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SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA 

DODATNI SKLEPI 

) Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotovitvi sredstev za delno 

obnovo uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih, regionalnih in lokalnih cest 

v letu 1997 

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 11.6.1997 ob 
obravnavi predloga zakona o zagotovitvi sredstev za delno 
obnovo uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih, 
regionalnih in lokalnih cest v letu 1997 (ZZCS97) - hitri 
postopek, na podlagi 173. člena člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednje 

DODATNE SKLEPE 

1. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike 
Slovenije, da v predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 
1997 upošteva, posebej obrazloži in predstavi ukrepe za obnovo 
odsekov magistralnih in regionalnih cest, ki se bodo izvajali s 
sredstvi po tem zakonu. 

2. Državni zbor Republike Slovenije nadalje poziva Vlado Republike 
Slovenije, da mu do 30. oktobra 1997 posreduje poročilo o izvršitvi 
ukrepov po zakonu o zagotovitvi sredstev za obnovo v zimi 
1996/1997 uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih, 
regionalnih in lokalnih cest. 

3. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v izogib interventnim zakonom pripravi ustrezne 
sistemske rešitve z možnostjo uporabe virov za takojšnjo izvedbo 
najnujnejših ukrepov v skladu z določbami zakona o javnih cestah, 
s tem pa tudi ukrepov v okviru sredstev za zagotovljeno porabo 
občinam, ko gre za občinske ceste. Ob tem Državni zbor vlado 
poziva, da pospeši pripravo primerne informacijske baze podatkov 
tudi za te ceste. 

SKLEPA IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih 

stavbah in poslovnih prostorih  

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 5.6.1997 ob 
obravnavi predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP-B) - prva obravnava, 
na podlagi 173. člena in 185. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih in poslovnih 
prostorih - prva obravnava je primerna podlaga za pripravo 
predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelji, poslanci Državnega zbora: Miran Potrč, Samo 
Bevk, Aurelio Juri in Janko Veber, naj pripravljajo predlog zakona 
za drugo obravnavo ob upoštevanju naslednjih 

stališč: 

1. Vračilo lastnih materialnih vlaganj najemnikov v prenovo in 

izboljšave poslovne stavbe ali poslovnega prostora naj rešijo 
tako, da bodo zagotovljena enaka določila za vse najemnike 
poslovnih stavb ali prostorov, pri čemer naj črtajo predlog, da se 
pri ugotavljanju vrednosti vlaganj amortizacija ne upošteva. 

2. Ponovno naj proučijo sprejemljivost predpisovanja obveznosti 
lokalnim skupnostim, da v roku treh mesecev predpišejo najvišji 
znesek najemnine. 

3. Rešitve glede trajanja najemnega razmerja naj opredelijo tako, 
da bodo zagotovljenje enake možnosti za vse najemnike 
poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, pri čemer naj odpovedni 
rok oblikujejo na podlagi lestvice, s katero bo dolžina odpovednega 
roka pogojevana z višino lastnih materialnih vlaganj najemnikov. 

4. Proučijo in ustrezno upoštevajo naj mnenje Sekretariata 
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve. 

4. julij 1997 3 poročevalec, št. 29 



SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi obvestila Okrajnega sodišča v Kranju v zvezi z 

vloženim obtožnim predlogom zoper poslanca Državnega zbora 

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 3.6.1997 ob 
obravnavi obvestila Okrajnega sodišča v Kranju v zvezi z 
vloženim obtožnim predlogom zoper poslanca Državnega 
zbora, po tretjem odstavku 83. člena Ustave Republike Slovenije 
in na podlagi drugega odstavka 38. člena Poslovnika Državnega 
zbora, sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 

83. člena Ustave Republike Slovenije ter tretjega odstavka 22. 
člena zakona o poslancih v zvezi z obvestilom Okrajnega sodišča 
v Kranju, opr. št. K 48/96 z dne 11.4.1997 v zvezi z vloženim 
obtožnim predlogom zaradi kazenskega dejanja povzročitve 
prometne nesreče iz malomarnosti po členu 325/I Kazenskega 
zakonika Republike Slovenije ne prizna imunitete poslancu 
Državnega zbora Republike Slovenije gospodu Jelku Kacinu in 
dovoli vodenje kazenskega postopka. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi zahteve Okrožnega sodišča v Ljubljani v zvezi z 

vloženo tožbo zoper poslanca Državnega zbora 

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 3.6.1997 ob 
obravnavi zahteve Okrožnega sodišča v Ljubljani v zvezi z 
vloženo zasebno tožbo zoper poslanca Državnega zbora, 
po drugem odstavku 83. člena Ustave Republike Slovenije in na 
podlagi drugega odstavka 38. člena Poslovnika Državnega zbora, 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 

83. člena Ustave Republike Slovenije ter prvega odstavka 22. 
člena zakona o poslancih v zvezi z zahtevo Okrožnega sodišča 
v Ljubljani, opr. št. K 596/95 z dne 10.4.1997 v zvezi z vloženo 
zasebno tožbo zasebnega tožilca Pavla Domitrice, ki ga zastopa 
odvetnik Miha Velkavrh iz Ljubljane, zaradi kaznivega dejanja 
žaljive obdolžitve po členu 108/1 in II Kazenskega zakona 
Republike Slovenije ne prizna imunitete poslancu Državnega 
zbora Republike Slovenije gospodu Zmagu Jelinčiču in dovoli 
vodenje kazenskega postopka. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, podjetjih 

ali zavodih, za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti 

opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z 

državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi 

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 3.6.1997 ob 
obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, 
podjetjih ali zavodih, za katere v skladu s prvim odstavkom 
20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije 
s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo, 
javnimi podjetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/93, 
66/93, 22/94, 61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96 in 19/97) 
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema spremembo poročila 
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, za katere, v skladu 
s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja 
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja 
z državo, z javnimi podjetji in javnimi zavodi. 

Sprememba poročila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o priznanju Republike Slovenije za 

kakovost 

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 3.6.1997 ob 
obravnavi predloga zakona o priznanju Republike Slovenije 
za kakovost (ZPKak) - druga obravnava na podlagi 173. člena 
in drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o priznanju Republike Slovenije za kakovost 
(ZPKak) za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 
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SKLEPA IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o računovodstvu 

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 3.6.1997 ob 
obravnavi predloga zakona o računovodstvu (ZR) - prva 
obravnava na podlagi 173. člena in 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA: 

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

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vladi Republike 
Slovenije v skladu z naslednjimi 

stališči: 

1. Predlagatelj naj ustrezno upošteva pripombo Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve k 58. členu. 

2. Predlagatelj naj prouči rešitev, da bi predloženi zakon veljal za 
vse sklade v lasti države, ne glede na njihov status oziroma 
pravno podlago za njihovo ustanovitev. 

3. Predlagatelj naj predvidi nov datum začetka uporabe zakona in 
zato ustrezno popravi tudi določbo prvega odstavka 61. člena, 
poleg tega pa zaradi usklajenosti izrazoslovja v veljavni zakonodaji 
popravi vse določbe, v katerih je izraz "minister za finance" 
potrebno nadomestiti z izrazom "minister, pristojen za finance". 

4. Predlagatelj naj za drugo obravnavo dopolni 30. člen zakona 
tako, da bodo prihodki in odhodki ter sredstva in njihovi viri v 
računovodskih izkazih prikazani tako, da bo ustrezno upoštevan 
predmet poslovanja, doseganje prihodkov in odhodkov ter tako 
zagotovljeno njihovo realno in resnično izkazovanje. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga sklepa o povračilu stroškov volilne kampanije 

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 3.6.1997 ob 
obravnavi predloga sklepa o povračilu stroškov volilne 
kampanje, na podlagi 23. člena zakona o volilni kampanji (Ur. list 
RS, št. 62/94 in 17/97) sprejel naslednji 

SKLEP 
Demokratski stranki Slovenije - Demokrati Slovenije, Linhartova 
13, Ljubljana, se kot organizatorju volilne kampanje za volitve 
poslancev Državnega zbora, ki so bile 10. novembra 1996, iz 
državnega proračuna povrnejo volilni stroški v višini 858.720 SIT. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 4.6.1997 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ- 
C) - prva obravnava na podlagi 173. člena in 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

t>KLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-C) - prva 
obravnava - EPA 1386, se ne sprejme. 

SKLEPA IN STALIŠČI 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o upravnih taksah 

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 3.6.1997 ob 
obravnavi predloga zakona o upravnih taksah (ZUT) - prva 
obravnava na podlagi 173. člena in 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA: 

1. Predlog zakona o upravnih taksah - prva obravnava, je primerna 
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog zakona v skladu 
z naslednjima 

stališčema: 

1. Predlagatelj naj upošteva konkretne pripombe Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve in prouči ter primemo upošteva 
predloge in pripombe Veterinarskega zavoda Slovenije in 
Gospodarske zbornice Slovenije. 

2. Tretji odstavek 29. člena predloga zakona naj se dopolni z 
določbo, ki bo omogočala elastičnejši način delitve prihodkov od 
taks, plačanih v kolkih med državnim proračunom in proračuni 
občin, glede na ugotovljeni obseg opravljenega dela. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga Državnega sveta Republike Slovenije za 
sprejem obvezne razlage prvega in drugega odstavka 10. člena Zakona o odvetništvu 

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 3.6.1997 ob 
obravnavi predloga Državnega sveta Republike Slovenije za 
sprejem obvezne razlage prvega in drugega odstavka 10. 
člena Zakona o odvetništvu (ORZOdvlO) (Ur. I. RS, št. 18/ 
93), na podlagi 210. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Predlog Državnega sveta Republike Slovenije za sprejem 
obvezne razlage prvega in drugega odstavka 10. člena Zakona o 
odvetništvu (ORŽOdvlO) (Ur. I. RS, št. 18/93) se zavrne. 

SKLEPA, IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o mednarodnem zasebnem pravu in 

postopku    

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 29.5.1997 ob 
obravnavi predloga zakona o mednarodnem zasebnem pravu 
in postopku (ZMZPP) - prva obravnava na podlagi 173. člena 
in 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA: 

1. Predlog zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku 
- prva obravnava je primerna podlaga za pripravo zakona za 
drugo obravnavo. 

2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog za drugo 
obravnavo v skladu z naslednjimi 

stališči: 

1. V prvem odstavku 1. člena naj se pri opredelitvi razmerij z 
mednarodnim elementom namesto "delovnih" vnesejo "delovno- 
socialna" razmerja. 

2. Upoštevajo naj se variante v 12., 50. in 109. členu, ne upošteva 
pa varianta v 23. členu. 

3. Proučijo ter ustrezno naj se upoštevajo predlogi Sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 116. in 120. členom 
predloga zakona. 

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pospeševanju turizma 

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 30.5.1997, ob 
obravnavi predloga zakona o pospeševanju turizma - (ZPT) 
- prva obravnava na podlagi 173. in 185. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednja 

SKLEPA: 

1. Predlog zakona o pospeševanju turizma (ZPT) - prva obravnava 
je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo 
obravnavo. 

2. Besedilo zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije in pri tem upošteva naslednja 

stališča: 

1. Prouči in upošteva naj pripombe Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve, zlasti glede: 

- namenov in pogojev za dodeljevanje sredstev za pospeševanje 
turizma (sofinanciranje turistične infrastrukture, dodeljevanje 
sredstev za promocijo), 
- glede izvajanja 74. člena zakona o igrah na srečo, kjer so 
predvidena sredstva za turistično promocijo in sofinanciranje 
turistične infrastrukture, 
- pogojev, pod katerimi minister, pristojen za turizem, podeli 
turistični društveni organizaciji status, da deluje v "javnem interesu", 
s čimer je povezano tudi financiranje dejavnosti, ki jo opravlja v 

javnem interesu, 
- glede turistične takse, 
- glede pripombe k 1. členu in k prehodnim določbam, 
- glede kazenskih določb, kjer naj prouči tudi pripombo Turistične 
zveze Slovenije 
- glede ustreznosti višine predlaganih kazni za posamezna dejanja. 

2. Prouči naj možnost in predloži rešitve, po katerih bo družbena 
lastnina, ki je v upravljanju turističnih društev, prešla v društveno 
lastnino (podobno kot je urejeno za lastnino društev upokojencev). 

3. Glede turistične takse naj prouči možnost, da v zakon vgradi 
rešitve iz novele zakona o turistični taksi, ki je v parlamentarni 
proceduri, in da se jasneje opredelijo merila za določitev višine 
turistične takse za posamezni kraj. 

Predlagatelj naj za drugo branje zakona o pospeševanju turizma 
vgradi določbo o določitvi deleža turistične takse (12. člen) in 
sicer tako, da se bo 70 % zbrane turistične takse koristilo v kraju, 
kjer je zbrana, ostali del pa po programu tudi v drugih krajih v 
občini. 

Predlagatelj naj dopolni v drugi obravnavi tekst, ki govori o 
oprostitvi plačila turistične takse tako, da bodo oproščeni plačila 
tudi društva in organizacije, ki izvajajo organizirana taborjenja in 
kolonije. 

4. Pri organiziranosti pospeševanja turizma naj predlagatelj 
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upošteva obstoječe organizacijske oblike na lokalni, regionalni in 
nacionalni ravni. Predloži naj rešitve, ki bodo zagotavljale čimbolj 
usklajeno delovanje vseh dejavnikov pri pospeševanju turizma. 

5. V zakon naj vgradi rešitve, ki bodo spodbujale zagotavljanje 
dela sredstev za pospeševanje turizma na lokalni ravni. To pomeni, 
da bodo predlagane rešitve zagotovile predvsem na lokalni ravni 
takšno obliko organiziranosti in financiranja turistične razvojne in 
promocijske dejavnosti, ki bo zagotavljala usklajeno delovanje 
vseh dejavnikov na področju turizma (občine, gospodarski subjekti 
in turistična društva) v okviru lokalnih turističnih organizacij. Bistven 
del takšnega sistema mora biti financiranje razvojnih in 
promocijskih aktivnosti s posebnim sistemom namenskih taks 
oziroma prispevkov, ki naj jih prispevajo vsi gospodarski subjekti, 
ki so posredno ali neposredno udeleženi pri pozitivnih učinkih 
turističnega prometa in turističnih prihodkov. Pri tem naj imajo tudi 
možnost soodločanja pri oblikovanju turističnih programov v okviru 
lokalne turistične organizacije. V zakonu naj se tudi natančno 
opredeli namenskost uporabe vseh sredstev, ki jih opredeljuje 
zakon. 

Pri oblikovanju sistema turistične organiziranosti in sistema 
financiranja naj predlagatelj upošteva pozitivne izkušnje nekaterih 
turistično uspešnih držav v Evropi. 

Predlagatelj naj za drugo obravnavo predvidi možnost, da v 
zakonu posebej opredeli lokalno turistično takso, ki bo zagotavljala 
vir financiranja razvojnih in promocijskih aktivnosti v okviru 
profesionalnih lokalnih turističnih organizacij. Lokalno turistično 
takso obvezno plačujejo vsi, ki tržijo na zaokroženem turističnem 
območju in je v celoti namenjena lokalnim skupnostim za 
financiranje dejavnosti, predvidenih v predlogu zakona. 

6. V določbah zakona, ki govorijo o sofinanciranju razvoja turizma, 
naj predlagatelj opredeli kot dejavnosti, ki bodo deležne 
pospeševanja, tudi druge oblike turistične infrastrukture, ki 

prispevajo k višji kakovosti in privlačnosti turistične ponudbe (kot 
so bazeni, prireditvene dvorane, športno-rekreacijski objekti in 
drugi, ki so v pretežni meri namenjeni turistični rabi). 

7. Predlagatelj naj za drugo obravnavo v prehodnih določbah 
zagotovi financiranje dejavnosti, ki jih predvideva zakon o 
pospeševanju turizma v okviru proračuna Republike Slovenije, 
dokler ni možno financiranje iz naslova koncesijskih dajatev po 
74. členu zakona o igrah na srečo. 

8. Pri oblikovanju kriterijev za podeljevanje statusa turističnega 
območja naj predlagatelj prouči možnost manj kvantitativnih in 
več kvalitativnih pogojev za oblikovanje turističnega območja. 

9. Predlagatelj naj prouči pripombo v zvezi z opredelitvijo pojma 
"turistični kraj" in kriterijev za to ter pripombo v zvezi s specifičnimi 
nalogami inšpekcijskih služb na področju turizma. 

10. V zakonu naj se opredeli turistična društvena organizacija kot 
dejavnost javnega interesa in enakopraven partner v turistični 
organiziranosti na nacionalni in lokalni ravni. Predlagatelj naj prouči 
možnost, da se tudi opredeli sistemski vir sredstev za programe 
in projekte, ki jih turistična društvena organizacija uvaja na 
nacionalni in lokalni ravni. 

11. Predlagatelj naj prouči možnost vključitve določanja pogojev 
za opravljanje komercialnih dejavnosti n področju športa, 
rekreacije in vodniških služb, ki so povezane s turistično 
dejavnostjo, v zakonu o pospeševanju turizma. 

DODATNI SKLEP 
' '8(- 

Vlada Republike Slovenije naj čimpreje pripravi in izvede aktivnosti 
za razrešitev situacije na področju žičničarstva in naj z njimi 
seznami tudi pristojno delovno telo Državnegazbora. 

SKLEPA IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih 

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 28.5.1997 ob 
obravnavi predloga zakona o strokovnih in znanstvenih 
naslovih (ZSZN) - prva obravnava na podlagi 173. člena in 185. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA: 

1. Predlog zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih - prva 
obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za 
drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije v skladu z naslednjimi 

stališči: 

1. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj predlagatelj 
preuči možnosti za zagotovitev jasnejšega razlikovanja med 
strokovnimi oziroma znanstvenimi naslovi, oblikovanimi v skladu 
s tem predlogom zakona in strokovnimi nazivi, ki se kot "licenca 
za delo" podeljujejo v skladu s področnimi predpisi (npr.: naslov 
"specialist" po 7. členu in naziv "specialist" po predpisih s področja 
medicine). 

2. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo v 

določbe o tvorjenju znanstvenih naslovov po.končanem 
podiplomskem študijskem programu za pridobitev magisterija na 
področju umetnosti vgradi znanstveni naslov: magister oziroma 
magistrica umetnosti. 

3. Predlagatelj naj preuči potrebo po določitvi obveznosti v zvezi 
z uporabo strokovnih oziroma znanstvenih naslovov. 

4. Predlagatelj naj v zakon za drugo branje vključi tudi obveznost 
pisca ali govornika imena in priimka za tistega, ki je dosegel 
znanstveni naslov, da redno vpiše ali pove tudi tak naslov; magi- 
ster ali doktor oziroma mag. in dr. 

5. V predlog zakona za drugo obravnavo naj predlagatelj vgradi 
kazenske sankcije in rešitve, iz katerih bo razvidno, da so 
strokovni nazivi, ki so povezani z opravljanjem določenega dela, 
oblikujejo v skladu s področnimi predpisi. . ISTUiOć' I v 
6. Predlagatelj naj za drugo branje ponovno preuči rešitve, ki 
bodo omogočale jasno razlikovanje med diplomanti strokovnega 
in univerzitetnega študija ter med njimi in diplomanti nekdanjega 
višješolskega študija. Prav tako naj zagotovi, da ne bo prihajalo 
do zamenjav in nejasnosti s kandidati, ki bodo zaključili šolanje na 
višjih strokovnih šolah ustanovljenih po novih predpisih. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o overovitvi listin v mednarodnem 

prometu  

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 29.5.1997 ob 
obravnavi predloga zakona o overovitvi listin v mednarodnem 
prometu (ZOLMP) - druga obravnava, na podlagi 173. člena in 
drugega odstavka 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP) 
za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varnosti cestnega prometa 

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 28.5.1997 ob 
obravnavi predloga zakona o varnosti cestnega prometa 
(ZVCP) - druga obravnava na podlagi 173. člena in drugega 
odstavka 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o varnosti cestnega prometa za tretjo obravnavo 
pripravi Vlada Republike Slovenije 

DODATNI SKLEPI 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o telekomunikacijah 

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 28.5.1997 ob 
obravnavi predloga zakona o telekomunikacijah (ZTel) - tretja 
obravnava na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednje 

DODATNE SKLEPE 

1. Vlada Republike Slovenije v šestih mesecih pripravi celovit 
pregled ureditve varstva invalidov z ozirom na obstoječe vrste in 
višine ekonomskih olajšav, ki jih prejemajo invalidi. 

2. Vlada Republike Slovenije v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona pripravi poseben zakon iz tretjega odstavka 65. člena 
zakona o telekomunikacijah in ga predloži Državnemu zboru 
Republike Slovenije v prvo obravnavo. 

3. Vlada Republike Slovenije naj najpozneje v enem letu po 
uveljavitvi zakona o telekomunikacijah razpiše koncesijo za 
mobilno telefonijo. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi poslanskih vprašanj in pobud 

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 29.5.1997 ob 
obravnavi poslanska vprašanja in pobude, na podlagi 173. 
člena in drugega odstavka 270. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 
Vlada Republike Slovenije najpozneje do konca junija 1997 predloži 
Državnemu zboru celovito poročilo o stanju na Slovenskih 
železnicah, posledicah stavke, doseženih dogovorih med sindikati 
in vodstvom železnic ter predlog ukrepov za dokončanje sanacije 
Slovenskih železnic. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembo 68. člena 

Ustave Republike Slovenije  

Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 24/6-1997 ob Republike Slovenije z dne 5.6.1997 za začetek postopka za 
obravnavi predloga za začetek postopka za spremembo 68. spremembo 68. člena Ustave Republike Slovenije; 
člena Ustave Republike Slovenije, na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 2. Predlog akta o spremembi Ustave Republike Slovenije pripravi 

Ustavna komisija. 
SKLEP 

1. Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog Vlade 
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Predlog 

ZAKONA 0 RATIFIKACIJI SPORAZUMA 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUBLIKE ESTONIJE O 

VZAJEMNI ODPRAVI VIZUMOV 

(BEEVOV) 

- EPA 200 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 18. seji, dne 19. junija 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
ESTONIJE O VZAJEMNI ODPRAVI VIZUMOV, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve; . .:.yuit 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za 
zunanje zadeve; 
- Milivoj BUTINAR, državni podsekretar v Ministrstvu za 
zunanje zadeve; 

l.člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Estonije o vzajemni odpravi vizumov, podpisan v 
Ljubljani dne 16. maja 1997. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in anglešk&njeziku glasi:* 

* Besedilo sporazuma v estonskem jeziku je na vpogled v Sektorju 
za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve 
Republike Slovenije. 
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SPORAZUM 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO REPUBLIKE ESTONIJE 
O VZAJEMNI ODPRAVI VIZUMOV 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Estonije (v 
nadaljevanju "pogodbenici"), 

sta se v želji, da olajšata potovanja in razvijata prijateljske odnose 
med državama, 

dogovorili o naslednjem: 

1. člen 

Državljani vsake pogodbenice, ki imajo veljavne potne listine, 
določene v prilogi k temu sporazuma, lahko vstopijo na ozemlje 
druge pogodbenice na vsakem za to določenem mejnem prehodu 
in tam bivajo manj kot devetdeset dni v obdobju šest mesecev, ne 
da bi jim bilo treba pridobiti vizum. 

2. člen 

Državljani vsake pogodbenice, ki želijo vstopiti na ozemlje druge 
pogodbenice za obdobje daljše od devetdeset dni ali z namenom 
zaposlitve, si morajo pridobiti potrebno dovoljenje pristojnih 
organov druge pogodbenice. 

3. člen 

1. Državljani vsake pogodbenice, ki imajo veljavne diplomatske 
ali službene potne listine, ki izvajajo uradne dolžnosti kot člani 
diplomatskega ali konzularnega predstavništva na ozemlju druge 
pogodbenice, so oproščeni vizumov za vstop in bivanje za čas 
opravljanja njihovih dolžnosti. 

2. Ista določila se uporabijo tudi za družinske člane oseb, ki so 
omenjene v prvem odstavku tega člena, če imajo veljavne 
diplomatske ali službene potne liste. 

4. člen 

Ta sporazum ne odvezuje državljanov vsake pogodbenice 
obveznosti, da spoštujejo veljavne zakone in predpise druge 
pogodbenice. 

5. člen 

Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da nezaželenim osebam 
zavrne pravico do vstopa ali bivanja v državi. 

6. člen 

Organi vsake pogodbenice brez formalnosti sprejmejo nazaj na 
svojo ozemlje svoje državljane. 

7. člen 

1. Pogodbenici si bosta izmenjali veljavne potne listine po 
diplomatski poti najmanj 30 dni pred začetkom veljavnosti tega 
sporazuma. 

2. Če ena od pogodbenic spremeni potne listine ali uvede nove 
potne listine po uveljavitvi tega sporazuma, pošlje drugi pogod- 
benici po diplomatski poti vzorce teh listin najmanj 30 dni pred 
njihovo uvedbo. 

8. člen 

Vsaka pogodbenica lahko iz razlogov javnega reda ali varnosti 
začasno preneha izvajati predhodna določbe v celoti ali delno, 
razen 6. člena. Tako prenehanje izvajanja se mora nemudoma 
sporočiti drugi pogodbenici po diplomatski poti. 

9. člen 

Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica 
ga lahko kadarkoli odpove s predhodnim 30-dnevnim pisnim 
obvestilom po diplomatski poti. 

10. člen 

Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnje od not, s katerima 
se pogodbenici medsebojno obvestita o izpolnitvi vseh 
notranjepravnih pogojev, ki so potrebni za začetek njegove 
veljavnosti. 

Sestavljeno v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 16. maja 1997 v 
slovenskem, estonskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. V primeru razlik pri razlagi velja 
angleško besedilo. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije Republike Estonije 
Mirko Bandelj, l.r. PaulVarul, l.r. 

PRILOGA 

k Sporazumu med Vlado Republike 
Slovenije 

in Vlado Republike Estonije o vzajemni 
odpravi vizumov 

Potne listine Republike Slovenije so naslednje: 

- diplomatski potni list; 
- službeni potni list; 
- navadni potni list; 
- pomorska knjižica; 
- potni list za vrnitev. 

Potne listine Republike Estonije so naslednje: 

- diplomatski potni list; 
- navadni potni list; 
- pomorska knjižica; 
- certifikat za vrnitev v Republiko Estonijo. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za notranje zadeve 
in Ministrstvo za zunanje zadeve. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Estonije o vzajemni odpravi vizumov sta v Ljubljani 16. maja 1997 
podpisala Mirko Bandelj, minister za notranje zadeve Republike 
Slovenije, in PaulVarul, minister za pravosodje Republike Estonije. 

Sporazum omogoča državljanom obeh držav pogodbenic, da 
vstopajo na ozemlje druge pogodbenice in tam ostanejo največ 
90 dni v obdobju šest mesecev, ne da bi za to potrebovali vizum. 
Imetnikom diplomatskih oz. službenih potnih listov držav 
pogodbenic pa sporazum omogoča vstop in bivanje v državi 
sprejema za čas opravljanja njihovih dolžnosti. Sporazum določa 
še obveznost držav pogodbenic, da brez formalnosti sprejmeta 
nazaj na svoje ozemlje svoje državljane. Podrobna določila v 
zvezi s tem vsebuje sporazum o vračanju oseb, ki je bil istočasno 

podpisan. Sporazum se lahko, razen določbe o obveznem 
sprejemu svojih državljanov, iz razlogov javnega reda aH varnosti 
začasno preneha izvajati. Sporazum se lahko odpove s 
30-dnevnim odpovednim rokom. Sporazum začne veljati na dan 
prejema zadnje od not, s katerima se pogodbenici obvestita o 
izpolnitvi notranjih pogojev za začetek njegove veljavnosti. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanjih zadevah 
sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih oz. 
spremembe veljavnih predpisov. 

Za izvajanje sporazuma niso potrebna dodatna sredstva iz 
proračuna. 

i ealnauoog;, , 
.' oh oor.eir 
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Predlog 

ZAKONA 0 RATIFIKACIJI POGODBE 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O 

UREJANJU VODNOGOSPODARSKIH 

RAZMERIJ (BHRUVR) 

- EPA 201 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 18. seji dne 19. junija 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
HRVAŠKE O UREJANJU VODNOGOSPODARSKIH RAZ- 
MERIJ, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor; 
- mag. Mitja BRICELJ, direktor Uprave Republike Slovenije za 
varstvo narave; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih razmerij, 
podpisana v Zagrebu 25. oktobra 1996. 

2. člen 

Pogodba se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi: 
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POGODBA 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE 

O UREJANJU VODNOGOSPODARSKIH 
RAZMERIJ 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške (v nadal- 
jevanju: pogodbenici) sta se z namenom urejanja vodnogospo- 
darskih razmerij, ki so v skupnem interesu in v interesu do 
sosednjih držav, glede na: 

- Konvencijo o varstvu in uporabi mejnih vodotokov in mednarodnih 
jezer 

(Helsinki, 17.3.1992), 
- Konvencijo o sodelovanju pri varstvu in smotrni rabi reke Donave 

(Sofija, 29.6.1994) in 
- Konvencijo o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem 

(Barcelona, 16.2.1976) in vse sprejete protokole izdane na 
podlagi te konvencije, 

dogovorili o naslednjem: 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Namen pogodbe 

Pogodbenici bosta po načelu enakopravnosti in vzajemnosti v 
skladu s svojo nacionalno zakonodajo in določbami te pogodbe 
preučili ter sporazumno razreševali vsa vodnogospodarska 
razmerja, vključno z deli in dejavnostmi, ki bi lahko vplivala na 
spremembo količine in kakovosti vode in ki v interesu obeh 
pogodbenic ali v interesu ene od njih zahtevajo usklajene ukrepe 
z drugo pogodbenico, pri čemer bosta obe pogodbenici spoštovali 
celovitost vodnogospodarskih razmerij kot tudi pravice in 
obveznosti, ki izhajajo iz te celovitosti. 

2. člen 
Predmet pogodbe 

Določbe te pogodbe se nanašajo na vsa vodnogospodarska 
razmerja, sprejete ukrepe in dela na mejnih vodotokih in vodotokih, 
ki jih seka državna meja, njihovih vodozbirnih območjih ter vodah 
teritorialnega morja, ki imajo lahko z vodnogospodarskega stališča 
večji vpliv na omenjene vodotoke in vode teritorialnega morja, 
posebej na: 

a) določanje vodnih bilanc površinskih in podzemskih voda, 
b) varstvo in obrambo pred škodljivim delovanjem voda, 
c) urejanje in vzdrževanje vodotokov, 
d) rabo voda in voda teritorialnega morja, 
e) varstvo voda in voda teritorialnega morja pred onesnaženjem, 
f) varstvo vodnega prostora pred nevarnimi vplivi in posegi, 
g) zbiranje in izmenjavo podatkov, raziskave, projektiranja, 
izvajanje in ugotavljanje v zvezi s točkami od "a" do 1" tega 
člena, 
h) medsebojno obveščanje, informiranje in posvetovanje. 

II. OBVEZNOSTI 

3. člen 
Vzdrževanje, upravljanje in gradnja 

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta: 

1. vsaka na svojem področju, pa tudi skupno, vzdrževali v 
dobrem stanju struge vodotokov in kanalov kot tudi vse 
vodnogospodarske objekte in naprave na njih, ki so predmet te 
pogodbe; 

2. sporazumno ravnali pri upravljanju vodnogospodarskih objektov 
in obratovanju naprav; 

3. na področju ene ali druge pogodbenice sporazumno opravljali 
spremembe obstoječih ali gradnjo novih vodnogospodarskih 
objektov in naprav, kot tudi izvajali nova dela in ukrepe, ki bi lahko 
imeli večji vpliv na vodni režim mejnih vodotokov in vodotokov, ki 
jih seka državna meja, kot tudi njihovih vodozbirnih območij ter na 
vode teritorialnega morja. 

4. člen 
Topografski znaki 

Pogodbenici soglašata, da bo vsaka na svojem področju varovala, 
vzdrževala in obnavljala obstoječe ter nove topografske znake, 
kot so: triangulacijske in stalne višinske točke, kilometrski in 
hektometrski znaki ter vodomeri, kateri se uporabljajo pri 
opravljanju vodnogospodarske dejavnosti na vodotokih, ki so 
predmet te pogodbe. 

Pogodbenici soglašata, da bosta vsaka na svoje stroške 
vzdrževali in obnavljali topografske znake iz prvega odstavka 
tega člena ter da jih lahko obe uporabljata v obsegu, ki ga določi 
Stalna hrvaško-slovenska komisija za vodno gospodarstvo iz 
12. člena te pogodbe (v nadaljevanju: komisija). 

5. člen 
Raba in varstvo voda 

Pogodbenici soglašata, da bosta vode in pripadajoče vodno dobro 
mejnih vodotokov in vodotokov, ki jih seka državna meja, mejne 
podzemske vode, jezera in vode teritorialnega morja urejali, 
vzdrževali in rabili na način, ki ne bo povzročal škode drugi 
pogodbenici. 

6. člen 
Obveščanje in alarmiranje 

Pristojna telesa pogodbenic se bodo vzajemno na najhitrejši 
možni način obveščala o nevarnostih poplav in ledu, o nenadnih 
in izrednih onesnaženjih površinskih in podzemskih voda kot 
tudi o drugih grozečih nevarnostih glede vodotokov, vodozbirnih 
območij in voda teritorialnega morja iz te pogodbe. 

7. člen 
Stroški 

Pogodbenici bosta sporazumno določili stroške, delitev stroškov 
in način plačevanja vzdrževanja in obratovanja, načrtovanja, 
projektiranja in graditve obstoječih in prihodnjih vodnogo- 
spodarskih objektov in naprav, ki so v skupnem interesu, za 
vsak posamezni primer posebej, upoštevaje pri tem načelo 
enakopravnosti in vzajemne koristi. 

Stroške, ki nastanejo v zvezi z graditvijo, vzdrževanjem in 
upravljanjem vodnogospodarskih objektov in obratovanjem 
naprav, ki se nahajajo na področju ene pogodbenice, so pa v 
interesu druge pogodbenice, nosi v celoti zainteresirana 
pogodbenica. 
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III. CARINSKE DOLOČBE IN PREHOD DRŽAVNE 
MEJE 

10. člen 
Odvzem vodnogospodarske prepustnice 

8. člen 
Posebne carinske določbe 

Gradbeni material, druga potrošna sredstva, stroji in druga delovna 
sredstva, potrebna za izvajanje del iz 2. in 3. člena te pogodbe, ki 
se v skladu s to pogodbo prenesejo s področja ene pogodbenice 
na področje druge pogodbenice, so oproščeni vseh uvoznih in 
izvoznih dajatev. 

Gradbeni material, druga potrošna sredstva, stroji in druga delovna 
sredstva iz prvega odstavka tega člena se lahko uvozijo in izvozijo 
pod pogojem, da se prijavijo carinskim organom zaradi 
identifikacije ter da se gradbeni material in potrošna sredstva, ki 
ne bodo vgrajena, vrnejo v roku, ki ga določijo carinski organi. Pri 
tem ni treba položiti varščine za predpisane dajatve. Za sredstva, 
ki ne bodo vrnjena do določenega roka, je treba obračunati in 
plačati dajatve. Sredstva, ki so zaradi popolne izrabe in dotrajanosti 
neuporabna ter se zato ne vračajo, so oproščena carine. 

Pogodbenici vzajemno zagotavljata olajšani carinski postopek za 
prenos gradbenega materiala, potrošnih sredstev, strojev ter 
drugih delovnih sredstev, ki so oproščeni carine. 

Carinske službe pogodbenic nadzirajo gradbeni material, druga 
potrošna sredstva, stroje ter druga delovna sredstva iz prvega in 
drugega odstavka tega člena. 

Objekte, obseg in pogoje izrabe ugodnosti, ki izhajajo iz tega 
člena, za vsak posamezni primer določi komisija. 

9. člen 
Vodnogospodarska prepustnica 

Članom komisije, izvedencem in zaposlenim v pristojnih 
vodnogospodarskih organih ter ustanovah pogodbenic se na 
predlog komisije izdajo vodnogospodarske prepustnice (v 
nadaljevanju: prepustnica). 

Prepustnica iz prvega odstavka tega člena se izda za prehod 
državne meje na mejnih prehodih in izven njih. V prepustnici se 
določi območje, na katerem se imetnik prepustnice lahko giblje, 
in čas, v katerem se lahko giblje na tem območju. 

Če se imetnik prepustnice zaradi višje sile ali zaradi drugih 
razlogov ne more vrniti v določenem roku, mora o tem takoj 
obvestiti najbližjo policijsko postajo, ki o tem obvesti pristojni 
državni organ druge pogodbenice. 

Prepustnica se izda na obrazcu, ki je priloga te pogodbe. 

Prepustnica se lahko izda z veljavnostjo do pet let in se lahko 
podaljšuje. 

Pogodbenici na dogovorjen način izmenjujeta seznam oseb, ki 
jim bo izdana vodnogospodarska prepustnica, ter ga potrjujeta in 
vračata drugi pogodbenici v štirih tednih od dneva njegovega 
prejema. 

Prepustnico izda pristojni državni organ za vodno gospodarstvo 
tiste pogodbenice, katere državljan je imetnik prepustnice. 
Prepustnica se izda po predhodnem soglasju pristojnih organov 
za notranje zadeve obeh pogodbenic. 

Prepustnica iz 9. člena te pogodbe se odvzame, če to zahteva 
pristojni organ za notranje zadeve katerekoli pogodbenice. 

11. člen 
Začasno dovoljenje za prehod državne meje 

Delavcem pooblaščenih izvajalcev vodnogospodarskih del se 
lahko zaradi izvajanja te pogodbe izdajajo začasna dovoljenja za 
prehod državne meje na mejnih prehodih in izven njih. 

Pogodbenici sta dolžni skladno s svojo zakonodajo, ki ureja prehod 
državne meje iz prvega odstavka tega člena, zagotoviti 
pravočasno izdajo vseh začasnih dovoljenj za prehod državne 
meje. 

IV. STALNA SLOVENSKO-HRVAŠKA KOMISIJA ZA 
VODNO GOSPODARSTVO 

12. člen 
Ustanovitev in delo 

Pogodbenici bosta zaradi dogovarjanja o vprašanjih, ukrepih in 
delih, ki so predmet te pogodbe, ustanovili Stalno slovensko- 
hrvaško komisijo za vodno gospodarstvo. 

Vsaka pogodbenica imenuje predsednika in tri člane svojega dela 
komisije ter njihove namestnike. Predsednika lahko po potrebi 
vključujeta v delo komisije izvedence. 

Pristojnost in postopek dela komisije so predpisani s pravilnikom 
Stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospodarstvo, ki 
bo podpisan hkrati s to pogodbo. 

Komisija sprejema skupne akte za izvajanje varstva pred škodljivim 
delovanjem voda, obrambo pred ledom, varstvo kakovosti voda 
ter druge akte za izvajanje te pogodbe. 

Komisija o zasedanju sestavi zapisnik v slovenskem in hrvaškem 
jeziku, ki ga predloži vladama v odobritev. 

V. KONČNE DOLOČBE 

13. člen 
Reševanje sporov 

O vprašanjih, o katerih ne bo doseženo soglasje na ravni komisije, 
bosta odločali pogodbenici. ">: .. 
Če pogodbenici ne bosta dosegli soglasja glede tolmačenja ali 
uporabe te pogodbe, bosta predložili razreševanje spora 
arbitražnemu sodišču, kot je to določeno v drugem poglavju 22. 
člena Konvencije o varstvu in uporabi mejnih vodotokov in 
mednarodnih jezer z dne 17.3. 1992 oziroma v njeni prilogi IV. 

14. člen 
Veljavnost, spremembe in odpoved 

Pogodba se sklene za nedoločen čas. 

Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembo pogodbe ali jo 
odpove. Odpovedni rok je eno leto od dneva obvestila o odpovedi. 
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15. člen 
Začetek veljavnosti 

Pogodbenici se bosta po diplomatski poti obvestili o izpolnitvi vseh 
pogojev, predpisanih z nacionalno zakonodajo za začetek 
veljavnosti pogodbe. 

Pogodba začne veljati trideseti dan od prejema zadnjega obvestila 
iz prvega odstavka tega člena. 

16. člen 
Pogodba in vprašanje določitve meje 

Z določbami te pogodbe kot tudi z njeno uporabo se v ničemer ne 

posega v vprašanje določitve in označitve meddržavne meje. 

Ta pogodba je sklenjena v Zagrebu dne 25. oktobra 1996 v dveh 
izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta obe 
besedili enako verodostojni. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 
Davorin Kračun 

Za Vlado 
Republike Hrvaške 

Mate Granič 
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Priloga 
(čl. 9) 

Barva: sivomodra 
Velikost: 8 x 12,5 cm 

5. stran 6. stran 1. stran 

Prepustnic« je podlijima do 

MP Podpis uradne osebe 

Prepustnica je podtljiini do 

MP Podpis undncosebe 

OPOZORILO 

Umetnih prepustnice sme prehajat! drtavno 
mejo nt območju. ki je navedeno v prepustnici. 

2. Imetnik prepustnloejedot2anjavMo(xan«,kije 
Itdal prepustnico, vsako spremembo podatkov, Id 
jih vsebuje prepustnica. 

3. Imetnik prepustnice Je doltan vmitl prepustnico 
organu, ki jo je Izdal, te nastopi razlog, zaradi 
katerega nI ved epravKen do nje. 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

Urt>) 

VODNOGOSPODARSKA 
PREPUSTNICA 

tata« nt pođltgi pogodbe med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike HrvaŠke o urejanju 

vodnogospodarskih razmerij 

številka: 

2. stran 

Prepustnici Številka: 

fotografija 
(3 x 3,5 cm) 

Ime in priimek 

emSo 

Prebivališč in naslov 

.■ *r J*iLU pfl 

 3. stran  

Imetnik vodnogospodarske prepustnice je 
pooblaSčen neomejeno prehajati državno mq'o med 
Republiko Slovenijo in Republiko HrvaŠko na vseh 
mejnih prehodih in izven njih na območju: 

od- 

do- 

v Času od- 

do- 

Organe mejne policije in carine prosimo, da 
omogočijo prehod in po potrebi nudijo pomoč 
imetniku te prepustnice. 

4. stran 

Prepustnica velja do 

Datum izdaje 

MP Podpis uradne osebe 
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3. člen 

Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za okolje in prostor - Upra- 
va Republike Slovenije za varstvo narave. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih razmerij temelji na 
Konvenciji o varstvu in uporabi mejnih vodotokov in mednarodnih 
jezer (Helsinki, 17. marec 1992), Konvenciji o sodelovanju pri 
varstvu in smotrni rabi reke Donave (Sofija, 29. junij 1994) in 
Konvenciji o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaže- 
vanjem (Barcelona, 12. februar 1976) in vseh protokolih, sprejetih 
na podlagi te konvencije. 

Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih razmerij ter Pravilnik 
stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospodarstvo sta 
bila podpisana s strani pooblaščenih predstavnikov vlad dne 25. 
oktobra 1996 v Zagrebu. Oba akta je potrebno zaradi uveljavitve 
še ratificirati v obeh državah. 

Z ratifikacijo nove pogodbe bo Vlada Republike Slovenije zagotovila 
pogoje za urejanje medsebojnih razmerij in interesov pri varovanju, 
rabi in urejanju voda in vodnega prostora vodnih tokov, ki prečkajo 
ali sestavljajo državno mejo, ter teritorialnega morja. Izpolnjeno 
bo tudi temeljno priporočilo Konvencije o varstvu in uporabi mejnih 
vodnih tokov in mednarodnih jezer in Konvencije o varstvu 
Sredozemskega morja pred onesnaževanjem, ki priporočata 
državam, ki delijo skupne vode, da z dvostranskimi sporazumi 
neposredno urejajo vodnogospodarska razmerja, ki so v skupnem 
interesu. 

Na podlagi te pogodbe bo mogoče na mejnih vodah in vodotokih, 
ki prečkajo državno mejo ter na teritorialnem morju neposredno 
urejati vprašanja varovanja, urejanja in smotrne rabe voda, ki 
prečkajo ali sestavljajo državno mejo in so v interesu Republike 
Slovenije in Republike Hrvaške. Poleg usklajevanja neposrednih 
ukrepov pri vzdrževanju in urejanju mejnih voda pogodba usklajuje 
druga vprašanja, ki so v skupnem interesu pri varovanju, urejanju 
in rabi mejnih vodnih tokov in teritorialnega morja. Pomembna je 
obveznost držav, da se pravočasno obveščata o načrtovanih 
posegih v vode, ki lahko vplivajo na vodni režim mejnih površinskih 
in talnih voda, usklajeno načrtujeta vse posege, ki lahko vplivajo 
na vodni režim mejnih voda, usklajujeta rabo voda in bilance 
vodnih količin. Za učinkovito ukrepanje je pomembna obveznost 
medsebojnega pravočasnega obveščanja o izrednih stanjih 
vodnega režima mejnih voda, o skupnem spremljanju in varovanju 
kakovosti voda in vodnega prostora ter reševanju drugih vprašanj, 
ki so v skupnem interesu. 

Na podlagi te pogodbe bo mogoče učinkovito urediti spremljanje, 
stanja kakovosti mejnih površinskih in podzemnih voda in morja 
severnega Jadrana ter medsebojno obveščanje in ukrepanje pri 
varovanju pred izjemnimi onesnaženji voda, ki prečkajo ali 
sestavljajo državno mejo, in teritorialnega morja. 

I. BISTVENI ELEMENTI POGODBE 

S pogodbo so določeni predmet sodelovanja, medsebojna 

razmerja pri vzdrževanju in upravljanju naravnih voda, gradnji in 
vzdrževanju vodnogospodarskih objektov in naprav, rabi in 
varstvu voda ter druge obveznosti pogodbenic, ki naj zagotovijo 
njuno pravočasno in usklajeno ukrepanje pri varovanju, rabi in 
urejanju vodotokov in podzemnih vodnih tokov, ki prečkajo ali 
sestavljajo državno mejo, in teritorialnega morja. 

S Pravilnikom Stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno 
gospodarstvo pa so določeni pristojnosti, postopek dela komisije, 
sestava komisije, način sprejemanja in začetek veljavnosti 
sklepov, način pokrivanja stroškov in izvajanja del in nalog, za 
katere se pogodbenici skupno dogovorita. Stalna slovensko- 
hrvaška komisija za vodno gospodarstvo pripravlja predloge 
ukrepov in nadzoruje njihovo izvajanje.Predlogi in sklepi mešane 
komisije postanejo veljavni potem, ko jih potrdita vladi obeh držav. 

Pogodba o urejanju vodnogospodarskih razmerij med državama 
je v skladu z določili Konvencije o varstvu in uporabi mejnih vodnih 
tokov in mednarodnih jezer. Ta konvencija priporoča državam,ki 
mejijo na skupnih vodotokih,da v skladu z določili te konvencije in 
drugimi mednarodnimi sporazumi s tega področja dvostransko 
urejajo vsa konkretna vprašanja varovanja,urejanja in rabe mejnih 
voda in jezer. Prav tako je pogodba v skladu s Konvencijo o 
varovanju Sredozemskega morja pred onesnaževanjem, ki prav 
tako priporoča dvostransko usklajevanje skupnih vprašanj 
varovanja morja. 

S pogodbo se pogodbenici zavezujeta, da bosta sporazumno 
urejali vsa vodnogospodarska razmerja in sporazumno reševali 
odprto problematiko mejnih voda. Določbe pogodbe se nanašajo 
zlasti na: 

-določanje vodnih bilanc površinskih in podzemnih voda; 
-varstvo in obrambo pred škodljivim delovanjem voda; 
-urejanje in vzdrževanje vodotokov; 
-rabo voda. ki prečkajo ali sestavljajo državno mejo in voda 
teritorialnega morja; 
-varstvo voda, ki prečkajo ali sestavljajo državno mejo, in voda 
teritorialnega morja pred onesnaževanjem; 
-medsebojno obveščanje in posvetovanje ter zbiranje in izmenjavo 
podatkov, pomembnih za gospodarjenje z mejnimi vodami. 

Državi pogodbenici se v smislu sporazumnega varstva, rabe in 
urejanja mejnih voda zavezujeta, da bosta: 

-vsaka na svojem področju in skupno vzdrževali v dobrem stanju 
struge vodotokov in kanalov kot tudi vse vodnogospodarske 
objekte in naprave na njih, ki so predmet pogodbe, 
-sporazumno ravnali pri upravljanju vodnogospodarskih objektov 
in obratovanju naprav, 
-sporazumno gradili in vzdrževali obstoječe vodnogospodarske 
objekte in naprave in izvajali dela in ukrepe, ki bi lahko vplivali na 
vodni režim mejnih voda in teritorialno morje, 
-sporazumno uporabljali in varovali vode in pripadajoče vodno 
dobro na mejnih vodah. 
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Državi se zavezujeta, da se bosta na najhitrejši možen način 
medsebojno obveščali o nevarnostih poplav in ledu, o možnih 
izjemnih onesnaženjih voda in drugih nevarnostih, ki groze 
vodozbirnim območjem vodnih virov in vodotokov, ki prečkajo ali 
sestavljajo državno mejo. 

Stroške, ki bodo nastali zaradi izvajanja del in ukrepov skupnega 
interesa, bosta državi ob upoštevaju načela enakopravnosti in 
vzajemne koristi sporazumno delili med seboj. Stroške gradnje, 
obratovanja in vzdrževanja vodnogospodarskih objektov in 
naprav, ki so na ozemlju ene pogodbenice, so pa v interesu 
druge pogodbenice, v celoti krije zainteresirana pogodbenica. 

Gradbeni material, druga potrošna sredstva, stroji in druga delovna 
sredstva, potrebna za izvajanje del, ki so predmet te pogodbe in 
ki se v skladu s to pogodbo prenesejo z ozemlja ene pogodbenice 
na ozemlje druge, so oproščeni vseh uvoznih in izvoznih dajatev. 
Za prehod državne meje se članom komisije, izvedencem in 
zaposlenim v pristojnih vodnogospodarskih organih ter ustanovah 
obeh pogodbenic izdajo vodnogospodarske prepustnice. S 
prepustnico se določita območje, kjer se lahko nosilec giblje, in 
čas zadrževanja. Prepustnica se izda za prehod državne meje 
na mejnih prehodih in zunaj njih. Pogodbenici izmenjata sezname 
oseb, ki jim bo izdana vodnogospodarska prepustnica. 

Za obravnavo in izvajanje nalog in del, ki izhajajo iz pogodbe, 
ustanovita pogodbenici Stalno slovensko-hrvaško komisijo za 
vodno gospodarstvo.Naloge, sestavo in način delovanja te 
komisije določa Pravilnik Stalne slovensko-hrvaške komisije za 
vodno gospodarstvo. Naloge te komisije so zlasti: 

-proučevanje del in ukrepov, ki so v interesu obeh pogodbenic, 
-priprava predlogov za izvajanje skupnih del in nalog, 
-spremljanje uresničevanja sprejetih sklepov in nadzor nad 
izvajanjem ukrepov, ki so v skupnem interesu, 
-obravnava in skupno urejanje vprašanj, ki se nanašajo na varstvo 
pred poplavami in ledom, onesnaževanjem voda ter uporabo mejnih 
kopenskih voda in teritorialnega morja, 
-odločanje o načinu in obsegu medsebojnega obveščanja o stanju 
voda, obveščanju in posvetovanjih o vseh drugih vprašanjih 
skupnega interesa. 
-izmenjava praktičnih izkušenj pri gospodarjenju z vodami, skupno 
delo javnih služb pri gospodarjenju z vodami. 

Stalna slovensko-hrvaška komisija za vodno gospodarstvo 
zaseda izmenično na območju ene od pogodbenic enkrat letno. 
Če je potrebno, lahko predsednika delegacij sporazumno skličeta 
izredno zasedanje komisije. Na zasedanjih se sestavi zapisnik v 
slovenskem in hrvaškem jeziku, ki se predloži vladama 
pogodbenic v potrditev. Sklepov, h katerim bi imela ena ali druga 
vlada pripombe, ni mogoče uresničiti. Sklepi zapisnika veljajo, če 
ena izmed vlad pogodbenic ne predloži pripomb v dveh mesecih 
po podpisu zapisnika. Predsednika in člane delegacij komisije 
imenujeta vladi. 

Možne nesporazume in spore med pogodbenicama rešujeta obe 
strani z neposrednimi razgovori ali po diplomatski poti. Ce se po 
tej redni poti ni mogoče dogovoriti o rešitvi spora, se pogodbenici 
dogovorita za drugačen način reševanja spora, na željo katere 
koli pogodbenice se lahko spor predloži v reševanje arbitražnemu 

sodišču v skladu z 2. odstavkom 22. člena Konvencije o varstvu 
in uporabi mejnih vodotokov in mednarodnih jezer in njeno prilogo 
IV. Pogodba se sklepa za nedoločen čas. Odpovedni rok je najmanj 
eno leto od dneva obvestila o odpovedi. 

II. RATIFIKACIJA POGODBE IN NJEN VPLIV NA 
DOMAČO ZAKONODAJO 

Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih razmerij v skladu z 
drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije. 

Pravilnik Stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospo- 
darstvo pa bo ratificirala Vlada Republike Slovenije. 

S pogodbo sprejema Republika Slovenija nekatere obveznosti, ki 
pa so že vgrajene v Zakonu o vodah (UR. list SRS št. 38/81) in 
Zakonu o varstvu okolja (Ur. list RS št.32/93). Na podlagi 101., 
102., 103. in 104. člena Zakona o varstvu okolja bodo te obveznosti 
konkretno opredeljene s podzakonskimi predpisi, ki so bili že 
izdani ali so še delno v pripravi.Podlage za izvajanje pogodbenih 
obveznosti, ki se nanašajo na pravočasno obveščanje o poplavah 
in drugem škodljivem delovanju voda ter o morebitnih nezgodnih 
dogodkih, ki bi lahko ogrožali kakovost voda, so določene že z 
Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list 
RS, št. 64/94). 

III. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV 

Z ratifikacijo Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih razmerij 
Republika Slovenija ne sprejema nobenih finančnih obveznosti. 
Pogodba daje samo pravno podlago za ugotavljanje potreb po 
vlaganjih v urejanje mejnih voda. Te potrebe bo ugotavljala Stalna 
slovensko-hrvaška komisija za vodno gospodarstvo in predloge 
za urejanje teh vprašanj predložila vladama obeh držav. Finančna 
sredstva za urejanje voda na mejnem območju se bodo 
zagotavljala na enak način kot že do zdaj iz proračuna Vlade 
Republike Slovenije na podlagi programa, ki ga bosta sprejela 
vlada in Državni zbor Republike Slovenije 

Stroški delovanja Stalne slovensko- hrvaške komisije za vodno 
gospodarstvo vključujejo stroške udeležbe slovenskih članov na 
skupnih razgovorih v okviru rednih zasedanj komisije ali njenih 
delovnih skupin.Stroške delovanja delegacij in delovnih skupin, ki 
bodo nastali zaradi delovanja komisije, krije vsaka država 
pogodbenica sama za svoje udeležence. Stroški izvajanja sprejetih 
nalog in drugih dejavnosti komisije se bodo določali sporazumno 
vnaprej v skladu z interesom pogodbenic.Izpolnjevanje 
obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, je upoštevano v programih 
in načrtih urejanja voda Republike Slovenije, ki Jih vsako leto 
sprejema Vlada Republike Slovenije. 

Dejavnosti, ki izhajajo iz pogodbe, bo usklajevalo Ministrstvo za 
okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za varstvo narave, 
kije že do zdaj opravljala zadeve, ki so izhajale iz urejanja tekočih 
vodnogospodarskih vprašanj na mejnih vodah z Republiko 
Hrvaško. 
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Položaj 

SLOVENSKE MANJŠINE V ITALIJI IN 

URESNIČEVANJE RESOLUCIJE 0 

POLOŽAJU AVTOHTONIH SLOVENSKIH 

MANJŠIN V SOSEDNJIH DRŽAVAH IN S 

TEM POVEZANIMI NALOGAMI 

DRŽAVNIH IN DRUGIH DEJAVNIKOV 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

- EPA 199 - II - 

Podpisani poslanci predlagajo, da se razširi predlagani končni 
dnevni red 6. seje Državnega zbora Republike Slovenije z 
naslednjo točko: 

- POLOŽAJ SLOVENSKE MANJŠINE V ITALIJI IN URES- 
NIČEVANJE RESOLUCIJE O POLOŽAJU AVTOHTONIH 
SLOVENSKIH MANJŠIN V SOSEDNJIH DRŽAVAH IN S TEM 
POVEZANIMI NALOGAMI DRŽAVNIH IN DRUGIH DEJAV- 
NIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE 

Obrazložitev: 

Delegacija Državnega zbora Republike Slovenije, ki so jo 
sestavljali člani Odbora za mednarodne odnose, Odbora za 
gospodarstvo in Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in 
po svetu, se je v petek, 20. junija 1997, seznanila z zaskrb- 

ljujočim stanjem slovenske manjšine v Furlaniji-Julijski krajini. 
Člani delegacije so ugotovili, da se Resolucija o položaju 
avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem 
povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike 
Slovenije, ki jo je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 27. 
junija 1996, ne uresničuje v potrebnem obsegu. 

Predlog razširitve dnevnega reda je z zgoraj navedenim 
utemeljen, saj so razlogi za širitev nastali po sklicu 6. seje. 

V prilogi pošiljajo gradivo k predlagani točki dnevnega reda, kot 
to določa 64. člen poslovnika Državnega zbora. 

Skupina poslancev, 
prvopodpisani: 
Jelko Kacin, l.r. 
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RAZLOGI IN OCENA STANJA 

Desetčlanska delegacija Državnega zbora Republike Slovenije, 
ki so jo sestavljali člani Odbora za mednarodne odnose, Odbora 
za gospodarstvo in Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in 
po svetu, je v petek, 20. junija 1997, obiskala slovensko gospo- 
darstvo v Furlaniji-Julijski krajini ter se srečala z gospodarskimi 
in javno-kultumimi predstavniki Slovencev v Benečiji. 

Delegacija je ugotovila, da sta obstoj in razvoj slovenske manjšine 
v Italiji otežena in pod velikimi pritiski, njen položaj pa se ne 
izboljšuje. 

Državni zbor Republike Slovenije je 27. junija 1996 sprejel 
Resolucijo o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih 
državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih 
dejavnikov Republike Slovenije. Resolucija poleg splošnega dela 
določa odnos Republike Slovenije do organizacij in dejavnosti 
avtohtonih manjšin, organe Republike Slovenije, pristojne za 
sodelovanje z avtohtonimi manjšinami v sosednjih državah ter 
osnovna področja sodelovanja Republike Slovenije s slovenskimi 
manjšinami. 

Eno leto po sprejemu te resolucije, ki predstavlja akt Državnega 
zbora, ugotavljamo, da določila resolucije še niso uresničena. 
Kljub temu, da drugi odstavek I. dela 2. poglavja resolucije navaja, 
da Republika Slovenija podpira slovenske avtohtone manjšine v 
zamejstvu v njihovem prizadevanju za obstoj in razvoj kot 
narodnih skupnosti, se položaj slovenske manjšine v sosednjih 
državah celo poslabšuje. Republika Slovenija še ni sistemsko 
uredila načina finančne podpore manjšinskim organizacijam. 
Uresničena je le določba, da Državni zbor ustanovi posebno 
delovno telo - 29. maja 1997 je bila ustanovljena Komisija za 
odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. 

Pri Vladi Republike Slovenije še ni ustanovljeno posebno 
posvetovalno telo (3. odstavek II. dela 3. poglavja) za sodelovanje 
med organi Republike Slovenije, znanstvenimi, kulturnimi in 
gospodarskimi dejavniki v Sloveniji s slovenskimi avtohtonimi 
manjšinami, imenovana pa je državna sekretarka, ki predlaga 
politiko sodelovanja s slovenskimi avtohtonimi manjšinami v 
zamejstvu in je odgovorna za njeno izvajanje ter za koordinacijo 
dejavnosti pristojnih ministrstev na tem področju. 

Vlada Republike Slovenije leto dni po sprejemu resolucije 
Državnemu zboru še ni predložila letnega poročila o aktivnostih 
Republike Slovenije na področju sodelovanja s slovenskimi 
avtohtonimi manjšinami v zamejstvu, skupaj s predlogom politike 
za naslednje leto ter z okviri proračunskih sredstev za njegovo 
izvajanje. Neuresničena je določba, da mora biti manjšinsko 
vprašanje vključeno v splošni okvir predstavitve Republike 
Slovenije v svetu. 

Resolucija kot akt Državnega zbora določa, da je trajen in strateški 
interes Republike Slovenije krepitev ekonomskega položaja 
avtohtonih manjšin in njihovih pripadnikov ter da je potrebno 
manjšinsko gospodarsko komponento vključiti tudi v dokumente 
o strategiji gospodarskega razvoja Slovenije, v projekte 
medregijskega in čezmejnega sodelovanja, ki jih sofinancira 
Evropska unija ali druge mednarodne ustanove in organizacije. 
Četrto poglavje med drugim navaja, da Vlada Republike Slovenije 
posveča posebno pozornost položaju in ohranjanju samostojnega 
delovanja bančnih in hranilnih ustanov slovenske manjšine v 

zamejstvu. Resolucija določa tudi, da Republika Slovenija ustanovi 
poseben sklad za gospodarsko sodelovanje s slovenskimi 
avtohtonimi manjšinami. 

Neuresničene so tudi določbe na področju šolstva in izobra- 
ževanja, znanosti in kulture. V resoluciji je poudarjen pomen 
medijev, posebej elektronskih, za obstoj in razvoj nacionalne 
zavesti pripadnikov slovenskih avtohtonih manjšin v sosednjih 
državah. V skladu z resolucijo je potrebno zagotoviti sprejem 
televizijskih in radijskih signalov iz Republike Slovenije na območjih, " 
kjer avtohtone manjšine živijo ter povečati obseg in kakovost 
obveščanja o avtohtonih manjšinah v slovenskem medijskem 
prostoru. 

Položaj slovenske manjšine v Italiji se, v nasprotju z določbami 
resolucije, poslabšuje. Slovenci v Italiji so izgubili velik del finančne 
avtonomije, ki sojo uživali v zadnjih dvajsetih letih. To se konkretno 
kaže v izgubi lastništva oziroma kontrole nad dvema bankama - 
Tržaško kreditno banko in goriško Kmečko banko. Propadlo je 
več slovenskih podjetij, ki so;zaposlovala pripadnike manjšine in 
jim s tem omogočala preživetje. Brez gospodarske osnove so 
asimilacijski pritiski še veliko večji, kot so bili v času, ko je ravno 
samostojno gospodarstvo manjšini omogočalo obstoj in razvoj. 

Delegacija Državnega zbora je med svojim obiskom ugotovila, 
da je položaj slovenstva v Furlaniji-Julijski krajini zaskrbljujoč, še 
posebno v Beneški Sloveniji. Trenutno najbolj pereče vprašanje 
pa je ogroženo izhajanje in obstoj edinega dnevnika slovenske 
manjšine v Italiji - Primorskega dnevnika. 

Predlagatelji predlagamo, da Državni zbor po končani 
splošni razpravi sprejme naslednje 

sklepe: 

1. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da se Resolucija o 
položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s 
tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: resolucija), sprejeta 27. junija 1996 (Ur.l. 
RS, št. 35/96) ne uresničuje v potrebnem obsegu in da se položaj 
slovenske manjšine, posebno na gospodarskem področju, 
poslabšuje. 

2. Vlada Republike Slovenije naj čimprej ustanovi poseben sklad 
za gospodarsko sodelova™a^»6|ovenskimi manjšinami, ki ga 
predvideva 4. poglavje resoFUcijef ".,"5. odstavek. 

3. Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da ponovno 
preuči stanje pri zamejskem tisku ter zagotovi redno izhajanje 
časopisov in drugih publikacij, kar jo zavezuje V. točka 4. poglavja 
resolucije. 

5. Državni zbor Republik^S)ogenije na podlagi 270. člena 
poslovnika zahteva, da mu Vlada' Republike Slovenije na 7. seji 
poroča o izvrševanju Resolucije o položaju avtohtonih slovenskih 
manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami 
državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije. 

V poročilu naj izpostavi razloge, zaradi katerih še ni ustanovljeno 
posvetovalno telo pri Vladi Republike Slovenije iz 3. odstavka, II., 
3. poglavja resolucije in Sklad za gospodarsko sodelovanje s 
slovenskimi avtohtonimi manjšinami (5. odstavek, II., 4. poglavje 
resolucije). <5*:^ 
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Popravek 

PREDLOGA ZAKONA 0 PREVZEMIH 

(ZPre) 

- EPA 1087 - tretja obravnava 

9 q a 
Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi novo besedilo 3., s katerim nadomešča, zaradi tehnične napake, besedilo členov 
49., 52., 57. in 64. člena predloga zakona o prevzemih, ki ga je poslala v obravnavo z 

dopisom št. 440-11/95-18/3 (Z3) dne 16/6-1997. 
- PREDLOGA ZAKONA O PREVZEMIH - tretja obravnava, 

POPRAVKI BESEDILA K PREDLOGU 

ZAKONA O PREVZEMIH - TRETJA 

OBRAVNAVA 

V besedilu predlaganega zakona o prevzemih, ki ga je Vlada RS 
poslala državnemu zboru dne 16.6.1997 v tretjo obravnavo se 
3., 49., 52., 57. in 64. člen nadomestijo z naslednjim besedilom: 

Kadar ta zakon določa, da mora določena oseba objaviti določena 
pravna oziroma druga dejstva in okoliščine, jih mora objaviti v 
dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, če 
za posamezni primer ni drugače določeno. 

49. člen 

Če ponudba za odkup ni uspela oziroma je bila preklicana oziroma, 
če se je izpolnil razvezni pogoj iz četrtega odstavka 11. člena, ali 
če se je v primeru nadomestne ali kombinirane ponudbe izpolnil 
razvezni pogoj iz petega odstavka 11. člena tega zakona ponudnik, 
dvanajst mesecev od izdaje sklepa Agencije iz 43. člena tega 
zakona ne sme dati nove ponudbe za odkup ter ne sme kupovati 
vrednostnih papirjev, na katere se je nanašala ponudba za odkup, 
tako, da bi mu ti vrednostni papirji, skupaj z drugimi vrednostnimi 
papirji, ki jih že ima, zagotavljali več kot 25% glasovalno pravico. 

52. člen 

(1) Konkurenčno ponudbo za odkup da lahko le oseba: 

- ki ni kapitalsko oziroma upravljalsko povezana z osebo, ki je 
dala predhodno ponudbo; 
- ki ni banka ali borzno posredniška družba, ki daje ponudbo v 
imenu in za račun ponudnika. 

* 
(2) V primeru iz 51. člena tega zakona se rok za sprejem 
predhodne ponudbe za odkup podaljša do izteka roka za sprejem 
konkurenčne ponudbe, razen če ponudnik ni preklical predhodne 
ponudbe za odkup. 

(3) V primeru konkurenčne ponudbe za odkup so.osebe, ki so že 
sprejele predhodno ponudbo za odkup, upravičene odstopiti od 
sklenjene pogodbe in sprejeti konkurenčno ponudbo za odkup. 

(4) Če je v predhodni ponudbi za odkup določeno najmanjše 
število oziroma odstotek imetnikov vrednostnih papirjev, na katere 
se nanaša ponudba za odkup, ki morajo sprejeti ponudbo, da se 
šteje, da je ponudba uspela, v konkurenčni ponudbi ne sme biti 
določeno nižje število oziroma odstotek od tistega določenega v 
predhodni ponudbi za odkup. 

(5) Če je dana konkurenčna ponudba za odkup, ko je bilo pri 
predhodni ponudbi za odkup število oziroma odstotek iz prejšnjega 
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odstavka že presežen, konkurenčna ponudba ne sme vsebovati 
pogoja iz prejšnjega odstavka. 

57. člen 

(1) Če Agencija pri opravljanju nadzora iz 56. člena tega zakona 
ugotovi nepravilnosti pri izvajanju ponudbe za odkup, ki jih je 
mogoče odpraviti, izda odredbo, s katero ponudniku, banki ali 
borzno posredniški družbi ali družbi - izdajatelju vrednostnih 
papirjev naloži, da se ugotovljene nepravilnosti odpravi. 

(2) V odredbi iz prejšnjega odstavka Agencija določi rok za 
odpravo pomankljivosti, ki ne sme biti daljši od pet dni. Odredba 
se vroči osebam iz prejšnjega odstavka. 

(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo v roku iz 
prejšnjega odstavka Agenciji dostaviti poročilo, v katerem so 
opisani ukrepi za odpravo pomankljivosti ter priložene listine in 
dokazi, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene pomankljivosti 
odpravljene. 

(4) V času od vročitve odredbe Agencije iz prvega odstavka tega 
člena do izteka roka iz drugega odstavka tega člena, sprejem ali 
preklic sprejema ponudbe imetnikov vrednostnih papirjev, na 
katere se nanaša ponudba za odkup, nima učinka. V tem času 
rok za sprejem ponudbe ne teče. 

(5) Če ponudnik ne ravna v skladu z odredbo iz prvega odstavka 
tega člena, oziroma, če gre za nepravilnosti, ki jih je storil ponudnik 
in jih ni mogoče odpraviti, lahko Agencija z odločbo razveljavi 
postopek ponudbe za odkup. 

(6) Zoper odredbo iz prvega odstavka tega člena ni posebne 
pritožbe niti ugovora. Pritožba zoper odločbo iz petega odstavka 
tega člena ne zadrži izvršitve odločbe. 

(7) Agencija v soglasju z Vlado Republike Slovenije izda tarifo, v 
kateri določi višino taks za odločanje v posamičnih zadevah v 
skladu s tem zakonom. 

64. člen 

(1) Kadar posamezna oseba, posredno ali neposredno pridobi 
5 % vseh delnic oziroma drugih vrednostnih papirjev izdajatelja, 
ki zagotavljajo glasovalno pravico ter vsakih nadaljnih 5% 
navedenih vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: kvalificirani 
delež), mora o tem obvestiti izdajatelja teh vrednostnih papirjev in 
Agencijo najkasneje v roku treh delovnih dni od dneva, ko je 
izvedela ali bi morala izvedeti, daje imetnik kvalificiranega deleža. 

(2) Izdajatelj, ki je prejel obvestilo iz prejšnjega odstavka, mora 
obvestilo objaviti najkasneje v roku treh delovnih dni po prejemu 
obvestila. 
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OPOMBA UREDNIŠTVA 
Predlog zakona o prevzemih (ZPre) - EPA 1087 - 
tretja obravnava, je bil objavljen v Poročevalcu št. 
25, dne 23. junija 1997. 
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POSLANSKA VPRAŠANJA 

O prejemanju namenjene zagotovljene porabe v 
občini Ajdovščina 

BRANKOTOMAŽIČ, ing. kmet., poslanec SLS, je 17. februarja 
1997 Ministrstvo RS za finance vprašal: 

Občina Ajdovščina me je obvestila, daže od nastanka lokalne 
samouprave ne dobi namenjene zagotovljene porabe, glede 
na navedbe 50. člena Zakona o lokalni samoupravi. 

Zato postavljam poslansko vprašanje in sprašujem 
Ministrstvo za finance, zakaj občina Ajdovščina ne dobi 
namenjene zagotovljene porabe? 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

Na vprašanje Branka Tomažiča, ki je Ministrstvu za finance 
zastavil vprašanje, v katerem sprašuje, zakaj občina Ajdovščina 
že od nastanka lokalne samouprave ne dobi namenjene 
zagotovljene porabe skladno z določbami 52. člena zakona o 
lokalni samoupravi, odgovarjamo naslednje: 

Izhajajoč iz opredelitev Ustave Republike Slovenije so bili v 
državnem zboru sprejeti posamezni zakoni, ki urejajo področje 
lokalne samouprave in njeno financiranje. Prvi zakon, ki je opredelil 
osnovna izhodišča za financiranje novo oblikovanih lokalnih 
skupnosti, je bil zakon o lokalni samoupravi (v nadaljevanju ZLS 
- Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95). V zadnjem odstavku 52. 
člena tega zakona je opredeljeno, da država zagotavlja občinam 
finančno izravnavo v takšni višini, da bo javna poraba na prebivalca 
v vsaki občini dosegla v povprečju najmanj 90 % povprečne 
zagotovljene porabe na prebivalca v občinah v Republiki Sloveniji. 

Osnovna izhodišča iz ZLS je bilo potrebno za nemoteno financiranje 
novo oblikovanih občin nadgraditi, zato je bilo potrebno pripraviti 
poseben zakon, ki naj bi specialno urejal področje njihovega 
financiranja. Državni zbor Republike Slovenije je tako koncem 
leta 1994 sprejel žakon o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO 
- Uradni list RS, št. 80/94). Tudi ta zakon je upošteval določbe 
ustave, predvsem 142. člena, po katerem se morajo občinam s 
posebnimi merili zagotoviti dodatna finančna sredstva za 
opravljanje nujnih nalog. ZFO je tako opredelih odhodke občin za 
financiranje opravljanja nujnih nalog kot zagotovljeno porabo v 
svojem 20. členu. Po določbah tega člena zagotovljeno porabo za 
vse občine in za posamezno občino ugotavlja ministrstvo', 
pristojno za finance, na podlagi meril, ki jih določijo pristojna 
ministrstva za vsako proračunsko leto v sodelovanju z občinami. 

Finančno ovrednotena merila resornih ministrstev imajo torej 
podlago v ZFO, ki je bil sprejet in uveljavljen kasneje in v svojih 
določbah 20. člena po alineah naštevah odhodke občin, ki se 
štejejo za financiranje opravljanja nujnih nalog lokalnih skupnosti. 

Skladno z usmeritvami vlade in državnega zbora o možni rasti 
javne porabe na ravni občin, Ministrstvo za finance posebej 
ugotavlja za vsako proračunsko leto globalno bilanco razpoložljivih 
sredstev za zagotovljeno porabo. Pri ugotavljanju te globalne 
bilance upošteva ocenjene razpoložljive vire občin po ZFO za 
zagotovljeno porabo in višino razpoložljivih sredstev, opredeljenih 
v državnem proračunu na postavki dopolnilna sredstva občinam. 
Oblikovana in finančno ovrednotena merila za posamezna 
področja, ki jih pripravijo resorna ministrstva po alineah iz prvega 
in tretjega odstavka 20. člena ZFO, je potrebno uskladiti z 
ugotovljenimi globalnimi bilančnimi možnostmi. Pri izračunu 
zagotovljene porabe Ministrstvo za finance opravlja torej vlogo 
koordinatorja, ki lahko po končanem usklajevanju z resornimi 
ministrstvi pripravi izračun zagotovljene porabe za posamezno 
občino in za vse občine in ga predloži v sprejem Vladi Republike 
Slovenije. 

Ob upoštevanju določb drugega odstavka 52. člena ZLS je bila 
ob pričetku delovanja novih občin vsem občinam izračunana 
finančna izravnava v taki višini, da je bila javna poraba na prebivalca 
v vsaki občini dosežena v povprečju najmanj v višini 90 % 
povprečne zagotovljene porabe na prebivalca v občinah v 
Republiki Sloveniji. Realizacija te naloge je pomenila, da so bila 
dodatno v obseg zagotovljene porabe priznana sredstva vsem 
tistim občinam, ki so bile pod izračunanim 90% povprečjem za 
državo. Ob upoštevanju prenosov nalog na državno raven po 
veljavni zakonodaji (višina sredstev, ki se je prenašala v 
posameznem proračunskem letu na področju uprave in 
izobraževanja je bila ob občine do občine različna) se je obseg 
izhodiščne osnove za zagotovljeno porabo občin spreminjal, kar 
se je posledično odrazilo v različni višini povprečne porabe, ki se 
je izračunala na prebivalca. 

Z uveljavitvijo določb 20. člena ZFO, ko resorna ministrstva 
občinam finančno ovrednotijo potrebna sredstva za normalno 
delovanje na posameznem področju, se operativno nadgrajuje 
sistem financiranja občin. Zagotovljeno porabo za posamezno 
občino in za vse občine predstavljajo seštevki vseh oblikovanih 
meril resornih ministrstev po posameznih področjih. Preračuni 
zagotovljene porabe na prebivalca v občini v primerjavi s 
povprečno porabo na prebivalca v državi kažejo, da je višina 
izračunane povprečne porabe od občine do občina različna, ker 
se občinam za posamezne dejavnosti priznavajo v zagotovljeno 
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porabo različne višine sredstev. Pri teh izračunih je potrebno 
poskrbeti, da so podatki primerljivi, ker je bilo v zadnjih letih 
opravljeno relativno veliko prenosov nalog iz pristojnosti občin na 
državno raven, kar pa posledično vsako leto zmanjšuje izhodiščno 
osnovo občin. 

Z merili resornih ministrstev se posamezni občini priznavajo v 
obseg zagotovljene porabe finančna sredstva za naloge, ki jih za 
določeno področje opredeljujejo posamezni zakoni (npr. zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja za področje 
osnovnega izobraževanja in predšolske vzgoje), resorna 
ministrstva pa jih tudi finančno ovrednotijo. Taka rešitev omogoča, 
da se v okviru razpoložljivega globala zagotavljajo ustrezna 
sredstva za osnovne pogoje dela lokalnih skupnosti. Zagotavljanje 
sredstev po določbah drugega odstavka 52. člena ZLS bi v praksi 
pomenilo razvrednotenje oblikovanih meril posameznih resornih 
ministrstev in sprejetih izračunov zagotovljene porabe. Oblikovanje 
finančno ovrednotenih meril pomeni zagotovitev minimalnih 
sredstev za osnovne pogoje dela na ta način, da se lahko po 
občinah, ne glede na število prebivalcev, priznavajo za 
posamezna področja različne višine potrebnih sredstev in na ta 
način tudi lahko razreši specifična problematika občine. Posledica 
takega pristopa se praktično pokaže v različni višini rasti zagotov- 
ljene porabe posamezne občine v primerjavi z globalno opredeljeno 
rastjo na ravni države. Na drugi strani pa bi zagotavljanje finančne 
izravnave občinam v taki višini, da bi bila javna poraba v vseh 
občinah na 90 % zagotovljene porabe na prebivalca v občinah v 
Republiki Sloveniji, pomenila popolno uravnilovko, saj bi se vsem 
občinam glede ne število prebivalcev zagotavljala enaka sredstva. 
Resorna ministrstva občinam ne bi mogla priznavati v obseg 
zagotovljene porabe stroškov, ki nastajajo v posamezni občini, 
ne glede na število prebivalcev in so posledica drugih dejavnikov 
(npr. različnega območja občine, starostne strukture prebivalstva, 
ki zajema mlado, staro, aktivno zaposleno in brezposelno 
prebivalstvo, kar se kaže tudi v različni višini potrebnih sredstev, 
itd.). 

Izračuni zagotovljene porabe - ob upoštevanju meril resornih 
ministrstev za pretekli leti - so bili poslani županom občin in tudi 
državnemu zboru. Na podlagi teh izračunov zagotovljene porabe 
za posamezno občino, med katere sodi tudi občina Ajdovščina, 
so bila občinam nakazana sredstva finančne izravnave. 
Ministrstvo za finance je občinam tekoče mesečno nakazovalo 
ustrezne akontacije, po preteku proračunskega leta pa opravilo 
tudi proračun. Iz obrazložitve poslanskega vprašanja so razvidni 
primerjalni podatki o rasti zagotovljene porabe na posameznih 
področjih v občini Ajdovščina za leto 1996 (področje dela občinske 
uprave, športa, kulture in komunale) in pripombe, ki so bile poslane 
posameznim ministrstvom. Občina ugotavlja, da bi nadaljevanje 
teh trendov povzročilo blokado delovanja na področjih družbenega 
življenja, zato bodo pri pripravi osnutka proračuna za leto 1997 
upoštevali določbe drugega odstavka 52. člena ZLS. 

Skladno z usmeritvami Vlade Republike Slovenije za pripravo 
proračunov za proračunsko leto 1997 so bila o globalni višini 
razpoložljivih sredstev, v okviru katerih naj bi oblikovala finančno 
ovrednotena merila, seznanjena vsa resorna ministrstva in vladni 
službi. Oblikovanje meril še vedno poteka, zato icna občina 
Ajdovščina možnost, da na vseh področjih, kjer ima merila za leto 
1996 opredeljena pod republiškim povprečjem, ponovno izpostavi 
problematiko oblikovanja meril za letošnje proračunsko leto in z 
ustreznimi argumenti doseže, da se ji v tem letu opredeli večji 
obseg za določene naloge. Resorna ministrstva so dolžna pripraviti 
merila v sodelovanju z občinami, zato morajo občinam tekoče 
dajati vse potrebne obrazložitve, zakaj prihaja pri izračunih na 
posameznih področjih do odstopanj. Pri tem je potrebno poudariti, 

da ni pomembna primerjava posameznih področij, ki se financirajo 
iz zagotovljene porabe na prebivalca v občini v primerjavi s 
povprečno porabo na prebivalca v državi, pač pa višina sredstev, 
ki se posamezni občini prizna za naloge, ki naj bi jih financirale iz 
zagotovljene porabe v konkretnem proračunskem letu. 

Merila resornih ministrstev, opredeljena v 20. členu ZFO, usklajena 
z ugotovljenimi bilančnimi možnostmi na ravni države, morajo 
zato občinam zagotavljati financiranje osnovih stroškov pri 
nalogah, ki jih določata ustava in zakoni. Vlada pa mora poskrbeti, 
da finančno šibkejše občine, ki nimajo dovolj lastnih virov za 
financiranje teh nalog, prejmejo ustrezna dopolnilna sredstva v 
obliki finančne izravnave iz državnega proračuna. Tak ukrep 
popravlja učinke neenotne prerazporeditve finančnih virov lokalnih 
skupnosti, ki so posledica šibke ekonomske in finančne moči 
posamezne občine. To pomeni, da resorna ministrstva lahko 
priznajo posamezni občini v okviru globalnega obsega 
razpoložljivih sredstev za svoje področje različno višino sredstev 
in na ta način omogočijo ustrezno razreševanje problematike, ki 
je lahko od občine do občine različna. Rezultat takega pristopa je 
v povečanem obsegu meril, posledično zagotovljene porabe in 
tudi višjega odstoka rasti zagotovljene porabe, kot je globalna 
opredelitev za posamezno področje ali pa na ravni države. 
Seštevek meril za zagotovljeno porabo, ob preračunu povprečne 
porabe na prebivalca, se lahko pri posameznih občinah pokaže v 
večjem odstotku izračunane povprečne porabe na prebivalca, 
kot jo opredeljujejo določbe 52. člena ZLS. 

Skladno z izračuni zagotovljene porabe za leto 1996, ki jih je 
sprejela vlada, je bil občini Ajdovščina zadnji izračun zagotovljene 
porabe za leto 1996 poslan 22.12.1996. Ta izračun je upošteval 
vsa finančno ovrednotena merila resornih ministrstev po 20. členu 
ZFO in ocenjen obseg sredstev, ki jih je bilo potrebno občini 
zagotoviti iz naslova finančne izravnave. Občini so bila na tej 
osnovi nakazana sredstva v takem obsegu, da je bil pokrit 
izračunan obseg zagotovljene porabe. 

Na podlagi navedenih ugotovitev je razvidno, da Vlada Republike 
Slovenije nima zakonske podlage, po kateri bi lahko občini 
Ajdovščina izračunala obseg zagotovljene porabe v drugačni 
višini, kot jo opredeljujejo določbe 20. člena ZFO. V proračunskem 
letu 1997 bodo tako občini nakazana pripadajoča sredstva 
finančne izravnave do obsega zagotovljene porabe, ki ga bo 
izračunalo ministrstvo pristojno za finance, na podlagi meril resornih 
ministrstev in potrdila vlada. ^ 

Vlada Republike Slovenije pripravlja analizo o financiranju občin v 
obdobju po uveljavitvi novih občin (za leti 1995 in 1996). Iz sklepov, 
ki jih bo vlada sprejela po obravnavi te analize, bodo razvidne 
naloge, ki jih bo potrebno izpeljati na področju sistemskega urejanja 
financiranja lokalnih skupnosti. Državnemu zboru bodo tako 
predlagane v obravnavo in sprejem rešitve, ki bodo omogočile 
prilagajanje financiranja naših lokalnih skupnosti zakonu o ratifikaciji 
Evropske listine lokalne samouprave. Pri nadaljnjem dograjevanju 
sistema financiranja lokalnih skupnosti bo zato potrebno sprejeti 
rešitve, ki bodo omogočale občinam večjo samostojnost pri raz- 
porejanju razpoložljivih sredstev za financiranje javne porabe. Iz 
navedenih razlogov bo potrebno odpraviti merila za zagotovljeno 
porabo, ki jih opredeljujejo določbe 20. člena zakona o financiranju 
občin in oblikovati merila za financiranje lokalnih skupnosti na 
drugih osnovah. Konkretne rešitve bo obravnaval in sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije. Skladno s sprejetimi rešitvami 
pa bo ministrstvo, pristojno za finance, lahko zagotavljalo občinam 
potrebna dopolnilna sredstva do izračunanega obsega javne 
porabe na novih pravnih podlagah. 
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O odstopu veleposlanika RS pri Svetem sedežu 

MIROSLAV MOZETIČ, dipl. iur., poslanec SKD, je 26. maja 
1997 Vlado Republike Slovenije vprašal: 

Pred nedavnim je bila slovenska javnost seznanjena z 
dejstvom, da je veleposlanik RS pri Svetem sedežu dr. Štefan 
Falež odstopil. ip 

o>igs ni 6 
Pojavile so se številne razlage te, za Slovenijo ne pohvale 
vredne geste, ki jo je storil človek, katerega pomoč in 
izkušnje smo kot država in tudi kot posamezniki (predsednik 
države, predsednik vlade, ministri, parlamentarci, športniki, 
državniki, gospodarstveniki) često in z velikim učinkom 
izkoriščali. Ne nazadnje je odstop odjeknil prav v času, ko 
se Slovenci z zadovoljstvom (ali pa morda ne) spominjamo 
obletnice obiska Svetega očeta pri nas. 

Sprašujem Vlado RS in v njenem imenu ministra za zunanje 
zadeve g. Thalerja, kakšni so razlogi za odstop dr. Faleža, 
kakšen je efekt njegovega šestletnega opravljanja 
veleposlaniških nalog, kako Vlada Republike Slovenije in 
ministrstvo za zunanje zadeve ocenjujeta razvoj bilateralnih 
odnosov med Slovenijo in Vatikanom ter kako bo to dejanje 
vplivalo na - domnevno pozitiven - odnos Vatikana do 
prizadevanj Slovenije za uveljavitev v Evropi. 

Odgovor želim prejeti v najkrajšem možnem času in se zanj 
najlepše zahvaljujem. 

Ministrstvo za zunanje zadeve mu je odgovorilo: 

G. dr. Štefan Falež je bil imenovan za izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu z ukazom 
Predsedstva Republike Slovenije, objavljenem v Uradnem listu 
RS, št. 41 z dne 21.08.1992. leta. 

Z ukazom predsednika Republike Slovenije, objavljenem v 
Uradnem listu št. 56 z dne 08.10.1993 je bil dr. Štefan Falež 
imenovan za izrednega in pooblaščenega veleposlanika pri 
Suverenem malteškem viteškem redu. 

Na podlagi sklepa Vlade z dne, 15.0.5.1997 je stekel postopek za 
odpoklic na osnovi izrecno želje .dr. Faleža, izražene v odstopni 
izjavi, kakor tudi postopek za predajo poslov v Veleposlaništvu v 
Rimu. 

Ministrstvo za zunanje zadeve ne more in tudi ne želi v imenu dr. 
Štefana Faleža pojasnjevati razlogov, ki so ga navedli k odstopni 
izjavi. Zadeva je dobila širok odmev v sredstvih javnega 
obveščanja predvsem potem, ko je bilo pismo dr. Faleža objavljeno 
v sredstvih javnega obveščanja v Italiji in v Sloveniji, pri čemer 
MZZ poudarja, da pisma ni posredovalo v objavo. Dr. Falež je 
svoje pismo napisal v času, ko je MZZ pospešilo aktivnosti za 
zamenjavo večine vodij diplomatsko konzularnih predstavništev, 
ki svojo funkcijo opravljajo že dlje kot štiri leta oz. jim bo ta rok 
potekel v letu 1997. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je preko svojih predstavnikov po 
objavi odstopne izjave dr. Faleža dalo vedeti, da je bila ocena 
njegovega delovanja kot veleposlanika dobra in da je dr. Falež 
svoj ugled in poznanstva v visokih krogih Vatikana izkoristil v prid 
priznanju in mednarodnemu uveljavljanju Slovenije. Zamenjava 
veleposlanika je rutinska diplomatska praksa, ki v ničemer ne 
vpliva na naravo, pomen in kvaliteto odnosov. To velja tudi za 
načrtovano menjavo veleposlanika v Vatikanu. V naravi 
diplomatskega dela je, da lahko veleposlanik s svojimi osebnimi 
izkušnjami, požrtvovalnostjo in kreativnostjo bistveno prispeva k 
učinku svojega dela na celoto odnosov med državo, ki jo 

predstavlja in državo, v kateri je akreditiran. Njegova osnovna 
naloga pa je, da celovito in verodostojno izvaja politiko države 
pošiljateljice in občasna navodila, ki jih s tem v zvezi sprejema. 
Zato ministrstvo meni, da je način, kako je veleposlanik dr. Falež 
objavil in pojasnil vzroke za svoj odstop in svoja osebna razo- 
čaranja v diplomatski praksi, zelo neobičajen. 

Ministrstvo je bilo obveščeno, vendar ne od samega dr. Faleža, 
da je istočasno s postopkom za razrešitev, kot veleposlanika 
Republike Slovenije, postal veleposlanik Malteškega viteškega 
reda pri Svetem sedežu, potem ko je imenovani, kot navajamo na 
začetku, bil veleposlanik Slovenije in pri tem redu, kar je v nasprotju 
z diplomatsko prakso. 

Vlada Republike Slovenije je zainteresirana za nadaljnji razvoj 
odnosov s Svetim sedežem in tudi vnaprej pripisuje tem odnosom 
velik pomen. Obisk Svetega očeta v Sloveniji in številni dogodki, 
ki jih je pomagal uresničiti dr. Falež so brez dvoma izpričali, da gre 
za obojestranski interes. 

O koncesijskem zaporu 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 29. maja 1997 
Ministrstvo za pravosodje vprašal: 

Sprašujem Ministrstvo Republike Slovenije za pravosodje 
kdo je določil, da sklad RS za razvoj financira študijo tki. 
"koncesijskega zapora", čeprav veljavni zakon tega ne 
predvideva? 

Sprašujem tudi, kdo je odločil, da se samo financiranje 
študije opravi brez javnega razpisa? 

Ministrstvo mu je posredovalo naslednji odgovor: 

V zvezi s poslanskim vprašanjem poslanca Zmaga Jelinčiča z 
dne 29. maja 1997 vam sporočamo, da Ministrstvo za pravosodje 
oz. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij nista nikoli 
financirala študije o "koncesijskem zaporu". 

O razdruževanju NKBM 

BRANKO TOMAŽIČ, poslanec DZ RS, je 12. maja 1997 
Ministrstvo za finance in Banko Republike Slovenije vprašal: 

Sprašujem, kako poteka razdruževanje NKBM? 

Bivša Komercialna banka Nova Gorica je bila glede na 
predhodne dogovore o enakopravni povezavi, nepošteno 
pripojena h KBM. 

Glede na vse sprejete sklepe seje upravnega odbora ASBH 
z dne 25.10.1996 sprašujem Ministrstvo za finance in Banko 
Republike Slovenije, zakaj se ne izvajajo sprejeti sklepi. 

Kot poslanec DZ RS podpiram prizadevanje NKBM Področje 
Nove Gorice o predlagani razdružitvi NKBM. Dogovori ob 
združevanju KBM in Komercialne banke Nova Gorica so 
potekali na nivoju enakovrednih partneric, ki se združujejo 
enakovredno v enotno. Nikakor pa ni bilo nikoli govora o 
pripojitvi ene banke k drugi in s tem postavitvi Komercialne 
banke Nova Gorica v neenakovreden položaj. S tem načinom 
pripojitve se nikakor ne strinjajo tudi komintenti, ki zahtevajo 
takojšnjo razdružitev. Predlagam, da se začnejo izvajati 
sprejeti sklepi, ki predpisujejo potek razdružitve obstoječe 
banke NKBM v dve novi enakopravni banki. 
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V kolikor bodo novo ustanovljene banke Izrazile interes za 
poslovno sodelovanje ali združevanje jih tudi sam podpiram. 
Nikakor pa ne podpiram trenutnega stanja in ponovno 
pozivam odgovorne, da pospešijo izvajanje sklepov. 

Ministrstvo za finance mu je odgovorilo: 

V zvezivašim dopisom, ki smo ga prejeli 5.6.1997 in v katerem 
ste nam poslali poslansko vprašanje g. Tomažiča v zvezi z 
razdruževanjem Nove Kreditne banke Maribor, d.d., in sprejetimi 
sklepi na seji Upravnega odbora Agencije RS za sanacijo bank in 
hranilnic, ki se nanašajo na to tematiko. V zvezi z zastavljenim 
vprašanjem v nadaljevanju povzemamo odgovor, ki nam ga je 
posredovala ASBH. 

Upravni odbor ASBH je na svoji 70. seji dne 25.10.1996 glede 
razdruževanja NKBM, d.d., sprejel naslednje sklepe: 

"1. Upravni odbor ASBH se strinja z ustanovitvijo banke hčere 
kot nove organizacijske oblike Področja poslovanja Nova Gorica 
na način, kot je predlagano v predloženem Elaboratu. 

2. Banka hči se ustanovi z dnem izstopa NKBM, d.d., iz sanacije 
in po pridobitvi vseh potrebnih soglasij in dovoljenj. 

3. Zadolžujejo se strokovne službe ASBH, da izdelajo vso 
dokumentacijo, potrebno za ustanovitev banke hčere. 

4. Na naslednjo sejo se predloži čistopis Elaborata, ki vključuje 
vse pripombe, dane na današnji seji. 

5. K Elaboratu je potrebno priložiti statuta banke matere in banke 
hčere." 

Na podlagi sprejetih sklepov je ASBH pristopila k izdelavi Elaborata 
z upoštevanjem pripomb UO ASHB. Pri izdelavi Elaborata so se 
najprej uporabili podatki iz revidiranih bilanc za leto 1995, na katerih 
so temeljile tudi delitvene bilance. Ker pa je Banka Slovenije šele 
nedavno sprejela odločbo o zaključku sanacijskega postopka v 
NKBM d.d., je potrebno Elaborat uskladiti v številčnem delu, ki bo 
sedaj temeljil na revidiranih podatkih bilance stanja in bilance 
uspeha za leto 1996. Ker so revidirani podatki po določilih 51. 
člena zakona o bankah in hranilnicah (Ur. I. RS, št, 1/91 in 38/92) 
na voljo v petih mesecih po preteku koledarskega leta, so 
strokovne službe ASBH že pričele z usklajevanjem podatkov. 

V skladu z določili odločbe o zaključku sanacijskega postopka v 
NKBM d.d., je pripravljen tudi že statut banke, ki mora biti sprejet 
najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve odločbe Banke Slovenije, 
prav tako pa morajo biti imenovani tudi organi upravljanja banke v 
skladu z določili zakona o gospodarskih družbah. 

Vsekakor pa želimo poudariti, da je za ustanovitev banke kot 
delniške družbe (tudi banke hčere) potrebno dovoljenje Banke 
Slovenije za poslovanje banke, ki ga Banka Slovenije izda v skladu 
z določili 15. člena zakona o bankah in hranilnicah. Vlogo za 
dodelitev dovoljenja za poslovanje banke je na Banko Slovenije 
mogoče vložiti po uveljaviti odločbe Banke Slovenije o zaključku 
sanacijskega postopka v NKBM, d.d. 

O odlivu tolarjev v tujino zaradi športnih iger 
bančnih delavcev 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 23. maja 1997 ministra 
RS za finance g. Mitja Gasparija vprašal: 

Sprašujem ministra RS za finance g. mag. Mitja Gasparija, 
kako je mogoče, da dovoljuje nekontroliran odliv sloven- 

skega denarja čez meje, in sicer iz sredstev bank, ko so 
vendar vsi slovenski davkoplačevalci sodelovali pri njihovi 
sanaciji? 

Gre za športne igre bančnih delavcev, ki jih sindikat bančnih 
delavcev organizira v Poreču na Hrvaškem. Navkljub ponudbi 
Ankarana in Portoroža so se odločili za Hrvaško, kamor 
bodo za minimalne stroške prenesli vsaj za četrt milijona 
nemških mark v slovenskih tolarjih; sem pa ni všteta še 
izvenpenzionska poraba. Menim, da bi moralo ministrstvo 
za finance takšne odlive denarja preprečevati, ker gre za 
sosednjo državo, s katero še nimamo urejenih problemov 
na področju gospodarskih odnosov, še posebej pa ker s 
Hrvaško še vedno ni urejeno vprašanje' Ljubljanske banke. 

Sodim, da gre za popolnoma neodgovorno in skoraj 
protidržavno dejanje nekaterih uslužbencev sindikata 
bančnih delavcev in prosimo ministrstvo, da ustrezno 
posreduje. Navkljub objavi v medijih, se namreč po mojih 
podatkih sindikat bančnih delavcev ni odzval, ampak vztraja 
na svojem in noče organizirati športnih iger v Sloveniji. 

Ministrstvo za finance mu je posredovalo odgovor: 

Prejeli smo vaš dopis, v katerem ste nam poslali poslansko 
vprašanje g. Jelinčiča v zvezi z odlivom tolarjev v tujino zaradi 
športnih iger bančnih delavcev. V zvezi z zastavljenim vprašanjem 
v okviru naših pristojnosti podajamo naslednje mnenje. 

Športne igre bančnih delavcev vsako leto organizira Sindikat bank 
in hranilnic, katerega članice so večina bank v Sloveniji. Od bank 
v sanacij se bo iger udeležila Nova Kreditna banka Maribor d.d., 
Nova Ljubljanska banka d.d. pa' W članica tega sindikata. Glede 
financiranja udeležbe bančnih delavcev na teh igrah po 
informacijah od sindikata bank in hranilnic iz preteklih let zaposleni 
sodelujejo pri financiranju stroškov bivanja (tudi iz zbranih 
sindikalnih sredstev), banke pa v največji meri sodelujejo s 
prispevkom v obliki športne opreme, ki nosi ime banke. 
Organizacijski stroški priprave iger pa se krijejo iz sindikalne 
članarine, ki jo delavci mesečno plačujejo od svojih plač. 

Glede porabe sredstev smo v zvezi z našimi pristojnostmi pridobili 
podatke od Nove Kreditne banke Maribor d.d. v zvezi z njihovo 
udeležbo na letošnjih športnih igtab^Športnih iger se bo udeležilo 
100 zaposlenih banke. Skupni strpški udeležbe bodo znašali 
1.189.000,00 SIT, v kar so vključeni stroški nastanitve, opreme 
(majice), prevoza in zavarovanja. Sindikat banke bo za udeležbo 
delavcev prispeval cca 751.000,00 SIT, banka pa bo letošnje leto 
prispevala denarna sredstva v višini ca 438.000,00 SIT, v kar je 
vključen tudi nakup majic. Ostalih prispevkov v obliki športne 
opreme letošnje leto udeleženci ne bodo prejeli, ker še vsi 
uporabljajo športno opremo (trenirke, in copate), ki so jo prejeli v 
preteklih letih. ?6i;l6t 

O izvajanju predpisanega zagotavljanja dostopa, 
vstopa in uporabe objektov v javni rabi brez 
grajenih ovir   

MAJDA ANA KRAGELJ-ZBAČNIK, dr. med., poslanka SDS, 
je 7. maja 1997 Ministrstvo za okolje in prostor vprašala: 

Zakonodaja določa, da je potrebno pri vseh novogradnjah 
In pri obnovi objektov, ki so namenjeni javni uporabi, urediti 
tudi primeren dostop za invalide. Veliko je primerov, ko se to 
ne spoštuje.Takšni primeri so tudi na objektih, ki jih financira 
država. 
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Ministra sprašujem, zakaj v skladu s svojimi pristojnostmi 
ne ukrepa oziroma zakaj ni zagotovil ustreznega nadzora in 
sankcioniranja kršiteljev? 

Ministrsvo za okolje in prostor ji je posredovalo naslednji odgovor: 

Poslanka Majda Ana Kregelj - Zračnik je na seji Državnega zbora 
RS, dne 6.5.1997, vprašala ministra, pristojnega za graditev, zakaj 
v skladu s svojimi pristojnostmi ne ukrepa oziroma zakaj ni 
zagotovil ustreznega nadzor^ jn sankcioniranja kršitve tistih 
zakonskih določb, s katerimi je predpisano, da morajo objekti v 
javni rabi zagotavljati funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop 
in uporabo brez grajenih ovir. Poslanka je navedla, naj bi bilo 
veliko primerov, ko se to ne spoštuje, ter da so takšni primeri tudi 
na objektih, ki jih financira država. Kot takšen primer je navedla 
adaptirano pošto pri Nami v Ljubljani. 

V tej zvezi Ministrstvo za okolje in prostor pojasnjuje naslednje: 

Najprej je potrebno pojasniti, da je obveznost zagotavljanja 
funkcionalno oviranim osebam, to je tudi invalidom dostop, vstop 
in uporaba predpisanega le za nove objekte v javni rabi, ki se 
zgradijo po določbah Zakona o graditvni objektov (ZGO, Uradni 
list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 59/96), predpisana 
pa je tudi za vse nove stanovanjske zgradbe, ki imajo več kot 
deset stanovanj, torej tudi za vse stanovanjske bloke, ki se gradijo 
za prodajo. Navedena zakonska določba se torej ne nanaša na 
adaptacije oziroma rekonstrukcije obstoječih objektov. Pojasniti 
pa je potrebno tudi, da je šele z uveljavitijo Zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-B, Uradni list RS, 
št. 59/96), ki ga je sprejel Državni zbor RS na seji 10.10.1996, 
določeno, da se z denarno kaznijo (od 900.000 do 1.200.000 
tolarjev) za prekršek kaznuje projektivno podjetje, če pri izdelavi 
projektne dokumentacije ne upošteva, da morajo prej navedeni 
objekti, ki so namenjeni javni rabi ali stanovanjske zgradbe z več 
kot 10 stanovanji - funkcionalno oviranim osebam zagotavljati 
dostop, vstop in uporabo brez grajenih ovir. Zakon o graditvi 
objektov iz leta 1984 je namreč samo uredil, da mora projektivno 
podjetje prej navedno upoštevati (2. točka 30. člena), 
neupoštevanja pa ni sankcioniral. 

Pojasniti pa je potrebno tudi, daje z ZGO sicer še vedno določeno, 
da je treba pri projektiranju za vse objekte, torej ne samo za tiste, 
ki so v javni rabi ali imajo več kot 10 stanovanj, in za vse rekon- 
strukcije, med drugim, upoštevati tudi ukrepe, ki zagotavljajo 
funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo vseh 
grajenih ovir, vendar pa neupoštevanje te določbe tudi sedaj ni 
sankcionirana. Sankcija je predvidena le za nove objekte. 
Zakonodajalec se je ob sprejemanju ZGO-B namreč zavedal, da 
pri rekonstrukcijah (adaptacijah) obstoječih objektov, pa čeprav 
so v javni rabi ali imajo več kot 10 stanovanj, zaradi različnih, ne 
samo tehničnih vzrokov, ni mogoče vedno v popolnosti zagotoviti 
funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo. Takšni 
primeri si lahko prisotni zlasti takrat, ko je treba prenoviti oziroma 
rekonstruirati spomeniško zavarovan objekt, ko zaradi 
predpisanega zavarovanja sploh ne bi bilo mogoče izvesti vseh 
potrebnih ukrepov ali pa bi jih bilo mogoče izvesti z nesorazmerno 
visokimi stroški, ali pa, npr. če je vhod v objekt javnega pomena, 
ki ima pritličje nad nivojem terena, z glavne ulice, pločnik pred 
vhodom pa ima premajhno širino, da bi se lahko zgradila 
premostitvena rampa v (visoko) pritličje. 

.;<5HOA£ '. 
Ker pa prej opisani primer v precejšni meri izpolnjuje tudi t.i. glavna 
ljubljanska pošta, na Čopovi 11 a (pri Nami) je potrebno pojasniti 
še naslednje: investitorju (Pošta Slovenije) je pristojna upravna 
enota (UE Ljubljana, izpostava Center) izdala gradbeno dovoljenje 
za statično sanacijo in obnovo inštalacij še pred uveljavitvijo ZGO 
(pred 9.11.1996). Po dokončanju gradbenih in inštalacijskih 
(rekonstrukcijskih) del je bil v skladu z zakonom opravljen tehnični 

pregled ter izdano uporabno dovoljenje, z dne 22.11.1996. Z 
rekonstrukcijo obstoječe poštne zgradbe se namreč ni v ničemer 
spremenila njena dodatna namenska raba. Ker pa je glavna 
ljubljanska pošta nedvomno objekt v javni rabi, je investitor njene 
rekonstrukcije ne glede na to, da z ZGO pri rekonstrukcijah ni 
sankcionirana obveznost, da bi se moralo zagotoviti oviranim 
osebam dostop, vstop in uporaba brez grajenih ovir, takoj po 
njenem odprtju pridobil ustrezno projektno dokumentacijo za 
ureditev ustrezne premostitvene rampe v glavno vhodno avlo ter 
že 21.2.1997 pri pristojni Upravni enoti vloiih zahtevo za izdajo 
enotnega dovoljenja za njeno gradnjo. Ker pa naj bi bila ta rampa 
zgrajena na podoben način, ko je to, npr. že urejeno pri glavni 
pošti v Celju - pričela naj bi se na pločniku, ki pa je grajeno javno 
dobro in z njim razpolaga Mestna občina Ljubljana, Pošta Slovenije 
po ob vložitvi svoje zahteve (še) ni predložila dokaza, da irna 
pravico graditi na pločniku (1. alinea 36. člena ZGO), je bil za 
izdajo gradbenega dovoljenja pristojni upravni organ primoran 
zahtevati dopolnitev vloge. Po podatkih tukajšnjega ministrstva 
naj bi bilo soglasje Mestne občine Ljubljana izdano v kratkem, 
takoj zatem pa tudi izdano predpisano dovoljenje za zgraditev 
rampe. 

Glede na zgoraj navedeno se tukajšnje ministrstvo zato nikakor 
ne more strinjati z ugotovitvijo spoštovane gospe poslanke, da je 
veliko primerov, ko naj bi se določbe ZGO, ki predpisujejo 
zagotavljanje dostopa, vstopa in uporabe brez grajenih ovir, ne 
spoštovale, in tudi ne, da so takšni primeri celo na objektih, ki jih 
financira država. 

Ker inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb ZGO izvajajo 
inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, 
ki je organ v sestavi tega ministrstva, ti inšpektorji pa seveda 
lahko ukrepajo le v skladu z zakonom, je Ministrstvo za okolje in 
prostor torej prepričano, da je v zvezi s prej navedenim torej 
ustrezno pojasnjeno, da glede na določbe (8,b člena) ZGO v 
obravnavanem primeru rekonstrukcije glavne ljubljanske pošte 
ni bilo kršitve zakona in zato tudi ne inšpekcijskega ukrepa. 

O podpori ustanovitve zdravstvenega muzeja 

Prof. dr. HELENA HREN-VENCELJ, poslanka SKD, je 27. 
marca 1997 Ministrstvo za zdravstvo, ali Ministrstvo za 
šolstvo, kulturo in šport vprašala: 

"Že skoraj štiri leta trajajo napori Inštituta za zgodovino 
medicine, medicinske fakultete, ki z vlogami na različne 
vladne institucije poskuša pridobiti sredstva za ustanovitev 
slovenskega zdravstvenega muzeja. Torej institucije, ki bi 
združevala vsa področja zdravstva s poudarkom na njegovi 
nacionalni zgodovini. In ni potrebno poudarjati, da je pomen 
takega muzeja ne samo za zdravstvo, temveč tudi za 
izobraževalno in kulturno sfero Slovenije. 

Sprašujem torej odgovorne na Ministrstvu za zdravstvo in 
Ministrstvo za šolstvo, kulturo in šport oziroma ministrstvu 
za izobraževanje oziroma izobraževalno sfero, ali ste 
predvideli v proračunu potrebna finančna zagonska sredstva 
oziroma ali navzoči, ki predstavljalo vladne institucije 
nasprotujejo tej ideji?" 

Ministrstvo za kulturo ji je odgovorilo: 

Po Zakonu o naravni in kulturni dediščini ur. I. SRS št. 1/81 mora 
ustanovitelj muzeja zagotoviti prostorske pogoje in sredstva za 
njegovo delovanje. 

Ministrstvo za kulturo ni soustanovitelj Zdravstvenega muzeja, 
zato je njegovo eventuelno sofinanciranje možno le preko 
takoimenovanih "akcij", ki se vsako leto odobrijo glede na letni 
razpis Ministrstva za kulturo. 
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O izvajanju zapiranja rudnika Senovo 

MIRAN POTRČ, poslanec ZLSD, je 18. aprila 1997 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Državni zbor je konec leta 1994 sprejel zakon o zagotavljanju 
sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, 
Senovo in Kanižarica (U.l. RS 1/95) v katerem je v 5. členu 
predvideno redno poročanje vlade državnemu zboru o 
poteku aktivnosti zapiranja. Ker imam iz prizadetega okolja 
nekatera opozorila o tem, da prihaja do zastojev pri 
aktivnostih zapiranja rudnika Senovo, sprašujem Vlado Re- 
publike Slovenije: 

1. Kdaj bo posredovala državnemu zboru poročilo o 
izvajanju programov zapiranja posameznih rudnikov, kot 
to predvideva 5. člen zakona o zagotavljanju sredstev za 
zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in 
Kanižarica? 

2. Ali je prišlo do odločitve, da se zaustavijo ali upočasnijo 
postopki predčasnega izjemnega upokojevanja v rudniku 
Senovo in, če je prišlo do take odločitve, zakaj je bila 
sprejeta? 

3. Ali vlada spremlja izvajanje programa zapiranja rudnika 
tudi v postopkih: 

- ko se izvaja predčasno - izjemno upokojevanje (saj naj bi 
se nekateri delavci napotili na izrabo letnega dopusta z 
izgovorom, da bodo po dopustu upokojeni, kar pa se ni 
zgodilo, ampak so bili poklicani kasneje na delo, čeprav so 
na čakanju številni mlajši delavci) 

• ko se oddajajo različna pogodbena dela izven rudnika v 
zapiranju, ob tem pa so delavci rudnika na čakanju 
(demontaža elektro naprav, čiščenje ipd) 

Vlada Republike Slovenije mu daje naslednji odgovor: 

1. Poročilo o izvajanju programov zapiranja za leto 1996 je izdelano 
na podlagi poslovnih poročil vseh treh družb v zapiranju, ki so bila 
obravnavana na sejah nadzornih svetov v zadnjih dneh marca 
oziroma v začetku aprila meseca. Skupno poročilo je bilo 
08.04.1997 posredovano trem resorjem, v čigar delovno področje 
sodijo posamezni deli programa. 

Dne 29.5.1997 je Vlada Republike Slovenije spreja poročilo in ga 
poslala Državnemu zboru Republike Slovenije. 

2. O ustavitvi postopka odločanja o prenehanju delovnega 
razmerja posameznemu delavcu v premogovnikih v zapiranju 
zaradi pridobitve izjemne pokojnine ni mogoče sklepati, saj gre 
za izvajanje s sprejetim programom zapiranja določene pasivne 
oblike prezaposlovanja presežnih delavcev. V obdobju prvega 
trimesečja so bile sklenjene z rudniki subvencijske pogodbe glede 
na pičla sredstva v začasnem proračunu (v zakonu o začasnem 
financiranju, ki ga je Državni zborže sprejel, so predvidena dodatna 
sredstva). Zaradi personalnih sprememb na področju energetike 
je tudi sprožen postopek za zamenjavo predsednika komisije, ki 
določa o prenehanju delovnega razmerja posameznemu delavcu, 
ki izpolnjuje pogoje za izjemno starostno upokojitev (zakon o 
uvedbi pravice do izjemne pridobitve pokojnine za delavce v 
premogovnikih, Ur. I. SRS, št. 44/69). Želimo tudi opozoriti, da je 
dosedanje upokojevanje potekalo v zaključenih starostnih 
skupinah, in ne za vsakega delaca posebej, potem, ko je izpolnil 
pogoje. 

3. Vlada izvajanje programa zapiranja spremlja za posamezno 

leto preko imenovanih članov v nadzorni svet. Temu vodstvo 
družbe predlaga strokovno usklajenje rešitve. Presežni delavci 
glede na potreben stalež za zapiranje in površinsko sanacijo se 
potrjujejo v okviru letnih planov aktivnosti. Do sedaj nismo na 
nadzorni svet prejeli nobenega vprašanja ali od sveta delavcev 
ali od sindikata, na podlagi katerega bi lahko sklepali na časovno 
neskladnost pri "čakanju" na upokojitev pri nekaterih delavcih v 
odnosu do mlajših delavcev, ki so sicer na čakanju. Enaka 
ugotovitev velja za morebitna neskladja med oddajanjem del izven 
rudnika in delavci, ki bi bili taka dela sposobni opravljati, pa so na 
čakanju. Menimo, da je kak posamezen primer mogoče zaslediti, 
vendar je nujno pri tem upoštevati, da je angažiranje delavcev in 
oddajanje del določeno z letnim planom, operativno pa so 
morebitne manjše neskladnosti možne, saj razpisani postopki 
potrebujejo čase, ki so razponsko določeni, pa tudi upokojevanje 
delavcev v skupinah verjetno zahteva za posameznika različen 
čas čakanja do izdaje sklepa oziroma odločbe. 

O denacionalizacijskem postopku ter pridobitvi 
državljanstva Karla Borna 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 5. maja 1997 ministra 
RS za notranje zadeve gospoda Mirka Bandlja vprašal: 

Sprašuje ministra RS za notranje zadeve gospoda Mirka 
Bandlja, kaj bo storil, da odpravi očitno nezakonitost 
oziroma ničnost odločbe o vračanju posestev po zakonu o 
denacionalizaciji Karlu Bornu oziroma njegovim dedičem? 

Karol Born je po prihodu Hitlerja na oblast v Nemčiji leta 
1935 prodal del posestev, ostali del pa je obremenil s 
hipoteko v današnji vrednosti nad 50 milijonov DEM. Po 
vojni je tako kot vsi oškodovanci izraelske narodnosti, dobil 
plačano odškodnino. Kljub navedenim dejstvom je dobil 
vrnjena posestva v Republiki Slovenijii, k čemur je pri- 
pomogla nezakonita odločba o državljanstu, ki jo je - za 
nekaj 10.000 DEM podkupnine, kot je razvidno in članka 
"Grofje segajo po Sloveniji", objavljenjem prvega februarja 
1996 v Slovenskem vestniku - izdala Marjeta ERJAVEC, 
referentka za osebna stanja v občini Tržič. Da je odločba 
nezakonita, je razvidno že iz same obrazložitve odločbe št. 
201-52/92-5 z dne 16.11.1992. Karol Born je bil rojen v Berlinu, 
umrl je na Dunaju, zaradi židovskega porekla pa je v strahu 
pred Nemci marca 1941 zapustil Tržič in pobegnil v tujino. 
Kako je torej lahko slovenski oziroma jugoslovanski 
državljan oziroma na podlagi katerega pravnega temelja je 
to državljanstvo pridobil? 

Sprašujem tudi, ali je MNZ pokrenilo kakšen disciplinski ali 
kazenski postopek zoper nevestno uslužbenko? 

Mirko Bandelj, minister za notranje zadeve, mu je posredoval 
naslednji odgovor: 

Ministrstvo za notranje zadeve je prejelo poslansko vprašanje 
poslanca Zmaga Jelinčiča v zvezi z denacionalizacijskim pos- 
topkom za vrnitev posestev Karlu Bornu in njegovim državljan- 
stvom. V zvezi s tem Ministrsvo za notranje zadeve pojasnjuje: 

O zahtevah za denacionalizacija pa podlagi 54. člena Zakona o 
denacionalizaciji odločajo v upravnem postopku na prvi stopnji 
pristojni organi upravnih enot v Republiki Sloveniji, na drugi stopnji 
pa Ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo 
za okolje in prostor ter Ministrstvo za gospodarske dejavnosti. 
Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za finance kot prvostopna 
organa odločata o zahtevah za denacionalizacijo določenega 
premoženja. 
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Ministrstvo za notranje zadeve torej ni pristojno za presojo "očitne 
nezakonitosti oziroma ničnosti odločbe o vračanju premoženja" 
po Zakonu o denacionalizaciji. V delovno področje Ministrstva za 
notranje zadeve v okviru izvajanja Zakona o denacionalizaciji 
sodi ugotavljanje državljanstva kot predhodnega vprašanja v 
postopkih denacionalizacije, v skladu s tretjim odstavkom 63. 
člena Zakona o denacionalizaciji. 

Do 31.12.1994 so postopke ugotavljanja državljanstva na prvi 
stopnji vodili občinski upravni organi, pristojni za notranje zadeve, 
od 1.1.1995 pa so za vodenje teh postopkov pristojne 
organizacijske enote upravnih enot v Republiki Sloveniji. 

Ugotavljanje državljanstva upravičencev v postopkih denacio- 
nalizacije je samostojna pravna celota, od katere je odvisna 
odločitev v glavni upravni stvari, zato Vam želim pojasniti, da je 
pristojni organ na prvi stopnji izdal ugotovitveno odločbo, s katero 
je bilo ugotovljeno, da je bil Kari Born od 28.8.1945 (ko je stopil v 
veljavo Zakon o državljanstu DFJ) do smrti jugoslovanski 
državljan in državljan tedanje LR Slovenije. 

V postopku so bili zaradi popolne ugotovitve dejanskega stanja 
izvedeni dokazi, pomembni za presojo domovinstva na dan 
6.4.1941 ter dokazi ugotavljanja pogojev iz drugega odstavka 35. 
člena Zakona o državljanstvu FLRJ (nemška narodnost, bivanje 
v tujini na dan 4.12.1948, ko je stopila v veljavo novela Zakona o 
državljanstvu FLRJ). Iz upravnih spisov je razvidno, da je bil 
imenovani na dan 6.4.1941 domovinsko pristojen v bivšo občino 
Tržič (domovinstvo je pravna kategorija opredeljena v prvem 
odstavku 35. člena Zakona o državljanstu FLRJ, ki je bila odločilna 
za presojo ali je določena oseba postala državljan FLRJ ali ne, 
domovinstvo pa je bilo relevantno tudi glede zakonite presoje 
tedanjega republiškega državljanstva). Iz priloženih listinskih 
dokazil je nadalje razvidno, da mu je bilo na podlagi naredbe šefa 
Civilne uprave v zasedenih območjih Koroške in Kranjske z dne 
24.4.1941 zaplenjeno celotno premoženje kot osebi židovskega 
porekla. 

Sektor za osebna stanja na Ministrstvu za notranje zadeve je v 
skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 463-01/93-2/31-8 
ministrstvu naložil, da izvede nadzor nad ugotovitvenimi postopki 
državljanstva, izvedenimi v skladu s tretjim odstavkom 63. člena 
Zakona o denacionalizaciji, v katerih je bilo na prvi stopnji 
ugotovljeno, da so bili upravičeni do denacionalizacije 
jugoslovanski državljani, pregledat tudi ugotovitvene odločbe o 
državljanstvu Born Karla ter njegovih pravnih naslednikov, ki jih je 
izdala Upravna enota Tržič. Ugotovil je, da so izdani akti zakoniti. 
V postopku so bili izvedeni dokazi ugotavljanja pogojev drugega 
odstavka 35. člena Zakona o državljanstvu FLRJ, vendar pa se 
na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja ne da z gotovostjo 
utemeljiti enega izmed kumulativno predpisanih pogojev drugega 
odstavka 35. člena Zakona o državljanstu FLRJ (pogoja nemške 
narodnosti), zato je odločitev prvostopnega organa, upoštevajoč 
načelo proste presoje dokazov in načelo materialne resnice, kot 
temeljnih načel Zakona o splošnem upravnem postopku, pravilna. 

O Trubarjevi domačiji 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 6. maja 1997 ministra 
za kulturo gospoda Jožefa Školča vprašal: 

. nvBiqi 
Sprašujem Ministra RS za kulturo, g. Jožefa Školča, kaj bo 
naredil, da bo preprečil degradacijo slovenskega kulturnega 
spomenika - Trubarjeve domačije na Rašici in njeno 
postopno privatizacijo? 

Trubarjevo domačijo si je v letu 1996, še pred sklenitvijo 

delitvene bilance, ki bi jo po zakonu o lokalni samoupravi 
morale skleniti občine, nastale na območju nekdanje lokalne 
skupnosti Mesta Ljubljane, prilastila Občina Velike Lašče, in 
sicer z dvema ukrepoma: 

1. z odvezmom upravljalskih pravic Odboru za Trubarjevo 
domačijo ter 

2. s sklenitvijo najemne pogodbe, s katero je celotno 
domačijo, ki obsega muzejski del, mlin, žago, galerijo, 
gostišče in zelene površine, dodelila v upravljanje zasebni 
družbi PUSTAB d.o.o. in še z enim družbenikom. 

Poseg Občine Velike Lašče je sporen iz več razlogov: Ne- 
premičnine v K. O. Turjak, na parcelnih številkah 207, 209, 
2714, 2745 in 2746, s hišo, žago, hlevom in kozolcem, je v 
letu 1983 od zasebnega lastnika odkupila Občina Ljubljana 
Vič Rudnik, ki je zato v zemljiški knjigi tudi vpisana kot 
imetnica pravice uporabe. Sledila je obnova zapuščenih 
poslopij, ureditev celotne infrastrukture in spominske hiše. 
Dela so financirali donatorji, predvsem pa ljubljanska in 
republiška kulturna skupnost ter država. Sedanje premo- 
ženje je v primerjavi z vrednostjo nepremičnin, odkupljenih 
s strani Občine Ljubljana Vič Rudnik, bistveno povečano, 
zaradi česar ne bi smel obveljati avtomatizem pri prenosu 
nepremičnin na Občino Velike Lašče. Na Trubarjevi domačiji 
bi zato morala imeti svoj solastninski in soupravljalski delež 
tudi Republika Slovenija. 

Občina Velike Lašče je ravnala mimo zakona o lokalni 
samoupravi, ko je brez soglasja z ostalimi občinami, 
nastalimi na območju Mesta Ljubljane, posegla v premoženje 
Občine Ljubljana Vič Rudnik. Po odločbi Ustavnega sodišča 
U.l. 75/76, objavljeni v U.l. RS, št. 68/96, je namreč do sklenitve 
delitvene bilance premoženje nekdanjih občin skupna 
lastnina novih občin, ki so nastale na območju starih. 

Prenos vseh upravičenj v zvezi z domačijo (vodenje po 
spominski hiši, razlaga o Trubarju in njegovem času mladim 
obiskovalcem, ki zahteva pedagoško znanje, pobiranje 
vstopnine in razplaganje z njo, skrb za etnografski del 
domačije in naravno okolje, organizacija kulturnih prireditev 
ter prodaja piva in klobas v gostišču) na zasebno družbo je 
po mojem mnenju nekulturno dejanje. 

Domačija je bila ob 400. obletnici Trubarjeve smrti urejena v 
kulturni spomenik s prispevki velikega števila Slovencev v 
spomin človeku, ki je utemeljil slovenski narod in v razmislek 
sedanjim ter prihodnjim generacijam. Zasebna družba, 
zaradi smotra delovanja, ki je v ustvarjanju dobička, ne more 
na željen način upravljati s kulturnim spomenikom. 
Negativne posledice odločitve občinskega vodstva so že 
opazne, in sicer v opuščeni skbi za objekte, skromni ponudbi 
kulturnih prireditev in prevladujoči vlogi gostilne. Trubarjevi 
domačiji grozi, da bo postala vaška pivnica. 

Žal je bila takšna tudi volja župana in večine članov 
občinskega sveta, ki so iz vrst Slovenske ljudske stanke. 
Uspešno vodenje Trubarjeve domačije s strani "nepravih 
ljudi" je bila za občinsko vodstvo moteča, kot je bil moteč 
predlog, da bi nova Občina Velike Lašče svoj praznik 
povezala z obletnico Trubarjevaga rojstva. 

Prosim g. ministra naj takoj ukrepa in zaščiti ta slovenski 
kulturni spomenik. 

Ministrstvo za kulturo mu je odgovorilo: 

Župan občine Velike Lašče Milan Tekavec nam je povedal, da je 
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bila Trubarjeva domačija že leta 1985 s pogodbo med občino 
Ljubljana Vič Rudni in KS Velike Lašče prenesena na slednjo, 
katere pravni naslednik je občina Velike Lašče. Zato domačija ni 
predmet delitvene bilance med mestno občino Ljubljana in drugimi 
primestnimi občinami. 

Po Tekavčevih besedah občina Velike Lašče zagotavlja, da bo s 
pomočjo občinskega odbora za družbene dejavnosti in KUD 
Primož Trubar upravljala z domačijo gospodarno in kulturnemu 
spomeniku primerno. Vodniško službo in gostinski lokal pa je občina 
oddala v pogodbena dela, tako da Trubarjevina ni nikakršen 
predmet privatizacije. 

Ministrstvo za kulturo se zaveda izjemnega pomena Trubarjevine, 
zato je izdalo navodilo, da Ljubljanski regionalni zavod za varstvo 
naravne in kulturne dediščine pozorneje bdi nad stavbnim delom 
spomeniškega kompleksa. 

Narodnemu muzeju iz Ljubljane pa je bila naročena skrb za stro- 
kovno plat vsebine muzejske postavitve. 

Ministrstvo za kulturo je pripravljeno skleniti dogovor med Upravo 
RS za varstvo kulturne dediščine in občino Velike Lašče, v 
katerem bo Uprava RS za varstvo kulturne dediščine kot zastopnik 
Ministrstva za kulturo sopodpisnik tripartitnih koncesijskih pogodb 
občine Velike Lašče s koncesionarjem. 

Predvidoma bo novi zakon o kulturni dediščini, ki je v pripravi, 
preuredil muzejsko mrežo v Republiki Sloveniji tako, da bo mogoče 
Trubarjevino uvrstiti med nacionalne muzejske zbirke. 

O spreminjanju priimkov v nemško obliko 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 5. maja 1997 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, s katerim pravnim 
aktom je naložila delavcem občinskih upravnih enot, da 
slovenskim državljanom s priimki, katerih koreni po lastni 
presoji občinskih uradnikov izvirajo iz nemškega govornega 
področja, pošiljajo na domače naslove uradne dopise s 
predlogi, naj si pridejo spremeniti svoje priimke v nemško 
obliko? 

Primeri so poznani iz Koroške (npr. občina Ravne - Prevalje) 
in Štajerske (npr. z Malečnika), kjer so pravzaprav zahtevali 
spremembe priimkov npr. z Veber v VVeber, Šric c Schrietz, 
Hric v Hrietz in podobno. Žal ti primeri niso osamljeni in gre 
po prepričanju koroških domačinov za od slovenske vlade 
načrtovano in izpeljano akcijo, ki je izvajana po diktatu 
Nemcev oziroma Avstrijcev, ki hočejo biti na ta način spet 
za korak bližje ustanovitvi nemško govoreče manjšine na 
Slovenskem. Slovenska nacionalna stranka ježe v prejšnjem 
mandatu (19. julija 1994) postavila poslansko vprašanje o 
ustanavljanju nemške manjšine s pomočjo ustavnega 
sodnika g. Lovra Štruma, na katerega pa ni dobila ustreznega 
odgovora. Zdaj, še posebej po obisku Zernatta na 
Kočevskem, so se akcije v tej smeri zopet začele oziroma 
okrepile. Ali to pomeni, da je slovenska vlada pripravljena 
prodati slovenski interes za nemški pristanek naši priključitvi 
NATU in EU? 

Sprašujem tudi, kakšen odnos ima Vlada RS do avstrijske 
državne pogodbe, kajti glede na njeno delovanje kaže, da jo 
je že odpisala? 

Vlada Republike Slovenije mu je posredovala odgovor: 

Zakon o osebnem imenu (Uradni list SRS, št. 2/87 - prečiščeno 
besedilo in Uradni list RS, št. 5/91) v 13. členu določa, da ta zakon 
ne posega v osebna imena (priimek in ime), ki so bila občanom 
določena po dosedanjih predpisih, kar pomeni, da osebe, ki so v 
skladu s prej veljavnimi predpisi o osebnih imenih ob rojstvu bile 
upravičene do osebnega imena oziroma priimka v nemški obliki, 
to tudi lahko in morajo uporabljati. 

Upravne enote, v katerih pristojnost sodi izvajanje navedenega 
zakona, so dolžne ob izdaji osebnih dokumentov (osebnih izkaznic, 
potnih listin) in izpiskov iz matičnih knjig preveriti tudi pravilnost 
osebnega imena. Če je v postopku ugotovljeno, da posameznik 
uporablja priimek, ki mu ni bil določen v skladu s prej veljavnimi 
predpisi, upravni organ stranko opozori na pravilno obliko priimka, 
hkrati pa tudi na možnost spremembe priimka v obliko, ki jo sicer 
dejansko uporablja. 

Ministrstvo za notranje zadeve ob tem pojasnjuje, da kot dru- 
gostopenjski organ ni dalo nobenega posebnega navodila o 
usklajevanju osebnih imen, saj je to obveznost, ki sodi v redne 
naloge pristojnih organov upravnih enot. 

Praviloma pa bi moralo biti to vprašanje rešeno že v začetku 80- 
ih let. Tedaj je Republiški sekretariat za notranje zadeve resnično 
dal navodila, da je treba dokončno urediti uskladitev osebnih imen 
v okupacijskih knjigah (v matičnih knjigah, ki so jih na zasedenih 
območjih uvedle nemške okupacijske oblasti), saj so bile v teh 
knjigah vse osebe vpisane z nemško obliko osebnih imen. S tem 
navodilom je bilo pristojnim občinskim organom naloženo, da 
preverijo pravilnost osebnih imen vpisanih oseb ter jih uskladijo 
oziroma spremenijo v slovensko obliko, razen osebam, ki so bile 
po prej veljavnih predpisih o osebnih imenih upravičene do nemške 
ali katerekoli druge oblike priimka. 

 i  
O omejitvi možnosti gospodarskih družb pri 
izdajanju akceptnih nalogov za zavarovanje plačil 

ZMAGO JELENČNIČ, poslanec SNS, je 14. maja 1997 ministra 
RS za finance mag. Mitja Gasparija vprašal: 

Sprašujem ministra RS za fipanp^nag. Mitja Gasparija, kako 
je možno, da Agencija za plačili promet dovoli gospodarskim 
družbam izdajanje akceptnih nalogov kot garancijo za 
zavarovanje plačil kljub temu, da imajo več kot šest mesecev 
(182 dni) neprekinjeno blokiran žiro račun? 

Predlagam, da ministrstvo RS za finance gospodarskim 
družbam takoj omeji možnost izdajanja tovrstnih instru- 
mentov za zavarovanje plačil oziroma, da minister predpiše 
uporabo učinkovitejših mehanizmov za zavarovanje plačil 
ter redno javno objavlja seznam tistih podjetj, ki zlorabljajo 
ta instrument za zavarovanje. 

Ministrstvo za finance mu je odgovorilo: 

Na zastavljeno vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča, kako je 
možno, da Agencija za plačilni promet dovoli gospodarskim 
družbam izdajanje akceptnih nalogov kot garancijo za zavarovanje 
plačil kljub temu, da imajo več kot šest mesecev neprekinjeno 
blokiran žiro račun ter glede njegove pobude, da ministrstvo 
gospodarskih družbam takoj bmeji možnost izdajanja tovrstnih 
instrumentov za zavarovanji plačil bz. da minsiter predpiše 
uporabo učinkovitejših mehanizmov za zavarovanje plačil ter 
redno objavlja seznam tistih podjetij, ki zlorabljajo ta instrument 
za zavarovanje, vam posredujemo naslednji odgovor: 
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Zakon o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje 
in informiranje (Ur.l. RS, št.48/94) in zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni pro- 
met, nadziranje in informiranje (Ur.l. RS, št. 58/95) v 38. členu 
določa, da dolžnik za zavarovanje plačil vroči upniku nalog za 
prenos z vpisanim datumom dospelosti (akceptni nalog). Akceptni 
nalog overi in ga predloži Agenciji najpozneje na dan dospelosti. 
Po določbi 39. člena istega zakona je Agencija dolžna obvestiti 
pravno osebo o stanju in gibanju plačilne sposobnosti posamezne 
pravne osebe. 

Iz navedenih zakonskih določil je jasno, da za izdajo akcepnega 
naloga ni potrebno nikakršno dovoljenje Agencije. Agencija v tem 
primeru nastopa kot posrednik med upnikom in dolžnikom. Dolžnik 
izroči upniku za zavarovanje svojega plačila akceptni nalog, upnik 
ga overi in vroči Agenciji. Pomeni, da je od volje pogodbenih strank 
odvisno, za kakšno obliko zavarovanja plačila se bosta dogovorili, 
ali za izstavitev menice, ali akceptnega naloga ali kako drugače. 

Iz tega je razvidno, da na izdajo akceptnih nalogov ministrstvo ne 
more vplivati. Vsekakor pa bo preučilo pobudo poslanca, kaj bi 
bilo možno ukreniti zoper izigravanje te oblike zavarovanja plačil 
med gospodarskimi družbami. Podatke v zvezi s to problematiko 
smo zahtevali od Agencije ter jih bomo analizirali ter se nato 
odločili za ev. ukrepe. 

O varovanju slovenske južne meje 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 9. junija 1997 ministra 
RS za notranje zadeve g. Bandlja vprašal: 

OKIIUO 
Sprašujem ministra za notranje zadeve, kako je mogoče, da 
dopušča državnemu sekretarju g. Borutu Likarju, da se v 
imenu Republike Slovenije s hrvaško stranjo dogovarja o 
skupnem varovanju slovenske južne meje in o tem pošilja 
poročila v Bruselj. Ob našem vstopanju v evropske povezave 
se Republika Slovenija izjemno trudi in pojasnjuje evropskim 
partnerjem, da je pripravljena, sposobna in zmožna varovati 
slovensko južno mejo (s sosednjo Hrvaško) v skladu s 
Schengenskim sporazumom. Evropski sogovorniki so nam 
metali v glavo poročilo oziroma zapis državnega sekretarja 
g. Likarja o tem, kako bo slovenska stran skupaj s hrvaško 
stranjo varovala skupno mejo, kar je v popolnem nasprotju 
z evropskimi nameram?1 ' 6 

fer ?t 
Sprašujem ministra, kaj bo storil, da se takšno protievropsko 
delovanje državnega sekretarja ne bi več nadaljevalo, poleg 
tega pa ga sprašujem, zakaj si je izbral za državnega 
sekretarja človeka, ki je že pred časom mimo državnih 
institucij navezoval prijateljske sodelavce med PP Novo 
mesto in "Stanicom hrvačkog MUP-a u Karlovcu". 

Mirko Bandelj, minister za notranje zadeve, mu je pripravil nasled- 
nji odgovor: 

Slovenska policija se vse pogosteje pojavlja in uveljavlja v različnih 
mednarodnih asociacijah, katerih temeljna naloga je zagotavljanje 
notranje varnosti, poleg tega pa tudi intenzivno sodeluje s 
predstavniki policij sosednjih kot tudi drugih evropskih držav, s 
katerimi izmenjuje izkušnje z različnih področjih policijskega dela. 

. n ; 

V tem kontekstu so potekala tudi dogovarjanja med slovensko in 
hrvaško policijo o sodelovanju pri zagotavljanju čim bolj tekočega 
prometa na skupni meji in opravljanju nalog pri mejni kontrol med 
izrednim povečanjem prometa v turistični sezoni ter o možnostih 
za sodelovanje pri preprečevanju ilegalnih prehodov državne meje 
in drugih oblik kriminalitete, povezane s prehajanjem državne 
meje. Namen sodelovanja je povečati učinkovitost pri zajezitvi 
ilegalnih migracij preko Hrvaške in Slovenije v Zahodno Evropo. V 

zadnjem času so zaradi zaostrovanj gospodarskih razmer v 
vzhodnoevropskih državah in odpiranja prometa preko ZR 
Jugoslavije ter Bosne in Hercegovine zelo povečuje prihod tujcev 
iz t.i. rizičnih držav v Hrvaško in Slovenijo, ki poskušajo ilegalno 
oditi v države Zahodne Evrope. 

Za večjo učinkovitost policijskega dela in zagotovitev racionalnejše 
uporabe kadrov in tehnike pri opravljanju nalog na državni meji je 
v Evropi povsem običajno, da se policije sosednjih držav 
dogovarjajo za določene oblike sodelovanja pri odkrivanju in 
preprečevanju oblikovanja t.i. kanalov na državni meji, preko 
katerih poteka tihotapljenje ljudi, pa tudi orožja, mamil in druge 
oblike kriminalitete.Tovrstno sodelovanje slovenska policija razvija 
tudi z varnostnimi organi Italije, Avstrije in Madžarske. 

Na sestanku s predstavniki hrvaškega notranjega ministrstva v 
Zagrebu je bilo dogovorjeno, da pristojne strokovne službe proučijo 
možne oblike sodelovanja pri preprečevanju ilegalnih migracij in s 
tem povezane kriminalitete, kar bi bila tudi osnova za morebitne 
kasnejše dogovarjanje o institucionalizaciji sodelovanja oz. 
sklepanja mednarodno pravnih dokumentov. Na predlog hrvaške 
strani je tekel pogovor tudi o možnostih za morebitno poskusno 
skupno varovanje, ki bi trajalo nekaj mesecev na najbolj kritičnih 
območjih meje. Torej ni šlo za dogovarjanje o varovanju na celotni 
meji, ampak le na njenih posameznih delih, kjer je največ ilegalnih 
prehodov, nedovoljene trgovine itd. Z njim bi omogočili tudi 
racionalnejše in učinkovitejše razporejanje policistov, ki varujejo 
južno mejo in ki jih za varovanje tako kompleksne meje, kot jo 
imamo z Republiko Hrvaško, primanjkuje. Šele po tem, ko bi 
vsestransko proučili vse posledice takšnega načina varovanja 
meje (tudi glede Schengenskega sporazuma), bi ocenili njegovo 
ustreznost oziroma učinkovitost in prelagali odločitev o tem ali bi 
jo v praksi sploh preizkusili. Na omenjenem sestanku ni bil podpisan 
noben dogovor, Evropski uniji pa ni bilo poslano nobeno poročilo. 

MNZ se zaveda odgovornosti za učinkovito preprečevanje 
ilegalnih migracij preko našega ozemlja in sprejema za to potrebne 
ukrepe: mednje sodi tudi sodelovanje s sosednjimi varnostnimi 
organi. Če je potrebno za to skleniti sporazum oz. drugo obliko 
mednarodne pogodbe, izpeljemo predpisano proceduro za skle- 
nitev sporazuma. 

Sodelovanje obmejnih organov na lokalni ravni (policijskih postaj 
in uprav) pa je že običajno in predstavlja eno pomembnejših oblik 
sodelovanja med varnostnimi organi sosednjih držav. Takšni 
"prijateljski" odnosi sože velikokrat pripeljali do rešitve pomembnih 
varnostnih dogodkov, katerih reševanje po diplomatski poti bi 
trajalo bistveno dlje in nemalokrat niti ne bi bilo uspešno (raziskana 
kazniva dejanja, pretrgani kanali prekupčevalcev z orožjem ali 
drogami itd). 

O urejanju viz in pobuda Ministrstvu za zunanje 
zadeve 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 27. maja 1997 ministra 
RS za zunanje zadeve gospoda Zorana Thalerja vprašal in 
predlagal: 

Sprašujem ministra RS za zunanje zadeve gospoda Zorana 
Thaleja, zakaj ima Republika Slovenija brezvizni sistem z 
Iranom, Alžirijo, Tuniziji, Romunijo in Bolgarijo, kot rizičnimi 
državami, iz katerih prihaja večina ilegalcev za prestop v 
države Evropske skupnosti? 

Predlagam, da se s 1. januarjem 1998 uvedejo vize za vse 
navedene države. 

Obenem dajem poslansko pobudo še za ureditev sistema 
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potovanja in viz z Rusko federacijo, kar je nedvomno v 
interesu slovenskega gospodarstva. 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustav- 
ne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v 
zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona je Republika Slo- 
venija prevzela tudi sporazume o odpravi vizumov, ki jih je nekda- 
nja SFRJ sklenila s tako imenovanimi rizičnimi državami, ki so tudi 
možna žarišča ilegalnih migracij in organiziranega kriminala (Iran, 

Alžirija, Tunizija, Romunija, Bolgarija, Turčija, Ruska federacija). 

Zavedamo se, da je glede na naše težnje za vključitev v evropske 
povezave nujno potrebna tudi uskladitev naše vizumske politike 
z vizumsko politiko Evropske unije, zato to vprašanje proučujemo 
kot tudi varnostni vidik in morebitne posledice uvedbe vizumov 
za gospodarsko sodelovanje s temi državami. 

Ministrstvo za zunanje zadeve bo v sodelovanju z Ministrstvom 
za notranje zadeve pripravilo predlog v zvezi s spremembami 
vizumske politike do omenjenih držav. 
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POSLANSKE POBUDE 

ODGOVOR 
Predsednika Državnega zbora Republike Slovenije 
Janeza Podobnika, dr. med., na pobudo dr. Cirila 
Ribičiča, poslanca ZLSD, o varovanju Državnega 
zbora 

Kolegij predsednika Državnega zbora je v skladu z 32. členom 
poslovnika Državnega zbora na 8. in 13. seji kolegija oblikoval 
naslednji odgovor na poslansko pobudo poslanca dr. Cirila Ribičiča, 
da naj Državni zbor sam poskrbi za svojo varnost. 

Kolegij predsednika Državnega zbora se je seznanil s pobudo 
poslanca dr. Cirila Ribičiča v zvezi z varovanjem Državnega zbora 
in realizacijo sklepa Državnega zbora ob obravnavi predloga 
zakona o javni varnosti - prva obravnava (EPA 871), sprejetega 
na 28. seji dne 14/2-1995. Na seji kolegija je bilo pojasnjeno, daje 
za realizacijo pobude poslanca in izvršitev sklepa Državnega 
zbora potrebno pripraviti celovito analizo o tem, zakaj in kako je 
varovanje Državnega zbora leta 1994 prevzelo Ministrstvo za 
notranje zadeve in ugotoviti kadrovske in druge možnosti prev- 
zema varovanja s strani Državnega zbora. 

Generalna sekretarka Državnega zbora je z dopisoma načelniku 
Uprave za notranje zadeve mesta Ljubljane in državnemu 
sekretarju na Ministrstvu za notranje zadeve dne 1/4-1997 
zaprosila oba naslovnika, da sporočita morebitne ugotovitve in 
predloge v zvezi z varovanjem v Državnem zboru, do katerih so 
prišli na podlagi kriminalistične preiskave v zvezi s tatvino 
računalniške opreme v Državnem zboru, pa tudi svoje siceršnje 
mnenje v zvezi z varovanjem v Državnem zboru. 

Dne 16/4-1997 je državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve 
poslal dopis iz katerega izhaja, da je sistem varovanja v Državnem 
zboru dober, da pa je potrebno po petih letih od uveljavitve Uredbe 
o določitvi oseb in objektov, ki jih varujejo organi za notranje 
zadeve in o opravljanju nalog varovanja (Uradni list RS, št. 38/92, 
48/93 in 69/96) ponovno proučiti učinkovitost delovanja policije 
na tem področju in opraviti nekatere modifikacije in dopolnitev 
celotnega sistema varovanja. Minister za notranje zadeve je 
imenoval posebno delovno skupino, ki bo proučila obstoječe stanje 
in pripravila celovit elaborat organiziranosti in delovanja policije 
na področju varovanja in zaščite določenih oseb in objektov, med 
drugim tudi predsednika Državnega zbora in objektov, v katerih 
deluje Državni zbor. 

Z Ministrstvom za notranje zadeve se bomo dogovorili, da bi pri 

delu posebne komisije sodelovali tudi strokovni sodelavci 
Državnega zbora. 

Menimo, daje primerno počakati na izdelavo celovitega elaborata 
in se potem odločiti, kdaj in kako bo Državni zbor prevzel svojo 
notranjo varnost v lastne roke in kakšne dograditve varovanja v 
Državnem zboru bodo pri tem potrebne. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na vprašanje in pobudo 
Zmaga Jelinčiča, poslanca SNS, o odprtju 
diplomatskega predstavništva na Kubi 

Republika Slovenija je oktobra 1995 akreditirala veleposlanika v 
Madridu Franca Jurija kot nerezidenčnega veleposlanika v 
Republiki Kubi z glavnim namenom, da razvije gospodarsko 
sodelovanje med državama. 

Ob edinem veleposlaništvu v Latinski Ameriki v Argentini in 
nerezidenčnem veleposlaniku, akreditiranem v Mehiki, je bila Kuba 
tretja država LA, v kateri je Slovenija akreditirala veleposlanika. 

Veleposlaništo v Madridu je vzpostavilo zelo dobre stike na Kubi 
in je na razpolago za pomoč in posredovanje pri navezovanju 
poslovnih in drugih stikov s kubanskimi partnerji. 

Zaradi proračunskih omejitev Slovenija v tem trenutku ne more 
razmišljati o odprtju veleposlaništva na Kubi, kakor tudi ne o 
odpiranju veleposlaništev v drugih gospodarsko in politično 
zanimivih neevropskih deželah, kot sta na primer Brazilija, Indija 
in podobne. 

Ko bo Slovenija zmogla stroške vzdrževanja širše mreže DKP, 
bo lahko razmislila o odprtju novih veleposlaništev v Latinski 
Ameriki, kamor se iz gospodarskih razlogov intenzivno usmerjajo 
evropske države. 

ODGOVOR 
Ministrstva za obrambo Republike Slovenije na 
pobudo Iva Hvalice, poslanca SDS, o času izvedbe 
nabora 

Izpostave uprav za obrambo (v nadaljnjem besedilu: izpostave) 

4. julij 1997 35 poročevalec, št. 29 



so nabor v letošnjem letu, v skladu z odredbo ministra, načrtovale 
v drugem trimesečju tega leta ter v jesenskem času. Nabori 
potekajo tako, da v najmanjši možni meri motijo izvedbo pouka, 
zaključnih izpitov in mature. V nekaterih izpostavah iz objektivnih 
razlogov kot npr. nezaključeni zdravstveni pregledi, zakonski roki 
za vročitev poziva ipd., nabora ni bilo možno opraviti v aprilu ali v 
začetku maja. V teh primerih so bili naborniki obveščeni, da lahko 
k naboru pristopijo v jesenskem času. 

V prihodnjem letu bo izvedba nabora načrtovana v aprilu in začetku 
maja ter v jesenskih mesecih, in sicer tako, da ne bo motila 
rednega šolskega procesa. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Zmaga 
Jelinčiča, poslanca SNS, o vojaških 
nepremičninah 

Ministrstvo za obrambo je v letu 1991 prevzelo v upravljanje od 
nekdanje JLA 5.616 ha vojaških nepremičnin, od tega vadišč 
2.370 ha, strelišč in vadišč 1.067 ha, vojašnic 523 ha, letališč 483 
ha, skladišč 736 ha ter ognjenih in drugih položajev 87 ha. Od 
omenjene površine je približno 110 ha vojaških objektov opustila 
že nekdanja JLA, zlasti nekdanje stražnice. Skupaj je bilo 118 
stražnic. 

Od zgoraj navedenih nepremičnin je bilo približno 82 ha vojašnic, 
stražnic in drugih objektov s sklepom Vlade Republike Slovenije 
predanih drugim državnim organom (Ministrstvu za notranje 
zadeve (od tega 16 stražnic), Ministrstvu za šolstvo in šport / 
Center šolskih in obšolskih dejavnosti 9 stražnic/ itd.). 

Določeno število vojašnic še vedno uporablja Urad RS za 
priseljevanje in begunce (Škofja Loka, Ribnica, Ilirska Bistrica, 
Črnomelj, Kozina). 

Ministrstvo za obrambo je v letu 1992 skoraj z vsemi občinami, 
na območju katerih so bili večji vojaški objekti, sklenilo pisne 
dogovore o namembnosti objektov nekdanje JLA. S temi dogovori 
je opredeljeno, katere objekte bo Ministrstvo za obrambo še 
obdržalo za obrambne potrebe. Drugi objekti, predvsem vojašnice, 
so z najemnimi pogodbami predani v najem občinam, občine pa 
jih oddajajo naprej v podnajem. Najpogosteje so v teh objektih 
nastale obrtne cone ali t.i. "inkubatorji podjetništva" v skladu z 
odločitvijo občine. 

Na podlagi pisnih dogovorov s takratnimi izvršnimi sveti občin o 
namembnosti nepremičnin nekdanje JLA je tudi pripravljen Plan 
odprodaje in zamenjave državnega premoženja, na podlagi kate- 
rega je opredeljeno, da se odprodajo nepremičnine nekdanje JLA, 
ki niso namenjene za potrebe Slovenske vojske. Prodaja je že v 
precejšnji meri uresničena. Tako so delno ali v celoti odprodane 
nekdanje vojašniceTolmin, Bovec, Vipava, Ilirska Bistrica, Ribnica, 
Vrhnika, Slovenska Bistrica itd. 

Nekdanje stražnice so praviloma oddane v najem, najpogosteje 
planinskim društvom, lovcem, ipd. Glede stražnice v bližini 
Socerba predvidevamo, da je imel poslanec v mislih stražnico 
"Kastelec", ki pa je oddana v najem Jamarskemu društvu Dimnice 
Pegu. 

Ministrstvo za obrambo je že leta 1991 prejelo določeno število 
stražnic oz. objektov, katerih uporabo je opustila že nekdanja 
armada, ki pa so praviloma propadli, tako da za najem takih 
objektov ni zanimanja. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Zmaga 
Jelinčiča, poslanca SNS, o spremembi in dopolnitvi 
uredbe o uvedbi in uporabi standardne 
klasifikacije poklicev 

Na pobudo Zmaga Jelinčiča za spremembo in dopolnitev Uredbe 
o uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije poklicev, ki je bila 
objavljena v Uradnem listu št. 28/97 in v kateri predlaga: 

1. da se zamenja vrstni red enot področnih skupin poklicev, ki se 
nanašajo na zakonodajalce/zakonodajalke oziroma visoke 
uradnike/visoke uradnice, in sicer tako, da se v prvo enoto - to je 
v 1121 razvrsti poklice visokih uradnikov/visokih uradnic 
državnega zbora, v enoto 1129 pa poklicev visokih vladnih 
uradnikov/visokih vladnih uradnic; 

G. Zmago Jelinčič meni, da je ta vrstni red edino pravilen, glede 
na Ustavo Republike Slovenije, po kateri je najvišji organ oblasti 
in edini zakonodajalec Državni zbor Republike Slovenije, vlada 
pa je le predlagatelj zakonov, 

2. da se v enoti področne skupine 1129 Visoki državni uradniki/ 
visoke državne uradnice, d.n.: 

- zamenja ime sekretar državnega zbora z imenom generalni 
sekretar državnega zbora, 

- doda še naslednje poklice: sekretar/sekretarka sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve, sekretar/sekretarka poslanske 
skupine, podsekretar/podsekretarka državnega zbora (podsekre- 
tarje bi bilo treba vključiti tudi v enoto, ki zajema visoke vladne 
uradnike/visoke vladne uradnice, 

odgovarjamo: 

G. Jelinčiču se za posredovane spremembe in dopolnitve 
zahvaljujemo. Upoštevali jih bomo pri pripravi Predloga sprememb 
in dopolnitev Uredbe o uvedbi in uporabi Standardne klasitikacije 
poklicev. 

SKP temelji na mednarodnem standardu ISCO-88 in zaradi 
mednarodne primerljivosti povzema glavni strukturni okvir oz. 
razvrstitev poklicev in poklicnih skupin ISCA-88. Pri pripravi 
nacionalne Standardne klasifikacije poklicev (SKP) smo skušali 
maksimalno upoštevati nacionalne posebnosti, posledica tega je 
obstoj prevajalnika med SKP in ISCO-88 oz. ISCO-88(COM). 
Področna skupina 112 Visoki državni uradniki/visoke državne 
uradnice v ISCO-88 ni podrobneje razčlenjena oz. ima samo eno 
enoto 1120, v katero so razvrščeni vsi visoki državni uradniki - 
vladni, parlamentarni itd. V nacionalni klasifikacii - v SKP smo 
področno skupino 112 Visoki državni uradniki/visoke državne 
uradnice razdelili na tri enote, in sicer na: 
-1121 Visoki vladni uradniki/visoke vladne uradnice, 
-1122 Visoki uradniki/visoke uradnice lokalne samouprave, 
- 1129 Visoki državni uradniki/visoke državne uradnice, d.n. 

Visoki državni uradniki in.visoke državne uradnice državnega 
zbora so sedaj razvrščeni v enoti 1129. 

Skladno s predlogom g. Jelinčiča bomo te enote področne skupine 
ustrezno preštevilčili, tako da bo prva enota (to je sedanja 1121) 
tista, v katero se bodo razvrščali poklici visokih uradnikov in 
visokih uradnic državnega zbora. 
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V SKP bomo vključili tudi poklice, ki jih g. Jelinčič navaja pod točko 
2. 

Te spremembe in dopolnitve bomo upoštevali pri pripravi Predloga 
za spremembo in dopolnitev Uredbe o uvedbi in uporabi 
Standardne klasifikacije poklicev, ki ga bomo predložili v sprejem 
Vladi RS, v skladu s sklepi Vlade RS, ki so bili sprejeti ob sprejemu 
Uredbe o uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije poklicev, 
20.3.1997 (priloga). 

Ob sprejetju Uredbe je bil med drugim sprejet tudi sklep, ki je 
določil rok za oddajo predlogov za spremembo SKP, in sicer 

1.9.1998 ter sklep, ki je določil, da mora SURS po proučitvi 
posredovanih dopolnitev in sprememb pripraviti Predlog uredbe 
o dopolnitvah in spremembah Standardne klasifikacije poklicev in 
ga predložiti Vladi RS v sprejem decembra 1998. 

Daljši rok za oddajo predlogov za spremembo in dopolnitev SKP, 
predvsem pa prehodno obdobje od uveljavitve do uporabe SKP 
kot obveznega nacionalnega standarda (1.1.1999; 7. in 8. člen 
Uredbe) je potrebno zaradi zahtevnosti in obsežnosti sprememb, 
ki jih terja uvedba SKP v uporabo - tako v uradne oz. 
administrativne zbirke kot v statistična raziskovanja. 
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