovici in Mežaklji- 
Zanimajo me zlasti pravne osnove za vračanje - v kolikor je 
ta izraz primeren - gozdov civilnopravnim osebam in 
tujcem? 

Ali je in na kakšni pravni osnovi je denacionalizirana 
zgradba kina Bled, ki je, po mojih podatkih, zgrajena po 
vojni? 

Ali in na kakšni pravni osnovi prihaja do lastninjenja premo* 
ženja, ki je svoj čas pripadalo državi - oz. pred 2. svetovno 
vojno Dravski banovini — v širši okolici Bleda? Tu me zlasti 
zanima usoda objektov, ki so znani pod imeni Blejski Grad' 
Pristava in Rikli. Prosim tudi za podatke o dolgoročnih naje- 
mih ter njihovih pravnih In finančnih temeljih.« 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 
Denacionalizacija je po navedenem zakonu predvsem vrata- 

nje podržavljenega premoženja v naravi, to je vrnitev v 
in hkrati tudi v neposredno ali posredno posest (čl. 2/I, II.16/ 

ZDEN). 

Vrnitev nepremičnin (vrnitev v naravi) je možna le ob ustav- 
nem pogoju, da gre za domačo osebo: pravna oseba, ki in"® 
sedež zunaj Republike Slovenije, lahko do nadaljnjeS8 

(dokler ne bo sprejeta ureditev pravic tujcev na nepremični" 
nah) pridobi stvarno pravico, torej lastninsko ali drug® 
stvarno pravico, na nepremičnini le z dedovanjem ob dejansK 
vzajemenosti (Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavn® 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike SlovenU®' 
Uradni list RS, št. 1/91 -I, 35/I/94, čl. 16/11 vzvezi s členom 

Rimskokatoliška cerkev in njeni ustrezni organi so po Zakon11 

o pravnem položaju verskih skupnosti V SRS (Ur. I. sbSl,|!' 
15/76, z novelami) pravne osebe po civilnem pravu (čl. 
Pravno nasledstvo le-teh, torej takšna statusna vprašanja, s° 
v okviru denacionalizacijskega postopka presoja po avtononj' 
nem pravu samih teh oseb (ZDEN, 15/111). V veljavnem ZaK<£ 
niku cerkvenega prava (ZCP iz leta 1983), ki velja za Rims*0] 
katoliško cerkev (»latinsko cerkev«, kan. 1), so statusna vpr®' 
šanja oz. pravna osebnost podrobno urejena (v 2. poglavju®: 
naslova prve knjige ZCP, to so kan. 113 do 123; pa tudi drufl 
kanoni, npr. kan. 515/111, 634/1, 741/1). Po določbah ZCP jetaK® 
pravna oseba sama Cerkev kot taka (»katoliška cerkev«, ka"' 
113/1), pa tudi nekateri njeni sestavni deli, kateri so ,a 

natančno določajo kanoni tega zakonika. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku ocen® 
ustavnosti ZDEN (čl. 14 in drugih) obravnavalo med drugjjj1 

status cerkve kot pravne osebe. Iz obrazložitve odločbe (ool 
v Ur. I. RS. št. 13/93-595, z dne 12. 3. 1993) je razvidno 
stališče ustavnega sodišča, da so bile verske skupnosti 
podržavljenjem svojega premoženja kot tudi v celotn®^ 
obdobju do sprejetja ZDEN po vsakokratnih predpisih obraj' 
navane kot domače pravne osebe ter jih kot take obravnav 
tudi pozitivno pravo, namreč že navedeni Zakon o pravna'" 
položaju verskih skupnosti v SRS. 

Pravno osnovo za vračanje premoženja določa sam, že Pr®| 
omenjeni zakon (ZDEN), ki se tudi izvaja. Pogoji denaciona'' 
zacije so enaki za vse, to je za fizične in pravne osebe ter' 
v tem smislu enako velja tudi za Rimskokatoliško cerkev K° 
versko skupnost (čl. 14 ZDEN). Poseben pogoj za versK 
skupnost je, da »deluje« na območju Republike Slovenije ® 
uveljavitvi zakona (čl. 14 ZDEN). Po 6. členu ZPPVS je treO" 
npr. prenehanje delovanja verske skupnosti prijaviti pristoi0 

komisiji. Če je- ta pogoj izpolnjen, namreč delovanje 
območju RS v določenem času, ter tudi vsi drugi zahtevaj 
pogoji, iz zakona niso razvidne ovire za denacionalizacijo Pre' 
podržavljenega premoženja. Zunaj ustavnega postopka v 
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presojo ustavnosti zakona veljavnost le-tega ne more 
vprašljiva. 

Eden od pogojev, ki kvalificira osebo kot upravičenca 
denacionalizacije, je, da je ta oseba bila lastnik podržali" 
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3a premoženja (ZDEN, čl. 3 do 5). Predhodno lastništvo je 
ion'V pos,0Pku denacionalizacije v procesnem smislu pred- n° vprašanje, ki ga za vsak primer posebej reši pristojni 

0 Predpisih nekdanje Kraljevine Jugoslavije (Finančni 
. on. Ur. I. št. 74/21/39, št. 152 ter Uredba z zakonsko močjo 
,Cnosu premoženja, Ur. I. št. 100-30/39, št. 217) je bilo 
akl H-n°' da se Kraniski verski zaklad (verski zakonski 
»ni ^a,ol'ške cerkve so bili ustanovljeni iz njenega premo- J9, verskega davka in prostovoljnih prispevkov vernikov, 
»I ,^redba. čl. 1/1) prenese v last in upravo Ljubljanski škofiji 1(J- navedene uredbe). 

'su^iS'v° za pravosodje bo s sistemskega vidika podrobneje učilo vprašanje lastništva Rimskokatoliške cerkve nad 
Pemičninami po navedenih predpisih, če bo med izvaja- 
n!!*akona ugotovilo obstoj utemeljenih pomislekov v zvezi 
Vnosom lastništva. 

pranih podatkov sledi, glede poslanskega vprašanja 
Nacionalizaciji kompleksa gozdov na blejsko-bohinjskem 

I«.?*.IU| da je upravičenec Nadškofijski ordinariat Ljubljana 
' svoj zahtevek na podlagi določbe 3. člena Zakona 

■2aknac'ona'izaciji, ^er 'e 0 Prem°žer|je podržavljeno 
(loc nom 0 agrarni reformi in kolonizaciji v Sloveniji (Ur. I. 
'fori 'n 62/45). ^er so z Zakonom o Triglavskem 
='aunern Parl<u gozdovi v njegovem območju razglašeni za znamenitost, je tedanji upravni organ Občine Radov- 
^stopii, na podlagi dopisa Ministrstva za kulturo, spis 
& !a Nadškofijskega ordinariata Ljubljana v pristojno 
jll anie pravkar navedenemu ministrstvu. Ministrstvo za 
»k gozdov - naravnih znamenitosti ter bodo rešeni v letu 
j^ihistrstvo za kulturo obravnava tudi zahtevke za dena- 

«a 

0 obravnava več zahtevkov Rimskokatoliške cerkve za 

zacijo blejskega otoka s pripadajočimi objekti. 

u poslanskega vprašanja o denacionalizaciji zgradbe 
' (točka poslanskega vprašanja): stavba ni bila zgra- 

J?o vojni, temveč jo je leta 1938 zgradila Rimskokatoliška 
^y• Leta 1941 jo je zasedel okupator, po vojni pa je bila 
Ulji 46 podržavljena. Denacionalizacijski postopek se je 
i M°d opr- številko D 363-1/92 ter je pravnomočno kon- Med upravičencem (Rimskokatoliško župnijsko Bled) in 
l,?.ncem (Kino Radovljica) je bila sklenjena poravnava, po 

' I® bilo podržavljeno premoženje vrnjeno upravičencu 
•tel objekta pa ima Kino Radovljica še vedno začasno 

6(1 
(® Poslanskega vprašanja o denacionalizaciji nepremič- 
oia r ' okolici Bleda (točka 3 poslanskega vprašanja) ljuljam, da v vprašanju omenjeni objekti (Blejski grad, 
1(j 

va in Rikli) niso predmet denacionalizacije. Za Blejski 
^Pristavo denacionalizacijski postopek ni bil uveden, 
S? Rikli pa je bil v lasti podjetja Komaps, ki ga je prodal r ni osebi. 

vr°Skih dodatkih 

1,11 Kužnlk, poslanec SNS, je 16. 2.1995 Vlado Republike 
^'1® oziroma pristo|no ministrstvo vprašal: »Zakaj so 

otroški dodatki?« 
'isti Stvo za delo, družino in socialne zadeve mu je dalo 
lovor: 

J? otroških dodatkov določa zakon o družinskih prejem- 
1Ur-1. RS, št. 65/93 in 71/94). 

5®ni zakon v 35. členu določa, da je višina otroškega 
Jja za predšolskega otroka 13% zajamčene plače, za 
jeznega otroka 16% zajamčene plače, za otroka od 15. 
k. 'sta starosti pa 17% zajamčene plače. Višina otroškega 

*a za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
18 za 50%. 

Glede na to, da bo univerzalni otroški dodatek uveljavljen s 1. 
1. 1996, pa 57. člen navedenega zakona določa, da se do 31. 
12. 1995 otroški dodatek dodeljuje kot družbena pomoč otro- 
kom in sicer v odvisnosti od dohodka na družinskega člana 
v letu pred vložitvijo zahtevka. Višina dodeljenega otroškega 
dodatka je torej odvisna od dohodka na družinskega člana in 
znaša od 7% do 22% zajamčene plače. 

O igralnih avtomatih 

Rafael Kuinik, poslanec SNS, je 16. 2.1995 Vladi Republike 
Slovenije zastavil pisno poslansko vprašanje: »Sprašujem 
Vlado Republike Slovenije, zakaj so igralni avtomati zunaj 
igralnic petkrat manj obremenjeni z dajatvami kot igralni 
avtomati v slovenskih igralnicah? 

V Novi Gorici tujci kupujejo ustrezne objekte kot je npr. bivši 
salon MEBLO v samem centru, in v katerem je prostora za 
200 igralnih avtomatov. Igralni avtomati zunaj igralnic se 
lahko financirajo s tujim kapitalom, konkretno igralnico 
v bivšem salonu MEBLO kupuje italijanska mafija v sodelo- 
vanju s srbskimi vojnimi dobičkarji (Ražnjatović — ARKAN). 

Enako velja za Igralnico v Tolminu, ki je bila po direktivi 
ministra za finance Mitja Gasparija zaprta v januarju 1994 in 
v kateri je prostora za 300 igralnih avtomatov, katere 
v skladu z 10. poglavjem sedanjega začasnega (in tudi po 
predlogu bodočega zakona o igrah na srečo) prav tako 
kupuje italijanska mafija skupaj z Arkanom. 

Sprašujem vlado kaj bo storila, da prepreči nelojalno konku- 
renco in odliv kapitala iz Republike Slovenije? 

Če odmislimo nevarnost »pranja denarja«, bo slovenska 
država samo v teh dveh Igralnicah Izgubila dva milijona 
DEM mesečno ali 24 milijonov DEM letno! 400 DEM na 
mesec na avtomat krat 500 avtomatov). 

Sprašujem tudi »duty free shop« ne plačuje nobenega pro- 
metnega davka za prodano blago, ampak le takso, ki je 
desetkrat manjša obremenitev kot v trgovini na drobno? 
Razlika je prevelikal Navedene prosto trgovinske cone so 
mnogo bolj profitna dejavnost kot Igralnice, pa se jim obre- 
menitve niso povečale. Zakaj ne?« 

Vlada mu je odgovorila: 
V skladu z Zakonom o igrah na srečo (Ur. I. SRS, št. 32/80) so 
se posebne igre na srečo na igralnih avtomatih lahko prirejale 
le v igralnicah. Zaradi razširjenosti uporabe igralnih avtoma- 
tov zunaj igralnic v začetku 90-ih let so se v javnosti postav- 
ljale zahteve, da je treba na tem področju ukrepati še pred 
celovito sistemsko ureditvijo igralništva. V tem okviru so bili 
pogosto sproženi predlogi, naj se dopusti opravljanje dejav- 
nosti tudi zunaj igralnic in naj se za uporabo teh igralnih 
avtomatov začasno uvede plačevanje dajatev. 

V skladu z navedenimi pobudami, da se do uveljavitve novega 
zakona dopusti prirejanje iger na igralnih avtomatih zunaj 
igralnic, je Državni zbor Republike Slovenije na 11. seji julija 
1993 sprejel ustrezno sistemsko rešitev. 

Tako je problematika, na katero opozarja poslanec Rafael 
Kužnik, urejena z zakonom o začasni ureditvi prirejanja 
posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic in 
o plačevanju takse na igralne avtomate - v nadaljnjem bese- 
dilu: zakon (Ur. i. RS, št. 47/93), s Pravilnikom o uporabi 
igralnih avtomatov zunaj igralnic (Ur. I. RS, št. 48/93) in 
z Odredbo o načinu plačevanja posebne takse za prirejanje 
posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic ter 
o vsebini in obliki posebne nalepke (Ur. I. RS, št. 50/93). 

Zakon ureja problematiko v tem smislu, da podrobno določa 
pogoje za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic, omejena 
pa sta tudi najvišji vložek in dobitek, predvideva določene 
tehnične standarde, nadzor izvajanja, uredba pa določa pla- 
čevanje sorazmerno visokih davčnih dajatev. 
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Za uporabo igralnih avtomatov je uvedeno plačevanje 
posebne takse, ki jo določi Vlada Republike Slovenije za vsak 
igralni avtomat. Posebna taksa je prihodek občine, v kateri se 
uporabljajo igralni avtomati. Ta posebna taksa se po veljavni 
ureditvi plačuje pristojni izpostavi Republiške uprave za javne 
prihodke v višini 80.000 tolarjev za vsak igralni avtomat 
mesečno vnaprej, do zadnjega dne v mesecu za prihodnji 
mesec, ne glede na število dni obratovanja igralnega avto- 
mata in neodvisno od opravljanega prometa. 

Vsak prireditelj mora igralne avtomate prijaviti pristojni izpo- 
stavi Republiške uprave za javne prihodke. Ob plačilu prejme 
potrdilo in posebno nalepko, ki mora biti nalepljena oziroma 
pritrjena na vidnem mestu na igralnem avtomatu. V poslov- 
nem prostoru so lahko nameščeni le tisti igralni avtomati, ki 
so opremljeni s posebno nalepko. Če prireditelj ne prijavi 
igralnega avtomata izpostavi Republiške uprave za javne pri- 
hodke ali uporablja igralni avtomat, ki ni opremljen s predpi- 
sano nalepko, je storil hujšo kršitev (tretji odstavek 25. člena 
zakona o prekrških), za katero je zagrožena kazen od 1,5 
milijona tolarjev (za vse kategorije storilcev). Z zakonom je 
opredeljena najnižja denarna kazen v višini 500.000 tolarjev, 
hkrati pa se izreče varstveni ukrep obveznega odvzema igral- 
nega avtomata. 

Posebne igre na srečo na igralnih avtomatih se torej lahko 
prirejajo v igralnicah na podalgi dovoljenja in prireditelji so 
izključno pravne osebe ter zunaj igralnic, kjer so prireditelji 
lahko pravne osebe in zasebniki. 

Davčne in druge obremenitve prirediteljev posebnih iger na 
srečo so določene z Zakonom o prometnem davku (ur. I. RS, 
št. 4/92), Zakonom o posebnem prometnem davku od poseb- 
nih iger na srečo (Ur. I. RS, št. 67/93), Uredbo o višini posebne 
takse na igralne avtomate (Ur. I. RS, št. 48/93), Odredbo 
o načinu plačevanja posebne takse za prirejanje posebnih 
iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic ter o vsebini 
in obliki posebne nalepke (ur. I. RS, št. 50/93), Zakonom 
o davku na dobiček pravnih oseb (Ur. I. RS, št. 72/93) in 
Zakonom o dohodnini (Ur. I. RS, št. 71/93 in 7/95). 

Zakon o prometnem davku velja tako za pravne osebe kot za 
zasebnike, torej za igre na igralnih avtomatih v igralnicah in 
za igre na igralnih avtomatih zunaj igralnic. Davčna osnova je 
vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri igri, zmanjšana za 
vrednost dobitkov, davčna stopnja pa je 20%. 

Pravne osebe, ki prirejajo igre na igralnih avtomatih v igralni- 
cah in zunaj igralnic, plačujejo davek od dobička pravnih 
oseb. zasebniki pa na podlagi zakona o dohodnini. 

Po veljavni ureditvi so igre na igralnih avtomatih v igralnicah 
obremenjene po lestvici in na osnovo, ki je določena v 5. in 6. 
členu zakona o posebnem prometnem davku, uporaba igral- 
nih avtomatov zunaj igralnic pa je dovoljena le, če prireditelj 
plača mesečno vnaprej posebno takso v višini 80.000 tolarjev 
za vsak igralni avtomat v uporabi. 

V Sloveniji so prireditelji za uporabo igralnih avtomatov zunaj 
igralnic v letu 1994 vplačali takso v višini 926.640.000 tolarjev, 
povprečno mesečno pa je bilo v uporabi 965 igralnih avto- 
matov. 

V igralnicah je bilo v letu 1994 v uporabi 1596 igralnih avtoma- 
tov in 235 igralnih miz, v letu 1994 pa so prireditelji vplačali 
skupno 2.026.052 tolarjev posebnega prometnega davka. 
Obveznost zavezancev za posebni prometni davek od poseb- 
nih iger na srečo na igralnih avtomatih v igralnicah je v prvem 
polletju 1994 znašala 654.287.700 tolarjev. Preračunano na 
igralni avtomat na mesec to pomeni povprečno obveznost 
v višini 68.000 tolarjev. Igralni avtomati zunaj igralnic so torej 
za 17,1% višje obremenjeni kot igralni avtomati v igralnicah. 

Poslanec v svojem vprašanju navaja avtomate na območju 
Nove Gorice in Tolmina. Poudarjamo, da je bilo v februarju 
1995 v Novi Gorici v uporabi 66 igralnih avtomatoav, ki jih ima 
12 zavezancev, v Tominu pa 34 igralnih avtomatov. 

V nekdanjem salonu Meblo prirejata igre na srečo dva priredi- 
telja, in sicer: 

- Inclub, d.o.o., Nova Gorica, Bevkov trg 1, ki ima v uporab 
12 igralnih avtomatov, 
in u 
- zasebnik Igor Črnoga iz Pirana, ki ima na tem prostor 
7 igralnih avtomatov. 

Prireditelj posebnih iger na srečo, HIT, d.o.o., Nova Gorica, I9 

imel dovoljenje za opravljanje dejavnosti v Tolminu do 31'1 ' 
1993. Igralnica torej ni bila zaprta po navodilu ministra 
finance. S 1. 4. 1994 je pri izpostavi Republiške uprave 
javne prihodke v Tolminu prireditelj Games Internation ■ 
d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, vplačal takso za ufJJ 
rabo igralnih avtomatov zunaj igralnice. V istih prostorih i"1 

novi prireditelj v uporabi 15 igralnih avtomatov. 

O žrtvah medicinskih preizkusov med II. sv. vojf^ 

Irena Oman In dr. Jože Pučnik, poslanca SDSS, sta^' ^ 
Republike Slovenije postavila naslednji vprašanji o i"V 
medicinskih preizkusov v nemških koncentracijskih tabo o iiiuuii/iilorvui ^ivi&nuovi * Hoiiisniu nviivviiiiav«i|anii> y, 
čih med II. sv. vojno: Irena Oman: »Iz Poročila Vlade Rep 
blike Slovenije o odprtih vprašanjih vojne škode z dne 2*'. 
1993, ki je bilo poslano Državnemu zboru Republike Slo jd 
nije z dopisom št. 46-04/93-1/20-8 z dne 30. 7. 1993, je '' 
vidno, da je odškodnina za vivoeksperimente, pre*' 
jugoslovanskih državljanov po resoluciji ECOSOC ZdfU 
nlh narodov iz leta 1963 znašala 8,000.000 DEM. To v«o"" jj v 
Jugoslavija izplačala preživelim osebam, na katerih to ^ p 
delani medicinski eksperimenti. Nekdanja SFRJ, i* sLjr s 
stev, ki jih je prejela od Nemčije, ni izplačevala individua' ( 
odškodnin posameznim oškodovancem. Izjemoma je K. ir|{ 
jelo individualno odškodnino 53 upravičencev iz Slovo" r )j( 
ki so bili med vojno žrtve medicinskih preizkusov v nem* ^ 
taboriščih (str. 7. točka 3.1.1. omenjenega poročila). 

ijf j 
Glede na opisano zastavljam Vladi Republike Slovej' ^ 
poslansko vprašanje o tem, kdaj, komu in koliko j0 ^ 
iznlačana individualna odškodnina 53 uoravičancem I* izplačana individualna odškodnina 53 upravičencem 
venije?« 

irti 
vojnega nasilja in zakona o vojnih veteranih, vas wlj° ,f • nO'', 
Dr. Jože Pučnik: »V zvezi z obravnavo zakona o 

prosim za gradivo, o dogovoru oz. sporazumu med 
vijo in Zvezno republiko Nemčijo o odškodnini za 
medicinskih poskusov v nemških koncentracijskih tab° 
čih med II. svetovno vojno. 

Name se je obrnil g. Grebenšek Anton, Ljubljana, U«JL 
tova 34, ki je bil ena od žrtev medicinskih poskusov 
ških taboriščih. Doslej je zaman poskušal doseči od 
nino za poškodbe pri teh poskusih. Obrnil se |e tu 
veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije v Ljublj«n 

' rf 
dobil od tam odgovor, da je Zvezna republika Nemčija ' '[j 

i i 
tla 
aj»' jj 

določena v sporazumu pri Mednarodnem komiteju Rde0 

ni■ 
sklicuje na sredstva v znesku 8 milijonov DEM, ki naj &' , 

razumom z Jugoslavijo oproščena od nadaljnjih ''.ijjfkoi 
»jugoslovanskih državljanov«. Pri tem se veleposlaniki,. 

križa v Ženevi, z dne 24. 4.1961 in 7. 9. 1963. 

Gre torej očitno za zelo zapleteno zadevo. Zato vi® 
enkrat prosim, da mi čimprej pošljete gradivo o omenj®^, 
sporazumu in o vseh ostalih sporazumih, ki zadevajo 0 Ij^ 
dovanje žrtev iz nemških taborišč. 

ni 

s 

Qo 
Prav tako vas prosim, da ml posredujete seznam 53 ^ 
naj bi bile v Sloveniji dobile odškodnino za medici'' ov0| 
poskuse v nemških taboriščih.« 

Vlada jima je pripravila odgovor: 

Zvezna Republika Nemčija je z 
Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o 

izpolnitvijo Sporazuma J ijJ 
, MmiMIn n plačilu V ■ S 

'H 
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^slovanskih državljanov, ki so kot žrtve medicinskih poiz- 
jj?v na iivih ljudeh utrpeli poškodbe zdravja, z dne 25. 4. 
k, n Sporazuma o spremembi tega sporazuma z dne 7. 9. 
^(Priloga: Uredba o ratifikaciji, Uradni list SFRJ - Medna- 

, ® Pogodbe in drugi sporazumi, št. 1/64) dejansko bila 
#o«i kakršnih koli nadaljnjih odškodninskih zahtev 
enij0vanskih državljanov oziroma Jugoslavije v njihovem 

JgN informacije Zveznega izvršnega sveta, poslane ^ PSčini SFRJ januarja 1990, ki jo je Zvezni sekretariat za 

Puhl i 2adeve niarca istega leta poslal med drugim tudi 
Sili . 'n pokrajinskim skupščinam, naj bi ta denar raz- 

pfeživeiim, vendar nimamo nikakršnih podatkov o tem, 
I® to v resnici zgodilo, in tudi nikakršnega seznama. 

Razuma o spremembi sporazuma sicer izhaja, da je bilo 
(i?al Posameznikom že plačanih 130.000 nemških mark, ar nimamo števila in imen prejemnikov. 

!FUi'n'ormaciie povzemamo, da je Jugoslavija po pogodbi 
» dn?m6i'° iz leta 1956 (Po9°dba med FLRJ in ZRN 0 ureja- 
iMh'ti'en'h zahtevkov iz naslova socialnega zavarovanja 
*W ■ S*-14/56) prejela tudi 26 milijonov mark kot lotilo za terjatve za socialno zavarovanje delavcev, ki 0 vojno delali v Nemčiji. f 

l#, je bil sklenjen znani sporazum med Vlado SFRJ in 
,,'RN o odobritvi pomoči o kapitalu (Uradni list SFRJ, št. 

ga imajo Nemci za nadomestilo za odškodnino 
>1' Ij/v*-™ 

 —  — jr danskim žrtvam nacističnega preganjanja, 

5^' izdelkov po stanovanjih in hišah 

"r 

t Cr.Pol'iak< poslanec DZ, je 14. 2.1995 Vladi Republike 
io,,!!?, P°8tavll štiri vprašanja: »Po Primorskem, in ver- 

ter »Daimond« po stanovanjih in hišah. 
B|n naslednja vprašanja: 

Vladi 
•flii ' dru9°d po Sloveniji, mreža prodajalcev agresivno 

il|< 'Ht kozmetiko in podobne izdelke firm »Golden- 
Spvij! 

Prodaja izdelkov (ali uslug) po stanovanjih in hišah 
jna? Po 
zakaj? 

tlrT18'0 z9°rai omenjeni prodajalci izdelkov »Golden- Jkt« In »Diamond« dovoljenje od države? 

{H Vi, 

lk.'   
Po katerem členu katerega zakona je 

dovoljenje 

iada zagotavlja, da so izdelki v tej prodaji zanesljivo 
'O m ' pregledani glede kvalitete in obdavčeni ter da ki RAlnialna Lnnlniranra9 Kl a Iralrion nabiti VlfldflB il '' nelojalna konkurenca? Na kakšen način 

'n Inšpekcija zagotavlja plačilo carine In davkov 6rn In takih primerih? 
i\\u. 

JtCrt komentar daje Vlada na naslednje nasprotje: K mi.®8 W morala ščititi enakost pravnih oseb in posamez- 
'"llhdr 8 ,em' da v8e enako obdavči In z davki polni 

& »i 1Un> Po drugi strani pa jo k temu pozivajo državljani, 
^ajo na oblast pravega vpliva?« 

% 'rstvo za ekonomske odnose in razvoj mu je na prvi dve 
nli odgovorilo tako: 

u 
I "»njj 

javljeni vprašanji št. 1 in 2 g. Marijana Poljška, 
Ca Državnega zbora Republike Slovenije, v zvezi 
fisivno prodajo čistil, kozmetike in podobnih izdelkov 
°lden produkt ter Diamond po stanovanjih in hišah« 

'stvo za ekonomske odnose in razvoj naslednja 
J lil n 

it> jjnistn 
'0ra 

^ Sa'a izdelkov (ali uslug) po stanovanjih in hišah«, kot 
0 fiie g- Marijan Poljšak prodajo od vrat do vrat, je "liki Sloveniji zakonsko urejena, in sicer z zakonom 

o trgovini (10. člen) - Uradni list RŠ, št. 18/93; s pravilnikom 
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na 
prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in 
pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (člani od 48. do 52) 
- Uradni list RS, št. 28/93 in 57/93); s pravilnikom o obratoval- 
nem času prodajaln (5. člen) - Uradni list RS, št. 28/93). 
Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavno- 
sti (Uradni list RS, št. 34/94) pa uvršča prodajo blaga od vrat 
do vrat v skupino G/52.63 - Druga trgovina na drobno zunaj 
prodajaln. V to skupino sodijo še prodaja prek prodajnih 
avtomatov, prodaja potujočih prodajalcev in prodaja na 
drobno raznovrstnih proizvodov na druge načine. 

Po določbi 10. člena zakona o trgovini je prodaja blaga od 
vrat do vrat trgovina na drobno, ki se opravlja zunaj prodajnih 
objektov. Za opravljanje te prodaje mora biti pravna ali fizična 
oseba registrirana oziroma priglašena in mora izpolnjevati 
pogoje, predpisane s tem zakonom oziroma z njegovimi 
izvedbenimi predpisi. 

S pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se 
nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejav- 
nosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln, so še 
strožje, kot je to urejeno z direktivo Evropske skupnosti z dne 
20.12.1985, določeni pogoji za opravljanje prodaje od vrat do 
vrat. 

V že naštetih členih tega pravilnika je določeno: 

- prodaja blaga od vrat do vrat, ki je neposredna prodaja 
blaga na drobno, se opravlja na podlagi predhodnega pova- 
bila ali pristanka kupca na njegovem domu ali domu drugega 
kupca; 

- prodaja se opravlja na podlagi razlage in predstavitve 
lastnosti, namembnosti in uporabnosti blaga; 

- kupca se seznani s prodajnimi in plačilnimi pogoji; 

- dobavni rok blaga, garancija, servisiranje blaga; 

- seznanitev kupca z rokom, v katerem ima pravico odstopiti 
od pogodbe, oziroma vrniti blago. 

Vse navedeno mora izvajalec prodaje predložiti kupcu tudi 
v pisni obliki. Pri tej prodaji je pomembno še to, da se mora 
izvajalec prodaje identificirati. Dokument o identiteti izvajalca 
prodaje mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek 
izvajalca prodaje, firmo oziroma ime in sedež trgovca. Doku- 
ment o sklenitvi prodaje je pogodba. 

V pravilniku je še določeno, katero blago se lahko prodaja na 
ta način. Spisek blaga je ožji kot je to urejeno v razvitih 
državah, kar je tudi razumljivo, saj se pri njih s tako obliko 
prodaje ukvarjajo družbe, tako majhne kot velike, že 25, 50 in 
tudi več let. t - 
Tako npr. v Nemčiji, Franciji, Italiji, Angliji... ni omejitev, kar 
pomeni, da se lahko prodaja od vrat do vrat vse blago; 
v Španiji velja omejitev za prodajo pijač in prehrambenih 
artiklov; v Avstriji velja omejitev za prodajo nakita, ur, tekstila, 
kozmetike in prehrambenih artiklov, pirotehničnih izdelkov in 
orožja. Ta omejitev pa ne velja v primeru, ko potrošnik pisno 
povabi prodajalca na dom. 

Z našim pravilnikom je dovoljeno prodajati od vrat do vrat le 
knjige, tisk, male aparate za gospodinjstvo in nego telesa, 
izdelke iz keramike in porcelana za gospodinjstvo, sanitarne 
in kozmetične izdelke za gospodinjstvo (čistila), kozmetiko za 
nego telesa, izdelke domače in umetne obrti. 

Z določbo 5. člena pravilnika o obratovalnem času prodajaln 
je določeno, da se lahko izvajalec prodaje blaga od vrat do 
vrat najavi kupcu med tednom od ponedeljka do sobote med 
9. in 19. uro. 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj meni, da je taka 
zakonska ureditev prodaje blaga od vrat do vrat ustrezna, 
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čeprav so pogoji za njeno izvajanje ostrejši kot je to praksa 
v razvitih državah. Zato je razumljivo, da so s strani izvajalcev 
take prodaje čedalje glasnejši pritiski za sproščanje oziroma 
širitev liste blaga, ki ga je dovoljeno prodajati na ta način 
oziroma, da se določi le blago, ki se na ta način ne sme 
prodajati. 

Da ta oblika prodaje ni neurejena oziroma da njeni izvajalci ne 
nastopajo na trgu stihijsko, potrjuje tudi ustanovitev Sekcije 
direktne prodaje (ustanovljena je bila dne 18.1.1994) v okviru 
Združenja trgovine pri Gospodarski zbornici Slovenije. Ta 
sekcija ima sedaj 17 članov, med njimi sta tudi Golden pro- 
ducts d.o.o. in Diamond d.o.o. iz Ljubljane. 

Po zadnjih podatkih se v Republiki Sloveniji ukvarja s prodajo 
blaga od vrat do vrat 22 podjetij. Zaposlujejo okrog 250 redno 
zaposlenih delavcev; prodajo na terenu pa opravlja po oceni 
3500 oseb, in sicer del kot agenti na podlagi sklenjenih 
pogodb o delu ter del kot samostojni podjetniki posamezniki. 

Vseh 22 podjetij je registriranih, večina kot družbe z omejeno 
odgovornostjo. Medtem ko so prvo leto po uveljavitvi zakona 
o trgovini opravljala prodajo blaga od vrat do vrat podjetja 
s tujim kapitalom (multinacionalke - Avon, AMC, Golden 
products, Diamond, My way, Zepter, Stanhome...), se v letoš- 
njem letu vse bolj povečuje tudi število podjetij z domačim 
kapitalom, ki so do sedaj opravljala prodajo le na klasičen 
način (Junior d.o.o., Emo - Eterna d.o.o. Celje, Izvir d.o.o. 
Žalec...). 

Po ocenah ustvarjenega prometa predstavlja tovrstna oblika 
prodaje med 4 in 5% celotno ustvarjenega prometa v trgovini 
na drobno. 

ad 2) 

Drugo vprašanje poslanca Marijana Poljška je neprecizno 
postavljeno. Ni namreč jasno, ali sprašuje po gospodarskem 
subjektu, ki je registriran za opravljanje tovrstne prodaje 
v Republiki Sloveniji, ali za izvajalce, ki opravljajo neposredno 
prodajo pri strankah. Će gre za prvo, potem je odgovor 
pritrdilen. Golden products d.o.o. in Diamond d.o.o. imata 
svoji dejavnosti registrirani. Če pa gre za drugo, je odgovor 
naslednji: neposredni izvajalci prodaje blaga od vrat do vrat 
se morajo skladno z določbo 50. člena pravilnika o minimal- 
nih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne 
objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za 
prodajo blaga zunaj prodajaln pri kupcu identificirati. Doku- 
ment o identifikaciji pa izda družba. 

Izvajalci prodaje so lahko pri družbi redno zaposleni oziroma 
opravljajo to delo na podlagi pogodb o delu. Prodajo lahko 
opravljajo tudi osebe, ki so priglašene kot podjetniki posa- 
mezniki. 

O vprašanjih med točkama 3. in 4. pa Ministrstvo za ekonom- 
ske odnose in razvoj meni: 

Za odgovor na tretje in četrto vprašanje je pristojno Ministr- 
stvo za finance. 

Z vidika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj lahko 
zatrdimo, da zakon o trgovini delavcev, ki opravljajo prodajo 
blaga od vrat do vrat ne obravnava drugače - blažje od 
drugih trgovcev. To je razvidno tudi iz njegovih izvedbenih 
predpisov, zato menimo, da ni razlogov za trditev o nelojalni 
konkurenci. Res pa je, da je inšpekcijsko nadzorstvo nad 
tovrstno prodajo zahtevnejše. Dosedanje ugotovitve inšpek- 
cijskih služb so, da je največ kršitev ne v tehniki tovrstne 
prodaje, temveč v vrstah blaga, ki se prodaja (predvsem pri 
nedovoljeni prodaji tekstila in prehrambnih izdelkov). 
Soočeni pa smo tudi s primeri, ko v skladu z našimi predpisi 
želi tuje podjetje registrirati trgovinsko dejavnost na način 
prodaje blaga od vrat do vrat, prodaja pa blago, katerega 
prodaja je po naših predpisih nedovoljena. Iz navedenih razlo- 
gov Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj proučuje 
nastalo situacijo, ocenjuje pa, da bo potrebno v bližnji prihod- 
nosti po zahodnoevropskem vzoru to obliko prodaje še bolj 
sprostiti. 

O zaraščanju kmetijske zemlje v Sloveniji   

Franc Potočnik, poslanec SLS, je 28. 2.1995 Vladi Republik« 
Slovenije postavil vprašanje: »Vladi zastavljam nasleoni 
vprašanje: s kakšnimi ukrepi bo preprečila nadaljnje za" 
čanje kmetijske zemlje v Sloveniji? 

Naj to vprašanje malo obrazložim. V Sloveniji se iz leta v lejjj 
zarašča vse več kmetijskih zemljišč, predvsem na obmoci 
s težjimi pridelovalnimi razmerami kot so gorske, višin!jk i 
strme kmetije in pa kmetije na kraškem območju. K°HWI 
teh kmetij oziroma teh zemljišč? Na prvi pogled jih je vem* ■ 
Res je, da se to z glavne ceste ne vidi, ampak tisti, ki P 
v takšnih območjih živimo oziroma se po takšnih obmoci 
gibljemo, vidimo da je ta proces že zastrašujoč. 

Ima Vlada register kmetij oziroma v okviru tega re^'!\ 
tistih lastnikov, ki zemlje ne obdelujejo. Kolikor je m« 
znano tega nima, no in če ga nima, dajem pobudo, da ga e 
prej pripravi, ker bo le na takšen način lahko imela osno 
za načrtovanje ukrepov, ki bi ta proces zaustavili. 

Obstoječi zakon o kmetijskih zeml|iščih, ki sedaj v precej*^ 
meri seveda ne more več veljati, novega pa še nimamo injr 
na žalost tudi v programu za letošnje leto ni, to problema' ^ 
na neki način, teoretično sicer razrešuje, praktično pa 
v smislu zagotovitve obdelave kmetijskih zemljišč ta za* 
ni izvajal že takoj po sprejetju približno pred 15 teti. Tal% 
v tem zakonu so namreč kmetijske zemljiške skupn® 
pooblaščene, da preverjajo, kako so kmetijska zemP 
obdelana in seveda, da tudi predlagajo ukrepe, kako za9 
toviti obdelavo. 
Naj ob temu opozorim tudi na zakon o dedovanju 
zemljišč oziroma kmetij, katerega del členov je u#,aL 
sodišče razveljavilo s 1. januarjem 1995. V celoti pa ta za" 
preneha veljati koncem tega leta, pa tudi v Pr°9ra

e|j 
našega dela v Državnem zboru zakona o dedovanju 
oziroma kmetijskih zemljišč ni. Tudi menim, da je za» 
prevzemnikov premajhna oziroma, če z zakonom ne b«> 
sploh ne bo in da je tudi to eden od razlogov, da j i 
kmetije propadajo. Na tej problematiki imamo dve s""'. 
Prva je, ko se praznijo cela območja, ko praktično ni niK°^ 
več, ki bi še bil pripravljen in se ukvarjati s kmetijstvom * t 
težjih razmerah, ko praktično tudi s strani države ni nob 
pomoči oziroma usmeritve. Menim, da teh tri do pet tol*1^ 
premije po litru mleka za ta območja, kar predstavlja F, 
bližno 8 do 15% odkupne cene ali pa 30 do 50 tolarja" ^ 
kilogramu mesa, kar je približno enak odstotek, še zdsle 
dovolj težak ukrep, ki bi pač preprečil praznenje posa"\; 
nih območij in pa seveda na ta način se potem za" 
kmetijska zemlja. 

Drugi primer pa je, ko na takšnih območjih s težjimi P'^'1 
valnimi razmerami je vendarle še ostalo nekaj mladih 
žin, ki so pripravljene tam tudi ostati, obdelavati krt* J, 
vendar imajo premalo zemlje, da bi lahko od dela 
zemlji tudi dostojno živeli. V okolici njihovih kmetij pa 

vati, ostareli ljudje, ali pa tudi ne želijo, ker pač imajo 
dajo druge kmetije, ki jih lastniki, bodisi ne morejo ol 

dr"? 
vire prihodkov, pa ni ukrepov, ki bo vodili k temu, vAmlio mm ki o aa ha inrniAnln 7 A m I i a na tli* i zemlja ne bi propadla, se ne zaraščala. Zemlja pa tU' 

Stri 

s 
y°ja b0|j 

Vi 
> trij, 

'sm 

takšne kakovosti, da bi lahko pokrila še zakupnino, če 
recimo tisti, ki jo želijo obdelovati, da bi jo vzeli v zakur 

Predlagal bi, da bi recimo v takšnih primerih država ^'."^jDova 
rala za kupnino tistemu, ki bi pač želel to zemljo obdel<U s, ® 
po kriterijih, kot jih Ima na primer Sklad kmetijskih ze"1')^ *l 
in gozdov Republike Slovenije. To seveda verjetno "j 
zajelo prevelik obseg, ampak vendarle ena od možno^ 
to, da bi po eni strani stimulirali tiste, ki zemlje ne ol 
jejo, da jo dajo v obdelavo drugim, ki jo želijo in pa se*\ i0 
da tistim, ki jo želijo, tudi omogočimo, da to delajo. ■* 
da bi lahko kmetijska svetovalna služba, ki pač delnic 
vsej Sloveniji, tudi pripravila kriterije po eni strani, po "j 
strani pa seveda tudi register ali pa spiske teh potenci* j 
kmetij, ki bi jih lahko dali v zakup in pa seveda potenci* 
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ninoPn'kOV' ka,erim bi P°tem država refondirala to zakup- 

To vprašanje oziroma pobude sem postavil zdaj, pred spre- • r-" «■' 
panjem proračuna, ker to je zdaj priložnost, da to našo 
y 

rate9i{o razvoja slovenskega kmetijstva tudi na neki način 
Praksi poženemo v delovanje, da ne bo to samo neka 

d«ik^rka na pap'fju- Vemo, da je ta dokument, strategija, ■ le bila z veliko večino v parlamentu sprejeta, da pa žal se 
Praksi njen učinek pravzaprav zelo slabo čuti.« 

»OrilorS<V0 Za kmetiistv0' gozdarstvo in prehrano mu je odgo- 

težavnosti razmer za kmetijsko pridelavo sodi Slovenija 
več i? ^r*av z najbolj neugodnim kmetijskim prostorom. Za 
Drirt i 70°/o kmetijskih zemljišč v območjih z omejenimi mi i?'ova'nimi razmerami ter okoli 60-65% pridelave mesa in 
ln eka (lu je 63% vseh kmetij) ter ob negativnih demografskih 

Poselitvenih procesih na teh območjih terja posebno 
0(j*

ornost s strani države. Izrazita reliefna razčlenjenost, ki se 
viii i predvsem v nagibih kmetijskih zemljišč, nadmorski "U neugodnih klimatskih in pedoloških razmerah, vse to 
dost ' olementi okolja, ki vzporedno z oddaljenostjo in težjo 

topnostjo vplivajo na skormnejše pridelovalne sposobno- ln dražjo pridelavo. 

•ir'8«1 obm°čjih predstavljajo poseben problem zemljišča 
fen 'u' P™'® s0 b"a na'ančneje in konkretno oprede- 
Ina V zaće,ku devetdesetih let ob izdelavi agrokart v občinah 
nih0Snovi posnetkov cikličnega aerosnemanja). Po nepopol- Podatkih ocenjujemo, da je v Sloveniji v različnih stopnjah 

ascanja 142.440 ha kmetijskih zemljišč. 
V*roki; 1 za njihov nastanek so različni: 

Pfohi^'1 razmerah (zaraščanje zemljišč ni samo slovenski 
"3r so vzrok' zaraščanja kmetijskih zemljišč predvsem ^pridelovalni, strukturni, socioekonomski in agrarno- 

l^avno pridelovalni vzroki - so odločilni predvsem v prede- 

lal ■ ,ahko opažamo, da so se zarasla strmejša, osojna, 
!itrv ',a a" visoko ležeča zemljišča oziroma zemljišča z izra- 

Plitvimi tlemi. 
Str . 'kturni vzroki: izhajajo iz razdrobljene lastniške in 
v )6

e
h
stne strukture, pomanjkljive infrastrukture in sprememb 

Odd ,nol°9iji Pridelave, zaraščanje je večje na majhnih in aa|jenih parcelah in na območjih, kjer ni cest ali poti. 

v '^ekonomski vzroki: zaradi splošnega zapostavljanja raz- 
bil hribovskih območij je bilo intenzivno odseljevanje naj- 1 V|talnega dela prebivalstva. 

2 ^!?rnoPolitični vzroki: so neposredno vplivali na socio eko- 
».^ke in tudi na strukturne: n.pr. poudarjen pomen indu- 

razvoja... 

terjanje državnih intervencij 

Strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je že doslej 
- n®njalo znaten del proračunskih sredstev za izboljševanje 

ja na območjih z omejenimi možnostmi za kme- 
S° pridelavo. V letu 1993 je prišlo do pomembnih spre- 113 v strukturi proračunskih intervencij v kmetijstvo. Tako 

J Kov, 

»"j u. 

zrnanjšal delež sredstev za izravnavo vhodnih stroškov, 
'jj, ®^al pa delež sredstev za izravnavo stroškov v območjih 

'vain Pridelovalnimi razmerami. Sredstva za težje pridelo- jre 
e razmere so, poleg sredstev za raziskovalno delo ter 

Im. ,,ev za izvozna nadomestila edina, pri katerih glede na 
rri6 92 beležimo realno povečanje. V letu 1993 se je spre- 
'On? 'udi struktura proračuna po panogah kmetijstva ozi- 

Proizvodnih usmeritvah. Tako se je v primerjavi z letom 
yD . Povečal delež intervencij v živinorejo (več intervencij 

'Jfiji, elavo mleka in rejo drobnice) ter sadjarstvo in vinograd- 
i' C°, zmanjšal pa delež v poljedelstvo. Spremembe v struk- 
Ir\ Proračuna po namenih v glavnem lahko označimo kot 

pozitivne in skladne 
politike. 

z dolgoročnimi usmeritvami kmetijske 

Trend povečevanja sredstev območjem z omejenimi mož- 
nostmi pridelave je bil ohranjen tudi v letu 1994. Nekatere 
postavke, ki pomenijo pomoč območjem s težjimi prideloval- 
nimi območji (in pomenijo neposredno sanacijo nekaterih 
zemljišč v zaraščanju n.pr postavke agromelioracije, planinski 
pašniki, pomoč pri zbiranju mleka, izravnava stroškov..., 
druge pa imajo posredni učinek) so se celo bistveno povečale 
in sicer: 

Proračunska postavka Višina sredstev 
V okviru izravnave stroškov pridelave, podpora gor. viš. 
območjem (1,281.401.000,00 SIT) 
je bilo dano za planinske pašnike: 142.000.000,00 SIT 

Pomoč pri zbiranju mleka na odročnih gorskih predelih 
25.000.000,00 SIT 

Agromelioracije trajnih nasadov in opore 137.672.000,00 SIT 

Agromelioracije (urejeno 1760 ha površin) 166.092.070,000 SIT 

Plemenske živali-drobnica-regres 4.515.000,00 SIT 

Odškodnine za povzročeno škodo po divjadi 
1.402.863,00 SIT 

V okviru strutkurnih sprememb v kmetijstvu in živilstvu 
(241.561.000,00 SIT) je bilo dano za gensko banko za drob- 
nico 17.000.000,00 SIT 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 
v bodoče namenjalo predvidoma še večji delež sredstev 
namenjen razvoju območjem z omejenimi možnostmi za kme- 
tijsko pridelavo. Pri tem bo posebna pozornost namenjena 
reševanju specifičnih problemov, kot je problem zaraščanja 
kmetijskih zemljišč. Vendar bo pa pri tem potrebno glede na 
specifične razmere v posameznih okoljih doseči usklajen, 
strokoven pristop nosilcev in izdelati ustrezne programe sa- 
nacij. 
Raba zemljišč v zaraščanju v prihodnje 

Upoštevajoč tuje pristope in domače razmere se lahko o pri- 
hodnji rabi zaraščajočih se zemljišč odločamo med nasled- 
njimi možnostmi, pri čemer moramo upoštevati tudi navedena 
opozorila: 
1) Bodočo rabo naj vodi dosedanja raba, ki je med ljudmi še 
živa, n. pr.: 
* ohranjanje pašnikov ter aktiviranje zaraščajočih se pašnikov 
s povečanjem obremenitve, vendar le do meje njihove nosilne 
kapacitete; 
* ohranjanje (vzdrževanje) senožeti in njihovo aktiviranje (z 
delnim posekom grmišč) na ugodnejših in neranljivih legah; 
* ohranjanje absolutnih vinogradniških in sadjarskih leg in 
vzpostavitev aktivne kmetijske krajine; 
Pri oživljanju živinoreje je treba upoštevati, da je proizvodno 
sposobnost visokogrskih in hribovskih pašnikov zaradi plitvih 
tal in nagiba večinoma omejena, da je le majhen del teh 
površin primeren za strojno košnjo, in da imajo ogozdene 
površine v strmih legah pomembno varovalno vlogo. 
2) Rabo kmetijskih površin naj usmerjajo naravovarstvena in 
ekološka spoznanja: 
* ohranjanje površin v zaraščanju ob intenzivnih kmetijskih 
kompleskih (ohranjanje habitatov za ogrožene vrste); 
* na mestih, ki so podvržena eroziji ali degradaciji, je 
potrebno zaraščajoče se površine ohraniti, da se bodo sča- 
soma spremenile v (varovalni) gozd (plazljiva pobočja, vodo- 
zbirna območja, vetrovne lege...). 

3) Formalno lahko kmetijska zemljišča ohranjamo tudi, če na 
njih zasadimo nasade hitrorastočega drevja ali pa osnujemo 
drevesnice 
(ta usmeritev je odvisna od ekonomskega interesa lastnika in 
kvalitete površin, ki se zaraščajo). 
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4) Območja površin v zaraščanju so pomembni življenjski 
prostor za divjad, možno jih je nameniti tudi za rejo divjadi 
v oborah. 

5) Zaraščajoče se površine lahko prepustimo nadaljnjemu 
zaraščanju in v daljšem času tam nastane gozd. 

Ob odločitvi za katerokoli od navedenih rab je potrebna 
natančna opredelitev površin v zaraščanju. Agrokarta in gozd- 
nogospodarski načrt nam dajejo dober posnetek dejanskega 
stanja, vendar je potrebna uskladitev na lokalni ravni in 
s sodelovanjem vseh zainteresiranih za oživitev teh območij. 
Ob tako usklajenem pristopu je naloga države v tem procesu 
v naslednjem: 

- usmerjanje stimulacij in subvencij na območja z omejenimi 
dejavniki za kmetijstvo; 
- pomoč pri nakupu površin v zaraščanju (ki so v lasti RS ali 
posameznikov); 
- dodatno izobraževanje za kmetijske svetovalce in gozdarje 
za potrebe prostorskega načrtovanja; 
- urejanje podeželja, katerega osnova je načrtna zemljiška 
politika; 
- promocije sonarvnega kmetovanja, turizma in drugih dejav- 
nosti na območjih, ki so bila ali pa so še podvržena deagrari- 
zaciji; 
- oblikovanje zaščitenih območij (parkov...) in zagotavljanje 
nadomestil za izgubljen dohodek na kmetiji in dodatka za 
sonaravno urejanje krajine; 
- spremembe na področju davčne politike (uskladitev 
z dejanskim proizvodnim potencialom zemljišč). 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za 
natančno ugotovitev stanja in trendov na območjih z omeje- 
nimi dejavniki za kmetijstvo naročilo pri KIS-u posebno štu- 
dijo z naslovom »Analiza gospodarjenja na območjih z omeje- 
nimi dejavniki za kmetijstvo«. Študija, ki vključuje tudi analizo 
drugih dejavnikov, pomembnih za kmetijstvo (dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah...) bo pomembna strokovna podlaga 
za pripravo odločitev ministrstva, je v zaključni fazi. Ko bo 
končana, jo bomo posredovali tudi Državnemu zboru. 

o volilni kampanji 

Ciril Pucko, poslanec SKD, je 25. 1. 1995 Vladi Republike 
Slovenije zastavil vprašanje: »Vlado Republike Slovenije 
sprašujem proti katerim političnim strankam in drugim orga- 
nizatorjem volilne kampanje so bile vložene ovadbe, ker 
niso v skladu z zakonom o volilni kampanji odstranili plaka- 
tov v predpisanem roku?« 

Vlada mu je odgovorila: 

V skladu s prvim odstavkom 8. člena zakona o volilni kampa- 
nji sta lepljenje in nameščanje plakatov z volilno-propagand- 
nimi sporočili dovoljeni na prostorih za plakate, ki jih določi 
občina. 

V drugem odstavku istega člena pa je določeno, da občina 
lahko določi tudi dodatne prostore, ki so organizatorjem 
volilne kampanje na razpolago le pod določenimi pogoji in 
proti plačilu. 

V skladu z 11. členom navedenega zakona morajo organiza- 
torji volilne kampanje najkasneje v 15 dneh po dnevu glasova- 
nja odstraniti vse svoje plakate in druga volilno-propagandna 
sporočila s prostorov za plakate iz drugega odstavka 8. člena 
in iz 9. člena navedenega zakona, ki ureja plakatiranje zunaj 
prostorov za plakate. 

Iz navedenega izhaja, da so organizatorji volilne kampanje 
dolžni odstraniti le tiste plakate, ki so v skladu z dovoljenjem 
občine nalepljeni na dodatne prostore za plakate, oziroma 
tiste plakate, ki so nalepljeni zunaj prostorov za plakate, torej 
ne tistih plakatov, ki so jih lepili na prostore, ki jih je občina 
sicer določila. 

V 21. členu zakona o lokalni samoupravi je določen0; 
občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev organi* . 
komunalno- redarstveno službo in skrbi za red v občini. Mi 
strstvo za notranje zadeve je v stikih z občinskimi upra™ 
ugotovilo, da občine tudi skrbijo za komunalni red v obci" 
opozarjajo organizatorje volilne kampanje, da morajo odJ ( 
niti plakate z volilno-propagandnimi sporočili. Po podetKin, 
jih ima ministrstvo na podlagi stikov z občinami, Prl iL. 
službe občin niso dale predlogov za prekrške glede prt*®* 
nega odstranjevanja volilnih plakatov s prostorov za ~" 

O storitvah v zobozdravstvu 

Danica Simšič, poslanka DS, je na 29. redni seji Driavn®9j 
zbora Vladi Republike Slovenije oziroma Ministrstvu 
zdravstvo, zastavila vprašanje ali res veljajo v zobozd 
stvu pavšalne cene storitev, kar ima za posledico, da n» 
terih storitev, ki so dražje, zdravniki ne želijo opravlja" 

j 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ji je PrlPr 

odgovor: 

V zobozdravstveni dejavnosti velja že več kot 30 let stofi^ 
sistem. To pomeni, da izvajalci zobozdravstvenih storitov 
dentirajo in obračunavajo opravljeno delo v obliki storite • 
so zajete v posebnem katalogu. Storitve v tem katalogu 
roma seznamu zdravstvenih storitev so ovrednotene z ra» 
nimi vrednostmi - točkami, pri čemer imajo manj za ,% 
storitve manjše število točk, zahtevnejše pa večje število' £ 
Ta razpon se je v zobozdravstveni dejavnosti giblje med 
točk (za kratek stomatološki pregled) do 257,55 točik 
zahtevnejši protezi z vlito kovinsko bazo). Z dogovorom OPV, 
gramu zdravstvenih storitev in izhodiščih za njegovo izvaLj'« 
ter oblikovanje cen, ki ga na podlagi določil 63. člena zaK | 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju \VM. Kc 

' »vS «»d 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter zborni^ loj 
združenja izvajalcev, se določajo elementi za oblikovani® |p Of 

RS, št. 9/92 in 13/93). sprejmejo Ministrstvo za zdra^ 
l 
i 

stroški na enoto storitve (točko), amortizacija, sredstva^ j$ 
storitev - točk. Ti elementi pa so: plače izvajalcev, mate rij« 

sredne skupne porabe ter zakonske obveznosti izvajalce*, 
podlagi takšnega dogovora opravi Zavod za zdravst« . 

"M 
nih storitev, na katerega se lahko prijavijo vsi izvaja'cl,p lje 
zavarovanje Slovenije vsakoletni razpis programov c'ii 

izpolnjujejo za to predpisane zakonske in druge pog°J®'.■ Nu 
opravljeni izbiri lahko sklenejo z Zavodom za zdrav3%, krti 
zavarovanje Slovenije pogodbo, s katero se določi kon(<rV 
vrednost njihovih storitev oziroma točk iz kataloga storit®^ l)a 
tega tudi izhaja, da ima lahko vsak izvajalec drugačno c m laj 
svoje storitve v odvisnosti od njegovega programa, p°nU j 
in povpraševanja, njegove storilnosti, poslovnosti, 
renčnosti itd. Poleg vrednosti storitev poravnava Zavod. 
jalcem s področja zobozdravstva še nekatere posebejzjvni 
čunljive materiale, kot npr. standardno kovino, potrebnVici 
izdelavo fiksnih zoboprotetičnih nadomestkov in rentg®n 9ro 
filme po dejanski nabavni ceni. % 

d >01, 
Poleg tega smejo izvajalci zahtevati od zavarovanca dop'a> ''Si 
za nekatere nadstandardne materiale (porcelan, zlato, "(Jo I 
positni materiali pri zalivkah v stranskem sektorju) 1 

zavarovane osebe same zahtevajo ali soglašajo, da j"" S 
zagotovi izvajalec. 

I ri 

Takšen sistem oblikovanja cen zobozdravstvenih storitvi Vik 
je običajen tudi v drgih državah Evrope, je pri nas uteće^ ^ 
več kot 20 let. Zato ni mogoče govoriti o »pavšalnih 
zobozdravstvenih storitev, ker tak sistem na področju zVrej 
zdravstvene dejavnosti v Sloveniji nismo nikoli imeli. NI \Jbai 
tudi znano, da bi zobozdravniki ne hoteli opravljati zahtev Af, 
ših oziroma dražjih storitev, ki se nanašajo predvse^J 'h 
področje zobne protetike. Po naših podatkih je stanje J, 
gačno in jih zato mora Zavod za zdravstveno zavarov®, 'ai<, 
s pogodbo zavezovati, da izvršijo tudi določeni odstoteK '! toi 
imenovanih cenejših storitev, ki sodijo v področje diagno5 jij 
in zdravljenja zobnih in ustnih bolezni 

n 

-5 
V. 
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O investicijah v javne zdravstvene zavode 

■niča Simšič, poslanka DS, je 25.1.1995 na Ministrstvo za 
. ,a*8tvo naslovila pisno vprašanje: »V letu 1994 je bil 
Pre|et program v okviru Zakona o investicijah v javne 
v/^tvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slo- 
žnija in v katerem je bila predvidena tudi nujno potrebna 
li°«0rska širitev Kliničnega centra (Nevrološke in očesne 

. like, selitev ORL klinike na lokacijo bivše Vojne bolnice) 
# Onkološkega inštituta. Za ta dela so bila predvidena 
»I i»'na 8reds,va- Glede na to, da so posamezne klinike že luilju 1994 podale programsko in projektno nalogo in jo po 
^srnicah Odbora za investicije v javne zdravstvene 

s9' la novemoru iuoi reviairaie, posiavijam Mimsusivu ji „ *dravstvo naslednje vprašanje: kaj je Ministrstvo za 
wstvo naredilo, da se prioritetno pospeši reševanje 
^"Postopkov v zvezi s temi investicijami in pospeši 

sodelovanjem med pristojnimi ministrstvi in 
ijj^ovimi resorjl pripravo podlag za izdelavo prostorskega 

izvedbenega akta. Znano je namreč, da so razmere v teh 
!a ?

novah povsem neustrezne tako za bivanje bolnikov kot 
II«» ° delavcev>ie odobrena finančna sredstva za reševa- 
lo problernov pa ie niso uporabljena ali pa se morda Porabljajo v druge namene?« 

£«rstvo za zdravstvo ji je odgovorilo: 
ciia 6ravana 'z9radnia Onkološkega inštituta ter rekonstruk- JL nekaterih klinik Kliničnega centra je bila poleg dokonča- 
virn Za^et'h investicij pri nekaterih drugih bolnišnicah v Slo- i| J|' osnova in pogoj pri sprejemanju Zakona o investicijah 
^.zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika 
{Junija, za obdobje 1994-1999. Takrat so bila okvirno dolo- 
r6.? ,LJdi sredstva, ki naj bi po takratnih ocenah zadoščala za 

"zacijo teh investicij do konca leta 1998. 
j» 
jug80 nieseca februarja 1994 je bil sklenjen dogovor o rešitvi 

a'f liuiP ac'iskih in investicijskih del v Kliničnem centru in Onko- 
MRl t1' in^ti,utu- Po sprejetem dogovoru je potrjeno, da se 
obi i, Prese'' v ustrezno adaptirane prostore kirurškega 
% _ bivše Vojne bolnice, prostore sedanje ORL pa se 
prjB

J*n.o uredi za potrebe Onkološkega inštituta. Istočasno se 
Jav v' vse potrebno za adaptacijo starih objektov in dozi- ft*® Očesne in Nevrološke klinike na obstoječih (starih) loka- 
len ^aradi ugotovitve možnosti izgradnje oziroma dograd- Huj^nkološkega inštituta na sedanji lokaciji se del Tehničnih 

„k kliničnega centra mora preseliti na nove že določene jtf^cije. 
da ^ osnovi teh dogovorjenih rešitev je bilo mogoče pristopiti 
Hfiai6' ^ PriPravam za izdelavo podrobnih medicinsko funkci- programov z arhitektonsko projektno nalogo. Pri- 
w''e programskih in strokovnih vsebinskih izhodišč so za 

a'1 L"' klinike Kliničnega centra trajale štiri do pet mesecev, za 
o'L °!°ški inštitut pa bodo končane predvidoma v prvi polo- 
is*1 (r' marca 1995. Podrobno izdelane tehnične programsko 

jr?l®ktne naloge so namreč šele osnova za izdelavo ustreznih 
jjJnističnih rešitev in idejnih projektov arhitekture. V drugi 

if^iei leta 1994 se je pristopilo k preveritvi urbanističnih 
j0 '®v na danih lokacijah severno in južno od Zaloške ceste 
Ljubljanice. Znano je, da te predstavljajo eno od obveznih 
J^ljnih podlag za izvedbo drugih postopkov priprav za 

p°sredni začetek gradnje. 

(.liv. Pogledu pa je bilo ugotovljeno, da Klinični center in 
i' J*°loški inštitut nimata tovrstne celovite urbanistične doku- 
^ Racije, prostorsko ureditvenega plana celotnega kom- 

1 ""i severno in južno od Zaloške ceste. Poleg tega nimata 
vseh gradbenih, uporabnih in drugih dovoljenj za 

31? lr •»<» se 
c'' )h!ien'b 

* 

W|L,-'9ieče objekte vključno z zemljiškoknjižnimi - lastnin- 
I j/"' odnosi. Po teh ugotovitvah se je pristopilo k urejanju 

temeljnih zadev. 

"A '2de'ava zelo zahtevane in ustrezne urbanistične doku- 
st» j^cije z vsemi postopki traja najmanj 12-16 mesecev, 
t dajanju postopkov za pridobitev te dokumentacije se je že 

5,opilo sredi meseca februarja 1995, vključno z aktivnostmi 

v zvezi z pospešitvijo teh postopkov ob sodelovanju vseh 
odgovornih. 

Zaradi nastalih razmer, se je prvotni terminski plan dinamike 
izvajanja nameravanih investicij, v katerem niso bili predvi- 
deni omenjeni zapleti, bistveno spremenil. Kljub vsemu bo 
možno dokončati nameravane investicije do konca leta 1998 
s pogojem zagotovitve potrebnih sredstev po višini in dina- 
miki za uresničevanje tega investicijskega programa skozi 
omenjeno obdobje. 

V zvezi s posameznimi investicijami iz programa posredujemo 
naslednje podatke: 

- za ORL kliniko je izdelana in potrjena programsko pro- 
jektna naloga. Za preselitev ORL na lokacijo bivše Vojne 
bolnice so torej dani osnovni pogoji za pridobitev idejnih 
projektov za adaptacijo in kasneje izvedbenih projektov 
z gradnjo ob dejstvu, da v tem primeru ni predvidenih poseb- 
nih težav s pridobivanjem ustreznih soglasij - dovoljenj za 
gradnjo. 

- za Očesno kliniko in Nevrološko kliniko sta v osnovi izde- 
lani definitivni programsko projektni nalogi za rekonstrukcijo 
in dogradnjo. Nadaljnji postopki, so časovno odvisni od čim- 
prejšnje pridobitve urbanističnih rešitev. 

- Za Onkološki inštitut se je na podlagi osvojenih program- 
skih in vsebinskih smernic pristopilo k izdelavi podrobne 
programske projektne naloge, ki bo morala biti prilagojena 
obstoječim možnostim na dani lokaciji Inštituta. Pri Onkolo- 
škem inštitutu gre za zelo zahtevno medicinsko - tehnološko 
in vsebinsko problematiko, ki pa jo otežujejo še zapletene 
prostorske možnosti, smiselne razporeditve služb in pogonov 
po obstoječih in novih objektih. 

- Tehnične službe Kliničnega centra, ki morajo izprazniti in 
porušiti provizorne in dotrajane objekte na področju možnih 
razširitev Onkološkega inštituta, se s pridobitvijo nove loka- 
cije praktično prostorsko rešene In bo potrebna le takojšnja 
realizacija vseh postopkov za njihovo ureditev na novi loka- 
ciji. 

Ker gre za prostorsko problematiko na skupnem prostoru 
bodo razpisi za pridobitev idejnih projektov za Očesno in 
Nevrološko kliniko ter Onkološki inštitut in izvajanje drugih 
postopkov možni šele po pridobitvi prostorsko ureditvenih 
pogojev. 

Glede na prikazno stanje in v okvirih danih možnosti bo 
realizacija predvidenih postopkov v zvezi z investicijami za 
razreševanje prostorske problematike Kliničnega centra in 
Onkološkega inštituta potekala po spremenjenih terminskih 
planih s pospešeno dinamiko že v naslednjih mesecih, sama 
gradnja pa do zaključka dolgoročnega programa teh investi- 
cij po Zakonu. 

Zaposleni v vladi 

Nada Skuk, poslanka SKD, je 28. 2. 1995 Vladi Republike 
Slovenije postavila vprašanje: »Prosimo za natančno poro- 
čilo kabineta vlade, vseh služb in uradov vlade oz. centrov 
vlade in posameznih ministrstev in sicer: 

- koliko je sistematiziranih mest in koliko od teh je še 
nezasedenih? 

- kolikšna je najnižja bruto plača in koliko najvišja v posa- 
meznem ministrstvu in kabinetu vlade? 

- koliko zakonov ali drugih aktov so posamezna ministrstva 
v dosedanjem obdobju dala v izdelavo na inštitucije ali 
posameznim strokovnjakom izven vlade? 
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— koliko sredstev so posamezna ministrstva plačala v te 
namene? 

Vse podatke naj vlada prikaže primerjalno po stanju od 
začetka mandata in po trenutnem stanju. Podatke naj posre- 
duje najkasneje do obravnave proračuna za leto 1995 v DZ.« 

Vlada ji je odgovorila: 

1. V skladu z zahtevo po primerjalnem prikazu podatkov, so 
v nadaljevanju prikazani podatki na dan 31/1-1993, kar se 
ujema z začetkom mandata sedanje Vlade Republike Slove- 
nije ter podatki na dan 31/1-1995, ki pomenijo zadnje razpo- 
ložljve podatke. Tako je bilo dne 31/1-1993 v upravnih organih 
in vladnih službah sistemiziranih 17940 delovnih mest, od 
katerih jih je bilo 3097 ali 17,3% nezasedenih. Natančno dve 
leti kasneje pa je bilo sistemiziranih 18916 delovnih mest, od 
tega pa je bilo nezasedenih 2929 ali 15,5%. Število sistemizira- 
nih delovnih mest se je v obravnavanem obdobju povečevalo 
zaradi organizacijskih sprememb v državni upravi, prevzema- 
nja novih nalog in povečevanja obsega obstoječih nalog. 

Organizacijske spremembe v državni upravi so bile še posebej 
velike v letu 1994, ko so bili sprejeti Zakon o inšpekciji dela 
(Ur. list RS, št. 36/94), Zakon o upravi (Ur. list RS, št. 67/94) ter 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 
list RS, št. 71/94). Samo na podlagi Zakona o upravi je bilo iz 
nekdanjih občin prevzetih 1125 delavcev geodetske službe ter 
inšpektorjev in 555 delavcev, ki so opravljali delo na področju 
obrambe. Vsi prevzeti delavci so sklenili delovno razmerje 
v novih organih, večina od njih pa ni bila razporejena na 
delovna mesta, saj spremembe aktov o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnh mest niso dovolj hitro sledile zakonodaj- 
nim spremembam. Takih nerazporejenih delavcev je bilo na 
dan 31/1-1993 504, dne 31/1-1995 pa jih je bilo kar 2969. 

Število zaposlenih se je povečevalo tudi zaradi odobritev 
dodatnih zaposlitev. Tako je bilo na primer na račun prev- 
zema dela nalog nekdanje Republiške uprave za ceste s strani 
Družbe za državne ceste, samo Ministrstvu za promet in zveze 
v letu 1994 izdano soglasje za zaposlitev 50 novih delavcev, 
katerih del je že sklenil delovno razmerje v ministrstvu. Preo- 
stala izdana dovoljenja pa bodo vplivala na povečanje števila 
zaposlenih v Ministrstvu za promet in zveze v letu 1995. 

Podatki o sistemiziranih in nezasedenih delovnih mestih po 
posameznih ministrstvih in vladnih službah so razvidni iz 
naslednje tabele: 

ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH DELOVNIH MEST 
V REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANIH IN VLADNIH 
SLUŽBAH TER ŠTEVILO NEZASEDENIH DELOVNIH MEST 
NA DAN 31.1.1993 IN 31.1.1995 

STANJE 31. 1. 1993 
MINISTRSTVA VKLJUČNO 
Z ORGANI V SESTAVI 

Št. sistemiz. Št. nezasedenih 
delovnih mest delovnih mest 

Min. za finance 
Min. za zunanje zadeve 
Min. za pravosodje vključno s 
kazensko oboljševalnimi zavodi 
Min. za ekonomske odnose in razvoj 
Min. za gospodarske dejavnosti 
Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Min. za promet in zveze 
Min. za varstvo okolja in urejanje prostora 
Min. za delo, družino in socialno varstvo 
Min. za zdravstvo 
Min. za šolstvo in šport 
Min. za znanost in tehnologijo 
Min. za kulturo 
Min. za notranje zadeve 
Min. za obrambo 

3944 
354 

1065 
221 
132 
120 
456 
650 

72 
99 

361 
225 
133 

8024 
1072 

597 
142 

204 
62 
39 
9 

169 
250 

20 
16 
65 
77 

5 
696 
473 

MINISTRSTVA SKUPAJ 16928 2824 

VLADNE SLUŽBE Št. sistemiz. 
delovnih mest 

Urad predsednika Vlade RS 
Kadrovska služba Vlade RS 
Služba Vlade RS za zakonodajo 
Urad Vlade RS za informiranje 
Center Vlade RS za informatiko 
Zavod RS za statistiko 
Urad za narodnosti v Vladi RS 
Protokol v Vladi RS 
Servis za protokolarne storitve 
Servis skupnih služb Vlade RS 
Urad za žensko politiko 
Urad za priselj. in begunce Vlade RS 

151 
38 
28 
28 
44 

402 
2 

13 
167 
123 

3 
13 

SKUPAJ SLUŽBE 1012 
MINISTRSTVA IN 
VLADNE SLUŽBE 17940 

STANJE, 31. 1. 1995 
MINISTRSTVA VKLJUČNO 
Z ORGANI V SESTAVI 

Št. sistemiz. 
delovnih nezase,% 

mest del"! 

Min. za finance 4062 
Min. za zunanje zadeve 399 
Min. za pravosodje vključno s 
kazensko poboljševalnimi zavodi 1053 
Min. za ekon. odnose in razvoj 261 
Min. za gospodarske dejavnosti 119 
Min. za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 126 
Min. za promet in zveze 442 
Min. za okolje 688 
Min. za delo, družino in socialne 
zadeve 108 
Min. za zdravstvo 60 
Min. za šolstvo in šport 414 
Min. za znanost in tehnologijo 217 
Min. za kulturo 129 
Min. za notranje zadeve 8547 
Min. za obrambo 1184 
MINISTRSTVA SKUPAJ 17809 

VLADNE SLUŽBE Št. sistemiz. 
delovnih nezas®^ 

mest de|0„ 

Urad predsednika Vlade RS 
Kadrovska služba Vlade RS 
Služba Vlade RS za zakonodajo 
Urad Vlade RS za informiranje 
Center Vlade RS za informatiko 
Zavod RS za statistiko 
Urad za narodnosti v Vladi RS 
Protokol v Vladi RS 
Servis za protokolarne storitve 
Servis skupnih služb Vlade RS 
Urad za žensko politiko v Vladi RS 
Urad za priseljevanje in begunce 
Služba za reformo lokalne samou- 
prave 
Urad Vlade RS za verske skupno- 
sti 
Urad Vlade RS za invalide 

180 
38 
28 
28 
70 

397 
3 

13 
167 
137 

7 
15 

15 

4 
5 

SKUPAJ VLADNE SLUŽBE 1107 
MINISTRSTVA IN 
VLADNE SLUŽBE 18916 
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4 2: Podatki o najvišji in najnižji bruto plači vključujejo celotno bruto plačo funkcionarjev, višjih upravnih delavcev in drugih 
Uposlenih, vključno z vsemi podatki ter delovno uspešnostjo. Za januar 1993 ter za januar 1995 so podatki po posameznih 
■ninistrstvih in vladnih službah naslednji: 

ministrstva vladne službe 

mojstrstvo za finance 

PLAČA Z DODATKI IN Z USPEŠNOSTJO 
1993 

NAJVIŠJA 
FUNKCION. VIŠ.UPR.DEL. 

NAJNIŽJA 
OSTALI 

NAJVIŠJA 
FUNKCION. VIŠ.UPR.DEL. 

1995 

ministrstvo za zunanje zadeve 
300.705,00 251.111,00 66.780,50 667.805,00 356.960,00 

Ministrstvo za pravosodje  
mJN|strstvo za iekon. odn. in razvoj 

303.923,00 177.627,00 59.736,00 634.041,00 346.944,00 
299.064,00 280.123,00 51.021,00 631.009,00 374.464,00 
297.714,00 43.402,00 667.805,00 411.884,00 

MjNjSTRSTVO ZA ENERGETIKO  
ministrstvo za malo gospodarstvo 

303.923,00 206.465,00 36.983,00 
298.524,00 177.780,00 70.685,00 

ministrstvo za indus. in gradb. 
MjNjSTRSVO ZA TRGOVINO 

295.555,00 131.757,00 42.697,00 
297.714,00 179.079,00 55.776,00 

MjNjSTRSTVO ZA TURIZEM 
MjNjSTRSTVO ZA KMET. GOZ. IN PREH. 

298.524,00 151.982,00 65.950,00 

mojstrstvo za gospodarske dejav. 
266.366,00 215.709,00 42.110,00 672.503,00 334.464,00 

iJJNjSTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 
670.154,00 419.768,00 

iJJNjSTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
283.696,00 57.060,00 631.009,00 394.002,00 
302.574,00 157.381,00 30.942,00 649.016,00 405.236,00 

JlJNjSTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SO 
iJJNjSTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

307.972,00 200.240,00 42.112,00 645.884,00 323.232,00 

^JJNJSTRSTVO ZA BORCE IN VOJ. INV. 
305.543,00 201.195,00 62.295,00 675.364,00 327.600,00 

^IJNJSTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 
292.396,00 161.679,00 51.933,00 

MJJ^JSTRSTVO ZA OBRAMBO 
289.886,00 180.538,00 40.809,00 632.575,00 465.712,00 

^JJSTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 
i!JNjSTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLO. 

295.015,00 32.360,00 652.174,00 
302.990,00 34.990,00 643.144,00 

iU^JSTRSTVO ZA KULTURO 
299.286,00 176.263,00 40.493,00 654.496,00 355.976,00 

iJJNjSTRSTVO ZA ZAKONODAJO 
291.506,00 150.632,00 68.188,00 669.371,00 343.536,00 

VLADE RS ZA ZAKONODAJO 
^TRSTVO ZA INFORMIRANJE 

306.353,00 198.204,00 54.550,00 
688.943,00 320.212,00 

■i?AD VLADE RS ZA INFORMIRANJE 
242.608,00 162.447,00 56.640,00 

■^JJER VLADE RS ZA INFORMATIKO 
RS ZA STATISTIKO 

JJRAD ZA NARODNOSTI V VLADI RS 

434.576,00 314.496,00 
439.304,00 284.232,00 
456.040,00 303.264,00 

■E^TOKOL V VLADI RS 
199.964,00 74.438,00 455.528,00 297.116,00 

^IS SKUPNIH SLUŽB VLADE RS 
212.105,00 146.728,00 75.349,00 462.000,00 285.168,00 

v^jjOVSKA SLUŽBA VLADE RS  
^JJVJS ZA PROTOKOLAR. STR. V VLADI 
JJRAD; 

465.776,00 287.712,00 
442.064,00 303.264,00 

195.105,00 154.718,00 42.922,00 444.608,00 293.280,00 
  ZA ŽENSKO POLITIKO VLADE RS 

JJRAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE 
213.125,00 78.531,00 432.752,00 

^^PREDSEDNIKA VLADE RS  
^BA VLADE RS ZA REF. LOK. SAMOU. 
^ VLADE RS ZA VERSKE SKUPNOSTI 

251.496,00 152.562,00 79.237,00 434.576,00 237.643,00 
386.015,00 170.069,00 29.695,00 850.123,00 360.672,00 

649.016,00 286.984,00 
434.936,00 176.969,00 86.112,00 

Nba : Podatek o najvišji bruto plači pomeni bruto ministra, predsednika vlade Republike Slovenije oziroma predstojnika vladne službe. Podatek 
O* I' bruto plači pa pomeni bruto plačo tistega zaposlenega v enem od navedenih organov oz. vladnih služb, katerega delovno mesto je 

Moteno najnižje. 
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3. Odgovor na vprašanji, koliko zakonov ali drugih aktov so posamezna 
ministrstva v obdobju od januarja 1993 dala v izdelavo na institucije ali 
posameznim strokovnjakom izven vlade in koliko sredstev so plačala 
za te namene pa je razviden iz naslednjih podatkov: 
MINISTRSTVO OZ. VLADNA SLUŽBA ŠTEVILO PORABLJENA 

AKTOV SREDSTVA 
Ministrstvo za šolstvo 
in šport 
Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj ni podatkov 
Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve 136.000 SIT 
Ministrstvo za finance 
Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti 15 15.270.000 SIT 
Ministrstvo za kmetijstvo 
gozdarstvo in prehrano 3 9.608.423 SIT 
Ministrstvo za kulturo 1 1.743.204 SIT 
Ministrstvo za notranje 
zadeve 1 338.487 SIT 
Ministrstvo za obrambo 1 1.841.400 SIT 
Ministrstvo za okolje 
in prostor 57 53.613.845 SIT 
Ministrstvo za pravosodje 6 5.830.000 SIT 
Ministrstvo za promet 
in zveze 5 20.325.189 SIT 
Ministrstvo za zdravstvo 580.000 SIT 
Ministrstvo za znanost 
in tehnologijo 1.222.500 
Ministrstvo za zunanje 
zadeve 
Služba Vlade Republike 
Slovenije za zakonodajo 
Služba Vlade Republike Slovenije 
za reformo lokalne samouprave 
SKUPAJ 95 110.509.030 SIT 

O uresničevanju zakona o radioteleviziji 

Jadranka Šturm Kocjan, poslanka LDS, je 24.1.1995 Vlado 
Republike Slovenije vprašala: Urad vlade Republike Slove- 
nije za informiranje sprašujem, kako se uresničuje zakon 
o radioteleviziji Slovenije, ki ga je Državni zbor Republike 
Slovenije sprejel 29. marca 1994 in je bil objavljen v Urad- 
nem listu Republike Slovenije 8. 4.1994? 

Vlada ji je posredovala naslednji odgovor: 

Zakon o RTV Slovenije je bil sprejet 29. marca 1994, veljati pa 
je začel 23. aprila lani. V skladu s tem zakonom Državni zbor 
Republike Slovenije uresničuje ustanoviteljske pravice in 
obveznosti do RTV Slovenija, in sicer tako da: 

- imenuje pet članov v Svet RTV Slovenija (organ uprav- 
ljanja); 
- imenuje pet članov v nadzorni odbor RTV Slovenija; 
- daje soglasje k imenovanju generalnega direktorja; 
- daje soglasje k statutu RTV Slovenija in statusnim spre- 
membam; 
- sprejema državni proračun, iz katerega se zagotavlja del 
sredstev za izpolnjevanje nalog iz 14. člena Zakona o RTV 
Slovenija (sofinanciranje narodnostnih programov, progra- 
mov za slovenske narodne manjšine, izseljence, zdomce in za 
tujo javnost, sofinanciranje gradnje, vzdrževanja in obratova- 
nja RTV infrastrukture ter financiranje posameznih projektov 

kulturnega, znanstvenega in splošno izobraževalne!)3 

pomena, ki jih predlagajo pristojna ministrstva). 

Vlada je kot predlagateljica zakona želela s tem zak0'??!! 
javnemu zavodu RTV Slovenija zagotoviti politično ne°" t() 
nost in strokovno avtonomijo pri opravljanju javne službe, 
je pri ustvarjanju, pripravljanju in oddajanju RTV Pr°9ranl°. 
Skladno s tem načelom Vlada Republike Slovenije nima sv 
jih predstavnikov v organih RTV Slovenija niti možnosti ofl 
čanja o kadrovski ali programski politiki. Skrbi zgolj za funK: 
oniranje zavoda v ekonomskem pogledu, glede na to & 
zakon predpisuje soglasje vlade k višini RTV naročnine ki i« tur\ui i ovjpioujc Juvjiaojc viauc r\ vioii ■ i n i v mwiv/v  . • 
poglaviten vir financiranja dejavnosti RTV Slovenija, ter k°1' 
šavam in drugim posebnim pogojem za plačevanje RTV na 
čine. 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da so kljub neka eZj 
zapletom pri konstituiranju Sveta RTV Slovenija in v z» . 
z imenovanjem generalnega direktorja konstituirani 
organi RTV Slovenija, sprejeti so bili statut, programski do 
menti in zaključni račun, imenovana sta bila direktorja raJ 
skih ter direktorja televizijskih programov. Odločitev US' 
nega sodišča Republike Slovenije, na podlagi kateI6Jj 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije razveljavilo sklep 5* . 
RTV Slovenija, da ne potrdi imenovanja dotedanjega gen® 
nega direktorja g. Žarka Petena, pa je povzročila doloc« 
zamude pri imenovanju vodilnih delavcev, sprejemanju» 
tuta in drugih dokumentov. 

O mariborskem begunskem centru ^ 

Ivo Verzolak, poslanec SKD, je Vlado Republike Slovenj* 
2. 1995 vprašal: »V zadnjem času se v nekaterih tujih ca 
pisih, zlasti nemških, pojavljajo obtožbe na račun bes 
skega centra v Mariboru. V nemškem tisku se vse p°??.sh tl 
navajajo navedbe, da se humanitarna sredstva, ki I"Lm 
begunce zbirajo v Nemčiji, polašča mafija, ki jo sestav'L 
Hrvatje, Srbi, Albanci in Slovenci. Svetnik, nemškega » j 
poslaništva v Ljubljani, dr. Georg Wirtschel, je za9?% 
predstavniku humanitarne organizacije v Nemčiji, da 6 , 
probleme v naši državi oz. naših begunskih centrih ustr* 
rešili. 

Tako lahko preberemo, da so v centru Maribora ra*1 0, 

samo 1.000 od 18.000 tablic čokolade, ki so jih PoS n|jf 
Nemčije, da so poslali 300 parov čevljev, a še vedno n 

dobili spiska, kdo jih je prejel. 

Poslansko vprašanje postavljamo, ker menimo, da , 
potrebno, da se prevetri delovanje Urada za begunce ^ 
Vladi RS. Nedavno je bila naša javnost seznanjena že o % 
strežnem finančnem poslovanju na Uradu za beg 
sedanje pisanje pa samo potrjuje že od prej znane nepra 

nosti. 

Poslanska skupina SND zahteva, da Vlada od nasle^Jj 
seje Državnega zbora poda poročilo o delu Urad* 
begunce in begunskih centrov v Sloveniji.« 

Vlada mu je pripravila odgovor: 
I,;#' ''OP Začasni begunci oziroma iskalci začasnega zatočišča, 

jih imenuje predlog zakona o začasnem zatočišču, L ^ 
v Mariboru v dveh zbirnih centrih v samskih domovih gra% ^ 
nih podjetij Konstruktor in Stavbenik oziroma njunih p 
ustanovljenih za upravljanje teh objektov. Trenutno je v o 
zbirnih centrih skupaj nastanjenih približno 1000 oseb. 

.uA' V 
Začasni begunci, živeči v zbirnih centrih, kakršna sta mafl^ Q 
ska, imajo zagotovljeno vse najnujnejše za življenje (naS/sJ 
tev, organizirano prehrano, obleko, zdravstveno varstvo, 
stva za higieno, psihosocialno pomoč, osnovnošolsko iz° jj|i 
ževanje itd.). Pri tem so upoštevani, če že ne presežen1' 
mednarodni standardi. Zato ni nikakršne potrebe po prej® 
nju dodatne človekoljubne pomoči. 

V 
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r°blem človekoljubne pomoči je večplasten. Zlorabe tako na 
wani razdeljevalcev kakor tudi prejemnikov so samo ena od 
"lin. V Republiko Slovenijo je v zadnjih treh letih in pol na 
acun hrvaških in bosansko hercegovskih začasnih beguncev 

ieh'0 ve'i'<0 človekoljubne pomoči. Žal ne moremo trditi, da I® bila vsa tudi uporabna. Kakovost živil in zdravil ni vedno 
celoti ustrezala standardom. Nad kakovostjo in porabo 

J'ovekoljubne pomoči, ki v Republiko Slovenijo pride brez 
sdnosti Urada za priseljevanje in begunce ali Rdečega križa 

^ovenije, v posameznih primerih celo brez vednosti naših 
nfhriKSkih in inšpekcijskih organov (neposredno v roke začas- beguncev), ti dve instituciji nimata nikakršnih informacij 
"> nadzora. 

P'ad za priseljevanje in begunce je zaradi nadzora kakovosti 
n Porabe človekoljubne pomoči in v zadnjem času zaradi 
janega znatnega upada vsem darovalcem predlagal, da le-to 
™ predhodni najavi izročijo v centralnih skladiščih Urada za 
p iseljevanje in begunce in Rdečega križa Slovenije, od koder 
? Pomoč razdeli med začasne begunce, ki žive pri družinah. 
J* darovalci vztrajajo, da pomoč prejmejo začasni begunci 
/Dirnem centru, pa Urad iz že omenjenih razlogov pričakuje, 

pomoč predana zbirnemu centru, ne pa izbranim posa- 

I ® 9lede na navedeno Urad v posameznih primerih dopušča 
aividualno razdelitev pomoči, vendar pa pri tem ne prev- 

bori3 no^ene odgovornosti, da bo pomoč ustrezna in da jo a° dobili tisti, ki so jo najbolj potrebni. 

J®? za priseljevanje in begunce ne razpolaga z informaci- 
f", da bi zbirna centra v Mariboru prejela 18.000 tablic 
vj - —.o (dopuščamo možnost, da so bile predane »zaneslji- 
orn beguncem). O razdelitvi čevljev pa je bila marburška ko ja, ki jih je poslala, obveščena 19. decembra lani, 

® so ji začasni begunci in vodstvo obeh zbirnih centrov 
s,ali božično novoletno čestitko. 

petnem primeru namigovanja Oberhessiche presse ver- 
. - nimajo realne osnove, z njihovim pisanjem pa se ne 

oh ®j.o tuc,i sam' darovalci, o čemer so s posebnim pismom Ijlpestili tudi Urad za priseljevanje in begunce. Res pa je, da je 
lek V mariborskih in murskosoboškem zbirnem centru kar 'saj drugih hudih zlorab človekoljubne pomoči. O njih so 

dstva obveščanja v zadnjem času večkrat poročala. 

Pokrivanje zlorab je spodbudil Urad za priseljevanje in 
s kazenskimi ovadbami in drugimi informacijami 

Ulij-Jon pregona. Nepravilnosti, ki so se dogajale v omenje- 
Slo cen'ri'1. so se lahko ali se še dogajajo tudi drugod po .°veniji. Urad za priseljevnaje in begunce s 13 zaposlenimi 
t tiore dovolj učinkovito nadzirati poslovanja zbirnih cen- 
jl®V' Vse nepravilnosti, ki jih zazna pri delu z begunci in 
»poljubno pomočjo (v dosedanjih primerih so bili storilci 
Jonoma občinski - zdaj državni uslužbenci), nemudoma 
J?°roči pristojnim organom. »Centralizacija« človekoljubne 
. "loči pa je ta trenutek najučinkovitejši nadzorni ukrep. Žal 

darovalci, zlasti manjši, tega ne azvedajo in s tem sami 
"'arjajo realno podlago morebitnih zlorab. 

k® zlorabe človekoljubne pomoči nimajo neposredne pove- 
neustreznim finančnim poslovanjem, ki ga je za prvo 

15?in pol delovanja Urada za priseljevanje in begunce v letu 
it1 »oh 0c"<r'la inšpekcija takratne Službe družbenega knjigo- 

4il tva, kakor tudi ne z njegovimi delavci. Natančnejše poro- l 0 o problemih, s katerimi se Urad srečuje pri svojem delu, 
i v s^adu s sklepi državnozborske komisije za notranjo j Id'"'ko in pravosodje pripravili pred drugo obravnavo pred- 
' Zaknna n 7fl^npm 7atn£i&£u. 

®r9an, 

"fS-. 
^ ^[fiorskem ribištvu 

j S- Janez Jug, poslanec LDS, je 13.12.1994 Ministrstvo za 
,^'ljstvo, gozdarstvo in prehrano vprašal: v času osamo- 

aianja Slovenije so se poklicni ribiči slovenske obale 

praktično vsi do zadnjega vključili v boj za pridobitev in 
ohranitev naše neodvisnosti. Z osamosvojitvijo pa so ti 
ribiči veliko izgubili. Morje, ki jim daje kruh, se je prej 
raztezalo vse do Srednjega Jadrana, sedaj pa se je skrčilo 
na nekaj milj od Kopra do Piranskega zaliva. Celo tu, v slo- 
venskih vodah jih pri delu pogosto vznemirjajo ali celo 
ogrožajo uslužbenci sosednje države. 

Država Slovenija tem ribičem zagotovo nekaj dolguje in 
mora končno nekaj narediti, da ne bo poklic ribiča na slo- 
venskem morju v kratkem izumrl. 

Ta dejavnost nima tolikšnega gospodarskega pomena za 
državo kot kakšna železarna ali papirnica, pa vendar s tem 
poklicem 80 ribičev pošteno preživlja sebe in svoje družine. 
Se bolj pomembno pa je, da ribiči predstavljajo bistven in 
nepogrešljiv element kulturne identitete slovenske obale. 
Država doslej ni pokazala pravega razumevanja za njihove 
probleme. 

Ko so junija letos želeli na nekoliko bolj drastičen način 
seznaniti javnost s svojim položajem, smo nazadnje poslali 
policijo. Pa vendar so tedaj dobili obljube in zagotovila 
Vlade, da bo njihove probleme razrešila. 

Tik pred koncem leta so te obljube še vedno neizpolnjene in 
odrinjene. 

Zato postavljam vprašanje Vladi RS oz. ministrstvu za kme- 
tijstvo in gozdarstvo, kdaj bo uredila naslednja vprašanja, 
pomembna za pomorsko ribištvo, in sicer: 

1. ohranitev statusa RIBIČA (predlagani status samo- 
stojnega podjetnika je nesprejemljiv) 
2. refundacija prispevkov za socialno varnost 
3. sporazum o ribolovu v hrvaškem morju 
4. moratorij na izdajo ribiških dovoljenj 
5. ugodni krediti za razvoj dejavnosti ribičev in za prestruk- 
turiranje ribičev v druge dejavnosti, če bi želeli 
6. zaščita domačega trga 
7. odkup licenc ribičem, ki bi vrnili ribiška dovoljenja 
8. prepoved ribolova z letečimi kočami.« 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mu je odgo- 
vorilo: 

Na konkretna vprašanja poslanca mag. Janeza Juga je 
potrebno povedati naslednje: 

2) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve že tretje leto 
zapored refundira ribičem plačilo prispevkov za socialno var- 
nost, kar je v skladu s programom ukrepov in dogovorom 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministr- 
stva za delo, družino in socialne zadeve. 

3) V februarju letošnjega leta je bila podpisana pogodba med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o mor- 
skem ribištvu. Kot je znano, se s to pogodbo dovoljuje sloven- 
skim ribičem ribolov male plave ribe v hrvaškem teritorialnem 
morju. Obveznost plačila odškodnine (20% cene oziroma 0,15 
DEM/kg) bremeni kmetijski del republiškega proračuna. Za 
ribolov bele ribe, za kar so zasebni ribiči bolj zainteresirani, te 
možnosti s pogodbo ni bilo mogoče doseči, saj je znano, da je 
ta vrsta ribe v celotnem Jadranu močno v fazi prelova in tudi 
sosednja Hrvaška z novo zakonodajo za njihove ribiče močno 
omejuje ribolov. Ker se ta pogodba z .31. 12. letošnjega leta 
izteka, so v teku pogajanja za sklenitev nove pogodbe 
z rokom trajanja 3 let. 

4) Z zakonom o varstvu okolja, ki je bil sprejet v letu 1993, je 
država podržavila izkoriščanje vseh naravnih bogastev in tudi 
morja. S tem v zvezi so bile obalne občine že obveščene 
s posebnim obvestilom, da novih ribolovnih dovoljenj glede 
na razpoložljivi ribolovni fond v slovenskem morju ni mogoče 
več izdajati. Na teh strokovnih podlagah se bo v letu 1995 
uredil koncesijski odnos med državo in vsemi ribiči - bodo- 
čimi koncesionarji. 
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5) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zadeva 
problema viška ribičev, do katerega je prišlo po osamosvojitvi 
Slovenije. S ciljem zmanjšanja tega števila v razumne oziroma 
sprejemljive okvire, se letos že četrto leto v kmetijskem delu 
republiškega proračuna namenjajo nepovratna sredstva za 
sofinanciranje programov prestrukturiranja ribičev. Vseh teh 
programov je bilo doslej 10. 

Hkrati podpiramo vse programe marikulture, kar je tudi edina 
alternativa glede na zmanjšane ribolovne možnosti. 

Za najetje kreditov, s katerimi bi lahko pri Ministrstvu za 
gospodarstvo kandidirali na regresiranje obrestne mere, pa ni 
večjega zanimanja. Kolikor vemo, je problem predvsem v tem, 
da ribiči večinoma ne razpolagajo s potrebnim poroštvom 
(hipoteko) za najetje bančnega kredita. 

6) Posebna zaščita domačega trga pred uvozom rib, zlasti 
bele ribe, bi bila nesmiselna in bi le podražila že sicer rela- 
tivno visoko ceno sveže bele ribe. Bolj smiselna zaščita bi bila 
pri uvozu ribjih konzerv sardele. Te vrste ribe je v slovenskem 
morju, z izjemo v zimskih mesecih, dovolj za slovenske 
potrebe po sveži ribi in za potrebe konzervne industrije. Ulov 

bele ribe v slovenskem morju pa ne presega 5% slovens*1 

potreb. 

7) Naše ministrstvo je proučevalo tudi to možnost, kjJ* 
poslužujejo nekatere bogatejše države (npr. Japonska.ji 
Ko država odkupi višek ribolovnih sredstev in jih tudi 
uniči. Mi te možnosti tu ne vidimo in bi terjalo precej 
sredstva, kot jih premoremo. 

8) V skladu z zakonom o morskem ribištvu, pa tudi z" 
zakonom o varstvu okolja je država dolžna ščititi noo ^i 
fonde pred prekomernim ali škodljivim izkoriščanje^-• ' 
se tudi za slovensko morje vsako leto predpiše riDO 
režim, po katerem je od 15. februarja pa do 15. n0^ 
prepovedana uporaba tamponov in globinskih P°v'1 

mrež - koč. Te omejitve je naše ministrstvo predpisoval' ^ 
v letih, ko smo imeli še »skupno jugoslovansko rnor'elejfi "i 
žanja zadnjih let kažejo, da so z biološkega vidika te or»i, 
nujne zlasti za stacionarne vrste ribolovnih fondov, k' j| 
kljub večji frekvenci izlova v slovenskem morju opornog ■ 
pretiranega ribolova. 

Tak restriktiven režim ribolova se predvideva tudi v n° 
ribiškem zakonu, ki je v pripravi in bo nared v letu 19y 
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JDGOVOR 
pistrstva za zunanje zadeve na pobudo Ferija 
°rvata za predložitev izhodišč za pogajanja 
„linije z Evropsko Unijo 

h 
ni i« M6*' S pobud<:) poslanca Ferija Horvata Vas obveščamo, da 
S J?S,rstv° za zunanje zadeve v sodelovanju s pristojnimi 

i iker. vi izclela'0 Pobudo in izhodišča za sklenitev Evrop- 
Slov ,sP°razuma o pridruženem članstvu med Republiko 
t/enii° in Evropskimi skupnostmi, ki delujejo v okviru 

°Pske unije ter jo predložijo Vladi RS. 

* potf'X° 'e v vlacln' proceduri in bo v skladu s sklepi Vlade RS 
D«. ovano v obravnavo Odboru za mednarodne odnose "avnega zbora. 

JDQOVOR 
^ Republike Slovenije na pobudo Zmaga 
|<nčiča o plačilu zdravstvenih storitev prebi- 
jam Istre do Mirne 

P°^udi, v kateri poslanska skupina Slovenske nacionalne 
e predlaga, naj Republika Slovenija omogoči tudi prebi- 

^nirn 'S<r6 reke Mime zdrav'ien)e v bolnišnici v Izoli, 
L 
<ot ka Slovenija se je ob osamosvojitvi odločila ravnati 
JlJ?ravna država in želi, da bi jo tako obravnavali tudi drugi, 
jena to izhodišče, ki ga nedvomno zastopa tudi Državni 
«ij Republike Slovenije, moramo upoštevati veljavne pred- 
w*a zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje obeh 
)l|,r-Slovenski zakon določa pravice zavarovancev v Repu- 
vJ Sloveniji, zunaj nje pa le, če je to urejeno z ustrezno 

državno pogodbo. 

ifwValci 'stre zunaj ozemlja Republike Slovenije so zavaro- 
bloi zdravstvenega zavarovanja v Republiki Hrvaški, ki 
Hjv' °bseg in način uresničevanja pravic in tudi, kje se te 
p 'Ce lahko uveljavljajo. Republika Slovenija je v pogovorih 

^ra tavniki Republike Hrvaške ponudila zmogljivosti naših 
ijir tVenih zavodov ob slovensko-hrvaški meji, ker je zainte- 
udi 28 "i'hovo smotrno izrabo in ker so bile v veliki meri jI .grajene z namenom, da jih bo lahko uporabljalo prebi- 
i "'o širšega območja v prejšnji državi. Ti pogovori se bodo 
tj ^sijevali. Seveda pa Slovenija ne more plačevati storitev 
*01 zavarovancem' ker bi bilo to v nasprotju z zakonom, 

'6 na ,0' da ,uci' državni proračun nima sredstev za ta 

J?.1?' vseh navedenih razlogov menimo, da pobuda ni spre- 
rfljiva. 

Jgovor 
5 
de Republike Slovenije na pobudo mag. 

v^za Juga za ustanovitev obalne straže 

J®I Republike Slovenije je v januarju 1994 obravnavala 
L?bno poslansko pobudo in v svojem stališču poudarila 
l ®s po usklajenem delovanju različnih služb in dejavnosti 
t^

0rju in obali. Dejstvo pa je, da je bilo v preteklem letu 
J®tih več sistemskih rešitev, ki vplivajo na morebitno 

"Racijo in ustanovitev obalne straže. 

Obalna straža kot jo poznajo številne države, je ali paravoja- 
ška ali parapolicijska organizacija. Ne glede na obstoj take 
službe imajo te države pomorske vojaške sile in tudi policijo. 
Obalna straža opravlja predvsem policijske naloge, ponekod 
zaščito in reševanje na morju, ekološki nadzor ipd. Le izje- 
moma taka služba opravlja tudi naloge vojaške obrambe (npr. 
v ZDA), pa še tam je le formalno v ministrstvu za obrambo. 

Že uvodoma pa je treba tudi ugotoviti, da imajo države obalno 
stražo organizirano poleg in ne namesto drugih služb, ki jih 
opravljajo pristojna ministrstva (notranje zadeve, obramba 
ipd.). Izkušnje kažejo, da so odločilnega pomena pri ustanav- 
ljanju razvoja obalnih straž zlasti zemljepisne značilnosti 
posamezne države, zlasti njene obale in območja njene odgo- 
vornosti na morju. 

Slovenske teritorialne vode so izjemno majhne, čez njih teče 
gost pomorski promet, ki je zlasti v turistični sezoni še pose- 
bej razvit. 

V Republiki Sloveniji se delovanje posameznih državnih služb 
podobno kot v drugih državah uresničuje v posameznih mini- 
strstvih. Po obstoječi ureditvi (pa tudi predvideni prihodnji 
ureditvi) je nadzor državne meje (tudi na akvatoriju) v pristoj- 
nosti organov za notranje zadeve oziroma policije. Prav tako 
ima policija pooblastila za nadzor prometa na morju. Te 
naloge bi morala policija ohraniti tudi v prihodnje. Neustrezno 
bi bilo, da bi takšne naloge prevzela neka paravojaška ali 
podobna organizacija tudi z vidika nadzora prometa, še pose- 
bej v turistični sezoni. Pri vzpostavljanju organizacije obalne 
obrambe v Slovenski vojski pa gre za ozko specializirane 
sestave za oboroženo obrambo na obalnem robu, na morju in 
pod površino morja, ki bodo podprti tudi z namensko oprem- 
ljenimi letalskimi silami. Tako postavljena vojaška organiza- 
cija je strogo namenska in je ni mogoče uporabljati za civilne 
namene. 

Pretežni del preostalih dejavnosti, ki bi jih morda lahko oprav- 
ljala obalna straža, spada v pristojnost Ministrstva za promet 
in zveze, Uprave RS za pomorstvo. Gre za pristojnosti, ki 
temeljijo na konvenciji o varstvu človekovega življenja na 
morju, konvenciji o iskanju in reševanju na morju, konvenciji 
o odprtem morju in na resoluciji o pomorski usmeritvi Repu- 
blike Slovenije. V Upravi RS za pomorstvo med drugim deluje 
tudi Sektor za varnost pomorske plovbe s komunikacijskim 
centrom in pomorsko inšpekcijo. Ta center z neprekinjenim 
delovanjem zagotavlja stalno pripravljenost za reševanje in 
pomoč na morju, ima pa tudi ustrezne možnosti za vključeva- 
nje kapitanij iz sosednjih držav. 

Ekološki nadzor na morju je organiziran preko Ministrstva za 
okolje in prostor, intervencijska pripravljenost pa je zagotov- 
ljena s podelitvijo koncesije osebi zasebnega prava, pri čemer 
je predvidena možnost vklučitve sil iz sosednje Republike 
Italije. 

Na podlagi 74. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Ur. I. RS, št. 64/94) je predvidena še 
posebna služba za zaščito in reševanje ob ekoloških in drugih 
nesrečah na morju, ki jo organizirajo država in lokalne skup- 
nosti. Glede na razvitost nadzornih sistemov in obstoječih 
intervencijskih sil se v ta namen predvideva le dopolnilno 
opremljanje poklicne gasilske enote v Kopru. 

Poleg navedenih služb na obali neprekinjeno deluje tudi cen- 
ter za obveščanje, ki bo letos prevzel tudi operativne funkcije 
vodenja in usmerjanja intervencij manjšega obsega (pro- 
metne nesreče, požari v naravnem okolu ipd ). Glede na 
spremembe v komunalnem sistemu pa je v postopku obliko- 
vanje ustreznih organov za vodenje zaščite in reševanja 
(poveljniki in štabi civilne zaščite), ki bo dokončano v prvi 
polovici letos. 
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Vlada Republike Slovenije je ponovno proučila tudi možnost 
racionalizacije posameznih plovil in tehničnih sredstev za 
delovanje navedenih služb, s tem da bi imele službe skupna 
plovila, telekomunikacijsko opremo in podobno. Pri tem je 
ugotovljeno, da so posamezna plovila tako posebna, da jih ni 
mogoče nadomeščati z nekimi splošnimi plovili. Plovila so 
namreč opremljena za posebne naloge (policijske, ekološke 
intervencije, vojaške naloge ipd.). 

Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije zaradi doseda- 
nje razvitosti posameznih služb ustrezne puorazdelitve med 
ministrstvi in službami ne podpira ustanovitve še posebne 
organizacije obalne straže. Vlada tudi sodi, da morebitna 
povezava vseh že obstoječih služb v eno samo, ne bi dala 
ustreznih rezultatov. 

ODGOVOR 
Ministrstva za okolje in prostor na pobudo Miha- 
ele Logar glede pristopa k podpisu protokola, ki 
zavezuje države k zmanjševanju emisije C02 za 
20% do leta 2005 glede na leto 1990 

Konvencija o podnebnih spremembah je nastala na podlagi 
spoznanj, da naraščajoče emisije toplogrednih plinov povzro- 
čajo segrevanje zemeljskega ozračja in površja. Da bi prepre- 
čili oziroma omejili te pojave, so s konvencijo predvideli tudi 
globalno zmanjšanje emisije C02. 
Slovenija je v Riu de Jeneiru s podpisom pristopila k Okvirni 
konvenciji ZN o spremembi podnebja, vendar je še ni ratifici- 
rala. Konvencijski dokument je v fazi zadnjega pregleda pri 

komisiji Ministrstva za zunanje zadeve, ki pregleduje m 
rodne pogodbe preden gredo v postopek ratifikacije v u 
nem zboru. 

Glede na to, da Slovenija konvencije o spremembi P°^S 
še ni ratificirala, se 1. Konference pogodbenic te konv'e 
ki bo 28. 3. 1995 v Berlinu, ne bo udeležila kot polnop 
članica ampak kot opazovalka. 

Iz predloga za dnevni red konference dosedaj ni m0*n?^p 
toviti, da bi bil na tej konferenci predložen članicam v P 
protokol o zmanjšanju emisije C02 za 20% do leta 200= 

Tabela prikazuje emisije plinov C02 v Sloveniji pojelj^. 
Emisija' Leto 

(v 1000 t) 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

— 13.J 
13.2 
12* 
12% 
12-70 

Kar pa se tiče obveznosti iz same konvencije, da ^ 
podpisnica zmanjša emisijo C02 do leta 2000 na raven. (| 
bila dosežena leta 1990, pa za Slovenijo ni večjih težav. ^ 
razvidno iz tabele, se je emisija C02 v Sloveniji v le'u J( 
zmanjšala za 1 mio ton glede na prejšnje leto, nat? iaD 
začela postopoma naraščati. Ker je emisija v letu 1990'W j 
nekaj nad najmanjšo emisijo v zadnjih 6 letih, je za 
konvencijska zahteva za zmanjšanje emisij na raven IZ 

1990 povsem sprejemljivo izhodišče. 

BELEŽKE: 
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