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Predlog zakona o 

NADOMESTITVI INDEKSA 

DRODNOPRODAJNIH CEN Z INDEKSOM 

CEN ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN 

(ZNIDC) 

- EPA 509 - II - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 62. seji dne 21/5-1998 določila 
besedilo: 

-PREDLOGA ZAKONA O NADOMESTITVI INDEKSA 
DROBNOPRODAJNIH CEN Z INDEKSOM CEN ŽIVLJENJ- 
SKIH POTREBŠČIN, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204. a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Glede na to, da je indeks cen življenjskih potrebščin najbolj 
primeren za izoblikovanje mednarodno primerljivega indeksa 
cen, ki ga mora Republika Slovenija posredovati Eurostatu - 
statističnemu uradu Evropske zvez, je Vlada Republike 
Slovenije na seji decembra 1997 sprejela sklep, da morajo 
ministrstva, ostali organi Vlade Republike Slovenije in javni 
zavodi za spremljanje dinamike splošne ravni cen od januarja 
1998 naprej uporabljati indeks cen življenjskih potrebščin. V 
zvezi s tem je Vlada Republike Slovenije na seji dne 2/4-1998 

sprejela sklep, da je treba pripraviti enoten zakon, ki bo uskladil 
tiste določbe zakonov, ki vsebujejo indeks cen na drobno kot 
instrument za prilagajanje različnih pravic in obveznosti 
novemu merilu za merjenje inflacije - to je indeksu cen 
življenjskih potrebščin. 

Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve 
posameznih zakonskih določb, Vlada Republike Slovenije 
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da obravnava 
predlagani zakona po skrajšanem postopku. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj, 
- Anton GRABELJŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj. 
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UVOD BESEDILO ČLENOV 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Statistični urad Republike Slovenije že nekaj desetletij izračunava 
in objavlja med drugimi indeksi cen (indeks cen industrijskih 
izdelkov pri proizvajalcih, indeks cen gostinskih storitev, itd.) tudi 
indeks cen na drobno in indeks cen življenjskih potrebščin, katerih 
osnova za izračun so cene na drobno. Najbolj znan, uporabljen in 
institucionaliziran med njimi je indeks cen na drobno. To je 
nedvomno posledica dejstva, da je bil indeks cen na drobno izbran 
za kazalec splošne rasti cen oziroma inflacije in je to funkcijo 
opravljal do konca leta 1997. Z začetkom leta 1998 to vlogo 
prevzema indeks cen življenjskih potrebščin. 

Ena izmed nalog, ki jih mora Slovenija izpolniti pred vstopom v 
Evropsko zvezo, je tudi uskladitev metodologije merjenja inflacije, 
tako da bo mednarodno primerljiva. Organi Evropske zveze so 
leta 1997 sprejeli vrsto predpisov, s katerimi naj bi postopoma 
uskladili metodologijo merjenja inflacije. 

Za države, ki so kandidatke za članstvo v Evropski zvezi, 
računanje in objavljanje harmoniziranih indeksov formalnopravno 
še ni obvezno. Ne glede na to pa so Eurostatu (statističnemu 
uradu Evropske zveze) dolžne posredovati čimbolj primerljive 
podatke o inflaciji in hkrati začeti delo v zvezi s harmonizacijo. Z 
dogovornim prevzemom indeksa cen življenjskih potrebščin kot 
kazalca splošne rasti cen oziroma inflacije pa so podprte tudi 
izjave in napovedi Republike Slovenije o njenem prizadevanju za 
hkratni pristop k evropski ekonomski in denarni zvezi. 

Z vidika večje skladnosti z mednarodno prakso glede merjenja 
dinamike drobnoprodajnih cen in izbora kazalca inflacije je Vlada 
Republike Slovenije na 54. korespondenčni seji dne 30. decembra 
1997 sprejela sklep, da se za statistične in analitične namene, 
povezane s spremljanjem dinamike splošne ravni cen, od 
01.01.1998 indeks cen na drobno nadomesti z indeksom cen 
življenjskih potrebščin. 

2. Cilji in načela zakona 

Rešitve, vezane na uporabo Indeksa cen na drobno, vsebuje 
večje število zakonov in drugih predpisov. Zato je v omenjenih 
predpisih nujna nadomestitev indeksa cen na drobno z indeksom 
cen življenjskih potrebščin. S tem zakonom se bo poenotilo tudi 
različno izrazoslovje za uporabo tega indeksa (indeks rasti cen 
na drobno, mesečna stopnja rasti drobnoprodajnih cen, mesečna 
stopnja rasti maloprodajnih cen, koeficient rasti cen na drobno,...), 
ki ga predpisi vsebujejo. 

Indeks cen življenjskih potrebščin je bolj kot indeks cen na drobno 
ustrezen za primerjanje stopenj inflacije med državami, članicami 
Evropske zveze in drugimi državami ter za spremljanje 
konvergenčnega merila glede cenovne stabilnosti, ki je bilo 
določeno s Pogodbo o ustanovitvi Evropske zveze - maastricht- 
skim sporazumom. Zato je tudi Republika Slovenija s 01.01.1998 
prešla na merjenje inflacije z indeksom cen življenjskih potrebščin. 
Tej novi situaciji pa je treba prilagoditi določbe zakonov, ki 
usklajevanje različnih materialnih pravic in obveznosti vežejo na 
uporabo indeksa cen na drobno. 

3. Finančne posledice 

Informacije o finančnih posledicah, ki bi nastale s sprejemom 
zakona, na vseh področjih ni mogoče podati. Na nekaterih 
področjih se finančnih posledic ne da oceniti ali pa se lahko le 
domnevajo, drugod pa bo uporaba indeksa cen življenjskih 
potrebščin za revalorizacijo zneskov vplivala na bilance stanja in 
uspeha, vendar le kratkoročno, saj se v bodoče pričakuje, da se 
indeksa cen ne bosta bistveno razlikovala in da ne bo prišlo do 
negativnih finančnih učinkov na dolgi rok. 

1. člen 

S tem zakonom se indeks drobnoprodajnih cen, ki je določen v 
posameznih zakonih, nadomešča z indeksom cen življenjskih 
potrebščin in sicer: 

- v zadnji vrstici 41. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 54/92, 56/92 - popravek, 13/93 in 42/94); 

- v 6. členu zakona o poračunavanju obveznosti Republike 
Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije (Uradni list RS, št. 71/93); 

- v četrtem odstavku 78.a člena, v drugem odstavku 81. člena, v 
drugem in tretjem odstavku 83. člena ter v 84. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90, 
61/90 in Uradni list RS, št. 30/93, 32/93 - odločba US); 

- v drugi točki 17. člena, v prvem odstavku 60.a člena ter v 66. 
členu zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94,1/95 - 
odločba US, 2/95, 7/95,14/96 - odločba US, 18/96, 44/96, 68/96 
- odločba US, 82/97 - odločba US in 87/97); 

- v prvem odstavku 166. člena zakona o davčnem postopku 
(Uradni list RS, št. 18/96, 78/96 in 87/97); 

- v 9. členu zakona o posebnem prometnem davku od alkoholnih 
pijač (Uradni list RS, št. 71/93); 

- v 6. členu zakona o posebnem prometnem davku od cigaret 
(Uradni list RS, št. 71/93); 

- v drugem odstavku 67. člena zakona o prometnem davku 
(Uradni list RS, št. 4/92, 9/92, 14/92 - odločba US, 12/93 - 
odločba US, 71/93, 32/94, 35/94 - odločba US, 16/96,18/96, 75/ 
96 - odločba US, 45/97, 52/97, 57/97, 3/98 in 7/98 - odločba 
US); 

- v prvem odstavku 193.a člena zakona o davkih občanov (Uradni 
list RS, št. 8/91 - prečiščeno besedilo, 14/92, 7/93 in 18/96); 

- v 49. členu in 50. členu zakona o financiranju občin (Uradni list 
RS, št. 80/94 in 45/97 - odločba US); 

- v tretjem odstavku 12. člena zakona o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 59/96); 

- v drugem odstavku 6. člena zakona o turistični taksi (Uradni list 
RS, št. 18/91); 

- v zadnjem odstavku 23. člena zakona o političnih strankah 
(Uradni list RS, št. 62/94 in 13/98 - odločba US); 

- v 38. členu in v 113. členu zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93,45/94, 74/94 - odločba US, 8/ 
96 - odločba US in 39/97); 

- v zadnjem odstavku 4. člena zakona o Pošti Slovenije (Uradni 
list RS, št. 73/94); 

2. člen 

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

Vlada Republike Slovenije je na 54. korespondenčni seji dne 30. 
decembra 1997 obravnavala gradivo »Uvajanje indeksa cen 
življenjskih potrebščin kot kazalca inflacije« in sprejela sklep, da 
se za statistične in analitične namene, povezane s spremljanjem 
dinamike splošne ravni cen od 01.01.1998 uporablja indeks cen 
življenjskih potrebščin in ne indeks cen na drobno kot dotlej. S 
sklepom je Vlada Republike Slovenije naložila Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj, da v sodelovanju z drugimi 
ministrstvi in vladnimi službami pripravi zakonske in podzakonske 
rešitve, vezane na dosedanjo uporabo indeksa cen na drobno v 
zakonodaji, kjer to še ni urejeno. 

Ob obravnavi informacije o pripravi zakonskih in podzakonskih 
rešitev posameznih ministrstev v zvezi s spremenjenim merilom 
za merjenje inflacije pa je Vlada Republike Slovenije na 58. seji 
dne 16.04.1998 s sklepom naložila Ministrstvu za ekonomske 
odnose in razvoj, da prevzame koordinacijsko vlogo in skupaj s 
Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo pripravi predlog 
zakona, v katerem bodo našteti ter ustrezno prilagojeni vsi zakoni, 
kijih je treba zaradi spremenjenega merila inflacije spremeniti. 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je v sodelovanju s 
Službo Vlade Republike Slovenije ter na podlagi podatkov resornih 
organov pripravilo pričujoči zakon, katerega predmet urejanja je 
nadomestitev indeksa cen na drobno, ki je kot kazalec inflacije 
vsebovan v različnih zakonih, z indeksom cen življenjskih 
Potrebščin. Zaradi harmonizacije zakonodaje Republike Slovenije 
zakonodaji Evropske zveze smo prišli na novo merilo za merjenje 
inflacije. Temu dejstvu pa je treba prilagoditi tudi določbe tistih 
zakonov, ki vsebujejo indeks cen na drobno, ter le ■ tega 
nadomestiti z indeksom cen življenjskih potrebščin. 

V državah članicah EZ merijo inflacijo z indeksom cen življenjskih 
Potrebščin. Tovrstni indeksi so tudi podlaga za oblikovanje t.i. 
harmoniziranih indeksov cen življenjskih potrebščin (»Harmo- 
nized Indices of Consumer Prices« - HICP), ki se v EZ uporabljajo 
za primerjanje inflacijske stopnje z namenom ocenjevanja 
izpolnjevanja maastrichtskega cenovnega konvergenčnega 
merila za pristop k ekonomski in denarni zvezi. Z ustreznimi 
harmoniziranimi statističnimi sredstvi bo tudi Republika Slovenija 
izrazila svoja prizadevanja za hkratni pristop k Evropski ekonomski 
ln denarni zvezi. 

Kljub razlikam v vsebini indeksa cen na drobno in indeksa cen 
življenjskih potrebščin razlike v dinamiki obeh indeksov na daljša 
časovna obdobja niso izrazito velike (indeks cen nadrobno - ICD 
~je npr. v aprilu 1998 glede na povprečje leta 1992 znašal 230.9, 
indeks cen življenjskih potrebščin -1 CZ P - pa 233.3). Razlike so 
iahko večje na krajša časovna obdobja. Tako so letos npr. 
občutnejše zaradi bistveno hitrejše rasti cen naftnih derivatov od 
ostalih proizvodov in storitev, ki na indeks cen življenjskih 
Potrebščin nimajo tolikega vpliva (kumulativna rast cen v štirih 
mesecih leta 1997, merjena z ICD je znašala 104.4, merjena z 
ICŽP pa 104.0). 

indeks cen življenjskih potrebščin z letom 1998 dogovorno 
Prevzema funkcijo kazalca splošne rasti cen oziroma inflacije in 
se bo v t.i. mesečnih statističnih informacijah pojavljal pred 
indeksom cen na drobno, po določenem časovnem obdobju (2 
leti), pa se računanje in objavljanje indeksa cen na drobno ukine. 
Prehodno obdobje naj bi bilo namenjeno uskladitvi predpisov in 
mdividualnih pogodb, ki usklajevanje različnih materialnih pravic 
in obveznosti vežejo na uporabo indeksa cen na drobno. 

Tako bo uporaba indeksa življenjskih potrebščin namesto indeksa 
drobnoprodajnih cen v zakonu o računovodstvu (Uradni list SFRJ, 
št. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90, 61/91 ter Uradni list RS, št. 30/93 in 
32/93) vplivala na bilance stanja in na bilance uspeha pravnih 
oseb, vendar le kratkoročno. Njegova uporaba bo imela za 
posledico nižjo vrednost kapitala tako gospodarskih družb kot 
negospodarskih ustanov in zavodov. Zaradi uporabe indeksa 
cen življenjskih potrebščin za revalorizacijo, bo revalorizacija 
poslovnih sredstev, ki se uporabljajo za izvenposlovne namene, 
manjša, kot je bila prej, kar pomeni manjše povečanje prihodkov 
od financiranja, kot bi bili sicer. V kolikor se pravna oseba odloči, 
da bo obresti od izvenposlovnih sredstev, uporabljenih v poslovne 
namene, revalorizirala in revalorizacijo knjižila v breme odhodkov 
financiranja, se bodo na ta način odhodki povečali, vendar za 
manj, kot pri uporabi indeksa drobnoprodajnih cen. Na daljša 
časovna obdobja pa bodo razlike glede uporabe določenega 
indeksa cen manjše. 

Kar zadeva zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) 
ni možno oceniti finančnih posledic določb zakona, ki naj bi se v 
prehodnih in končnih določbah ponovno upoštevale po uveljavitvi 
sprememb in dopolnitev zakona o financiranju občin, ki je v 
obravnavi v Državnem zboru Republike Slovenije. Zaradi izpeljave 
poizvedovalnih referendumov bo državni zbor ponovno razpravljal 
o ustanovitvi novih občin. Ministrstvo, phstojno za finance, pa ne 
ve, koliko bo v bodoče novooblikovanih občin v Republiki Sloveniji, 
ki bodo lahko uvajale ustrezne dajatve ob upoštevanju teh določb. 

Glede uskladitve zakona o Pošti Slovenije (Uradni list RS, št. 73/ 
94) z novim načinom za merjenje inflacije se smatra,da bi finančne 
posledice lahko nastale le v bodočih revaloriziranih obrokih plačila 
Telekoma Slovenije d.d. Pošti Slovenije d.o.o. glede na sedaj 
veljavno merilo za merjenje inflacije in spremenjeno merilo. Zaradi 
neznane nominalne stopnje inflacije v prihodnosti ni mogoče 
ovrednostiti finančnih posledic predlagane spremembe. Glede na 
dosedanjo nižjo stopnjo indeksa cen življenjskih potrebščin, kot 
je stopnja drobnoprodajnih cen, pa Ministrstvo za promet in zveze 
meni, da bo v prihodnje del zneska iz naslova revalorizacije, ki ga 
Telekom Slovenije d.d. letno nakazuje Pošti Slovenije, ustrezno 
manjši. Telekom Slovenije d.d. in Pošta Slovenije d.o.o. sta 
medsebojno plačevanje obveznosti po zakonu o Pošti Slovenije 
uredila tudi s posebnim dogovorom. 

V nekaterih primerih pa nadomestitev indeksa cen z indeksom 
cen življenjskih potrebščin ne bi bila smotrna in sicer: 

- v 8. členu zakona o poračunavanju obveznosti Republike 
Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
(Uradni list RS, št. 71/93). Ta člen določa, da bo Republika 
Slovenija obveznosti za leto 1990,1991 in 1992 poravnala v 
šestnajstih četrtletnih obrokih z začetkom plačila 01.01.1995. 
Ta člen zakona je bil že v celoti konzumiran do konca leta 1996, 
ker je Republika Slovenija te obveznosti do ZPIZ zaradi 
javnofinančnih razlogov predčasno že v celoti poravnala. Zato 
sprememba klavzule, ki določa način preračunavanja 
posameznih obrokov iz naslova teh obveznosti, ni več aktualna. 

Glede na to, da indeks cen življenjskih potrebščin ne bo namenjen 
le mednarodnemu primerjenju inflacijske stopnje, bo Statistični 
urad Republike Slovenije vzporedno oziroma po potrebi, glede na 
pobude in zahteve domačih uporabnikov in v skladu z možnostmi, 
razvijal tudi alternativne indekse cen življenjskih potrebščin, če bi 
bili ti lahko bolje prilagojeni splošnim in posebnim domačim 
namenom uporabe. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 USTAVNEM 

SODIŠČU (ZUstS-A) 

- EPA 510 - II - skrajšani postopek 

SKUPINA POSLANCEV 

DRŽAVNI ZBOR RS 

Podpisani poslanci vlagajo na podlagi 88. člena Ustave 
Republike Slovenije, 19. člena zakona o poslancih (Uradni list 
RS, št. 48/92 in 44/94 - odločba US RS) ter prvega odstavka 
174. člena in 175. člena poslovnika Državnega zbora RS (Uradni 
Ust RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96) v obravnavo in sprejem 

• PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O USTAV- 
NEM SODIŠČU (ZUstS - A), 

ki ga pošiljajo na podlagi tretjega odstavka 174. člena poslovnika 
Državnega zbora. 
Na podlagi 204.a člena poslovnika Državnemu zboru predlagajo, 
da predlog zakona obravnava In spre|me po skrajšanem 
Postopku ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga 
zakona po določbah poslovnika o hitrem postopku. Predlog 

I. UVOD 

1- Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

^akon o Ustavnem sodišču (ZUstS) v prvem odstavku 14. člena 
đo|oča, da se sodnika Ustavnega sodišča izvoli z večino glasov 
vseh poslancev Državnega zbora. To pomeni, da ga lahko izvolijo 
samo poslanci vladajoče koalicije strank, kar lahko privede do 
°čitkov opozicijskih strank, da ne morejo vplivati na izvolitev 
s°dnikov sodišča, ki ima po Ustavi položaj edine institucije 
s°dnega nadzora nad ustavnostjo in zakonitostjo predpisov ter 

zakona namreč predvideva le spremembo prvega odstavka 
14. člena veljavnega zakona o Ustavnem sodišču, ki določa, s 
kakšno večino Državni zbor voli ustavne sodnike. Ker gre za 
rešitev, ki sodi med manj zahtevne spremembe zakonov in iz 
razlogov, ki so navedeni v razlogih za sprejem spremembe, 
menijo, da je s tem izpolnjen pogoj, ki ga za skrajšani postopek 
predpisuje prva alinea prvega odstavka 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora. 

V skladu s 176. členom poslovnika Državnega zbora, 
sporočajo, da bodo pri obravnavi predloga zakona na sejah 
delovnih teles in Državnega zbora sodelovali predlagatelji 
zakona. 

♦ Skupina poslancev: 
Leon GOSTIŠA, l.r. 

Stanislav BRENČIČ, l.r. 
Alojz VESENJAK, l.r. 

Andrej FABJAN, l.r. 
Branko TOMAŽIČ, l.r. 

položaj najvišjega organa sodne oblasti za varstvo človekovih 
pravic in .temeljnih svoboščin. 

V prvem mandatu delovanja Ustavnega sodišča po prvih 
svobodnih volitvah in po osamosvojitvi so se večkrat (tudi s strani 
posameznih poslancev Državnega zbora) pojavili pomisleki ali 
celo trditve o "političnih odločitvah" Ustavnega sodišča in o 
"vladavini peterice", vse bolj pa so se zastavljala tudi vprašanja o 
pravnih mehanizmih za nadzor nad Ustavnim sodiščem. 

Predlagatelji spremembe prvega odstavka 14. člena ZUstS smo 
prepričani, da bi predpisana dvotretjinska večina vseh poslancev 
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Državnega zbora bistveno pripomogla k temu, da novoizvoljenim 
sodnikom tudi v primerih, ko bi sprejeli odločitev s petimi glasovi 
proti štirim, ne bi bilo mogoče očitati "političnega odločanja", ki naj 
bi bilo posledica pripadnosti političnim interesom tistih, ki so jih 
izvolili. To pa bi pripomoglo k odpravi pomislekov, ki se pojavljajo 
ob politično zaostrenih vprašanjih (npr. denacionalizacija, lokalna 
samouprava, idr.) o tem ali in kako spoštovati odločitve Ustavnega 
sodišča. Skratka, izvolitev sodnikov Ustavnega sodišča z 
dvetretjinsko večino vseh poslancev Državnega zbora bi 
odpravila trditve o politični pristranosti odločitev Ustavnega sodišča 
in s tem pripomogla k krepitvi pravne države kot enega temeljnih 
ustavnih postulatov demokratične države. 

Navedeno potrjuje tudi dejstvo, da se prav v vseh zahodno- 
evropskih in srednjeevropskih državah, kjer ustavne sodnike v 
celoti ali delno voli tudi parlament, zahteva za njihovo izvolitev 
kvalificirana večina - npr. v Nemčiji, Italiji in na Portugalskem 
dvotretjinska večina, v Španiji pa tripetinska večina,To dejstvo ni 
zanemarljivo tudi zaradi vključevanja Republike Slovenije v 
Evropsko unijo. 

2. Cilji predlagane rešitve 

S predlagano spremembo zakona bi bilo zagotovljeno, da bi bilo 
pet novih ustavnih sodnikov, za katere je predsednik Republike 
Slovenije objavil poziv za zbiranje predlogov za možne kandidate 
za sodnike Ustavnega sodišča v Uradnem listu RS z dne 8. maja 
1998, že izvoljenih z dvetretjinsko večino vseh poslancev. Štirim 
sedanjim ustavnim sodnikom namreč preneha mandat 30. oktobra 

1998, enemu pa 1. novembra 1998. Do teh datumov morajo biti 
izvoljeni novi sodniki. To pa pomeni, da je potrebno predlagano 
spremembo zakona sprejeti nemudoma in s tem predsedniku 
Republike Slovenije omogočiti, da bo imel dovolj časa za 
oblikovanje predloga kandidatov, ki bodo vsi sprejemljivi ne le za 
stranke na oblasti temveč tudi za stranke v opoziciji. Zato 
predlagatelji predlagamo, da se sprememba zakona sprejme po 
skrajšanem postopku, skladno z določbami 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora. 

3. Ocena finančnih posledic 

Ocenjujemo, da sprejem in izvajanje predlaganega zakona ne bo 
povzročilo novih obremenitev državnega proračuna. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) se v 
prvem odstavku 14. člena besedilo "z večino glasov" nadomesti 
z besedilom "z dvetretjinsko večino glasov". 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predlagani zakon v 1. členu predvideva rešitev, s katero bi za 
izvolitev ustavnih sodnikov predpisano večino vseh poslancev 
nadomestili z dvetretjinsko večino vseh poslancev. To bi dosegli s 
spremembo prvega odstavka 14. člena veljavnega zakona o 
Ustavnem sodišču. S tem bi po eni strani omogočili tudi opoziciji, 
da odločilno vpliva na izvolitev ustavnih sodnikov, po drugi strani 
pa bi z dvetretjinsko večino vseh poslancev izvoljenim sodnikom 

ne bilo več mogoče očitati odločanja glede na politične interese 
vladajoče koalicije, ki jih je izvolila zgolj s "svojimi" glasovi. S 
slednjim pa bi okrepili položaj Ustavnega sodišča kot neodvisne 
institucije. 

V 2. členu predlagamo, da zakon stopi v veljavo dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

DOLOČBA ZAKONA, KI SE SPREMINJA 

Prvi odstavek 14. člena ZUstS: 

"Sodnika ustavnega sodišča izvoli državni zbor s tajnim 
glasovanjem z večino glasov vseh poslancev." 
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Pravila 

FUNDACIJE ZA FINANCIRANJE 

INVALIDSKIH IN HDIHIANITARNIH 

ORGANIZACIJ V REPUDLIKI SLOVENIJI 

■ EPA 511 - II - 

organizacij je na 5. seji dne 1.6.1998 sprejel Pravila fundacije. 

V skladu s 13. in 21. členom Odloga o ustanovitvi Fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (Uradni 
list RS št. 9/98), v zakonitem roku pošiljajo v soglasje Pravila 
fundacije. 

Predsednik Sveta 
Janko KUŠAR, l.r.' 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S temi pravili se ureja: dejavnost fundacije, podrobnejša organizacija 
in delovanje fundacije, razpolaganje s prihodki fundacije, 
premoženje, delovanje organov fundacije in pristojnosti organov. 

2. člen 

Fundacija je pravna oseba javnega prava, ustanovljena za trajne 
in splošno koristne namene pri financiranju dejavnosti invalidskih 
in humanitarnih organizacij na celotnem območju (na državni ravni) 

FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE INVALIDSKIH 
'N HUMANITARINIH ORGANIZACIJ V RS 

ZADEVA: Soglasje k pravilom Fundacije za financi- 
ranje Invalidskih In humanitarnih organi-zaclj 
v RS 

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 

a Podlagi 11. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije 
'°venije (Ur. I. RS št. 44/96) in 13. člena Odloga o ustanovitvi 

"ndacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 
spubliki Sloveniji (Ur. I. RS št. 9/98) je svet FIHO na 5. seji dne 

16-1998 sprejel 

PRAVILA FUNDACIJE ZA 
FINANCIRANJE INVALIDSKIH IN 
humanitarnih organizacij v 

REPUBLIKI SLOVENIJI 
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Republike Slovenije, s pravicami in obveznostmi ter odgovor- 
nostmi, ki jih ima po zakonu, odloku o ustanovitvi, po teh pravilih 
in drugih predpisih. 
Fundacija je nepridobitna, njeno delo je javno. 

3. člen 

Ime fundacije: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji. 
Skrajšano ime fundacije je: Fundacija za invalidske in humanitarne 
organizacije. (FIHO). 
Sedež fundacije je v Ljubljani, Trubarjeva 77. 

4. člen 

Fundacija ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm, z grbom 
Republike Slovenije v sredini, na obodu sta izpisana ime in sedež 
fundacije. 
Fundacija ima tudi pečat premera 20 mm z enakim besedilom. 
Fundacija ima znak, ki je sestavni del imena fundacije: Sestavljen 
je iz dveh črk F, ki sta obrnjeni druga proti drugi. Ob znaku je 
zapisano polno ime fundacije. 

II. DEJAVNOST FUNDACIJE 

5. člen 

Trajne in splošno koristne dejavnosti, ki jih financira oziroma 
sofinancira fundacija so tisti programi in storitve, ki so v neposredno 
korist posameznikov, prispevajo k izboljšanju njihovega socialnega 
položaja oziroma preprečujejo poslabšanje, in k ustvarjanju 
možnosti za čim bolj neodvisno in samostojno življenje. 

6. člen 

Programi in storitve obsegajo: 
- posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij s 

katerimi prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in 
nediskriminaciji invalidov, 

- programe humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oz. blažijo 
socialne stiske in težave posameznikov in skupin, 

- naložbe v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih 
organizacij ter njihovo vzdrževanje in 

- podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij. 

7. člen 

Ivalidske organizacije so: 
- prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi 

in njihovi zakoniti zastopniki, zaradi uveljavljanja posebnih potreb 
in interesov invalidov in izvajalke posebnih socialnih programov 
in storitev, utemeljenih na značilnosti invalidnosti po posameznih 
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov. 

Dejavnosti invalidskih organizacij lahko zajemajo tudi posamezne 
sestavine dobrodelnosti in samopomoči. 

Humanitarne organizacije so: 
- organizacije za samopomoč, ki jih ustanovijo posamezniki, 

predvsem neposredno prizadeti za zagotavljanje posebnih 
potreb za čimbolj enakopravno vključevanje v življenje, 

- dobrodelne organizacije, ki jih ustanovijo človekoljubi zato, da bi 
prispevali k reševanju socialnih stisk in težav drugih oseb oz. 
da bi pomagale ljudem, katerih življenje je ogroženo. 

8. člen 

Fundacija financira oziroma sofinancira programe tistih invalidskih 
organizacij, v katerih se združujejo invalidi in njihovi zakoniti 
zastopniki iz območja celotne Republike Slovenije, ki zaradi 
prirojenih ali pridobljenih okvar in nezmožnosti ne morejo sami, 

delno ali v celoti, zadovoljevati svojih socialnih potreb, običajnega 
osebnega, družinskega in družbenega življenja. Zato potrebujejo 
posebne socialne programe in storitve, ki jih realizirajo v okviru 
programov za isto vrsto invalidnosti. 

9. člen 

Fundacija financira oziroma sofinancira programe humanitarnih 
organizacij (organizacije za somopomoč in dobrodelne 
organizacije) v katerih njihovi člani koristijo tiste socialne programe, 
ki rešujejo oz. blažijo socialne stiske in težave in so v funkciji 
ohranjevanja zdravja in spodbujajo ter omogočajo medsebojno 
pomoč. 

10. člen 

Za uporabo sredstev fundacije se upoštevajo naslednja načela: 
- dosežen nivo zdravstvenih in drugih pravic, ki so posamezni- 

kom glede na vrsto in stopnjo invalidnosti ter druge okoliščine 
zagotovljene z zakoni in drugimi predpisi, 

- vpliv invalidnosti ne glede na vzrok, na socialni položaj 
posameznika in njegove družine, ki se kaže v potrebah po 
posebnih socialnih programih, izobraževanju in usposabljanju v 
zvezi z bivanjem in zaposlovanjem ter ohranjevanjem zdravja, 

- število in socialni položaj posameznih invalidov, bolnikov in 
njihovih skupin ter zagotavljanje posebnih socialnih programov 
in storitev koristnikom z območja države preko razvite 
nacionalne mreže oziroma nacionalnih programov, 

- zagotavljanje možnosti koristnikom za izbiro ustreznih 
programov in storitev kot dopolnitev javne službe, 

- obstoječe gibalne in kumunikacijske ovire, ki onemogočajo 
normalno socialno življenje posameznim skupinam invalidov in 
bolnikov, 

- posebna potreba po informativni dejavnosti, 
- potreba po posebnih športnih, kulturnih in rekreativnih 

dejavnostih, 
• potreba po delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij, 
- potreba po naložbah v osnovna sredstva invalidskih in 

humanitarnih organizacij ter za njihovo vzdrževanje. 

Če za zgoraj navedene namene posamezni uporabniki nimajo v 
celoti zagotovljenih sredstev iz državnega proračuna, iz naslova 
zavarovanja ali drugih javnih sredstev, se lahko zanje namenijo 
tudi sredstva fundacije. 
Za izvajanje posebnih socialnih programov in storitev, za reševanje 
socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb 
posameznikov se nameni najmanj 75 odstotkov sredstev, za 
naložbe in vzdrževanje se nameni največ 25 odstotkov sredstev. 

11. člen 

invalidske in humanitarne organizacije, ki so upravičene do 
sredstev iz naslova fundacije, morajo svoje programe pripraviti 
tako, da so iz njih razvidni: 
- cilji in naloge, 
- vsebina, 
- merila za opredelitev upravičenosti, 
- število uporabnikov 
- izvajalci storitev, 
- metode izvajanja, 
- njihovo trajanje, 
- finančna vrednost, 
- višina lastnih sredstev, 
- prostovoljni prispevki ter 
- način ugotavljanja učinkovitosti in uspešnosti. 
Po zgoraj navedenih kriterjih se morajo pripraviti tudi pročila o 
uporabi sredstev. 

12. člen 

Sredstva za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
se delijo v razmerje 75 : 25 v korist invalidskih organizacij. 

poročevalec, št. 40 10 18. junij 1998 



13. člen 

Finančno ovrednotene letne delovne programe sprejema svet 
fundacije v skladu s pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo 
sredstev fundacije na podlagi letnega plana. Predhodno se 
programi usklajujejo med invalidskimi organizacijami za invalidske 
organizacije in med humanitarnimi organizacijami za humanitarne 
organizacije. 

III. NAČIN DELA IN SESTAVA ORGANOV FUNDACIJE 

14. člen 

Organi fundacije so: svet fundacije, direktor in komisije. 

15. člen 

Svet fundacije 

Fundacijo upravlja svet fundacije. Svet fundacije (v nadaljnjem 
besedilu: svet) opravlja naslednje naloge: 
- Izvoli predsednika in namestnika predsednika sveta, 
- sprejema pravila, pravilnik o merilih in pogojih za uporabo 

sredstev fundacije, poslovnik o delu fundacije in druge splošne 
akte fundacije, 

- sprejema letni program dela, finančni načrt in zaključni račun, 
- enkrat letno sprejme razporeditev sredstev fundacije, 
- določa merila in pogoje za uporabo sredstev fundacije za 

posamezne namene, 
- odloča o razporejanju sredstev za posamezne uporabnike, 
- upravlja s svojimi delnicami Loterije Slovenije, 
- upravlja s premoženjem fundacije, 
- odloča o zmanjšanju ustanovitvenega premoženja, 
- imenuje direktorja fundacije, 
- daje ustanovitelju in direktorju fundacije predloge in mnenja o 

posameznih vprašanjih, 
• imenuje člane stalnih ali občasnih komisij, 
- imenuje predstavnike v skupščino in nadzorni svet Loterije 

Slovenije d.d., 
- opravlja druge naloge, ki so določene z zakoni ali odlokom o 

ustanovitvi fundacije ali pravili in prvilnikom o merilih in pogojih 
za uporabo sredstev fundacije. 

16. člen 

Predsednik sveta 

Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed sebe za mandat, ki 
velja za člane sveta. Kadidata za predsednika sveta predlagajo 
člani sveta. Postopek o imenovanju in razrešitvi predsednika in 
njegovo izvolitev podrobneje ureja poslovnik o delu fundacije. 

17. člen 

Predsednik sveta predstavlja svet in vodi njegovo delo. Za svoje 
delo je odgovoren svet fundacije. 
Predsednik sveta: 
- sklicuje in vodi seje sveta, 
- skrbi za izvrševanje sklepov sveta, 
- skrbi za izvajanje pravil, pravilnika o merilih in pogojih za uporabo 

sredstev fundacije in drugih aktov sveta, 
- obvešča javnost o delu sveta, 
- opravlja druge naloge v skladu s sklepi sveta. 

18. člen 

Namestnik predsednika sveta 

Svet fundacije izmed svojih članov izvoli namestnika predsednika 
sveta fundacije po enakem postopku in za isto mandatno obdobje 

kot velja za predsednika. 

19. člen 

Namestnik predsednika sveta nadomešča predsednika sveta v 
njegovi odsotnosti ali po pooblastilu predsednika sveta. 

20. člen 
. V*' 

Seje sveta 

Svet dela na sejah in deluje na rednih, izrednih in korespondenčnih 
sejah. 

Predsednik sveta skliče redne seje sveta in pošlje predlog 
dnevnega reda članom sveta 10 dni, gradivo za seje pa najmanj 
8 dni pred dnevom določenim za sejo. 
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi predsednik sveta v 
sodelovanju z direktorjem fundacije, v skladu s programom dela 
fundacije, s sklepi fundacije oziroma s predlogi članov sveta. 
Predsednik in člani sveta lahko izjemoma predlagajo posamezne 
točke dnevnega reda in izredne seje tudi na sami seji. 
Predsednik je dolžan sklicati sejo najmanj dvakrat letno. O seji 
sveta se sestavi zapisnik. 

21. člen 

Izredno sejo lahko skliče predsednik sveta na svojo pobudo, 
mora pa jo sklicati na pisno zahtevo najmanj desetih članov sveta 
oziroma direktorja. V tem primeru mora predsednik sveta sklicati 
izredno sejo sveta, najkasneje 15 dni po prejeti zahtevi, na 
dnevnem redu seje pa so točke, ki obravnavajo zahtevano 
problematiko. 

22. člen 

V nujnih primerih, ko ni mogoče sklicati seje sveta, lahko svet 
odloča na korespondenčni seji s pisnim glasovanjem. 
Predsednik sveta pošlje gradivo za korespondenčno sejo članom 
sveta, ter navede, komu in kdaj naj sporočijo svoje stališče in 
pripombe. Rok za sporočanje pisnih stališč in pripomb ne sme biti 
krajši od 48 ur. Če več kot polovica članov sveta pisno sporoči, 
da nima pripomb in da se strinja s predloženim sklepom, je gradivo 
oziroma sklep sprejet. 

O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, ki se obravnava na 
prvi naslednji redni seji. 

23. člen 

Odločanje 

Svet veljavno odloča, če se seje udeleži večina članov. Odločitev 
sprejema z večino glasov prisotnih članov, razen v naslednjih 
primerih: pravila in spremembe pravil sveta, pravilnik o merilih in 
pogojih za uporabo sredstev fundacije ter njegove spremembe, 
imenovanje in razrešitev predsednika sveta fundacije, direktorja 
fundacije in komisije, odločitve o zmanjšanju ustanovitvenega 
premoženja, kjer pa sprejema z večino glasov vseh članov sveta. 

Direktor 
24. člen 

Direktor je poslovnodni organ fundacije. Direktor opravlja 
naslednje naloge: 
- organizira in vodi poslovanje fundacije, 
- predstavlja in zastopa fundacijo, 
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- odgovoren je za zakonitost njegovega dela, 
- poroča svetu fundacije o svojem delu, 
- predstavlja letno poročilo o delo in finančnem poslovanju fundacije 

Državnemu zboru, 
- opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet. 

25. člen 

Direktor kot poslovodni organ fundacije ob soglasju sveta, za 
potrebe fundacije sklepa pogodbe s fizičnimi in pravnimi osebami 
za strokovna, tehnična in administrativna opravila funkcije. 

26. člen 

Direktorja imenujejo na predlog predsednika ali namestnika člani 
sveta za mandatno dobo 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. 
Izvoljen je z večino glasov vseh članov sveta. K imenovanju 
direktorja daje soglasje Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje: 
- da ima visoko strokovno izobrazbo, 
- da ni član sveta, 
- je državljan Republike Slovenije, 
- da ima organizacijske sposobnosti in vsaj 5 letne izkušnje na 

področju vodenja, 
- da pozna področje dela in ima vsaj 5 letne izkušnje na področju 

delovanja invalidskih in humanitarnih dejavnosti. 

V primeru razrešitve direktorja, svet funkcije do imenovanja 
novega direktorja, imenuje v.d. direktorja fundacije. 

27. člen 

Direktor se mora udeleževati sej sveta. 

Direktor lahko predlaga predsedniku ali namestniku sveta sklic 
redne ali izredne seje in predlaga obravnavo določenih gradiv. 

V primeru, da predsednik ali namestnik predsednika sveta seja 
ne skliče v roku 14 dni, skliče sejo direktor in jo tudi vodi. 

28. člen 

Direktor lahko s sredstvi fundacije upravlja samo za namen in v 
obsegu, ki jih je opredelil svet s svojimi sklepi. 

29. člen 

Razrešitev predsednika in namestnika sveta fundacije ter 
direktorja fundacije lahko predlaga najmanj 10 članov sveta 
fundacije. Predlog za razrešitev mora biti obrazložen pisno. 
Predsednik, namestnik in direktor so razrešeni, če je za razrešnico 
glasovala večina članov sveta. 

30. člen 

Komisije 

Komisije so stalne ali občasne. Komisije pripravljajo predloge gradiv 
za seje. Pri tem sodelujejo z direktorjem, predsednikom in 
namestnikom sveta fundacije. Pri svetu delujejo naslednje komisije: 
- komisija za pripravo pravil fundacije, za pripravo pravilnika o 

merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije, 
- komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev 

sredstev invalidskih organizacij, 
- komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev 

sredstev humanitarnih organizacij. 

Fundacija ima lahko tudi občasne komisije. 

31. člen 

Komisije imajo 7 članov izmed članov sveta fundacije, ki jih 
predlaga, imenuje in razreši svet fundacije. Mandatno dobo članov 
komisije določi svet fundacije ob njihovem imenovanju. 

Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika z večino glasov. 

32. člen 

Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z 
direktorjem. 
Člani komisije so za svoje delo odgovorni svetu. 

IV. MERILA IN POGOJI ZA IZPLAČEVANJE SEJNIN, 
POVRAČIL STROŠKOV TER DRUGIH IZPLAČIL 

33. člen 

Člani sveta so za udeležbo na rednih in izrednih sejah sveta 
fundacije ter komisij upravičeni do sejnine, povračila potnih 
stroškov in dnevnic. 

Sejnine za udeležbo na sejah sveta in komisijo znašajo 12 
odstotkov minimalne bruto plače Republiki Sloveniji. 

Predsednik sveta in namestnik predsednika sveta (kadar vodi 
sejo sveta) sta upravičena do sejnine, ki za 50 odstotkov presega 
sejnino članov sveta. 
Predsedniki komisije pa so upravičeni do sejnine, ki za 20 % 
presega sejnino članov sveta fundacije. 

34. člen 

Direktor opravlja delo nepoklicno največ do 80 ur mesečno. Za 
svoje delo prejema neto mesečno nagrado, ki jo določi svet 
fundacije, vendar ne sme presegati 2 minimalnih bruto plač v 
Republiki Sloveniji. 

35. člen 

Za povračilo potnih stroškov ter izplačilo dnevnic za službena 
potovanja se uporabljajo zneski povračil, nadomestil in drugih 
prejemnikov za zaposlene v državnih organih, ki jih določi 
ministrstvo pristojno za upravo. 

36. člen 

Za opravljanje strokovnih in tehnično administrativnih opravil se 
za potrebe fundacije lahko zaposli ustrezno število strokovnih in 
administrativnih delavcev. Sistemizacijo nalog in opravil, pogoje, 
ki jih mora izpolnjevati kandidat za zaposlitev in višino plače, 
določi na predlog direktorja svet fundacije. 

37. člen 

Svet fundacije na predlog direktorja lahko sprejme sklep, da se 
za nekatera strokovna opravila (finančno računovodstvo, pravna 
idr.) s podjetjem ali posamezniki sklene pogodba o delu ali avtorska 
pogodba. Podrobnejše pogoje in merila za sklepanje pogodb določi 
svet. 
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V. PREMOŽENJE IN SREDSTVA ZA DELOVANJE 
FUNDACIJE 

38. člen 

Ustanovitveno premoženje fundacije predstavlja 40 % navadnih 
imenskih delnic, ki jih na podlagi 1. člena Zakona o lastninskem 
preoblikovanju Loterije Slovenije (Ur. List RS št. 44/96 in 47/97) 
Loterija Slovenije p.o. po preoblikovanju v delniško družbo prenese 
v last in posest fundacije. 

Vrednost ustanovitvnega premoženja se lahko na podlagi 7. člena 
Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. 

39. člen 

Fundacija upravlja z ustanovitvenim premoženjem tako, da se 
njegova vrednost ne zmanjša, razen če tako zaradi izjemnega 
položaja odloči svet fundacije in k tej odločbi da soglasje državni 
zbor Republike Slovenije. 

40. člen 

Fundacija upravlja s sredstvi, ki jih pridobi s plačevanjem dajatev 
za prirejanje iger na srečo po določbah Zakona o igrah na srečo, 
(Ur. List RS št. 27/95), in sicer: 

• s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger 
na srečo in sicer 80 % sredstev, doseženih s plačilom 
koncesijskih dajatev za trajno prirejanje številčne loterije, loterije 
s trenutno znanim dobitkom in lota ter 20 % sredstev doseženih 
s plačilom koncesijske dajatve za trajno prirejanje športne 
napovedi, druge športne stave in kviz loterije, 

' s plačili koncesijskih dajatev v višini 2 % za prirejanje posebnih 
iger na srečo, 

• s plačili dajatev za občasno prirejanje iger na srečo, 
- od dobička - dividend d.d. Loterije Slovenije, 
- od sredstev, ki jih pridobiva z darili, volili in drugimi prihodki. 

41. člen 

Fundacija mora voditi poslovne knjige ter izdelati letno poročilo v 

skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in izdelavo 
računovodskih poročil za zavode. 

Enkrat letno, do konca marca, je fundacija dolžna predložiti 
poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem 
letu Državnemu zboru Republike Slovenije, ministrstvu, 
pristojnemu za področje delovanja invalidskih in humanitarnih 
organizacij in Uradu Vlade Republike Slovenije za invalide. 

Finančni nadzor nad poslovanjem fundacije opravlja Računsko 
sodišče. 

Finančno poslovanje poteka preko žiro računa fundacije. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

42. člen 

Fundacija preneha, če premoženje ne zadošča za nadaljnja 
izpolnjevanja namena fundacije in v drugih primerih, ko ustanovitelj 
ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji obstoj fundacije. O prenehanju 
fundacije odloči ustanovitelj Republika Slovenija. 

43. člen 

Iz sredstev FIHO se začasno, do sprejetja nove zakonodaje, ki 
bo uredila delovanje invalidskih iin humanitarnih organizacij, 
financirajo tiste invalidske in humanitarne organizacije, ki so bile 
financirane iz loterijskih sredstev na dan konstituiranja FIHO to je 
9.3.1998. 

44. člen 

Ta pravila so sprejeta z večino glasov vseh članov sveta in stopijo 
v veljavo, ko pridobijo soglasje Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Štev. 273/77 
Ljubljana, 1.6.1998 

Predsednik sveta FIHO: 
Janko Kušar, l.r. 
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Pravila 

FUNDACIJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V 

REPURLIKI SLOVENIJI 

- EPA 482 - II - 

FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 
V RS 
LJUBLJANA, TRUBARJEVA 77 

ZADEVA: Soglasje k pravilom fundacl|e za financi- 
ranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji 

Svet fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji je na svoji 9. seji dne 2.6.1998 obravnaval pripombe 

na pravila, ki jih je posredovala Komisija Državnega zbora za 
nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije, ter sprejel 

SKLEP: Glede na pripombe Komisije Državnega zbora za 
nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacijo svet 
soglasno sprejme spremembo pravil fundacije. 

V obravnavo pošilja dopolnjena pravila fundacije (priloga 1). 

Pripravil: 
Gregor Jurak 
direktor fundacije 

Tone Vogrinec, l.r. 
predsednik sveta fundacije 

Na podlagi 23. člena odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje 
športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) 
je svet fundacije na 9. seji dne 2.6.1998 sprejel 

PRAVILA FUNDACIJE ZA 
FINANCIRANJE ŠPORTNIH 

ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravila določajo znak fundacije, urejajo organizacijo fundacije, 
način dela organov in strokovnih teles fundacije, pravila postopka 
sprejemanja odločitev pri izvajanju dejavnosti, pogoje in postopek 
imenovanja predsednika, podpredsednika, direktorja ter članov 
strokovnih komisij fundacije ter merila in pogoje za izplačevanje 
sejnine in povračila drugih stroškov za člane organov fundacije. 
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2. člen 

Fundacija je pravna oseba javnega prava s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, ki jih ima po zakonu, odloku o 
ustanovitvi, po teh pravilih, pravilniku o merilih in pogojih za uporabo 
sredstev fundacije in drugih splošnih aktih. 

3. člen 

Fundacija ima znak, ki je sestavni del imena fundacije. Znak 
fundacije je sestavljen iz črk F in Š ter dveh debelih puščic; prva 
izhaja iz dna črke Š in se v polkrožnem loku končuje v dnu črke 
F, druga pa izhaja iz vrha črke F in se v polkrožnem loku končuje 
kot strešica črke Š. 

II. ORGANI FUNDACIJE 

4. člen 

Organi fundacije so svet fundacije, direktor in strokovne komisije. 

5. člen 

1. Svet fundacije 

Svet fundacije (v nadaljnjem besedilu: Svet) upravlja fundacijo in 
opravlja naloge, določene v 20. členu odloka o ustanovitvi fundacije 
za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v 
nadaljnjem besedilu: odlok). 

6. člen 

Predsednik sveta 

Predsednika sveta izvolijo člani izmed sebe na redni seji, ki se 
opravi najkasneje v 30 dneh od imenovanja članov sveta. 
Predsednika sveta izvolijo člani sveta z večino glasov vseh članov. 

Kandidata za predsednika sveta predlagajo člani sveta. Glasuje 
se tajno z glasovnicami. Če je za predsednika sveta predlaganih 
več kandidatov, se kandidate uvrsti na glasovni listič po 
abecednem redu. Če v prvem glasovanju nihče ne dobi večine 
glasov, se na listo za drugo glasovanje uvrstita tista dva, ki sta v 
prvem glasovanju prejela največ glasov. Če nobeden od kandidatov 
v drugem krogu ne dobi večine glasov vseh članov sveta, je za 
predsednika sveta izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino glasov 
navzočih članov. 

7. člen 

Predsednik sveta predstavlja svet in vodi njegovo delo. 

Predsednik sveta zlasti: 
- sklicuje in vodi seje sveta, 
- skrbi za izvrševanje sklepov sveta, 
- skrbi za izvajanje pravil, pravilnika o merilih in pogojih za uporabo 

sredstev fundacije in drugih aktov sveta, 
- obvešča javnost o delu sveta fundacije, 
- opravlja druge naloge v skladu s sklepi sveta. 

Predsednik sveta je za svoje delo odgovoren svetu. 

8. člen 

Razrešitev predsednika lahko predlagajo najmanj trije člani sveta. 
Predlog za razrešitev mora biti obrazložen pisno. Predsednik je 
razrešen, če je za razrešnico glasovala večina navzočih članov 
sveta. 

Podpredsednik sveta 

9. člen 

Podpredsednika sveta izvolijo člani izmed sebe na redni seji z 
večino glasov vseh članov sveta. 

Kandidata za podpredsednika sveta predlagajo člani sveta. Glasuje 
se tajno z glasovnicami. Če je za podpredsednika sveta predlaganih 
več kandidatov, se kandidate uvrsti na glasovni listič po 
abecednem redu. Če v prvem glasovanju nihče ne dobi večine 
glasov, se na listo za drugo glasovanje uvrstita tista dva, ki sta v 
prvem glasovanju prejela največ glasov. Če nobeden od kandidatov 
v drugem krogu ne dobi večine glasov vseh članov sveta, je za 
podpredsednika sveta izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino glasov 
navzočih članov. 

10. člen 

Podpredsednik sveta pomaga predsedniku sveta pri njegovem 
delu in opravlja v dogovru z njim posamezne naloge iz njegove 
pristojnosti. Če je predsednik sveta zadržan ali iz drugih razlogov 
ne more opravljati svoje funkcije, ga nadomešča podpredsednik. 

11. člen 

Razrešitev podpredsednika lahko predlagajo najmanj trije člani 
sveta. Predlog za razrešitev mora biti obrazložen pisno. 
Podpredsednik je razrešen, če je za razrešnico glasovala večina 
navzočih članov sveta. 

Odločanje 

12. člen 

Svet odloča na sejah. 

Svet veljavno odloča, če se seje udeleži večina članov in sprejema 
odločitve z večino glasov prisotnih članov. 

Svet z večino glasov vseh članov sprejme pravila fundacije in 
pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije. 

Glasovanje 

13. člen 

Glasovanja so javna, razen tistih, za katera svet z večino glasov 
odloči, da so tajna, in glasovanja o volitvah. 

2. Direktor 

14. člen 

Poslovodni organ fundacije je direktor. 

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje: 

- da ima visoko izobrazbo, 
- da ni član sveta, 
- je državljan Republike Slovenije, 
- ima izkušnje pri vodenju. 

15. člen 

Direktorja fundacije (v nadaljnjem besedilu: direktor) imenujejo 
člani sveta na redni seji sveta na podlagi javnega razpisa. Če 
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javni razpis ni uspešen, se ponovi. Če je za direktorja prijavljenih 
več kandidatov in v prvem glasovanju noben ne dobi večine, se 
na listo za drugo glasovanje uvrstita tista dva, ki sta v prvem 
glasovanju prejela največ glasov. Direktorja izvolijo člani sveta s 
tajnimi glasovnicami z večino glasov vseh članov sveta. Kandidati 
so na glasovnem lističu razvrščeni po abecednem vrstnem redu. 
če nobeden od kandidatov v drugem krogu ne dobi večine glasov 
vseh članov sveta, se razpis takoj ponovi. 

16. člen 

Kadar zaradi neuspešnega razpisa ali zaradi razrešitve direktorja 
ni mogoče pravočasno imenovati direktorja, svet imenuje vršilca 
dolžnosti direktorja. Kandidate predlagajo člani sveta. 

Za v.d. direktorja je lahko predlagan kandidat, ki izpolnjuje pogoje 
iz 14. člena pravil. Kandidat je imenovan z večino glasov navzočih 
članov sveta do imenovanja direktorja, vendar najdlje za dobo 
enega leta. 

17. člen 

Direktor lahko s sredstvi fundacije razpolaga samo za namen in 
v obsegu, ki jih je opredelil svet s svojimi sklepi. 

Direktor je odgovoren za razpolaganje s sredstvi fundacije v 
skladu z odlokom. 

Omejitev porabe sredstev za poslovanje se lahko spreminja glede 
na potrebe fundacije, vendar mora direktor skrbeti, da višina 
sredstev, potrebnih za poslovanje fundacije, ne ogroža 
premoženja, potrebnega za izpolnjevanje namenov fundacije. 

18. člen 

Če sklep sveta ni v skladu z zakoni ali drugimi podzakonskimi 
akti, direktor o tem pisno obvesti svet. V primeru, da svet vztraja 
pri izvršitvi takšnega sklepa, direktor pisno obvesti ustanovitelja. 

19. člen 

Direktor pripravi predlog letnega programa dela, predlog pravilnika 
o merilih in pogojih za uporabo sredstev ter predloge drugih 
splošnih aktov fundacije. 

20. člen 

Če direktor ne izpolnjuje nalog, določenih z odlokom oziroma s 
pravili, ga svet lahko predčasno razreši. Razrešitev direktorja 
lahko predlagajo najmanj trije člani sveta. Predlog za razrešitev 
mora biti obrazložen pisno. Direktorje razrešen, če za razrešnico 
glasuje večina navzočih članov sveta in k njegovi razrešitvi da 
soglasje Državni zbor. 

3. Strokovne komisije 

21. člen 

Strokovne komisije pripravljajo predloge gradiv za seje. Pri tem 
sodelujejo z direktorjem. Pri svetu delujejo strokovne komisije za: 

- športne dejavnosti, 
- gradnjo športnih objektov, 
- raziskovanje in razvoj športa in 
- založništvo v športu. 

22. člen 

Strokovna komisija ima najmanj tri člane iz vrst članov fundacije. 

Kandidate za člane strokovne komisije predlaga svet. Mandatna 
doba članov strokovne komisije poteče s potekom mandata sveta, 
ki jih je imenoval. 

Člani strokovne komisije izmed sebe z večino glasov izvolijo 
predsednika. 

III. IZPLAČEVANJE SEJNIN IN POVRAČILO 
STROŠKOV 

23. člen 

Člani sveta in direktor imajo za udeležbo na rednih in izrednih 
sejah sveta pravico do izplačila sejnine. 

Člani sveta, direktor in člani strokovne komisije, ki sodelujejo na 
sejah strokovne komisije, imajo pravico do izplačila sejnine. 

Člani sveta, direktor in člani strokovnih komisij imajo pravico do 
povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, 
dejanski stroški prevoza, stroški prenočevanja). 

V. POGODBENA RAZMERJA 

24. člen 

Direktor kot poslovni organ fundacije za potrebe fundacije (pravno, 
finančno svetovanje, strokovno svetovanje s področja športa 
itd.) sklepa pogodbe s fizičnimi in pravnimi osebami na podlagi 
sklepov sveta. 

25. člen 

Na predlog direktorja svet fundacije z večino glasov odloča o 
sistemizaciji delovnih mest glede na potrebe fundacije. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

26. člen 

Določbe 15. člena teh pravil ne veljajo za prvo imenovanje direktorja 
po ustanovitvi fundacije, če kandidat izpolnjuje pogoje. 

27. člen 

Organizacija in način dela organov fundacije se uredi s 
poslovnikom, ki ga sprejme svet fundacije, 

28. člen 

Spremembo pravil lahko predlagajo najmanj trije člani sveta in 
direktor. O predlogu za spremembo pravil glasujejo člani sveta na 
redni seji. Sprememba pravil mora biti sprejeta z večino glasov 
vseh članov sveta. Pravila stopajo v veljavo, ko da k njim soglasje 
Državni zbor Republike Slovenije. 

29. člen 

Ta pravila so sprejeta z večino glasov vseh članov in stopijo v 
veljavo, ko da k njim soglasje Državni zbor Republike Slovenije 

Ljubljana, 2.6.1998 

Predsednik sveta fundacije 
Tone Vogrinec, l.r. 

18. junij 1998 17 poročevalec, št. 40 



  
. '. i! BELEŽKE 

- 

. 

> 

■ 

. 

■ 

1 

■ 
>'■■■■■ ">'1 ■■i.--" • : 

- 

!. n : 

■ 

. 

. 

18 18. junij 1998 



Sklep 

VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O 

SODELOVANJU ENOTE VOJAŠKE 

POLICIJE SLOVENSKE VOJSKE V 

MIROVNI OPERACIJI "JOINT FORGE" 

(KOVAČNICA MIRU) 

- EPA 513 - II - 

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi sklep Vlade Republike v mirovni operaciji "Joint Forge" (Kovačnica miru) v potrditev. 
Slovenije o sodelovanju enot vojaške policije Slovenske vojske 

Borut Šuklje, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

Vlada Republike Slovenije je na 64. seji dne 4. junija 1998 pod 
točko 21C obravnavala predlog za sodelovanje enote vojaške 
policije Slovenske vojske v mirovni operaciji "Joint Forge" 
(Kovačnica miru) in sprejela naslednji 

sklep: 

Vlada Republike Slovenije je sklenila, da enota vojaške policije 
Slovenske vojske v velikosti voda, 22 vojaških policistov s 
petimi (5) terenskimi vozili in dvema (2) bojnima oklepnima 
voziloma sodeluje v mednarodni operaciji "Joint Forge" 
(Kovačnica miru) predvidoma od septembra 1998 dalje. 

Vlada Republike Slovenije pošlje svojo odločitev v potrditev 
Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je naložili Ministrstvu za finance, da 
s pristojnimi ministrstvi prouči način zagotavljanja sredstev 
za pokritje stroškov sodelovanja v mednarodni operaciji "Joing 
Forge" v predvideni višini 67.840.000 SIT 

Borut Šuklje, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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OBRAZLOŽITEV 

SODELOVANJE ENOTE VOJAŠKE POLICIJE 
SLOVENSKE VOJSKE V MIROVNI OPERACIJI "JOINT 
FORGE" (KOVAČNICA MIRU) 

Predstavniki Republike Slovenije so ob različnih priložnostih izrazili 
pripravljenost za nadaljevanje sodelovanje Republike Slovenije v 
mirovni operaciji SFOR. Vrhovni poveljnik zavezniških sil za Evropo 
je pripravil Operativni načrt 10407 "Joint Forge" za potrditev 
Sevemoatlantskem svetu (NAC). 

Pričakuje se, da bodo države, ki sodelujejo v SFOR-u potrdile 
načrt in s tem omogočile nadaljevanje operacije v BiH ter najavile 
interes za nadaljevanje sodelovanja v operaciji. 

Generalštab Slovenske vojske je bil po vojaški liniji Nata obveščen 
o dodatnih potrebah po 43 častnikih in podčastnikih v različnih 
poveljevalnih strukturah ter potrebah policijskih izvedencev in 
vojaški policiji. Informacijo o mednarodni specializirani enoti (MSU) 
prilagamo. 

Minstrstvo za obrambo predlaga, da se operacije Joint Forge 
udeleži enota vojaške policije Slovenske vojske v velikosti voda 
vojaške policije Slovenske vojske (kar pomeni 22 vojaških 
policistov s petimi terenskimi vozili in dvema bojnima oklepnima 
voziloma) v okviru sestave karabinjerske enote Italijanske vojske. 

Karabinjerske enote Italijanske vojske se elitne enote Italijanske 
vojske, ki opravljajo tako naloge vojaške policije v enotah Italijanske 
vojske, kot tudi naloge s področja javne varnosti, ko so s posebnim 
dokumentom pridodane Ministrstvu za notranje zadeve Republike 
Italije. 

Vojaški policisti SV so za opravljanje nalog osnovno usposobljeni 
in izurjeni. Vsi, razen novosprejetih voijaških policistov, imajo 
uspešno zaključen tečaj za izvajanje pooblastil, katerega smo do 
sedaj izvajali dvakrat letno v sodelovanju s Centrom vojaških šol 
in Izobraževalnim centrom MNZ. Za izvajanje nalog v operaciji 
"Joint Forge" bi morali izvesti dodatna usposabljanja poveljnikov 
vojaške policije. 

Ministrstvo za ,zunanje zadeve ocenjuje, da je sodelovanje 
Slovenske vojske v operaciji "Joint Forge"z vodom vojaške policije 
pomembno v luči krepitve slovenske kredibilnosti pri prevzemanju 
soodgovornosti za krepitev varnosti in stabilnosti na področju 
jugovzhodne Evrope, s tem pa tudi naših možnosti za včlanitev v 
Nato. 

Ministrstvo za zunanje zadeve meni, da je pri obravnavi gradiva 
potrebno upoštevati omejitve, ki izhajajo iz Resolucije o izhodiščih 
zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 
71/93 un 2/94). Navedena resolucija v 12. toči pravi: "V procesu 
vključevanja v evropske in druge mednarodne gospodarske in 
politične povezave, Republika Slovenija prevzema hkrati vse 
pravice in odgovornosti, ki jih te povezave terjajo na obrambnem 
področju, razen zagotavljanja mirovnih sil v prostoru bivše 
Jugoslavije do končanja sedanje krize...". Ministrstvo za zunanje 
zadeve ocenjuje, da so te omejitve presežene. Že pri vključevanju 
Republike Slovenije v operacijo SFOR (decembra 1996) je bilo 
Ministrstvo za zunanje zadeve mnenja, da operacija SFOR pomeni 
podporo izvajanju civilnega dela Daytonskih mirovnih sporazumov. 
Mandat mednarodnih sil, ki so izvajale operacije IFOR, je bil 
vzpostavitev miru v BiH. Ta mandat je izpolnjen. 

Glede na karakter sodelovanja Republike Slovenije v mirovni 
operaciji "Joint Forge" pa Ministrstvo za zunanje zadeve meni, 
da je odločitev o sodelovanju potrebno predhodno potrditi v 
Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Za sodelovanje v operaciji je potrebno zagotoviti dodatna finančna 
sredstva za bojno usposobitev bojih oklepnih vozil v višini 
5.000.000 sit ter finančna sredstva za neposredne stroške (plače, 
materialni stroški, prehrana in vzdrževanje tehnike) v višini 
15.710.000 sit mesečno; v primeru sodelovanja od septembra 
1998 dalje to znaša skupja 62.840.000 sit v letu 1998. 

Ministrstvo za obrambo predlaga, da se sredstva za sodelovanje 
v operaciji "Joint Forge" v letu 1998 v skupni višini 67.840.000,00 
sit (5.000.000 sit + 62.840.000 sit) zagotovijo iz tekoče 
proračunske rezerve. 
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POSLANSKI POBUDI 

)    

POBUDA 
skupine poslancev PS ZLSD s prvopodpisanim 
Miranom Potrčem za pripravo predloga Zakona o 
progresivnem obdavčevanju premoženja - z dne 
1/4-1998 

Sopodpisniki pobude: 
Borut Pahor, Janko Veber, Aurelio Juri, Bojan Kontlč, Ferl 
Horvat, dr. Ciril Ribičič In Boris Sovič; 

'zhajajoč iz Ustave Republike Slovenije je Slovenija pravna 
in socialna država, v kateri zakon določa način pridobivanja 
in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena 
gospodarska, socialna in ekološka funkcija. Na tej podlagi 
dajemo poziv Vladi Republike Slovenije, da Državnemu zboru 
Predloži ZAKON O PROGRESIVNEM OBDAVČENJU 
PREMOŽENJA (TUDI Z DENACIONALIZACIJO PRIDOBL- 
JENO PREMOŽENJE JE TREBA OBDAVČITI) 

) Republika Slovenija zaradi prevlade liberalnega koncepta 
usmerjanja gospodarstva In družbe z vsakim dnem bolj 
izgublja mnoge pridobitve socialne države: 

- število nezaposlenih je po štirih letih spet preseglo 130.000, 
brez upanja In realnih napovedi, da bi se kmalu bistveno 
zmanjšalo, 

- skoraj polovica nezaposlenih je že postala trajni presežek, 
brez realnih možnosti za stalno zaposlitev, 

- socialne razlike se po vseh kazalcih iz leta v leto 
povečujejo. Vse manjša skupina prebivalstva prejema vse 
višje dohodke, cca 15% prebivalstva pa že živi pod pragom 
revščine, 

- mlade družine nimajo možnosti za pridobitev neprofitnega 
najemnega stanovanja, najemnine na prostem trgu 
stanovanj pa že presegajo polovico povprečne mesečne 
neto plače na zaposlenega, 

- zdravstveno varstvo dejansko ni več enako dostopno vsem 

prebivalcem, preventivno zdravstveno varstvo, posebej 
varstvo pri delu pa Je vse bolj zapostavljeno, 

- napovedana reforma pokojninskega sistema bo bistveno 
otežila upokojevanje in zmanjšala socialno varnost 
upokojencev. 

II. 

Vse oblike privatizacije bivše družbene lastnine ustvarjajo 
majhno skupino bogatih, od katerih mnogi že lahko žive od 
kapitalskih dohodkov ter veliko večino brez omembe 
vrednega premoženja, ki si morajo svojo dnevno eksistenco 
zagotavljati zgolj s prodajo svojega dela: 

- vsem državljankam In državljanom Je bila s certifikati 
zagotovljena le ena desetina vsega premoženja v državi. 
Pomemben del vrednosti certifikatov ni niti formalno pokrit 
z ustrezno lastnino, realna vrednost certifikatov pa je 
praviloma mnogokrat nižja od nominalne. Le redki 
zaposleni v nekaj uspešnih podjetjih so si zagotovili 
delnice v realni ali povečani vrednosti vloženih certifikatov, 

- denaclonalizacijski upravičenci bodo v realni vrednosti - 
to je v naravi - prejeli skora| četrtino vsega premoženja v 
državi. Velik del tega premoženja bo prejelo nekaj deset 
največjih denaclonallzacijskih upravičencev, med njimi tudi 
rimokatoliška cerkev In potomci bivših lastnikov, ki stalno 
prebivajo v tujini, 

- od denacionalizacije so Imeli najmanjšo korist majhni 
upravičenci, posebej za vrnitev obdelovalne zemlje, ki se 
vrača najbolj počasi. Veliko vprašanje je, kdaj in koliko je 
bo sploh vrnjene tistim, ki bi jo potrebovali za delo in 
preživljanje. Zato pa se z vračilom premoženja v naravi 
potomcem bivših lastnikov, ki vrnjenega premoženja ne 
uporabljajo za lastno gospodarsko dejavnost, ustvarjajo 
skupine novih lastnikov, ki pridobljeno premoženje 
preprodajajo ali dajejo v najem po izjemno visokih 
najemninah, na vaseh pa se celo obnavljajo vinlčarski 
odnosi. Denacionalizirano premoženje in zaslužki z njim 
so praviloma neobdavčeni. 
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III. 

Država je majhnemu številu državljanov vrnila premoženje, 
pred desetletji odvzeto njihovim prednikom, veliki večini 
državljanov pa skoraj v celoti razvrednotila njihovo delo in 
prispevek k ustvarjanju družbenega bogastva. Še več, te 
državljane in njihove potomce je obremenila z obveznostjo 
tbiranja dodatnih sredstev za plačilo odškodnin v primerih, 
kjer premoženje nI moglo biti vrnjeno v naravi. 

IV. 

Slovenija je že vstopila v polje svobodne konkurence znanja, 
dela In kapitala. Z vstopanjem v evropske Integracije se bo 
ta konkurenca še bistveno povečala. Toda za tržno tekmo In 
konkurenco država s svojimi odločitvami vsem državljankam 
In državljanom ni ustvarila niti približno enakopravnih 
pogojev. Peščico je privilegirala na vse načine, večini pa 
ponudila le čim cenejšo prodajo lastnega znanja In dela. 

V. 

Da bi vsaj deloma popravili storjene napake, da bi vsaj deloma 
razbremenili gospodarstvo in državljane visokih davčnih 
obveznosti, da bi si pridobili dodaten kapital za razvoj, 
ustvarjanje novih delovnih mest, Izgradnjo neprofitnih In 
aoolalnlh stanovanj ter reševanje drugih nalog socialne 
države zahtevamo, da Vlada Republike Slovenije takoj 
pripravi in Državnemu zboru predloži zakon o progresivnem 
Obdavčenju premoženja. 

Z zakonom naj posebej zajame velike dohodke od rente za 
Oddajanje premoženja v najem, velike dohodke od prodaje 
premoženja, posebej naj obdavči premoženje, ki nI v 
gospodarski funkciji, zagotovi naj enak položaj v sistemu 
Obdavčenja za verske skupnosti in uspešnejše pobiranje 
davkov. Vlada naj vsaj na ta način prispeva k temu, da se 
nesprejemljive socialne razlike, ki ne temeljijo na delu In ki 
•o zgolj plod napačnih odločitev države ne bi več 
nesorazmerno povečevale in da bi se vsaj v bodoče v večji 
meri uveljavljala tudi socialna funkcija lastnine. 

ODGOVOR IN MNENJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

V pobudi je skupina poslancev zahtevala naj se z zakonom o 
progresivnem obdavčenju premoženja zajame velike dohodke 
od renle za oddajanje premoženja v najem, velike dohodke od 
prodaje premoženja, posebej pa naj se obdavči premoženje, ki ni 
v gospodarski funkciji. Na ta način naj bi se zagotovil enak položaj 
v sistemu obdavčenja za verske skupnosti in obenem uspešnejše 
pobiranje davkov. Vsi zgoraj našteti predlogi bi pripomogli k 
zmanjševanju socialnih razlik, s tem pa bi se v bodoče bolj 
uveljavljala socialna funkcija lastnine. 

V Republiki Sloveniji se je davčni sistem dograjeval vse od leta 
1990 dalje. V tem obdobju so bile sprejete nove ureditve na področju 
obdavčitve dohodkov fizičnih in pravnih oseb. V pripravi je 
prilagoditev sistema na področju obdavčitve premoženja novim, 
tržno-ekonomskim razmeram. 

Prav tako je v pripravi nov zakon o dohodnini, s katerim se bo 
razširila obdavčitev rezidentov po svetovnem dohodku, razširila 
pa s« bo tudi davčna osnova na vse vire dohodkov. Določena 

bodo pravila, ki bodo onemogočala izogibanje plačila davka. Tako 
bo dosežena popolnejša uskladitev sistema fizičnih in pravnih 
oseb ter uskladitev z mednarodnimi standardi v smislu celovite 
prenove sistema dohodnine. 

Ker je Vlada Republike Slovenije pripravila predlog zakona o davku 
na nepremičnine in ga uvrstila v program dela za leto 1998, vam 
v nadaljevanju posredujemo izhodišča in razloge za sprejem 
omenjenega zakona: 

Predlog novega zakona s področja obdavčevanja premoženja 
se bo v Republiki Sloveniji bolj približeval srednjeevropskemu 
modelu in bo v prvi fazi zajele zemljišča in stavbe. Torej bo šlo za 
obdavčevanje stavb in zemljišč iz naslova privatnega in 
poslovnega premoženja. Davek na nepremičnine bo nadomestil 
dosedanji davek na premoženje, določen v zakonu o davkih 
občanov in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je 
določen v zakonu o stavbnih zemljiščih. Za nepremičnine po tem 
zakonu se bodo štela tako stavbe kot zemljišča. 

Prihodki od davka na nepremičnine bodo ostali tako kot dosedaj 
vir občinskih proračunov, saj se bo s tem davkom financirala 
posamezna občina, kjer se nahaja nepremičnina. 

Zavezanci za plačilo davka bodo po novem zakonu poleg fizičnih 
tudi pravne osebe in sicer lastniki teh nepremičnin. Kjer lastniki 
niso določeni ali znani, bodo zavezanci za plačilo davka tudi 
uporabniki nepremičnin. 
Davčna osnova se bo izračunavala na podlagi vrednosti stavb in 
zemljišč tako, da se bo celotno ozemlje Republike Slovenije 
razdelilo na posamezna območja in se bodo znotraj teh območij 
upoštevale določene značilnosti. Vrednost stavbnih zemljišč in 
stavb se bo določila na podlagi posplošene tržne vrednosti, 
izračunane glede na metodologijo za množično vrednotenje 
stavbnih zemljišč in stavb. Zato bodo pripravljene strokovne 
podlage, ki bodo temeljile na že znanem in uporabljenem standardu 
tržne vrednosti nepremičnin. 

Vlada Republike Slovenije bo morala na predlog ministrstev, 
pristojnih za posamezno vrsto zemljišč in stavb podrobneje 
določiti kriterije in merila tako za delitev države na posamezna 
območja kot tudi kriterije za izračun vrednosti zemljišč in stavb. 

Uporabna vrednost nepremičnin se bo ugotavljala vsakih pet let, 
vsako leto pa se bo prav ta vrednost valorizirala v skladu z 
indeksom cen življenjskih potrebščin, po izračunih Statističnega 
urada Republike Slovenije, seveda za določeno primerjalno 
obdobje. To bo veljalo le v primeru, če bo indeks cen na drobno 
presegal 5%. 

V novem zakonu bodo tudi predvidene določene polne ali samo 
delne oprostitve, ki se nanašajo tako na zavezance za plačilo 
davka kot tudi za določene stavbe in zemljišča. 

Z dnem uveljavitve zakona, bodo lastniki nepremičnin dolžni 
prijaviti vse stavbe in zemljišča, ki jih imajo na dan uveljavitve 
zakona. 

Glede določb postopkov se bodo uporabljale določbe zakona o 
davčnem postopku in zakona o davčni službi. 

Davek na nepremičnine bo pomenil tudi pravno in lastniško ureditev 
vseh stavb, zemljišč in drugih objektov v Republiki Sloveniji, 
istočasno pa bo nova zakonodaja s področja obdavčevanja 
nepremičnin bolj zaživela le ob določenih, izpolnjenih predpogojih, 
ki so vezani na pravno-formalno ureditev statusa vseh 
nepremičnin. 
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Obdavčitev bo urejena na podlagi ekonomskih in socialnih 
elementov, kar bo pomenilo tudi porazdelitev davčnih bremen na 
posamezne davkoplačevalce. 

Iz navedenega izhaja, da je pobuda za predlog zakona o 
progresivnem obdavčenju premoženja vtem trenutku preuranjena, 
ker vlada pripravlja predlog obdavčitve nepremičnin in morajo biti 
izpolnjeni še ostali predpogoji, ki so vezani na evidentiranje in 
vrednotenje nepremičnin. 

POBUDA 
poslanca Franca Pukšiča za izplačilo dodatka za 
rekreacijo upokojencem, ki dobivajo pokojnino 
na podlagi kmečkega zavarovanja - z dne 28/5- 
1997 

Podpredsednika vlade g. Marjana Podobnika pozivam, na| 
zagotovi izplačilo dodatka za rekreaci|o (regres) tudi vsem 
upokojencem, ki dobivajo pokojnino na podlagi kmečkega 
zavarovanja, v višini kot ga bodo prejeli ostali upokojenci z 
najnižjimi pokojninami. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE 
ZADEVE: 

K navedeni poslanski pobudi dajemo naslednje mnenje: 

1. Po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni 
predvidena pravica upokojencev do regresa za letni dopust. 
Regres za letni dopust je pravica iz delovnega razmerja in jo 
lahko uveljavijo le delavci, ki imajo pravico do letnega dopusta. 

2. Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. 
RS, št. 12/92 in 5/94) je med pravicami iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja navedena tudi pravica do dodatka 
za rekreacijo upokojencev. Do dodatka za rekreacijo so 
upravičeni vsi upokojenci, ki so bili zavarovani za vse pravice 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, torej tudi 
upokojeni kmetje ali člani kmečkih gospodarstev, ki so bili 
zavarovani za vse pravice oziroma za širši obseg pravic. 

3. Po določbi 19. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju pa ne morejo pridobiti pravice do dodatka za 
rekreacijo zavarovanci, ki so bili zavarovani za ožji obseg 
pravic. 

Po ureditvi, ki se je uporabljala do sprememb zakona v februarju 
1996, so se lahko vsi kmetje in drugi samozaposleni 
zavarovanci vključili v pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
za ožji obseg pravic, do takrat dalje pa se lahko za ožji obseg 
pravic zavarujejo le kmetje in njihovi družinski člani, ki se 
zavarujejo na podlagi 24. člena zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, torej tisti, ki se jim ni treba vključiti v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ker delajo na 
kmetijah z manjšim katastrskim dohodkom oziroma na kmetijah, 
kjer je že nekdo drug obvezno zavarovan kot kmet. Tudi 
navedeni kmetje ali člani kmečkih gospodarjev se lahko 
zavarujejo za širši obseg pravic, torej tudi za pravico do 
denarnega dodatka za rekreacijo, pod pogojem da izberejo 
zavarovalne osnove, ki presegajo znesek najnižje pokojninske 
osnove v bruto znesku, za ožji obseg pravic, ki jim daje 
izključno pravico do starostne, invalidske ali družinske 
pokojnine, pa so zavarovani, če izberejo zavarovalne osnove, 
ki so nižje od zneska najnižje pokojninske osnove v bruto 
znesku. Za zavarovanje za ožji obseg pravic se prispevki 
obračunavajo po nižji prispevni stopnji kot velja za zavarovanje 
za širši obseg pravic. 

4. Tudi v obdobju od 1.1.1984 do 31.3.1992 sta obstajali dve vrsti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov. Združeni 
kmetje, ki so plačevali prispevke najmanj od zavarovalne 
osnove v višini najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, 
so bili zavarovani tudi za pravico do dodatka za rekreacijo, 
drugi kmetje pa te pravice niso mogli pridobiti. 

5. Po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, ki se je uporabljal 
v obdobju od 1.1.1972 do 31.12.1983, ni bilo možno pridobiti 
pravice do dodatka za rekreacijo upokojencev. 

Glede na načelo, da lahko pridobi določeno pravico iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja le oseba, ki je bila 
vključena v zavarovanje za pridobitev le-te pravice, kmetje, ki 
niso bili pokojninsko in invalidsko zavarovani za dodatek za 
rekreacijo, ne morejo pridobiti te pravice. V primerih, ko je bil 
kmet v delu skupne zavarovalne dobe zavarovan za širši 
obseg pravic, v drugem delu pa za ožji obseg pravic, se mu 
priznajo vse pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, vključno s pravico do denarnega dodatka za 
rekreacijo upokojencev, če je bil za širši obseg pravit: 
zavarovan več kot polovico skupne zavarovalne dobe. 
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POSLANSKA VPRAŠANJA 

>  

O uresničevanjeu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov 

Peter Lešnik, poslanec SNS, Je 20. novembra 1997 ministra 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, g. Cirila Smrkoi|a 
vprašal: 

Sprašujem g. ministra Cirila Smrkolja, zakaj končno ne 
pristopi k uresničevanju Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
(Ur.l. RS, št. 1/96).Ta zakon določa, da je Sklad (kot predstavnik 
lastnika - države RS) dolžan z gozdno-gospodarskimi 
podjetji, ki so upravljala s temi gozdovi, sklenili koncesijske 
pogodbe do 30. 6.1996 za dobo 20 let. Sprašujem g. ministra, 
zakaj sklad vse do danes nI sklenil koncesijskih pogod niti 
prevzel nikakršnih aktivnosti za njihovo sklenitev? 

Očitno je, da sklad kmetijskih zemlišč in gozdov na področju 
gospodarjenja z državnimi gozdovi deluje tako, da 
enostavno (t. j.) zakonov In podzakonskih aktov ne spoštuje, 

^ prav tako pa ne spoštuje tudi sklepov Vlade. 

Končno sprašujem g. ministra, katere argumente lahko 
navede v svoj zagovor zaradi neizvrševanja citirane 
zakonodaje? 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 
IN PREHRANO: 

V zvezi s postavljenim vprašanjem in oceno sporočamo, da je 
točno, da koncesijske pogodbe doslej še niso bile sklenjene. Ker 
gre za pogodbe, je jasno, da je za sklenitev pogodbe potrebno 
soglasje obeh pogodbenih strank, do takega soglasja še ni prišlo. 
Da morebiti do potrebnega soglasja ne bo prišlo, je predvidel že 
sam zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (Ur. I. RS, št. 10/93 in 1/76) v 17. členu, ko je določil, da 
v primeru nesklenitve pogodbeno razmerje nastane po zakonu, 
o nerešenih vprašanjih pa odloči sodišče na predlog ene od strank 
v nepravdnem postopku; ti postopki pa na predlog gozdnih 
gospodarstev že tečejo pred pristojnimi sodišči. Zato ni nobeni 
pogodbeni stranki zaradi nesklenitve koncesijske pogodbe 
mogoče očitati kršitve zakona, posledica nesklenitve pa se 
rešujejo v skladu z zakonom. 

Sklad je v skladu z Uredbo o koncesiji za izkoriščanje gozdov v 
lasti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 34/96) pripravil tekst 
koncesijske pogodbe. Za gozdarska izvajanja podjetja je pripravilo 
osnutek koncesijske pogodbe Splošno združenje gozdarstva in 
ga poslali Skladu konec novembra 1996 s sedemdnevnim rokom 
za opredelitev do pogodbe. Svet Sklada je osnutek te in pa svoje 
pogodbe obravnaval na seji dne 9., 18. in 23. decembra 1996 ter 
po temeljiti obravnavi zavrnil predlog, ki ga je pripravilo Splošno 
združenje gozdarstva, gozdarska izvajalska podjetja pa so, razen 
enega, vložila na pristojna sodišča predlog za določitev vsebine 
koncesijskega razmerja. Na osnutek Skladove pogodbe pa je 
imel Svet nekaj pripomb, ki so bile upoštevane in tako usklajeni 
tekst posredovan januarja 1997 gozdarskim izvajalskim podjetjem. 
Vsa podjetja so v povsem enakem tekstu zavrnila podpis 
poslanega osnutka in vztrajala pri sodni razrešitvi zahteve. 

Pogodbeni stranki se razhajata predvsem v naslednjem: 

- vzdrževanje gozdnih cest: po spremembi zakona o skladu 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije se 
vzdrževanje gozdnih cest oddaja na podlagi razpisa, pri katerem 
imajo koncesionarji ob enakih pogojih prednostno pravico; 
koncesionarji pa hočejo, da se jim vzdrževanje gozdnih cest 
dodeli s koncesijo, kar je torej v nasprotju z navedenim zakonom 
in uredbo o koncesiji, 

- višina odškodnine za koncesijo: ta je po koncesijskem aktu in 
pogodbi odvisna zgolj od cene dela, ki naj bi se izračunala po 
enotni metodologiji, ki žal še ni predpisana, je pa znana.Ta način 
pa ne omogoča izbire najugodnejšega ponudnika in je skregan 
s tržnimi principi. Gozdarska izvajalska podjetja hočejo v to 
ceno vračunati tudi stroške invalidnih delavcev, kar pomeni, da 
naj bi samo država nosila to breme, saj gozdarska izvajalska 
podjetja privatnim lastnikom zagotavljajo izvajanje del v gozdovih 
pod ugodnejšimi pogoji, 

- način pobota kupnine z zakupnino oziroma odškodnino za 
koncesijo: zaradi nizke zakupnine oziroma odškodnine za 
koncesijo se ta pobot lahko izvaja tudi več desetletij, saj bi sicer 
sklad v krajšem obdobju pobota zaradi neskladja višine kupnine 
in zakupnine oziroma odškodnine za koncesijo bil ob vse 
prihodke, 

- odškodnina za odkup koncesije zaradi odtujitve gozdov iz 
državne lastnine, ki naj bi jo plačal koncesionarjem, ki je zlasti v 
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primeru razlastitve v celoti nesprejemljiva oz. bi jo moral plačati 
razlastitveni upravičenec, 

- zahteve koncesionarjev za prevzem vseh lastninskih upravičenj 
od Sklada razen pravice odtujevanja gozdov, kar bi bilo v 
nasprotju s koncesijskim aktom in zakonom o skladu, ter bi 
državo kot lastnika gozdov ter za gospodarjenje s tem 
premoženjem ustanovljenega gospodarja, to je Sklad, postavilo 
v povsem podrejen položaj napram koncesionarju, ki bi tako 
odločal tudi o dinamiki izvajanja del v gozdovih in s tem lahko ob 
tolikšnem obračunavanju odškodnine za koncesijo povzročil, 
da bi imela država kot lastnica gozdov od njih samo izgubo. 

Iz vprašanja oziroma mnenja ni jasno, v čem (razen v očitani 
nesklenitvi koncesijske pogodbe, kar pa je že pojasnjeno, da ni 
kršitev zakona), naj bi bila kršitev zakonov, podzakonskih 
predpisov in sklepov vlade. Predpostavljamo, da ima poslanec v 
mislih sklepe vlade Republike Slovenije z dne 15.11.1996 v zvezi 
s koncesijskimi pogodbami. Sklad je podal poročilo o realizaciji 
teh sklepov (priloga 1); vlada Republike Slovenije je poročilo 
obravnavala ter ga s sklepom št. 4 dne 17.5.1997 tudi sprejela 
(priloga št. 2). 

O izdaji priložnostnih kovancev 

Zmago Jelinčič, poslanec SNS, je 6. marca 1998 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Glede na izdajo Uredbe Vlade Republike Slovenije o določitvi 
dogodkov, ob katerih se v letu 1998 Izdajajo priložnostni 
kovanci (Ur.l. RS, št. 15 z dne 27. 2. 1998) sprašujem Vlado 
Republike Slovenije in njenega predsednika dr. Janeza 
Drnovška ali sodi da priključitev Primorske k matični 
domovini nI dogodek, ki bi bil vreden omembe oziroma 
obeležitve z izdajo priložnostnega kovanca. 

Vsaj nekatere Slovenke in Slovenci, še posebej pa Primorke 
in Primorci smo prepričani, da je priključitev Primorske k 
matični domovini tako pomemben dogodek, da bi morali v 
spomin nanj izdati priložnostne kovance, navkljub temu, 
da Vlada RS misli drugače. In če je Vlada presodila, da je 900- 
letnica clsterjanskega reda in 100-letnica ponovne naselitve 
clsterjanske opatije v Stični pomembnejši dogodek za 
slovenski narod bi prosil, da mi pojasni, katera so tista 
izhodišča za takšno presojo. Sprašujem predsednika Vlade 
dr. Drnovška ali je odločitev za Izdajo letošnjih kovancev 
bila sprejeta kje drugje Izven Slovenije, morda v Vatikanu. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Ur. I. RS št. 7/93) 
izdaja Republika Slovenija priložnostne kovance ob različnih 
dogodkih, ki so splošnega pomena za Republiko Slovenijo in 
imajo širši mednarodni pomen. Prvi člen tega zakona določa, da 
se izdajo priložnostni kovanci ob dveh dogodkih na leto, izjemoma 
pa ob treh dogodkih na leto. Dogodke, ob katerih se izdajo 
priložnostni kovanci v naslednjem letu, določi Vlada Republike 
Slovenije do 31. oktobra tekočega leta, vendar najpozneje 6 
mesecev pred dnem dogodka, ob katerem bodo izdani kovanci 
(3. člen zakona). 

V skladu z zakonom (6. člen) opravlja strokovne in tehnične 
naloge v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev Banka Slovenije 

na podlagi pogodbe o opravljanju strokovnih in tehničnih nalog v 
zvezi z izdajo priložnostnih kovancev, ki sta jo sklenili Republika 
Slovenija (ki jo zastopa minister za finance) in Banka Slovenije (ki 
jo zastopa guverner) marca 1993. V skladu s to pogodbo (3. člen) 
je ustanovljena Komisija za pripravo strokovnih predlogov pri 
izdaji priložnostnih kovancev, ki pripravlja za Vlado Republike 
Slovenije predloge dogodkov, ob katerih se izdajo priložnostni 
kovanci v posameznem letu. Komisija ima predsednika in osem 
članov. V njej sta po dva predstavnika Banke Slovenije in 
Ministrstva za finance ter trije drugi strokovnjaki, ki jih imenuje 
governer banke v soglasju z ministrom za finance. Član omenjene 
komisije je tudi g. Zmago Jelinčič. Komisija pripravi predloge in 
posreduje Ministrstvu za finance, gradivo pa posreduje Vladi 
Republike Slovenije minister za finance. 

Komisija za pripravo strokovnih predlogov je na 19. in 20. seji v 
oktobru 1997 obravnavala predloge dogodkov v letu 1998 in 
predlagala da se izdajo priložnostni kovanci ob naslednjih 
dogodkih: 

- ob 50-letnici priključitve Primorske k matični domovini (z letnico 
kovanja 1997), 

- ob 150-letnici Zedinjene Slovenije 
- ob 900-letnici cistercijanskega reda in 100-letnici ponovne 

naselitve Cistercijanske opatije v Stični (ter 570 let od nastanka 
Stiških rokopisov), 

- ob 150. obletnici povezani s potrditvijo sedeža kobilarne v Lipici. 

Gradivo je pripravila Banka Slovenije in ga posredovala Ministrstvu 
za finance dne 18.11.1997 (v prilogi). 

Kreditna Komisija pri Ministrstvu za finance je dne 17.12. 1997 
obravnavala predloge dogodkov za izdajo priložnostnih kovancev 
v letu 1998 in zavrnila predlog, da se v letu 1998 izdajo priložnostni 
kovanci ob štirih dogodkih. Ne glede na to, da bi imel prvi predlagani 
kovanec letnico kovanja 1997, bi bilo potrebno v letu 1998 pokriti 
iz proračuna Republike Slovenije stroške za štiri izdaje spominskih 
in priložnostnih kovancev. Glede na 1. člen Zakona o priložnostnih 
kovancih (Ur. I. RS št. 7/93) in glede na predvidene varčevalne 
ukrepe Vlade Republike Slovenije za leto 1998 je Kreditna komisija 
pri Ministrstvu za finance sprejela sklep, da se predlaga Komisiji 
za pripavo strokovnih predlogov pri izdaji priložnostnih kovancev, 
da predlaga Vladi Republike Slovenije največ dva dogodka, ob 
katerih bo Republika Slovenija v letu 1998 izdala priložnostne 
kovance (sklep komisije priložen). 

Na osnovi zgoraj omenjenega sklepa je predsednik Komisije za 
pripravo strokovnih predlogov pri izdaji priložnostnih kovancev 
izvedel glasovanje po pošti januarja 1998 (skrajni rok za oddajo 
glasovnice je bil 20. januar). Na osnovi rezultatov tega glasovanja 
je komisija odločila, da predlaga v sprejem dva dogodka, ob katerih 
bi Republika Slovenija izdala priložnostne kovance in sicer: 

1. ob 150-letnici Zedinjene Slovenije in 
2. ob 900-letnici cistercijanskega reda in 100-letnici ponovne 

naselitve Cistercijanske opatije v Stični. 

Na osnovi posredovanega gradiva je minister za finance predlagal 
Vladi Republike Slovenije dne 3.2.1998 v sprejem predlog Uredbe 
o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1998 izdajo priložnostni 
kovanci. 

Predlog uredbe je bil usklajen s Službo za zakonodajo Vlade 
Republike Slovenije. Morda ni odveč poudariti, da bi bila uredba, 
ki bi določila izdajajo priložnostnih kovancev za nazaj (za 
predhodno obdobje) v nasprotju z zakonom. 

Vlada je sprejela predlagano uredbo na svoji seji dne 12.2.1998. 
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Priloge: 
- Zakon o priložnostnih Kovancih (U r. I. RS št. 7/93) 
- Pogodba o opravljanju strokovnih in tehničnih nalog v zvezi z 

izdajo priložnostnih kovancev med Republiko Slovenijo in Banko 
Slovenije 

- Predlog za določitev dogodkov, ob katerih naj bi bili v letu 1998 
izdani spominski kovanci - gradivo Banke Slovenije z dne 
18.11.1997 

- izpis sklepov redne seje Kreditne komisije pri Ministrstvu za 
finance 

- dopis članom komisije za glasovanje o dogodkih v letu 1998 
- Predlog za izdajo dogodkov, ob katerih naj bi bili v letu 1998 

izdani spominski kovanci dopis Banke Slovenije z dne 23.1.1998 

SO NA VPOGLED V GLAVNI PISARNI DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

O kategorizaciji ceste Col - Predmeja 

Branko Tomažič, poslanec SLS je 18. marca 1998 ministra za 
promet in zveze, g. Antona Bergauerja, vprašal: 

Prosim za odgovor glede namere vlade, da cesto R 312 Col- 
Predmeja Izloči iz ranga regionalne čete, kjub temu, da ta 
cesta ni bila nikoli kategorizirana kot lokalna cesta, saj gre 
za komunikacijo, ki v območju Trnovske planote povezuje 
kraje med seboj In je tranzitna cesta za prevoze na območje 
Idrije (Zadlog, Bela), za smer Lokve In od tu Čepovan oziroma 
Mrzla Rupa ter na jugu Trnovo. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE: 

Pravna podlaga za izdajo Uredbe o kategorizaciji državnih 
cest (v nadaljevanju Uredba) Je prvi odstavek 17. člena 
zakona o javnih cestah (v nadaljevanju ZJC), ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 29/97. Za potrebe kategorizacije 
lavnih cest je Vlada RS sprejela Uredbo o merilih za 
kategorizacijo Javnih cest (Ur. I., št. 49/97), k|er so predpisana 
merila za določitev kategorije posamezne ceste (v 
nadaljevanju Merila). 

Vlada RS je na svoji 44. seji sprejela Uredbo o kategorizaciji 
državnih cest, ki je bila objavljena v Uradnem listu, št. 33/98 z dne 
24.4.1998. 

Pri pripravi nove kategorizacije državnih cest so bila tudi na terenu 
oz. na posameznih območjih proučevane vse možne povezave 
in navezave krajev. V primeru ceste Col - Predmeja so bile 
Preverjene ceste in navezave na območju Gore z dolino oz. 
Ajdovščino. Večina prebivalcev gravitira v Ajdovščino. Posebna 
ekipa strokovnjakov, ki je sodelovala pri pripravi vseh zgoraj 
naštetih Uredb, je cestne navezave tudi terensko preverila. 

Podajamo nekaj podatkov, ki so potrebni za razvrstit ;v ceste in 
so predpisani z Uredbo o merilih za kategorizacijo (podatki so 
Privzeti iz virov Urada RS za statistiko): 

■ Zaselek Makobeti s samotnimi kmetijami na Gori (Gozd) ima 
135 prebivalcev, 32 gospodinjstev, ljudje so zaposleni na Colu 
in v Ajdovščini. 

- Kovk ima 136 prebivalcev, 37 gospodinjstev, vir zaslužkov sta 
gozdarstvo in živinoreja, zadnje čase tudi turizem. 

- Otlico sestavljajo zaselki Sibirska, Kitajska, Kurja in Cerkova 
vas, skupaj je 326 prebivalcev, 104 gospodinjstev, dejavnost 
gozdarstvo in čipkarstvo, v kraju je osnovna šola (17 
zaposlenih). 

- Predmejo sestavljajo zaselki Bizjaška vas, Polanci, Na Hribu, V 
Bajti, Pri Baskih, Predmeja in samotne kmetije, skupaj 395 
prebivalcev, 147 gospodinjstev, dejavnost pa gozdarstvo in 
živinoreja. 

Za novo državno cesto Ajdovščina - Lokavec - Predmeja, ki 
povezuje te kraje, smo prometno raziskavo izvedli v letu 
1997 in ugotovili, da znaša povprečni promet 816 motornih 
vozil na dan, od tega 26 tovornih vozil. 

Iz zgoraj naštetih razlogov in v skladu z Uredbo o merilih za 
kategorizacijo državnih cest je bila za državno cesto predlagana 
nova povezava Ajdovščine s Predmejo preko Lokavca. 

Pomembno je utemeljiti še dejstvo, da obravnavani cesti nista 
tranzitno pomembni, saj na odseku od Predmeje dalje proti 
Lokvam promet pade na 105 motornih vozil na dan. 

Za uvrstitev ceste Col - Predmeja med R-lll-turistične ceste je 
potrebno pridobiti dodatne argumente, kot na primer: strateškost 
cestne povezave, pomen za povezavo turističnih območij oz. 
opredelitev turistične vloge takšne ceste (razgledna, panoramska 
cesta, itd.). Trnovski gozd ni v prostorskih sestavinah oz. sedaj 
veljavnih planih razvrščen med "za državo pomembna turistična 
področja", zato zaenkrat ni možnosti, da se znotraj veljavnih 
kriterijev cesta razvrsti med R-lll-turistične ceste. 

Vaša bojazen, da v okviru vzdrževanja občinskih cest ne bo 
ustrezno zagotovljena prevoznost v zimskem času, je odveč. 
Zakon o javnih cestah predvideva organizacijo vzdrževanja cest 
kot gospodarsko javno službo, redna avtobusna proga pa je 
izhodišče in argument, da občina za takšno povezavo predpiše I. 
prioritetno pluženja in rednega vzdrževanja. 

O vrednotenju kmetijskih zemljišč po starih 
bonitetnih razredih 

Branko Tomažič, poslanec SLS, je 2. aprila 1998 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Občina Ajdovščina in Občina Vipava sta v letu 1996 poslala 
več pobud In prošenj na Vlado Republike Slovenije in 
pristojna ministrstva, v zvezi z ocenitvijo spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč za potrebe izgradnje 
avtoceste po Vipavski dolini. 
Na Vipavskem se je izvedla melioracija In komasacija. Zaradi 
pritožb ni še končana komasacija In novi lastniki niso vpisani 
v zemljiško knjigo, s tem pa tudi novi bonitetni razredi. 
Zaradi tega so se izvajalci - Dars odločili, da vodijo postopke 
ocene - vrednotenja kmetijske zemlje po starem zemljiško 
knjižnem stanju In po starem bonitetnem razredu. Kar je 
nerazumljivo In nepošteno. Veliko sredstev je bilo 
namenjenih za Izbolšanje zemljišč, pa tudi lastniki sami so 
v komasacijo vložili veliko sredstev in lastnega dela, da so 
zemljišča danes zelo kvalitetna. Po melioraciji in komasaciji 
so strokovne službe posredovale novo vrednotenje in v 
odločbe zapisale nove bonitetne razrede. Novo vrednotenje 
Je pokazalo, da so se zemljišča po melioraciji v povprečju 
izbolšala za 30 %. Tako lahko ugotovimo, da je bila Vipavska 
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dolina prikrajšana Iz naslova spremembe namebnostl za 
okrog 200 mlljonov SIT. 

Vlado Republike Slovenije sprašujem, zakaj je bilo 
vrednotenje kmetijske zemlje za potrebo Izgradnje avtoceste 
po starih bonltenlh razredih In zakaj se niso upoštevali novi, 
saj lastniki plačujejo davek po novi klasifikaciji? Vlado RS 
pozivam, da sredstva iz spremembe namembnosti, ki 
pripadajo občinam po zakonu le tem tudi nameni. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Poslanec v Državnem zboru RS Branko Tomažič sprašuje Vlado 
RS, zakaj je bilo vrednotenje kmetijske zemlje za potrebe izgradnje 
avtocest po starih bonitetnih razredih in zakaj se niso upoštevali 
novi, saj lastniki plačujejo davek po novi klasifikaciji. Vlado RS 
poslanec poziva, da sredstva iz spremembe namembnosti, ki 
pripadajo občinam po zakonu le tem tudi nameni. 

Trasa avtoceste na odseku Vipava-Selo poteka v delu po območju, 
na katerem so nedokončani komasacijski postopki, in sicer po 
naslednjih komasacijskih območjih: 
Log-Zemono 
Ajdovsko polje (komasacija je pravnomočno končana) 
Vipavski križ-Male Žablje 
Brlje-Žablje. 

Komasacijski postopki so v delu, ki je potreben za izgradnjo hitre 
ceste Vipava-Selo in obvoznice Ajdovščina, po predlogu Upravne 
enote Ajdovščina izvedeni tudi v zemljiški knjigi. DARS d.d. je za 
potrebe gradnje hitre ceste sklepal pogodbe z zemljiškoknjižnimi 
lastniki, in sicer po novem stanju v zemljiški knjigi, saj je v primeru, 
da komasacija ni zaključena, prepovedan promet na območju, 
kjer je uveden komasacijski postopek ter bi bile zato pogodbe, če 
bi bile sklenjene, nične. • 

Vrednotenje zemljišč vršijo sodno zapriseženi cenilci ustrezne 
stroke, ki so pri ugotavljanju vrednosti kmetijskih zemljišč upoštevali 
enotno metodologijo za ugotavljanje vrednosti kmetijskega 
zemljišča in gozda ter njene spremembe in dopolnitve. Le-ta v 
drugem odstavku 3. člena sprememb in dopolnitev glasi: "Če je 
zemljišče izboljšano, pa še ni izvedena sprememba katastrskega 
razreda, se upošteva razred, ki bi bil določen glede na dejansko 
kvaliteto zemljišča". 

Vprašanje odškodnine zaradi spremembe namembnosti ureja 
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS št.59/96) (v nadaljnem 
besedilu: ZKZ). ZKZ v 13. členu določa, da se odškodnina zaradi 
spremembe namembnosti določi v znesku na m2 ob upoštevanju 
lege in kakovosti zemljišč, ki se ovrednotita s številom točk na m2 

glede na katastrsko kulturo, katastrski razred in katastrski okraj. 
Kot uradna evidenca o katastrski kulturi, katastrskem okraju in 
katastrskem razredu se uporablja zemljiški kataster, ki ga vodi 
Geodetska uprava RS, ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje 
in prostor. Vrednost točke se revalorizira letno v skladu z indeksom 
rasti cen na drobno. Odškodnino zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč in gozda odmeri v upravnem postopku organ, 
pristojen za izdajo dovoljenj za gradnjo (v primeru hitre ceste 
Ministrstvo za okolje in prostor). Obračun odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča oziroma gozda 
za odsek hitre ceste Vipava-Selo je razviden iz priložene tabele, 
ki je sestavni del odločbe. 

Iz priložene odločbe je tudi razvidno, da je investitor (DARS d.d.) 
dolžan plačati 30% skupnega zneska odškodnine Občini 
Ajdovščina na njen račun pri Agenciji za plačilni promet. To pa je 
znesek, ki po zakonu pripada občini. Za odsek hitre ceste Vipava- 
Selo znaša 248.770.482,00 sit. Plačana odškodnina, ki pripada 

občini Ajdovščina, je tudi pogoj za pridobitev dovoljenja za gradnjo. 
Odločba je bila vročena tudi Občini Ajdovščina. 

G. Tomažič pravilno ugotavlja, da v mnogih primerih tako tudi na 
območju severne Primorske, stanje po že zdavnaj v naravi 
končanih melioracijah in komasacijah ni vpisano v zemljiški 
kataster kakor tudi ne v zemljiško knjigo, saj mnogi komasacijski 
postopki zaradi pritožb še niso končani. 

Zaradi tega neurejenega stanja je v ZKZ dodan tudi drugi odstavek 
115. člena, ki omogoča vpisovanje še nepravnomočnih komasacij 
v zemljiški kataster in zemljiško knjigo, za kar so tudi potrebna 
sredstva, ki jih tudi zagotavlja MKGP iz proračuna RS. 

Od 26.10.1996 je MKGP pritožbeni organ v zadevah nove 
razdelitve kmetijskih zemljišč iz komasacijskega sklada. Ker so 
sredstva za sanacijo posledic komasacij premajhna za pokritje 
vseh stroškov v zvezi z izvajanjem 115. člena ZKZ in vseh 
stroškov za redno dokončanje komasacij, se je reševanje pritožb 
upočasnilo, prednostno pa se zagotavlja denar za izvedbo 115. 
člena ZKZ, kar bo omogočilo hitrejšo ureditev stanja v zemljiškem 
katastru in zemljiški knjigi. Edino to je namreč prava podlaga med 
drugim tudi za pravilno obračunavanje odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda. 

VPRAŠANJE IN POBUDA 
O spremembi Zakona o kazenskem postopku 
glede obnove postopkov po 416. členu 

Miran Potrč, poslanec ZLSD, je 8. aprila 1998 Vlado Republike 
Slovenije vprašal In dal pobudo: 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je s svojo odločbo 
številka U-l-249/96-14 z dne 12.3.1998, ki sem jo prejel 
31.3.1998, odločilo: 

"Določba 28. člena Zakona o konfiskaciji premoženja in 
izvrševanju konfiskacije (Uradni list DFJ, št. 40/45) ni bila v 
skladu s splošnimi pravnimi načeli, ki so jih v času njene 
uveljavitve priznavali civilizirani narodi, niti s tedanjimi 
ustavnimi načeli, kolikor je omogočala, da so bile na njeni 
podlagi brez pravnomočne kazenske sodbe posamezne 
osebe proglašene za vojne zločince ali narodne sovražnike. 
Njena uporaba v današnjih sodnih postopkih bi bila v 
neskladju z Ustavo." 

V tej odločbi je Ustavno sodišče posledice svoje odločitve 
obrazložilo tudi tako: "Torej je treba v skladu z 416. členom 
ZKP dopustiti osebam, ki so bile s priglasitvami brez 
kazenskih sodb razglašene za vojne zločince in narodne 
sovražnike, oziroma njihovim pravnim naslednikom, ki so 
do tega zakonsko upravičeni, da zahtevajo v postopku 
obnove spremembo pravnomočne odločitve (to je 
priglasitve okrajnega ljudskega odbora, ki ne temelji na 
kazenski sodbi) na podlagi te odločbe Ustavnega sodišča. 
....Osebe, ki so bile na ta način po krivem obsojene, imajo 
pravico do moralne rehabilitacije, ki jo lahko dosežejo v 
postopku obnove po 416. členu ZKP. Prav tako pa Imajo 
tudi pravico, da se njim oziroma njihovim pravnim 
naslednikom povrne zaplenjeno premoženje Zato je v 
primeru, ko posameznik doseže razveljavitev priglasitve 
okrajnega ljudskega odbora oziroma razveljavitev kazenske 
sodbe, ki je bila podlaga za izrek zaplembe z odločbo 
okrajnega sodišča po 28. členu ZKIK, treba šteti, da je s tem 
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ustvarjen tudi pravni temelj za vračilo premoženja po 
določbah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni 
list SRS, št. 17/78 in Uradni list RS, št. 8/90,12/92, 58/93 in 10/ 
98)." 

Dva ustavna sodnika, dr. Boštjan M. Zupančič in dr. Lojze 
Ude sta glasovala proti odločbi in podala tudi odklonilno 
ločeno mnenje. Prepričana sta, da bi Ustavno sodišče moralo 
v želji, da se popravi pretekle krivice, zakonodajalcu 
omogočiti, da ustvari procesno pot, da bo taka poprava 
mogoča, ne pa, da s svojo odločitvijo omogoči, da ji bo 
posledično "torej sledil cel plaz fiktivnih obnov (rehabilitacij 
in restitucij)." Po njunem mnenju bi moralo Ustavno sodišče 
od zakonodajalca zahtevati, da s posebnim in prilagojenim 
postopkom razveljavi pravne pomanjkljivosti v 416. členu 
ZKP in odpre možnost obnove postopka tudi za primere pri 
katerih je krivica zaplembe premoženja nastala kot 
sekundarna "pravna posledica" ne pravne likvidacije, itd. 

Hkrati so tudi trije ustavni sodniki, dr. Tone Jerovšek, dr. 
Šturm in Franc Testen, ki so dali k odločbi pritrdilno ločeno 
mnenje poudarili: 

"To pritrdilno ločeno mnenje izrecno želi zakonodajalca in 
javnost opozoriti na odgovornost zakonodajalca, da še 
vedno (kljub tej odločbi) uredi normativne možnosti poprave 
omenjenih krivic, ker Ustavno sodišče s svojo pristojnostjo 
ne more selekcionirati potencialnih primerov in preprečiti 
morebitnih primerov, ko bi obnove zahtevali tudi tisti, ki bi 
bili utemeljeno in upravičeno obsojeni za kazniva dejanja in 
razglašeni za vojne zločince in v posledici na zaplembo 
premoženja." 

Nesporno je torej, da večina ustavnih sodnikov ugotavlja, 
da je nujna dopolnitev 416. člena ZKP, ker bo v nasprotnem 
primeru prišlo do tega, da bodo oproščeni krivde In bo 
vrnjeno premoženje tudi pravnim naslednikom oseb, ki bi 
bile sicer v zakonitem postopku utemeljeno in upravičeno 
obsojene za vojne zločince in bi jim bilo upravičeno 
zaplenjeno tudi premoženje. 

Odločba Ustavnega sodišča torej nesporno lahko ustvari 
posledice, ki bodo krivične in škodljive za državo. Teh 
posledic se je mogoče izogniti le, če vlada v Državni zbor 
takoj, po skrajšanem postopku, predloži potrebne 
spremembe 416. člena ZKP ali kak drug predlog, ki bo 
onemogočil, da bodo na podlagi odločbe Ustavnega sodišča 
rehabilitirane in dobile vrnjeno zaplenjeno premoženje tudi 
osebe, ki so med vojno nesporno storile kazniva dejanja, 
glede katerih bi Jim bilo mogoče izreči ustrezne kazni in 
zapleniti premoženje. 

Glede na značaj odločitev ustavnega sodišča, ki jih |e nujno 
spoštovati ne glede na njihovo vsebino In posledice, lahko 
le takojšnje spremembe ustrezne zakonodaje zagotovijo, 
da ne pride do nesprejemljivih političnih posledic, ko bi bili 
rehabilitirani morebitni vojni zločinci in do nesprejemljivih 
materialnih obveznosti za državo, ko bi njihovim pravnim 
naslednikom bilo vrnjeno tudi zaplenjeno premoženje. 

Zato sprašujem vlado RS: 

1. Ali Je že v pripravi predlog sprememb In dopolnitev 416. 
člena ZKP ali druga ustrezna rešitev, ki bo zagotovila, da 
v posledici odločitve Ustavnega sodišča U-l-249/96-14 z 
dne 12.3.1998 ne bo prišlo do primerov, ko bi obnove 
postopkov po 416. členu ZKP lahko zahtevali tudi tisti, ki 
bi bili utemeljeno in upravičeno obsojeni za kaznivo 

dejanje in razglašeni za vojne zločince in v posledici na 
zaplembo premoženja. 

2. Če predlog še ni pripravljen, sprašujem vlado, ali In kdaj 
ga namerava pripraviti, oziroma ji dajem POBUDO, da ga 
pripravi takoj, saj bo sicer odgovorna za politične in 
materialne posledice opustitve. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Vlada Republike Slovenije po proučitvi odločbe Ustavnega sodišča 
opravilna.številka U-l-249/96-14 z dne 12.3.1998, 28. člena 
Zakona o konfiskaciji premoženja in izvrševanju konfiskacije (Ur.l. 
DFJ, št. 40/45), 416. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur.l. 
RS, št. 63/94), ustreznih določb Zakona o ustavnem sodišču, 
določb Ustave Republike Slovenije in z navedenimi predpisi 
povezanega poslanskega vprašanja 

ODGOVARJA: 

I. Izrek citirane odločbe Ustavnega sodišča se glasi: »Določba 
28. člena Zakona o konfiskaciji premoženja in izvrševanju 
konfiskacije (Ur.l. DFJ, št. 40/45) ni bila v skladu s splošnimi 
pravnimi načeli, ki so jih v času njene uveljavitve priznavali 
civilizirani narodi, niti s tedanjimi ustavnimi načeli, kolikor je 
omogočala, da so bile na njeni podlagi brez pravnomočne 
kazenske sodbe posamezne osebe proglašene za vojne 
zločince ali narodne sovražnike. Njena uporaba v današnjih 
sodnih postopkih bi bila v neskladju z Ustavo. V delu 
obrazložitve, ki je, glede na postavljeno poslansko vprašanje, 
še posebej pomemben, pa Ustavno sodišče meni, da ima 
njegova odločitev z vidika 416. člena ZKP po svoji vsebini 
enake učinke, kakor bi jih imela razveljavitev še veljavnega 
predpisa, ki bi opredeljeval kaznivo ravnanje. Ustavno sodišče 
pravi, da je treba v skladu z 416. členom ZKP dopustiti osebam, 
ki so bile s priglasitvami brez kazenskih sodb razglašene za 
vojne zločince in narodne sovražnike, oziroma njihovim 
pravnim naslednikom, ki so do tega zakonsko upravičeni, da 
zahtevajo v postopku obnove spremembo pravnomočne 
odločitve (to je priglasitve Okrajnega ljudskega odbora, ki ne 
temelji na kazenski sodbi) na podlagi te odločbe Ustavnega 
sodišča. Ustavno sodišče nadaljuje, da imajo osebe, ki so bile 
na ta način po krivem obsojene, pravico do moralne 
rehabilitacije, ki jo lahko dosežejo v postopku obnove po 416. 
členu ZKP, prav tako pa imajo tudi pravico, da se njim oziroma 
njihovim pravnim naslednikom povrne zaplenjeno premoženje. 

II. Temeljno načelo glede pravne veljavnosti in izvršljivosti sodnih 
odločb (tudi odločb Ustavnega sodišča) je, da ima takšno naravo 
in težo samo izrek odločbe, ne pa tudi njena obrazložitev. Napotilo 
kazenskim sodiščem, ka] Je treba v skladu s 416. členom ZKP 
dopustiti in napraviti In kaj lahko osebe v postopku obnove 
po 416. členu ZKP dosežejo, Je vsebovano v obrazložitvi 
odločbe. Odgovor na izhodiščno vprašanje, postavljeno v zvezi 
s skladnostjo 28. člena Zakona o konfiskaciji premoženja in o 
izvršitvi konfiskacije (Ur.l. DFJ, št. 40/45) s sedanjimi oziroma 
takratnimi ustavnimi načeli, je lahko dan le v obsegu, kot izhaja iz 
izreka odločbe Ustavnega sodišča. Iz izreka jasno in nedvoumno 
izhaja le da izpodbijana določba ne v času, ko je veljala in ne v 
današnjem času ni bila oziroma ne bi bila v skladu z ustavnimi 
načeli, ki jih ščiti in v svojih odločbah uveljavlja Ustavno sodišče. 
Povezava izreka z obrazložitvijo na način, kot je storilo Ustavno 
sodišče pa prejudicira vprašanje, ki je v pristojnosti kazenskih 
sodišč in ki Ustavnemu sodišču nikdar ni bilo zastavljeno. 

III. Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije meni, da 
416. čl. ZKP ni potrebno spreminjati. Veljavno besedilo tega 
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člena daje kazenskim sodiščem jasno, primerno in zadostno 
podlago za postopanje, pravno obvezujoč izrek odločbe 
ustavnega sodišča pa vanj ne posega. Ali bodo kazenska sodišča 
sledila napotilom v obrazložitvi odločbe, je v celoti odvisno od 
njihove presoje. Morda jim bo pri presoji pomagalo tudi pričujoče 
mnenje Vlade Republike Slovenije ali načelno pravno mnenje, ki 
ga bo v zvezi s tem vprašanjem verjetno moralo sprejeti Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije. 

Na koncu ni odveč poudariti, da sta tako Vlada Republike Slovenije 
kot predlagatelj kot tudi Državni zbor Republike Slovenije kot 
zakonodajalec v nameri, da popravita krivice, storjene 
marsikateremu posamezniku v deviantnih oblikah komunističnega 
režima po 2. svetovni vojni, že institucionalizirala poti, po katerih 
je to mogoče storiti. Za konkretni primer (krivice, storjene na 
podlagi 28. čl. ZKIK) je mogoče uporabiti izredna pravna sredstva 
v upravnem postopku, predpise o denacionalizaciji, možnosti, ki 
jih daje Zakon o popravi krivic, v drugi obravnavi pred Državnim 
zborom Republike Slovenije pa je tudi sprememba 559. čl. ZKP, ki 
podaljšuje rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti tudi v 
tovrstnih primerih. 

O uporabi zakonskih določb pri upravljanju 
skupnih garaž 

Miran Potrč, poslanec ZLSD, je 14. aprila 1998 ministra za 
okolje in prostor, dr. Pavla Gantarja vprašal: 

S spremembami in dopolnitvami stanovanjskega zakona, 
objavljenim v Uradnem listu RS, št. 21, z dne 22.4.1994, so 
bile spremenjene nerealne določbe 3. odstavka 31. člena 
stanovanjskega zakona. Ta je najprej določal, da je potrebno 
soglasje vseh solastnikov za vse odločitve, ki presegajo 
upravljanje, to je tudi za spremembo namembnosti, prenovo 
In Izboljšave. Ti trije nameni so bili s temi spremembami Iz 
3. odstavka črtani, s čemer je bilo omogočeno, da o njih 
lahko sprejmejo odločitev solastniki, katerih solastniški 
deleži sestavljajo skupaj več kot polovico vrednosti 
stanovanjske hiše. 

V mnogih novejših stanovanjskih hišah se v kletnih prostorih 
nahajajo tudi skupne garaže. Tudi garaže imajo mnogo 
solastnikov in tudi glede njihovega upravljanja morajo 
solastniki sprejemati ustrezne odločitve. Kadar je odločitve 
treba sprejeti s soglasjem vseh solastnikov, Je spre|em take 
odločitve zelo pogosto praktično nemogoč. 

Kaj so prenove in Izboljšave določa med drugim tudi 
pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih normativih za 
vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš. Po nekaterih 
mnenjih in tolmačenjih se ta pravilnik uporablja tudi za 
prenove in Izboljšave, ki se morajo opravljati na stanovanj- 
skih hišah ali njihovi okolici, povezane pa so z vzdrževanjem 
garaž. 

Rešitve glede upravljanja po 31. členu stanovanjskega 
zaKona so drugače urejene v zakonu o temeljnih lastninsko 
pravnih razmerjih. Po 15. členu tega zakona je potrebno 
soglasje vseh solastnikov tudi za spremembo namembnosti, 
prenovo in izboljšave. Ta zakon je bil sprejet še v bivši SFRJ 
- Uradni list SFRJ, št. 6/80 - in še nI usklajen z Ustavo RS. 
Postavlja se vprašanje, ali se za upravljanje garaž uporablja 
ta zakon, ali pa se tudi za upravljanje garaž v stanovanjskih 
hišah In tudi sicer lahko uporabljajo določbe 31. člena 

stanovanjskega zakona. Če se za odločitve uporablja zakon 
o temeljnih lastninsko pravnih razmerjih, so odločitve o 
prenovah in izboljšavah, ki so sicer nujne zaradi večjih 
popravil po določenem obdobju, zelo otežene ali praktično 
onemogočene. 

V zvezi z gornjimi vprašanji in nejasnimi ter različnimi 
zakonskimi določbami, se v praksi pojavlja mnogo vprašanj. 
Menim, da Je njihova razjasnitev potrebna. Prav tako sem 
prepričan, da bi bilo na ustrezen način potrebno poiskati 
rešitev, ki bo tudi pri upravljanju skupnih garaž omogočala 
rešitve, kakor so jih prinesle spremembe in dopolnitve 
stanovanjskega zakona. Ne vidim namreč razloga, da naj bi 
take rešitve veljale le za upravljanje stanovanjskih hiš, ne bi 
pa mogle veljati tudi pri upravljanju garaž. 

V zvezi z gornjim sprašujem Ministrstvo za okolje in prostor: 

1. Ali je mogoče pri odločitvah o upravljanju skupnih garaž 
v stanovanjskih hišah uporabljati določbe 31. člena 
stanovanjskega zakona in odločitve o prenovah in 
izboljšavah sprejemati s sporazumom solastnikov, katerih 
solastniški deleži sestavljajo skupaj več kot polovico 
vrednosti skupnih garaž? 

2. Ali Je v primeru, če za odločanje o prenovah in izboljšavah 
skupnih garaž še vedno vel|a 15. člen zakona o temeljnih 
lastninsko pravnih razmerjih po mnenju pristojnega 
ministrstva takšna rešitev življenjska ali pa ministrstvo 
razmišlja o tem, da bi našlo ustrezne rešitve, po katerih 
bi tudi v teh primerih za odločanje o prenovah in 
Izboljšavah zadostovalo soglasje večine solastnikov? 

3. Ali ministrstvo meni, da bi bilo mogoče najti ustrezno 
rešitev tudi brez sprememb zakonov, morda tako, da bi 
se spremenil oz. dopolnil pravilnik o minimalnih tehničnih 
In drugih normativih za vzdrževanje stanovanj in 
stanovanjskih hiš ali pa da bi ministrstvo izdalo ustrezno 
navodilo ali tolmačenje in ali morda kakšno takšno 
odločitev že pripravlja? 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR: 

1. Kadar so v neki večstanovanjski hiši tudi garaže, ki spadajo 
izključno k posameznim stanovanjskim enotam ter so tudi 
točkovane v "Zapisniku o ugotovitvi vrednosti stanovanja - 
rubrika II. c - pomožni prostori - garaža v hiši" velja za te 
garaže režim upravljanja večstanovanjske hiše kot celote. V 
tem primeru veljajo določbe 31. člena Stanovanjskega zakona 
(Ur. I. RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96) tudi za upravljanje teh 
pomožnih prostorov večstanovanjske hiše. 

2. Kadar pa gre za skupino garaž, katerih lastniki niso nujno tudi 
lastniki stanovanjskih enot, torej so se posamezne garaže 
prodajale prosto na trgu posameznim zainteresiranim kupcem, 
takrat velja za te garaže režim upravljanja poslovnih prostorov 
oz. poslovnih stavb, kot to določa tretji odstavek 2. člena zakona 
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. I. SRS, št. 18/ 
74 in 34/88). V tem primeru se za upravljanje teh garaž ne 
more uporabljati Stanovanjski zakon, razen če bi se vsi lastniki 
garaž s pogodbo o medsebojnih razmerjih odločili za analogno 
uporabo določb stanovanjskega zakona. Za upravljanje s takimi 
garažami torej veljajo določbe zakona o temeljnih lastninsko- 
pravnih razmerij, ki v 15. členu razmejuje posle rednega 
upravljanja ter posle, ki presegajo okvir rednega upravljanja. 
Spremembe in dopolnitve tega zakona pripravlja ministrstvo 
za pravosodje. 
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3. Brez ustrezne spremembe bodisi zakona o temeljnih 
lastninskopravnih razmerij, bodisi zakona o poslovnih stavbah 
in poslovnih prostorih ni mogoče najti rešitve, ki bi olajšala 
upravljanje poslovnih prostorov. Dopolnitve zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih so že v parlamentarnem 
postopku - opravljena je bila prva obravnava zakona (vložila 
jih je skupina poslancev s prvo podpisanim poslancem Miranom 
Potrčem), tako da je še čas za vse morebitne spremembe. 

O financiranju tabora Slovenske ljudske stranke 

Rafael Kužnik, poslanec SNS, je 16. aprila 1998 pod- 
predsednika Vlade g. Marjana Podobnika In ministra RS za 
notranje zadeve g. Mirka Bandija vprašal: 

Sprašujem podpredsednika vlade g. Marjana Podobnika In 
Ministra RS za notranje zadeve g. Mirka Bandija, ka| sta 
storila, da se izvedejo postopki zoper župane občin, člane 
Slovenske ljudske stranke, ki so nezakonito financirali ta- 
bor Slovenske ljudske stranke? Ali so bili vloženi predlogi 
za ugotovitev odgovornosti za prekršek po 25. oziroma 29. 
členu zakona o političnih strankah? Ali so bile vložene 
kazenske ovadbe za ugotovitev odgovornosti zaradi 
kaznivega dejanja "zlorabe uradnega položaja ali uradnih 
pravic" po tretjem odstavku 261. člena kazenskega zakonika 
Republike Slovenije? 

Še posebej sprašujem gospoda Marjana Podobnika, ki je 
pred kratkim vložil toliko napora za razreševanje primera 
Labovlč, kako je ukrepal proti županom, ki so nakazali javna 
sredstva lokalnih skupnosti za financiranje tega tabora? 
Glede na to, da so nekateri člani vodstva SLS priznali napako 
In bo Slovenska ljudska stranka menda tudi vrnila 
nezakonito nakazana sredstva nazaj občinam, vendar brez 
zakonitih obresti, ter je tudi • kot edina oseba v tej zadevi - 
odstopila gospa Boža Grešovnlk, kateri pa, pravno gledano, 
najbrž niti ni možno ničesar očitati, me zanima, ali so bili 
sproženi ustrezni postopki zoper župane, člane SLS? Če 
niso bili sproženi nobeni postopki, zakaj ne? 

kriminalistične službe niso utemeljile suma, da bi župani 
obravnavanih občin storili navedeno kaznivo dejanje, saj ni šlo za 
nezakonito financiranje stranke. Ugotovitve so bile v obliki poročila 
posredovane krajevno pristojnim državnim tožilstvom. 

—  
O kriterijih za nagrajevanje ravnateljev ob 
uspešnem poslovanju 

Janez Mežan, poslanec SDS, je 23. aprila 1998, vprašal: 

Name se je obrnilo kar nekaj ravnateljev osnovnih šol ter m« 
prosilo za pojasnilo v zvezi z izplačilom nagrade za uspešno 
poslovanje. Ugotavljajo, da jim po pogodbi o zaposlitvi 
ravnatelja pripada enkratna letna nagrada, če poslujejo 
uspešno. Te nagrade pa si ne morejo izplačati, ker Vlada nI 
sprejela kriterijev, na podlagi katerih bi jim bila lahko 
izplačana nagrada za uspešno poslovanje. Ti kriteriji bi 
morali biti pripravljeni 30 dni po sprejetju Sklepa o kriterijih 
za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev v javnih zavodih 
oziroma 15 dni po objavi v Uradnem listu (22. 5. 1997). 

Krivda je torej na strani Vlade, zato jo sprašujem, kdaj misli 
urediti ta problem? 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT: 

Obveščamo vas, da smo pisno poslansko vprašanje poslanca 
Janeza Mežana, predsednika Odbora Državnega zbora, za 
kulturo, šolstvo in šport, ki se je nanašalo na izplačilo enkratne 
letne nagrade ravnateljev, v nadaljnjo obravnavo odstopili 
kadrovski komisjii Vlade Republike Slovenije. Kadrovska komisija, 
je zadolžena za pripravo skupnih meril za izplačilo te letne 
nagrade po individualnih pogodbah o zaposlitvi vodstvenih 
delavcev. 
Glede nato, daje pred izplačilom take nagrade ravnatelju potrebno 
zadostiti še drugim kriterijem, smo v Ministrstvu za šolstvo in 
šport ravnatelje obvestili o postopku glede izplačevanja pogojev 
za tako izplačilo. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE: 

Skladno z določbo 24. člena zakona o političnih strankah (Ur. I. 
RS, št. 62/94) morajo politične stranke državnemu zboru 31. 
marca tekočega leta predložiti finančno poročilo o poslovanju 
stranke za preteklo leto, ki mora vsebovati vse prihodke in 
odhodke stranke ter zlasti vire prihodkov stranke v skladu z 
računovodskimi predpisi. Pred oddajo poročila državnemu zboru 
mora poročilo pregledati in oceniti Računsko sodišče RS; zapis o 
pregledu pa se kot priloga priloži poročilu. 

•z navedenega sledi, da registrski organ po zakonu ne razpolaga 
s podatki, ki bi v konkretnem primeru eventualno predstavljali 
Podlago za prodajo predloga za prekršek po 29. členu zakona o 
Političnih strankah. 

Uprava kriminalistične službe je z dopisom št. 0222/8-244/60-98 
z dne 30.4.1998 obvestila registrski organ, da je kriminalistična 
služba v zvezi s člankom z naslovom "SLS se hrani iz svojih 
občin", ki je bil objavljen v tedniku Mladina, št. 42, z dne 21.10.1997, 
v 13 občinah zbirala obvestila v smeri suma storitve kaznivega 
dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 261. členu 
kazenskega zakonika Republike Slovenije. Ugotovitve 

O uvozu plemenskih telic iz držav EU 

Branko Tomažlč, poslanec SLS, |e 23. aprila 1998 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Vladi Republike Slovenije postavljam vprašanje, kdo je 
uvoznik in kdo |e podpisnik dovoljenja za uvoz plemenskih 
telic Iz držav EZ, ki so zaprte zardl ugotovljene bolezni BSE? 

V letošnjem letu se je v Slovenijo uvozilo večje število 
plemenskih telic Iz držav EZ - Nizozemske. Poznano narp Je, 
da |e promet v EZ z živalmi prepovedan zaradi pojava t^olezi^ 
BSE. Prepoved posebno velja znotraj unije za Nizozemsko, 
Belgijo in Francijo. 

Smatram, da se uvoz ne bi smel dovoliti ne glede na to, 
kakšne normative Ima naša država glede uvoza In 
odklanjanja kužnih bolezni. Potrebno bi bilo spoštovati 
priporočila In ukrepe znotraj unije In tako preprečiti 
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morebiten vnos okužbe z BSE-Jem v našo državo. 

Sprašujem, kdo od odgovornih In za kaj je dovolil uvoz 
plemenskih tellc iz EZ v Slovenijo? 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 
IN PREHRANO: 

Veterinarska uprava Republike Slovenije pri ministrstvu: 
V zvezi s poslanskim vprašanjem Vladi Republike Slovenije Vam 
sporočamo, da v direktivah Evropske zveze ni omenjena 
prepoved prometa z živalmi zaradi BSE znotraj unije, kakor tudi 
ne med Nizozemsko, Belgijo in Francijo. Prepoved prometa velja 
samo za Veliko Britanijo. 

V Slovenijo je zradi pojava BSE z odredbo prepovedan uvoz 
govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo od govedi iz Velike 
Britanije, Irske, Francije, Švice in Portugalske ter Belgije (Uradni 
list RS, št. 18/96,34/96 in 29/98), kar je več kot zahtevajo direktive 
EU. 

O obrazcih za napoved dohodnine 

Miroslav Mozetič, poslanec SKD, Je 6. maja 1998 ministra za 
finance, mag. Mitja Gasparija, vprašal: 

Po čigavem naročilu in na čigave stroške so bili za odmero 
dohodnine za leto 1997 natiskani in dani v prodajo dvojni 
obrazci: Napoved za odmero dohodnine za leto 1997? 

Obrazložitev: 
V prodaji so bili za odmero dohodnine obrazci Založbe 
Mladinska knjiga trgovina, d.d.; Obr. H.O. In obrazci DZS, 
d.d. Založništvo tiskovin; Obr. 7,201. 

Na obeh pa je tudi oznaka MF DURS - št. obr. 1. 

ODGOVOR IN POJASNILO MINISTRSTVA ZA FINANCE: 

Davčna uprava Republike Slovenije je aktivnost za zagotovitev 
davčnih obrazcev za leto 1998 izvršila na osnovi določil zakona 
o davčni službi, ki ureja njene naloge in organizacijo in zakona o 
davčnem postopku. Iz navedene zakonodaje izhaja, da je davčna 
uprava med ostalimi dolžna davčnim zavezancem zagotoviti 
obrazce za vlaganje davčnih napovedi. Vsebino in obliko je z 
odredbo napovedi davčnih obrazcev predpisal minister za finance 
in je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 1/98. 

V letošnjem letu so davčni zavezanci sami plačevali davčne 
obrazce za dohodnino. Glede na to, da se za obrazce niso 
uporabljala sredstva proračuna, davčna uprava Republike 
Slovenije ni bila dolžna objaviti javnega razpisa. Interni razpis, s 
katerim so bili obveščeni vsi dobavitelji obrazcev v Sloveniji, je bil 
narejen z namenom, da davčna služba zagotovi davčnim 
zavezancem pravočasno in v predpisani obliki vse davčne 
obrazce, med drugim tudi obrazce za dohodnino. V ustreznem 
postopku je bila izbrana ponudba Mladinske knjige, ki je imela 
29% nižjo pogodbeno vrednost kot DZS. DZS pa se z navedeno 
izbiro ni strinjala in je samoiniciativno tiskala in prodajala mimo 
naše pogodbe z Mladinsko knjigo vse obrazce sklicejoč se na 
svobodno konkurenco po isti ceni kot jo je ponudila Mladinska 
knjiga. Tako sta se na trgu pojavili dve vrsti napovedi za dohodnino. 
Na okrajnem sodišču teče spor med Mladinsko knjigo in DZS. 

Davčna uprava Republike Slovenije meni, da je ravnala pravilno 
in da je z internim razpisom zagotovila pravočasno in v rokih, 
vsem davčnim zavezancem davčne obrazce, ne da bi prepustila 
vso zadevo stihijskemu delovanju trga. S tem delovanjem davčne 
uprave je bila zagotovljena tudi ustrezna cena davčnih obrazcev 
na trgu. 
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naročilnica 

I Ime in priimek:   

| Naslov:  

i Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

' Davčna številka:  

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:    

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

I Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
1 1 
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