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Predlog za izdajo zakona O NEZDRUŽLJIVOSTI OPRAVLJANJA JAVNE 

FUNKCIJE S PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO z osnutkom zakona 

- ESA 550 

Vlada Republike Slovenije je na 153. seji 27/2-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O NEZDRUŽLJIVOSTI 
OPRAVLJANJA JAVNE FUNKCIJE S PRIDOBITNO DEJAV- 
NOSTJO Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. 
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 

Ustava Republike Slovenije za nekatere funkcije nepo- 
sredno določa nezdružljivost njihovega opravljanja 
z opravljanjem drugih funkcij oziroma dejavnosti. Za dolo- 
čene kategorije funkcij po urejanja teh vprašanj prepušča 
zakonom. Za pripravo navedenega zakona je bilo v Skupš- 
čini Republike Slovenije danih že več pobud. Vlada Repu- 
blike Slovenije predlaga Skupščini Republike Slovenije, 

da se hkrati obravnavata in sprejmeta predlog za izdajo 
zakona z osnutkom zakona, ker ocenjuje, da je sprejem 
tega predpisa, ki ga narekuje Ustava Republike Slovenije 
zaradi aktualnosti teh vprašanj in bližajočih se volitev, 
nujen. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 
- dr. Rajko PIRNAT, minister za pravosodje in upravo, 
- mag. Jože OLUP, namestnik ministra za pravosodjem 
upravo, 
- Jelka PEČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenija 
v Ministrstvu za pravosodje in upravo 

Predlog za izdajo zakona o nezdružljivosti opravljanja javne 
funkcije s pridobitno dejavnostjo z osnutkom zakona bosta 
obravnavali Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna ko- 
misija. 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
bo zakon obravnavala predvidoma 17. marca 1991. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o nezdružljivosti 
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo z osnut- 
kom zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in 
Zbor združenega dela. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije 
s pridobitno dejavnostjo 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Dosedaj pri nas ni bilo zakona, ki bi za nosilce javnih funkcij 
v času trajanja mandata določil omejitve glede njihovega 
delovanja v zasebne koristi in s tem posledično tudi vzpostavil 
nadzor nad njihovim premoženjskim stanjem. S spremem- 
bami v gospodarskem in političnem sistemu pa so nastali 
razlogi, ki terjajo takojšnjo normativno ureditev tega 
področja. Na področju gospodarstva je vsakemu posamez- 
niku dana možnost, da ustanovi lastno podjetje in ga na 
temelju kapitalskega vložka tudi upravlja. Podobno rešitev na 
področju negospodarstva omogoča Zakon o zavodih. 

V vrsti zakonov so že vgrajene omejitve glede dela, ki ga lahko 
zaposleni opravljajo v drugem podjetju, in podobni primeri 
nezdružljivosti: 
- Tako zakon o podjetjih določa, da podjetje v skladu s svo- 
jim aktom z direktorjem in drugimi delavci sklene pogodbo, ki 
določa, pod katerimi pogoji te osebe ne smejo, dokler so 
v delovnem razmerju, najdlje pa še dve leti po prenehanju 
delovnega razmerja v tem podjetju, ustanoviti podjetja, ki bi 
z opravljanjem dejavnosti utegnilo povzročiti škodo podjetju. 
- Zakon o delovnih razmerjih prepoveduje delavcu, da bi na 
svoj ali tuj račun opravljal dela in sklepal posle, ki sodijo 
v delovno področje ali dejavnost organizacije oziroma delo- 
dajalca, če bi to lahko vplivalo na njune interese. Kršitev te 
določbe pomeni hujšo kršitev delovne obveznosti, za katero 
se lahko delavcu izreče ukrep prenehanja delovnega raz- 
merja, organizacija oziroma delodajalec pa lahko od njega 

zahtevata povrnitev škode, ki sta jo utrpela zaradi njegovega 
protipravnega ravnanja. Ta zakon tudi določa, da se delavec 
in organizacija posebej dogovorita o medse bojnih pravicah 
in obveznostih po prenehanju delovnega razmerja, če si dela- 
vec pri delu pridobiva tehnična, proizvodna in poslovna zna- 
nja ter poslovne zveze. 
- Zakon o delavcih v državnih organih prepoveduje višjim 
upravnim delavcem, da bi hkrati delali v drugem državnem 
organu, podjetju, drugi organizaciji in skupnosti ali pri zaseb- 
nem delodajalcu ali da bi opravljali samostojno osebno delo; 
drugi delavci pa z dovoljenjem predstojnika lahko opravljajo 
tako delo, razen če to ni nezdružljivo z delom v upravnem 
organu. Prepoved pa se ne nanaša na samostojno znanstveno 
delo, delo v kulturnih, umetniških, športnih, humanitarnih i" 
drugih podobnih organizacijah in na javno delo na publici- 
stičnem področju. 
- Tudi zakoni, ki urejajo delovanje sodišč, javnih tožilstev in 
drugih pravosodnih organov ter ustavnega sodišča vsebujejo 
določene omejitve glede drugih funkcij in dejavnosti, kar pa 
bo z novo zakonodajo potrebno prilagoditi novi ustavni uredi- 
tvi. 

Teze za novi zakon o gospodarskih družbah tudi predvidevajo 
prepoved konkurence, in sicer za družbenike javne trgovinske 
družbe, komplementarje komanditne družbe, družbenike in 
poslovodje družbe z omejeno odgovornostjo, za upravo ter 
člane nadzornega sveta delniške družbe. Tem osebam je 
prepovedano sodelovanje v katerikoli od naštetih vlog, prav 
tako pa ne morejo biti delavci niti prokuristi v katerikoli drugi 
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družbi, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju s prvo, 
ali kot podjetnik posameznik. 

Nova ustava Republike Slovenije, ki je uveljavila načelo deli- 
tve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast, je za 
nekatere funkcije že neposredno določila nezdružljivost 
z drugimi funkcijami in dejavnostjo, za večino javnih funkcij 
pa je postavila omejitve podrobnejšo ureditev pa prepustila 
zakonu. 

- Tako je ustava izrecno določila, da je funkcija predsednika 
republike nezdružljiva z opravljanjem druge javne funkcije ali 
poklica (105. člen); 
- glede poslancev ustava prepušča zakonu, da uredi nez- 
družljivost funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejav- 
nostmi (82. člen); 
- za člane državnega sveta ustava določa le, da ne smejo biti 
hkrati poslanci v državnem zboru, ne ureja pa nezdružljivosti 
njihove funkcije z drugimi funkcijami in dejavnostmi (100. 
č'en); 
- sodniki in državni tožilci po ustavi ne smejo opravl|ati 
funkcij v drugih državnih organih, v organih lokalne samou- 
prave in v organih političnih strank ter drugih funkcij in 
dejavnosti, za katere bo tako določil zakon (133. in 136. člen); 
- za sodnike ustavnega sodišča je z ustavo določeno, da 
njihova funkcija ni združljiva s funkcijami v državnih organih, 
v organih lokalne samouprave in v organih političnih strank 
ter z drugimi funkcijami in dejavnostmi, ki po zakonu niso 
združljive s funkcijo sodnika ustavnega sodišča (166. člen). 

Ob upoštevanju ustavnih določb bo torej moral za večino 
nosilcev javnih funkcij zakon podrobneje določiti, katere 
funkcije in dejavnosti so nezdružljive s funkcijo, ki jo oprav- 
ljajo. 

V sedanjem pravnem redu določb, ki bi izrecno prepovedo- 
vale funkcionarjem ustanavljati zasebna podjetja in opravljati 
pridobitne dejavnosti, ni. Zato ni izključena možnost zlorabe 
družbene moči ter okoriščanje s položaji, ki jih javni funkci- 
onarji zasedajo. Občasno prihaja do očitkov - upravičenih ali 
ne, da se javni posli opravljajo v zasebnih podjetjih nosilcev 
javnih funkcij, prav tako pa naj bi prihajalo do zlorab informa- 
cij, do katerih imajo posamezniki dostop. S tem pa se zmanj- 
šuje ugled organov oblasti, pa tudi posameznih funkcionar- 
jev, zlasti če gre za neupravičene očitke. Prav tako so bile 
v Skupščini Republike Slovenije s strani delegatov dane že 
nekatere pobude, ki terjajo pripravo tega zakona. 

Predlagani zakon naj bi razmejil opravljanje javne funkcije in 
pridobitne dejavnosti ter vzpostavil javni nadzor nad premo- 
ženjem javnih funkcionarjev tako, kot to poznajo v vseh razvi- 
tih državah. 

Predmet tega zakona pa naj ne bi bila razmejitev javne funk- 
cije, ki jo funkcionar opravlja, od drugih javnih funkcij ozi- 
roma opredelitev nezdružljivosti med različnimi javnimi funk- 
cijami. To vprašanje bodo urejali drugi zakoni, zlasti tisti, ki 
bodo določali organizacijo in delovanje posameznih državnih 
organov ter volilna zakonodaja. Gre za soodvisnost delovanja 
in nalog državnega organa ter položaja in dela funkcionarjev, 
ki v njem delajo, zato je to problematiko potrebno urejati 
v istem zakonu upoštevajoč ustavno ureditev in posebnosti 
področja. 

Tako naj bi npr. posebni zakoni, ki bodo urejali organizacijo 
in delo sodstva in državnega tožilstva, kakor tudi ustavnega 
sodišča, določali, s katerimi dejavnostmi ni združljiva funkcija 
sodnika ustavnega sodišča, sodnika in državnega tožilca. 

Pravila obnašanja, ki naj veljajo za državne funkcionarje ter 
s tem povezane prepovedi (npr. zaposlovanje zaradi strankar- 
skih interesov) in privilegije (kot npr. študijska potovanja, 
število hotelskih storitev, pravica do plačane pošte), pa bo 
treba zapisati v etični kodeks, ki ga pri nas še nimamo, pa tudi 
v pravila strank. 

II. TEMELJNA NAČELA IN CILJI 

Temeljni cilj zakona je, da se pri funkcionarjih loči opravljanje 
javne funkcije in pridobitne dejavnosti v zasebne namene ter 
uveljavi nadzor nad njihovim premoženjskim stanjem v času 
trajanja funkcije. 

Predlagani zakon naj bi uveljavil načelo, da poklicni funkci- 
onar razen v izjemnih primerih, ki jih določa zakon, ne sme 
opravljati nobene pridobitne dejavnosti. Funkcionar, ki funk- 
cije ne opravlja poklicno, pa lahko še naprej opravlja prido- 
bitno dejavnost, vendar pa je za to potrebno dovoljenje 
ustreznega organa. 

Premoženje funkcionarja in njegovi viri naj bi bili v času, ko 
funkcionar opravlja funkcijo podvrženi obveznosti prijave in 
s tem nadzoru posebnega, v ta namen izvoljenega organa in 
državnega zbora. To bi po eni strani pomenilo zaščito funkci- 
onarja pred neupravičenimi očitki o zlorabi položaja, po drugi 
strani pa sankcioniralo resnične kršitve. 

Za vse nosilce oblastnih in izvršilnih funkcij naj bi zakon 
uveljavil enotna načela, zato naj bi veljal tudi za člane izvršil- 
nih organov lokalnih skupnosti. 

III. UREDITEV V DRUGIH DRŽAVAH 

V naši zakonodaji je na tem področju pravna praznina, zato se 
je bilo treba pri izdelavi predloženega zakona zgledovati po 
tujih zakonodajah. Ob proučevanju nemške, avstrijske, fran- 
coske in švicarske zakonodaje je bilo ugotovljeno, da veljajo 
v teh deželah za člane izvršilnih teles prepovedi opravljanja 
službe, poklica, obrti oziroma vsake podjetniške dejavnosti. 
Nad poskusi, da bi kdo te omejitve obšel, pa bdi parlament. 

Nekoliko drugačna pa je primerjava glede poslancev, kajti 
v večini primerov jim zakonodaja ne omejuje pravice do 
poklicnega in pridobitniškega dela. Vendar pa morajo ob 
nastopu mandatov prijaviti obseg svojega premoženja. 
V avstrijski zakonodaji velja omejitev opravljanja pridobitne 
dejavnosti tudi za poslance. Ta različnost je predvsem posle- 
dica dejstva, da parlamentarci za svoje delo od države preje- 
majo nadomestilo, ki ne dosega plače (npr. Švica, Nemčija). 
Ker pa bodo v državnem zboru Republike Slovenije izvoljeni 
poslanci za svoje delo prejemali plačo (95. člen ustave Repu- 
blike Slovenije), se je pripravljalec zakona raje odločil upošte- 
vati avstrijsko ureditev. 

Po avstrijskem zakonu (zvezni zakon št. 545), ki je pri ureditvi 
te problematike upošteval in uporabil določbe zakonodaje ZR 
Nemčije, ZDA in Velike Britanije, so povzete tudi določbe 
o organu, ki odloča o dovoljenjih, o obveznostih v zvezi 
s prijavo premoženja ter o prepovedih, ki veljajo za poslovanje 
podjetij, katerih lastnik je funkcionar. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE 

Zakon določa za funkcionarje omejitve opravljanja pridobit- 
nih dejavnosti v zasebne namene ter vzpostavlja nadzor nad 
njihovim premoženjskim stanjem od tedaj, ko nastopijo posa- 
mezno javno funkcijo, v času trajanja mandata ter še eno leto 
potem, ko je funkcionar funkcijo prenehal opravljati. Zakon 
v svojih določbah tudi našteva, kaj sodi v profitno dejavnost, 
ki se opravlja v zasebne namene, in sicer: opravljanje lastnega 
poklica, obrti ali druge zasebne dejavnosti opravljanje 
vodilne, svetovalne ali druge službe v gospodarski družbi, 
podjetju ali zavodu sodelovanje v upravnih odborih in drugih 
organih v teh organizacijah, kot tudi opravljanje katerekoli 
dejavnosti, kjer bi zaradi lastnih interesov lahko prišlo do 
nedovoljenih vplivov na izvrševanje funkcije. 

Za vse funkcionarje velja tudi prepoved sprejemanja daril 
večjih vrednosti ter ostalih ugodnosti, ki bi lahko zaradi tega 
vplivale na njegovo ravnanje kot ravnanje funkcionarja. Ta 
omejitev velja tudi za njegovega zakonca, otroka, posvojenca 
in ostale družinske člane, s katerimi živi funkcionar v skup- 
nem gospodinjstvu. 
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V bodoče bo na političnem področju pogosteje prihajalo do 
sprememb med nosilci javnih funkcij. Zato bi prevelike omeji- 
tve (npr. opustitev lastnega podjetja oziroma položaja ob 
nastopu funkcije itd.) na eni strani ogrozile materialno var- 
nost funkcionarjev po prenehanju mandatov ter na drugi 
strani povzročile nezainteresiranost sposobnih kadrov za 
kandidiranje na takšne funkcije. Zaradi tega naj bi zakon 
predvideval, da sme funkcionar opravljanje svobodnega 
poklica, obrti oziroma upravljanje gospodarske družbe, 
podjetja ali zavoda ali opravljanje druge zasebne dejavnosti 
za obdobje trajanja mandata prenesti na upravitelja. Prav tako 
naj bi zakon določil, kaj se ne šteje za opravljanje pridobitne 
dejavnosti. 

Nadalje naj bi zakon funkcionarjem naložil, da ob nastopu 
svojega mandata prijavijo celotno premoženje, vključno z nje- 
govimi viri. To prijavo je dolžan funkcionar pristojnemu 
organu podati takoj oziroma najkasneje v enem mesecu po 
nastopu funkcije in vsaki dve leti v času trajanja njegove 
funkcije. Za zagotovitev točnosti teh podatkov pa zakon zave- 
zuje tudi davčne organe, ki morajo na zahtevo pristojne-ga 
organa dati podatke iz uradnih evidenc, ki se nanašajo na 
premoženje posameznega funkcionarja. Seveda pa je pri- 
stojni organ dolžan s tako pridobljenimi podatki ravnati 
v skladu z določbami zakona o varstvu osebnih podatkov. 

Zakon naj bi predvidel, da se za ugotavljanje premoženjskega 
stanja funkcionarjev izvoli posebna komisija. 

Komisija naj bi opravljala naloge v zvezi z ugotavljanjem 
premoženjskega stanja funkcionarjev na podlagi njihovih pri- 
jav, izdajala dovoljenja za opravljanje pridobitne dejavnosti, 
poročala o svojih ugotovitvah državnemu zboru in mu predla- 
gala ukrepe zoper funkcionarje, za katere bi ocenila, da s svo- 
jim ravna-njem kršijo ta zakon. 

Sankcij za kršitve ta zakon ne določa saj upošteva možnosti, 
ki jih že predvideva ustava (npr. parlamentarna preiskava, 
obtožba pred ustavnim sodiščem) pa tudi odpoklic oziroma 
razrešitev, kar bodo morali urejati drugi zakoni (npr zakon 
o volitvah). 

Zakon naj bi veljal tudi za funkcionarje lokalnih skupnosti 
s tem, da bi pristojnosti, ki jih ima po tem zakonu državni zbor 
zaenkrat opravljale občinske skupščine, nato pa njim ustre- 
zen organ lokalne samouprave. 

Zakon naj bi zavezoval že funkcionarje, ki v času njegove 
uveljavitve opravljajo javne funkcije, da v enem mesecu prija- 
vijo svoje premoženje. Pač pa naj bi določbe o omejitvah 
glede opravljanja pridobitne dejavnosti začele veljati šele za 
poslance in člane državnega zbora, izvoljene na naslednjih 
volitvah. Te omejitve, ki so bistvene za odločitev o prevzemu 
funkcije, ob izvolitvi sedanjih funkcionarjev še niso bile uve- 
ljavljene in bi, če bi bile uveljavljene naknadno, pomenile 
dejansko retroaktivno veljavo zakona. Po drugi strani pa gre 
za zahteve (npr. predaja upravitelju, prenehanje opravljanja 
pridobitne dejavnosti), ki jih zaradi bližajočih se volitev za 
kratek čas ni smotrno uveljaviti. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Izvajanje tega zakona ne bo terjalo finančnih sredstev razen 
v zvezi z opravljanjem strokovnih nalog za komisijo. Admini- 
strativne naloge po tem zakonu prav tako zadevajo le delo 
v zvezi z zbiranjem in urejanjem prijav ter izdajo dovoljenj Te 
naloge se bodo opravljale v strokovni službi državnega zbora 
- torej v sedanjih službah Skupščine Republike Slovenije, za 
druge organe pa ne bodo pomenile dodatnega dela. 

OSNUTEK ZAKONA o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem zakonom se urejajo omejitve, ki veljajo za javne funkci- 
onarje (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji) glede opravljanja 
pridobitne dejavnosti v zasebne namene, ter nadzorstvo nad 
njihovim premoženjskim stanjem v času opravljanja javne 
funkcije. 

2. člen 

Omejitve opravljanja pridobitne dejavnosti v zasebne namene 
veljajo za: 
- poslance državnega zbora in člane državnega sveta, 
- predsednika vlade in ministre, 
- člane izvršilnih organov lokalnih skupnosti, 
- druge javne funkcionarje, ki jih imenuje državni zbor, pred- 
sednik republike, vlada oziroma ustrezen organ lokalne skup- 
nosti. 

Nezdružljivost funkcije sodnikov Ustavnega sodišča, sodni- 
kov in državnih tožilcev s pridobitno dejavnostjo ureja pose- 
ben zakon. 

3. člen 

Za ugotavljanje premoženjskega stanja funkcionarjev in za 
opravljanje drugih nalog po tem zakonu se ustanovi posebna 
komisija (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). 

II. OMEJITVE OPRAVLJANJA PRIDOBITNE DEJAVNOSTI 

4. člen 

Funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, v času trajanja 
funkcije ne sme opravljati pridobitne dejavnosti v zasebne 
namene, zlasti pa ne sme: 

- opravljati poklica, obrti ali druge zasebne dejavnosti, 
- opravljati vodilne, svetovalne ali druge službe v gospodar- 
ski družbi, podjetju ali zavodu, prav tako pa ne sme biti član 
upravnega odbora ali drugega organa v teh organizacijah, 
- opravljati katerokoli drugo pridobitno dejavnost, ki bi lahko 
vplivala na objektivno in od zunanjih vplivov neodvisno oprav- 
ljanje funkcije. 

5. člen 

Ne glede na omejitve iz prejšnjega člena lahko funkcionar: 
- upravlja lastno premoženje, ki ne služi za pridobivanje 
dohodka (stanovanjska hiša, hiša za počitek, zemljišča itd.), 
- opravlja plačano funkcijo v politični organizaciji, društvu 
ter interesnem ali drugem združenju, na katero je funkcionar 
izvoljen, 
- opravlja znanstveno, pedagoško, umetniško in kulturno 
delo ter delo na publicističnem področju za plačilo, ki je 
običajno v teh dejavnostih, 
- uveljavlja premoženjske pravice iz delnic in investicij na 
temelju vlaganj pred nastopom funkcije. 

6. člen 

Funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, pa je pred tem 
opravljal svoboden poklic, obrt oziroma, ki je upravljal gospo- 
darsko družbo, podjetje ali zavod oziroma opravljal drugo 
zasebno dejavnost, lahko v skladu z zakonom poveri opravlja- 
nje poklica ali dejavnosti oziroma vodenje ali upravljanje 
organizacije upravitelju. 

Upravitelj ne more biti funkcionarjev zakonec oziroma oseba, 
s katero živi v izven zakonski skupnosti. Prepoved velja tudi za 
otroke in posvojence, starše, vnuke, brate in sestre, ki živijo 
s funkcionarjem v istem gospodinjstvu. 
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7. člen 

Funkcionar, ki funkcije ne opravlja poklicno, lahko opravlja 
pridobitno dejavnost z dovoljenjem pristojnega organa. 

Pristojni organ funkcionarju iz prejšnjega odstavka ne dovoli 
opravljati pridobitne dejavnosti v zasebne namene, če ugo- 
tovi, da zaradi tega funkcije ne bi opravljal objektivno in 
neodvisno od zunanjih vplivov. 

8. člen 

Funkcionar lahko z dovoljenjem pristojnega organa sodeluje 
pri vodenju ali upravljanju gospodarske družbe ali podjetja 
pod pogojem, da je Republika Slovenija ali lokalna skupnost 
udeležena v taki družbi oziroma podjetju, ali če pristojni 
organ oceni, da je v interesu Republike Slovenije ali lokalne 
skupnosti, da takšna oseba sodeluje pri vodenju ali upravlja- 
nju take organizacije. 

9. člen 

V zvezi z opravljanjem funkcije funkcionar ne sme za sebe ali 
za organ sprejemati daril večjih vrednosti oziroma si pridobi- 
vati ugodnosti, ki bi lahko vplivale na njegovo ravnanje kot 
funkcionarja. Pristojni organ določi, kaj se šteje kot darilo 
večje vrednosti. 

Prepoved velja tudi za njegovega zakonca oziroma osebo, 
s katero živi v izven zakonski skupnosti, pa tudi za otroke in 
posvojence, starše, vnuke, brate in sestre, če živijo z njim 
v istem gospodinjstvu. 

Funkcionar ni odgovoren, če dokaže, da ni mogel vplivati na 
ravnanje oseb iz prejšnjega odstavka, oziroma če dokaže, da 
darilo ni v zvezi z opravljanjem njegove funkcije. 

III. PRIJAVA PREMOŽENJA 

10. člen 

Državni zbor izvoli za ugotavljanje premoženjskega stanja 
funkcionarjev pristojni organ, ki šteje najmanj pet članov 
(varianta: sedem). 

Z aktom o ustanovitvi pristojnega organa se podrobneje dolo- 
čijo njegove naloge. Način svojega dela pristojni organ 
podrobneje uredi s poslovnikom. 

Varianta: 
Prvi odstavek se nadomesti z novim odstavkom, ki se glasi: 
»Državni zbor ustanovi za ugotavljanje premoženjskega sta- 
nja funkcionarjev pristojni organ, ki šteje najmanj pet članov 
(varianta: sedem); državni zbor imenuje tri člane (varianta: 
pet), državni svet pa dva člana.«. 

11.člen 

Funkcionar mora takoj po nastopu funkcije, vendar pa najkas- 
neje v enem mesecu pristojnemu organu prijaviti: 
1. pridobitno dejavnost, ki jo je opravljal, 
2. svoje premoženje in premoženje zakonca oziroma osebe, 
s katero živi v izven zakonski skupnosti, ter premoženje vzdr- 
ževanih družinskih članov. 

12. člen 

V prijavi premoženja funkcionar navede podatke o premože- 
nju in njegovih virih, in sicer o: 
- nepremičninah z vsemi zemljiškoknjižnimi podatki, 
- gospodarski družbi ali podjetju oziroma pravicah na deleže 
v gospodarski družbi ali podjetju z oznako in opisom firme in 
podatki o upravljanju podjetja, 
- kapitalu in vrednostnih papirjih. 

V prijavi se navedejo tudi podatki o: 
- vseh položajih, ki jih zaseda, 
- honorarjih, prejetih v zadnjem letu, 

- dohodkih zakonca oziroma osebe, s katero živi v izven 
zakonski skupnosti, ter vzdrževanih družinskih članov, 
- o dolgovih, 
- o prevzetih jamstvih. 

Variantni dodatek: 
v prvem odstavku se doda nova četrta alinea, ki se glasi: 
- vseh premičninah večjih vrednosti. 

13. člen 

Funkcionar je v času trajanja mandata dolžan prijaviti premo- 
ženje vsaki dve leti. 

Na zahtevo pristojnega organa je funkcionar dolžan še 
v enem letu po prenehanju opravljanja funkcije dati pristoj- 
nemu organu podatke o premoženju. 

IV. IZDAJA DOVOLJENJ IN SPREMLJANJE 
PREMOŽENJSKEGA STANJA 

14. člen 

Funkcionar, ki želi med trajanjem funkcije opravljati prido- 
bitno dejavnost vloži predlog za izdajo dovoljenja pri pristoj- 
nem organu. 

Pristojni organ odloča o dovoljenju za opravljanje pridobitne 
dejavnosti z večino glasov vseh članov; če je število glasov 
enako (variantni dodatek: ali če predstavnik stranke glasuje 
za svojega člana ter se s tem doseže večina), se šteje, da 
dovolje-nje ni dano. 

15. člen 

Pristojni organ o dovoljenju za nadaljnje opravljanje prido- 
bitne dejavnosti odloči s sklepom najkasneje v dveh mesecih; 
sklep pošlje državnemu zboru oziroma drugemu organu, ki je 
funkcionarja imenoval. 

16. člen 

Če pristojni organ odloči, da je opravljanje pridobitne dejav- 
nosti med mandatom nezdružljivo s funkcijo, mora funkci- 
onar prenehati opravljati pridobitno dejavnost v roku treh 
mesecev. 

17. člen 

Če komisija ugotovi, da funkcionar v predpisanem roku ni 
prijavil premoženja in njegovih virov, ga pozove, naj v roku, ki 
mu ga določi, vloži prijavo. 

18. člen 

Če iz prijave izhaja, da je delež funkcionarja, njegovega 
zakonca ali osebe s katero živi v izven zakonski skupnosti 
oziroma njegovih vzdrževanih družinskih članov v gospodar- 
ski družbi ali podjetju večji od 25 % vrednosti, taka družba ali 
podjetje ne sme neposredno ali posredno poslovati z državo 
ter javnimi podjetji in javnimi zavodi. 

Pristojni organ lahko izjemoma družbi oziroma podjetju iz 
prejšnjega odstavka tega člena dovoli takšno poslovanje, če 
to ne vpliva na javno delovanje funkcionarja. 

19. člen 

Pristojni organ sestavi poročilo, v katerem so navedene vse 
gospodarske družbe in podjetja, za katere velja omejitev iz 
prejšnjega člena. To poročilo se predloži državnemu zboru 
(variantni dodatek: in državnemu svetu). Po obravnavi se 
poročilo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

20. člen 

Če pristojni organ na podlagi prijave ugotovi, da se je premo- 
ženje funkcionarja izjemno povečalo (varianta: povečalo za 
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več kot 25%), mora o tem poročati državnemu zboru oziroma 
drugemu organu, ki je funkcionarja imenoval. 

Državni zbor oziroma drug organ, ki je pristojen za imenova- 
nje funkcionarja, lahko ob vsakem času od pristojnega 
organa zahteva takšno poročilo. 

21. člen 

Na zahtevo pristojnega organa so mu davčni organi dolžni 
dati podatke iz uradnih evidenc, ki se nanašajo na premože- 
nje iz 12. člena tega zakona. 

22. člen 

Če pristojni organ ugotovi, da funkcionar kljub opozorilu ni 
prijavil premoženja in njegovih virov ali da brez dovoljenja 
oziroma v nasprotju z odločitvijo pristojnega organa še naprej 
opravlja pridobitno dejavnost, obvesti o tem državni zbor 
oziroma organ, ki je imenoval funkcionarja. 

Enako ravna pristojni organ tudi, če ugotovi, da je funkcionar 
sprejemal darila večje vrednosti oziroma si pridobival ugod- 
nosti, ki so vplivale na njegovo ravnanje pri izvrševanju funk- 
cije. 

23. člen 

Če državni zbor oziroma drug organ, ki je funkcionarja imeno- 
val, na podlagi ugotovitev pristojnega organa oceni, da je 
funkcionar zlorabljal svoj položaj v pridobitne namene, začne 
postopek za odvzem mandata oziroma za razrešitev funkci- 
onarja v skladu z ustavo in zakonom. 

Varianta: 
Če državni zbor oziroma drug organ, ki je funkcionarja imeno- 
val, na podlagi ugotovitev pristojnega organa oceni, da je 
funkcionar zlorab-ljal svoj položaj v pridobitne namene, 
obtoži predsednika vlade in ministre (variantni dodatek: ter 
poslance in člane državnega sveta) pred ustavnim sodiščem 
oziroma zahteva, da organ, ki je funkcionarja imenoval, začne 
postopek za ugotavljanje njegove odgovornosti. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

24. člen 

Pristojnosti državnega zbora po tem zakonu opravlja v lokalni 
skupnosti občinska skupščina oziroma njej ustrezen organ. 

25. člen 

V roku enega meseca po uveljavitvi zakona so delegati Skupš- 
čine Republike Slovenije in drugi republiški funkcionarji iz 
prvega odstavka 2. člena tega zakona dolžni prijaviti svoje 
premoženje v skladu z 11. členom tega zakona, organu, ki ga 
določi Skupščina Republike Slovenije. 

26. člen 

Določbe o omejitvi opravljanja pridobitne dejavnosti po tem 
zakonu se začnejo uporabljati po konstituiranju državnega 
zbora in državnega sveta. 

27. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Dosedaj pri nas ni bilo zakona, ki bi za nosilce javnih funkcij 
v času trajanja njihovih mandatov določal omejitve glede 
njihovega delovanja v zasebne koristi, in s tem posledično 
tudi vzpostavil nadzor nad njihovim premoženjskim stanjem. 
S spremembami v gospodarskem in političnem sistemu pa so 
nastali razlogi, ki terjajo takojšnjo normativno ureditev tega 
področja. Z novo ustavo, ki je v politični sistem vpeljala 
načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno 
oblast, je za nekatere funkcije že določena nezdružljivost 
z drugimi funkcijami in dejavnostmi, v drugih primerih pa se 
napotuje na zakon. 

Predlagani zakon naj bi uredil takoimenovano »konkurenčno 
klavzulo« za nosilce javnih funkcij ter vzpostavil javni nadzor 
nad premoženjem javnih funkcionarjev tako, kot to poznajo 
v vseh razvitih državah. Posebni zakoni pa bodo določali, 
katere pridobitne in druge dejavnosti niso združljive s funk- 
cijo sodnika ustavnega sodišča, sodnika in državnega tožilca, 
pa tudi nedzružljivost javnih funkcij za druge funkcionarje. 

Pravila obnašanja, ki naj veljajo za državne in druge javne 
funkcionarje, ter s tem povezane prepovedi (npr. zaposlova- 
nje zaradi strankarskih interesov) in privilegije (kot npr. študij- 
ska potovanja, število hotelskih storitev, pravica do plačane 
pošte) pa bo treba zapisati v etični kodeks, ki ga pri nas še 
nimamo. 

Zakon uporablja za vse nosilce javnih funkcij, za katere velja 
ta zakon, enoten izraz javni funkcionarji oziroma skrajšano 
funkcionarji. Gre predvsem za funkcionarje, ki opravljajo 
oblastne in izvršilne funkcije. 

V naši zakonodaji je na tem področju pravna praznina, zato se 
je bilo treba pri izdelavi predloženega zakona zgledovati po 
tujih zakonodajah. Ob proučevanju nemške, avstrijske, fran- 
coske in švicarske zakonodaje je bilo ugotovljeno, da veljajo 
v teh deželah za člane izvršilnih teles prepovedi opravljanja 
službe, poklica, obrti oziroma vsake podjetniške dejavnosti. 
Nad poskusi, da bi kdo te omejitve obšel, pa bdi parlament. 
Nekoliko drugačna pa je primerjava glede poslancev, kajti 

v večini primerov jim zakonodaja ne omejuje pravice do 
poklicnega in pridobitniškega dela. Vendar morajo ob 
nastopu mandatov prijaviti obseg svojega premoženja. 
V avstrijski zakonodaji pa velja omejitev opravljanja prido- 
bitne dejavnosti tudi za poslance. Ta različnost je predvsem 
posledica dejstva, da parlamentarci za svoje delo od države 
prejemajo nadomestilo, ki ne dosega plače (npr. Švicar Nem- 
čija). Ker pa bodo v državnem zboru Republike Slovenije 
izvoljeni poslanci za svoje delo prejemali plačo (95. člen 
ustave Republike Slovenije), se je pripravljalec zakona raje 
odločil upoštevati avstrijsko ureditev in jo prilagoditi našim 
razmeram in ustavni ureditvi. 

Zakon določa za funkcionarje omejitve opravljanja pridobit- 
nih dejavnosti v zasebne namene ter vzpostavlja nadzor nad 
njihovim premoženjskim stanjem od tedaj, ko nastopijo posa- 
mezno javno funkcijo, v času trajanja mandata ter še eno leto 
potem, ko je funkcionar funkcijo prenehal opravljati. Osnovno 
načelo zakona je, da poklicni funkcionar ne sme opravljati 
nobene profitne dejavnosti, medtem ko nepoklicni funkcionar 
z dovoljenjem pristojnega organa to lahko opravlja (4. in 7. 
člen). Zakon v svojih določbah tudi našteva, kaj sodi v pro- 
fitno dejavnost, ki se opravlja v zasebne namene, in sicer: 
opravljanje lastnega poklica, obrti ali druge zasebne dejavno- 
sti, opravljanje vodilne, svetovalne ali druge službe v gospo- 
darski družbi, podjetju ali zavodu, oziroma sodelovanje 
v upravnih odborih in drugih organih v teh organizacijah, kot 
tudi opravljanje katerekoli dejavnosti, kjer bi zaradi uresniče- 
vanja lastnih interesov lahko prišlo do nedovoljenih vplivov na 
izvrševanje funkcije (4. člen). 

V zakonu (5. člen) je določeno, kaj se ne šteje za opravljanje 
pridobitne dejavnosti. Sem se ne šteje upravljanje oziroma 
gospodarjenje z lastnim premoženjem, kot so hiša in ostale 
nepremičnine, ki ne služijo za pridobivanje dohodka, oprav- 
ljanje funkcij v političnih in drugih organizacijah. Prav tako se 
ne šteje za opravljanje pridobitne dejavnosti znanstveno, 
pedagoško in kulturno delo ob edinem pogoju, da zanj funk- 
cionar prejema plačilo, ki je običajno v teh dejavnostih. 
S takšnim določilom je funkcionarjem omogočeno, da npr. 
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z avtorskimi pogodbami ali pogodbami o delu tudi po prev- 
zemu dolžnosti aktivno delujejo na teh področjih ter se stro- 
kovno uveljavljajo. Poklicni funkcionar bo v enakem statusu 
kot druge osebe v delovnem razmerju, torej bo njegova pri- 
marna zaposlitev izhajala iz funkcije na katero bo izvoljen ali 
imenovan. Predlagani zakon ne posega v delovno pravno 
materijo niti v spremembe statusa funkcionarja, ki so posle- 
dica izvolitve ali imenovanja na funkcijo (npr. svobodni kul- 
turni delavec, ki je izvoljen za funkcionarja). Ta vprašanja so 
urejena z drugimi zakoni. 

Z zakonom je tudi predvideno (6. člen), da sme funkcionar 
upravljanje gospodarske družbe, podjetja ali zavoda oziroma 
opravljanje svobodnega poklica, obrti ali druge zasebne 
dejavnosti za obdobje trajanja mandata prenesti na upravite- 
lja, pri čemer zakon izključuje družinske člane. Predlagatelj 
se je za takšno dikcijo odločil zato, ker želi slediti terminolo- 
giji področnih zakonov, s katerimi se na novo urejajo posa- 
mezna področja. Tako npr. predlagani zakon o odvetništvu 
v 1. členu opredeljuje odvetništvo kot svoboden poklic. Nada- 
lje predlagani zakon o zdravstveni dejavnosti v 38. členu 
določa, da zdravstveni delavec lahko opravlja zasebno zdrav- 
stveno dejavnost pod pogoji, ki jih določa zakon. Teze zakona 
o gospodarskih družbah, ki predvidevajo novo ureditev orga- 
nizacijskih oblik gospodarskih subjektov pa uporabljajo za 
pravno organizacijske oblike izraz gospodarske družbe. 
S tem zakonom naj bi se razmejili gospodarski posli, ki se 
opravljajo na podjetniški način od obrtniških dejavnosti, ki bi 
se opravljale v skladu z zakonom o obrti. Iz istih razlogov je 
navedena terminologija uporabljena tudi že v 4. členu zakona. 

Za vse funkcionarje velja tudi prepoved sprejemanja daril 
večjih vrednosti ter ostalih ugodnosti, ki bi lahko zaradi tega 
vplivale na njegovo ravnanje kot ravnanje funkcionarja. Ta 
omejitev velja tudi za njegovega zakonca, otroka, posvojenca 
in ostale družinske člane, s katerimi živi funkcionar v skup- 
nem gospodinjstvu. Seveda pa funkcionar ne more biti odgo- 
voren za ravnanje svojih družinskih članov, če lahko dokaže, 
da zaradi družinskih odnosov ni mogel vplivati na njihovo 
ravnanje (9. člen). V zakonskem tekstu je dana le splošna 
opredelitev, da funkcionar ne sme sprejemati daril večje vred- 
nosti. Podrobnejše kriterije o tem kaj se šteje za večjo vred- 
nost, naj bi določila komisija sama, saj je šele v posameznem 
primeru mogoče oceniti ali je darilo večje ali manjše vredno- 
sti. Predlagatelj pripominja, da je v vrsti drugih zakonov (npr. 
zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih) uporabljen ta 
izraz. 

Nadalje zakon funkcionarjem nalaga, da ob nastopu svojega 
mandata prijavijo obseg vsega premoženja, vključno z njego- 
vimi viri (12. člen). To prijavo je dolžan funkcionar pristoj- 
nemu organu podati takoj oziroma najkasneje v enem mesecu 
po nastopu funkcije, vsaki dve leti v času trajanja njegove 
funkcije, ter nato še eno leto po njenem prenehanju, če leta to 
zahteva. Za zagotovitev točnosti teh podatkov pa zakon zave- 
zuje tudi davčne organe, ki morajo na zahtevo pristojnega 
organa dati vse podatke, ki se nanašajo na premoženje posa- 
meznega funkcionarja. Seveda pa je pristojni organ dolžan 
s tako pridobljenimi podatki ravnati v skladu z določbami 
zakona o varstvu osebnih podatkov. 

Zakon predvideva (3. in 10. člen), da za ugotavljanje premo- 
ženjskega stanja državni zbor izvoli posebno komisijo, ki šteje 
pet ali sedem članov. Predvidena pa je tudi varianta, po kateri 

komisijo ustanovi državni zbor, vanjo pa imenuje dva člana 
državni svet. S poslovnikom pa si bo komisija sama predpi- 
sala način svojega dela. Naloge komisije po tem zakonu so: 

1. Ugotavljanje obsega prijavljenega premoženja funkcionar- 
jev ter kontrola letega. 

2. Odločanje o dovoljenju za nadaljnje opravljanje pridobitne 
dejavnosti v zasebne namene. 

3. Odločanje o dovoljenju, da lahko podjetje, v katerem je 
delež funkcionarja oziroma njegovih družinskih članov večji 
od 25 %, posluje z državo, lokalnimi skupnostmi, javnimi 
podjetji in javnimi zavodi. 

4. Sestava poročila, iz katerega so razvidne družbe in 
podjetja, za katere velja prepoved poslovanja z državo, lokal- 
nimi skupnostmi, javnimi podjetji in javnimi zavodi. 

5. Obveščanje državnega zbora in drugih organov o kršitvah 
zakona, o izdanih dovoljenjih in o drugih s tem povezanih 
vprašanjih. 

V primeru, ko pristojni organ ugotovi, da je funkcionar kršil 
obveznosti, ki mu jih nalaga ta zakon, mora o tem obvestiti 
državni zbor oziroma drug organ, ki je imenoval funkcionarja. 
Državni zbor ima že po ustavi (119. člen) možnost, da zoper 
predsednika vlade in ministre vloži pred ustavnim sodiščem 
postopek zaradi kršitve ustave in zakonov, leto pa lahko 
funkcionarju odvzame mandat. Zato ta postopek v zakonu ni 
potrebno podrobneje razčlenjevati. Prav tako lahko državni 
zbor sam začne postopek za razrešitev funkcionarja, ki ga je 
sam imenoval. V osnovni rešitvi je predvideno, da državni 
zbor v skladu z ustavo in posebnim zakonom (zakonom o voli- 
tvah poslancev oziroma članov državnega sveta in drugimi 
zakoni, ki urejajo imenovanje in razrešitev funkcionarjev) 
začne postopek za odvzem mandata oziroma za razrešitev 
funkcionarja. V varianti pa je predvideno, da državni zbor 
pred ustavnim sodiščem obtoži predsednika vlade in ministre, 
pa tudi poslance in člane državnega sveta oziroma, da zah- 
teva od organa, ki je funkcionarja imenoval, da ugotovi nje- 
govo odgovornost in ustrezno ukrepa. Za možnost obtožbe 
pri ustavnem sodišču se je predlagatelj odločil glede na to, da 
ta inštitut predvideva že sama ustava. Prav tako pa je v avstrij- 
ski zakonodaji, ki obravnava ta vprašanja, predvideno, da se 
postopek za odvzem mandata za vse funkcionarje, ki jih 
zadeva zakon, opravi pri ustavnem sodišču. 

Zakon neposredno ureja postopek in organe na republiški 
ravni. Določbe tega zakona, ki vsebujejo opredelitve in omeji- 
tve pri opravljanju funkcije, se bodo neposredno uporabljale 
tudi za funkcionarje v organih lokalnih skupnosti. Pristojnosti 
državnega zbora naj bi opravljale občinske skupščine po 
oblikovanju občin, kot lokalnih skupnosti pa njim ustrezen 
organ. 

Obveznost prijave premoženja po tem zakonu naj bi veljala že 
za sedanje delegate v skupščinah, pa tudi za člane vlade in 
izvršnih svetov občinskih skupščin, ki naj bi v enem mesecu 
po uveljavitvi zakona prijavili svoje premoženjsko stanje. 
Ostale omejitve, ki jih določa zakon pa naj bi se začele 
uporabljati po opravljenih volitvah in konstituiranju držav- 
nega zbora in državnega sveta. 
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Predlog za izdajo zakona o UPORABI GRBA, ZASTAVE IN HIMNE 

REPUBLIKE SLOVENIJE z osnutkom zakona - ESA 551 

Vlada Republike Slovenije je na 153. seji 27/2-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O UPORABI GRBA, 
ZASTAVE IN HIMNE REPUBLIKE SLOVENIJE Z OSNUT- 
KOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. 
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 

Oblika in vsebina grba in zastave Republike Slovenije sta 
določena v 6. členu Ustave, ki hkrati nalaga, da se uporaba 
teh simbolov uredi z zakonom. Ker gre za zakon, katerega 
sprejem nalaga Ustava, po vsebini pa gre za tehnični 

zakon, ki je nujen zaradi pravilne uporabe državnih simbo- 
lov, Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Repu- 
blike Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za 
izdajo zakona z osnutkom zakona. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 
- dr. Rajko PIRNAT, minister za pravosodje in upravo, 
- mag. Jože OLUP, namestnik ministra za pravosodje in 
upravo, 
- Jelka PEČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za pravosodje in upravo. 

Predlog za izdajo zakona u uporabi grba, zastave in himne 
Republike Slovenije z osnutkom zakona bosta obravnavali 
Komisija za notranjo politiko kot matično delovno telo in 
Zakonodajno-pravna komisija. Komisija za notranjo politiko 
bo zakon obravnavalo predvidoma 16. marca 1992. 
Za obravnavo predloga za izdajo zakona o uporabi grba, 
zastave in himne Republike Slovenije z osnutkom zakona so 
pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združe- 
nega dela. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o uporabi grba, zastave in himne Republike 
Slovenije z osnutkom zakona   

i. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustava Republike Slovenije določa vsebino in obliko grba in 
zastave ter himne v 6. členu s tem, da prepušča ureditev 
njihove uporabe zakonu. 

Vsebina in oblika grba in zastave Slovenije sta bila določena 
v ustavi SR Slovenije oziroma v ustavnih amandmajih, himna 
pa v posebnem zakonu iz leta 1990. Vendar pa Republika 
Slovenija dosedaj ni imela posebnega zakona, ki bi urejal 
uporabo grba, zastave in himne Republike Slovenije. 

V Sloveniji se je uporabljal le zakon o uporabi grba, zastave in 
himne SFRJ ter o uporabi podobe in imena predsednika 
Republike Josipa Broza Tita, ki je določal pravila za uporabo 
teh simbolov. Na njegovi podlagi pa so zlasti občine s svojimi 
odloki urejale način uporabe teh simbolov in določale sank- 
cije. Ta zakon, glede na svojo vsebino, z osamosvojitvijo 
Slovenije ni bil prevzet v pravni red Republike Slovenije. 

Ker niso določena pravila za uporabo novih simbolov Repu- 
blike Slovenije, je v praksi prihajalo do nejasnosti in zmede, 
zato je treba čimprej urediti način uporabe teh simbolov. 
Zaradi celovitosti pa naj bi v predlagani zakon vključili tudi 
obstoječi zakon o himni Republike Slovenije. 

II. POGLAVITNE REŠITVE 

Predpisi posameznih držav praviloma sledijo pravilom vede 
o zastavah, po katerih naj bi zastave, če je le mogoče izobešali 
vodoravno, to je na drogu; kadar je treba zastavo obesiti 
navpično, pa mora biti obešena tako, da je njen zgornji rob na 
levi strani. Seveda pa je določanje pravil za obešanje zastav 
v veliki meri odvisno od oblike zastave, saj je vrsta državnih 
zastav enaka na obeh straneh. Nekatere države sploh ne 
določajo uradnih pravil za obešanje zastav v navpični legi 

- torej zastave, ki so tako obešene, sploh nimajo statusa 
uradne državne zastave. Nekatere države pa sploh prepove- 
dujejo obešanje zastave v navpični legi (Brazilija, Pakistan). 

Z rešitvami glede uporabe državnih simbolov sledi predlagani 
zakon pravilom vede o zastavah (veksilologije), vede o grbih 
(heraldike) ter praktičnim izkušnjam uporabe teh simbolov 
v Republiki Sloveniji, kot tudi v drugih državah. Predlagatelj je 
sledil ureditvi, ki je najbolj pogosta, pa tudi najbližja doseda- 
nji praksi pri nas. Zato je določil pravila za obešanje zastav 
tako v vodoravni kot v navpični legi (kot npr. Avstrija, Češko- 
-Slovaška federacija, Kanada, ZDA). 

Vsebina predlaganega zakona ostaja v okviru ustavnega poo- 
blastila - ureja predvsem način uporabe državnih simbolov, 
katerih vsebino in obliko je določila ustava. Predlagatelj meni, 
da ne bi bilo v skladu z ustavo niti primerno, da bi ta zakon 
urejal še druga vprašanja, zlasti pa ne npr. oblike zastav 
italijanske in madžarske skupnosti, čeprav se pojavljajo 
pobude v tej smeri, zlasti iz obalnih občin. Ustava prepušča 
italijanski in madžarski skupnosti, da med drugim svobodno 
uporabljata svoje narodne simbole, kakšni pa so ti simboli, 
določata narodni skupnosti sami. Zato je predlagatelj že 
doslej zavračal take predloge. 

Sestavni del zakona naj bi bila tudi geometrijska, likovna ter 
barvna pravila za oblikovanje grba in zastave. Ta pravila, ki so 
bila podlaga za določitev grba in zastave v ustavi Republike 
Slovenije, so bila dogovorjenae s pogodbo med Skupščino 
Republike Slovenije, ki se je zavezala, da bo spoštovala nave- 
dena pravila in jih bo zaščitila, in avtorjem gospodom aka- 
demskim kiparjem Markom Pogačnikom. 

Obstoji pa tudi variantna možnost, to je, da bi ta pravila 
določil izvršilni predpis ministrstva, pristojnega za upravo, saj 
gre po vsebini bolj za tehnično vprašanje. V zakon ali v izvr- 
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šilni predpis naj bi bile torej povzete likovne rešitve iz ome- 
njene pogodbe, ki so predstavljale podlago za odločanje 
o grbu in zastavi v ustavi Republike Slovenije. 

Uporaba državnih simbolov, grbov in zastav tujih držav ter 
znakov mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter 
uporaba slovenskih državnih simbolov v drugih državah in 
v mednarodnih organizacijah je urejena z Dunajsko konven- 
cijo. Zato teh vprašanj v predlaganem zakonu ni potrebno 
urejati. 

Predlagani zakon naj bi določil, kdaj in na kakšen način je 
uporaba državnih simbolov obvezna, dovoljena oziroma pre- 
povedana. Obvezna naj bi bila uporaba teh simbolov za 
državne organe oziroma ob določenih državnih slovesnostih, 
kot tudi ob mednarodnih srečanjih, prireditvah in podobno, 
v skladu s predpisi, mednarodnimi konvencijami ali uveljav- 
ljeno prakso. Prav tako naj bi zakon določal, na katerih 
objektih, kjer se opravljajo državne funkcije, oziroma na kate- 
rih stvareh in predmetih za službene namene državnih orga- 
nov je obvezna uporaba grba oziroma zastave. V načelu naj bi 
bila uporaba teh simbolov dovoljena tudi ob drugih slovesnih 
priložnostih ali praznovanjih. 

Za uporabo državnih simbolov, kot sestavnih znakov raznih 
organizacij ali prireditev, bi bilo potrebno dovoljenje ministr- 
stva, pristojnega za upravo, po predhodnem mnenju ministr- 
stva, pristojnega za posamezno področje. 

Enako velja za uporabo grba in zastave v sestavi blagovne 
znamke, vzorca in modela, glede katerih predlog novega 
zakona o varstvu industrijske lastnine veže uporabo državnih 
simboiov na dovoljenje pristojnega organa. 

S tem se predlagani zakon približuje ureditvi v drugih drža- 
vah, ki dovoljujejo uporabo teh simbolov pri različnih promo- 
cijskih dejavnostih. Prav tako zakon v skladu z ureditvijo 
v večini držav ne zavezuje več državljanov, da bi, npr. ob 
državnih praznikih ali podobnih priložnostih, morali obvezno 
na stanovanjskih objektih izobešati državno zastavo, celo 
z grožnjo sankcije, temveč to prepušča njihovi odločitvi. 

Osrednji del zakona - na kar napotuje tudi ustava - naj bi 
določal pravila za uporabo grba in zastave, kadar se uporab- 

ljajo sami ali skupaj z drugimi grbi ali zastavami. Tu naj bi 
zakon sledil uveljavljenim pravilom stroke in zagotavljal grbu 
in zastavi Slovenije častno mesto. 

Pri določbah o uporabi zastave ob državnih praznikih je 
odprtih več možnosti: da se zastavo izobesi le ob tistih prazni- 
kih, ki imajo pomen za državnost Republike Slovenije, ali ob 
vseh državnih praznikih. 

Pravila stroke, oziroma vedi o zastavah in grbih na zgodovin- 
skih osnovah določajo način izobešanja zastav in grbov, 
kadar se uporabljajo sami ali skupaj z drugimi grbi ali zasta- 
vami. Tu naj bi zakon sledil uveljavljenim pravilom in zagotav- 
ljal grbu in zastavi Republike Slovenije častno mesto na levi 
strani oziroma v sredini. V predlaganem zakonu naj bi bila 
določena tudi izjema, in sicer da se ob uradnem obisku tujega 
državnika oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne 
organizacije na častno mesto postavi državni simbol gosta. 

Predlagani zakon naj bi določal le splošna pravila, posebnosti 
uporabe državnih simbolov v obrambnih silah, za označeva- 
nje državne meje, območja mejnega prehoda in objektov 
organov mejne kontrole, na diplomatsko konzularnih pred- 
stavništvih Republike Slovenije v tujini in v prometu pa naj bi 
prepuščal drugim predpisom. 

Za kršitve naj bi bile predvidene sankcije za prekršek, kazniva 
dejanja, ki zadevajo državne simbole, pa so že oziroma bodo 
zajete v kazenskem zakonu. 

Glede na to, da so s tem zakonu določene sankcije za prekr- 
ške, ki zahtevajo uporabo državnih simbolov, naj bi prenehale 
veljati tiste določbe zakona o prekrških zoper javni red in javni 
mir, ki so se nanašale na izobešanje zastav. 

III. MATERIALNE IN DRUGE POSLEDICE IZVAJANJA 
ZAKONA 

Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna dodatna sredstva, 
saj so si državni in drugi organi, ki po tem zakonu morajo 
uporabljati državne simbole, že takoj ob določitvi zastave 
Slovenije oskrbeli nove zastave. 

OSNUTEK ZAKONA o uporabi grba, zastave in himne Republike Slovenije 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja uporabo grba, zastave in himne Republike 
Slovenije. 

2. člen 

Grb, zastava in himna Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: grb, zastava in himna) se uporabljajo za označeva- 
nje pripadnosti Republiki Sloveniji ali predstavljanje Repu- 
blike Slovenije in njenih organov. 

3. člen 

Grb, zastava in himna se smejo uporabljati le v obliki in 
z vsebino, ki sta določeni v ustavi Republike Slovenije. 

Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba 
in zastave so sestavni del tega zakona. 

Varianta: 
Drugi odstavek se črta, če se sprejme variantni dodatek k 25. 
členu. 

4. člen 

Kot himna Republike Slovenije se izvaja sedma kitica pesmi 

Franceta Prešerna »Zdravljica«, na melodijo iz zborovske 
istoimenske skladbe skladatelja Stanka Premrla. 

Besedilo himne in notni zapis melodije sta sestavni del tega 
zakona. 

5. člen 

Če sta grb ali zastava izobešena skupaj s simboli italijanske 
oziroma madžarske narodne skupnosti, s simboli lokalnih 
skupnosti ali skupaj s tujimi simboli oziroma skupaj s drugimi 
znamenji, morata biti postavljena na častno mesto, če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

6. člen 

Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana 
ali po zunanjosti neprimerna za uporabo. 

Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim 
redom ali tako, da se krni ugled ali dostojanstvo Republike 
Slovenije. 

7. člen 

Grb in zastavo je mogoče z dovoljenjem pristojnega organa 
uporabljati kot sestavni del drugega znaka. 

Dovoljenja za uporabo grba in zastave kot sestavnega dela 
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blagovne ali storitvene znamke, vzorca, modela ali katerega- 
koli drugega znaka za zaznamovanje blaga oziroma storitev, 
znaka športnih, kulturnih in drugih tekmovanj, humanitarnih 
ali podobnih prireditev in akcij ter dejavnosti oziroma organi- 
zacij izdaja ministrstvo, pristojno za upravo, po predhodnem 
mnenju ministrstva, pristojnega za ustrezno področje. 

II. UPORABA GRBA 

8. člen 

Grb se uporablja: 

1. V pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih držav- 
nih organov in sodišč; 

2. za označevanje državne meje, na območju mejnega pre- 
hoda in na objektih organov mejne kontrole; 

3. na poslopjih, v katerih je sedež državnega organa ali 
sodišča, kot tudi v prostorih teh organov; 

4. na poslopju predstavništva Republike Slovenije v tujini in 
na prevoznih sredstvih, ki jih vodja predstavništva osebno 
uporablja pri opravljanju uradne dolžnosti, v skladu z medna- 
rodnimi pogodbami, predpisi in običaji države, v kateri je 
predstavništvo, oziroma s pravili in prakso mednarodne orga- 
nizacije, pri kateri je predstavništvo; 

5. v pečatu, štampiljki ter oznakah dokumentov organov lokal- 
nih skupnosti, kadar opravljajo posamezne naloge oziroma 
določene zadeve iz državne pristojnosti; 

6. v pečatu, štampiljki ter oznakah dokumentov samoupravnih 
skupnosti, podjetij in drugih organizacij ter posameznikov, ki 
imajo javno pooblastilo, če je to določeno v zakonu, ki ureja 
javno pooblastilo; 

7. na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih izkazih oziroma 
predmetih, ki jih za službene namene uporabljajo predsednik 
republike, predsednik državnega zbora, predsednik vlade, 
ministri ter vodje predstavništev Republike Slovenije v tujini; 

8. na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih izkazih oziroma 
predmetih, ki jih za službene namene uporabljajo poslanci, 
člani državnega sveta in funkcionarji ter uslužbenci državnih 
organov in sodišč; 

9. v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa zakon. 

9. člen 

Grb se lahko uporablja: 

1. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih 
tekmovanjih, humanitarnih prireditvah ali podobnih akcijah in 
drugih javnih shodih, na katerih se Slovenija predstavlja ozi- 
roma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih 
shodov; 

2. na ladjah in na drugih plovilih; z grbom se označijo tudi 
letala in druga javna prevozna sredstva, ob pogojih in na 
način, ki jih določajo predpisi; 

3. na poslopju, v katerem so uradni prostori organov lokalnih 
skupnosti; 

Varianta: 3. točka se črta. 

4. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem 
zakonom. 

10. člen 

Če je grb Republike Slovenije postavljen, položen ali obešen 
poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na 
levi strani; izjemoma sme biti na desni strani grba tuje države 
ali ustreznega znaka mednarodne organizacije, kadar se ta 

grb oziroma znak uporablja ob uradnem obisku voditelja tuje 
države oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne or- 
ganizacije. 

Če se grb Republike Slovenije uporablja skupaj z dvema 
drugima grboma oziroma znakoma, mora biti grb Republike 
Slovenije v sredini. 

Če se grb uporablja skupaj z več tujimi in domačimi grbi, njim 
ustreznimi znaki mednarodnih organizacij ali z drugimi 
podobnimi znamenji, je grb Republike Slovenije: 

1. če so grbi in znamenja razvrščeni v krogu - v sredini kroga, 
tako da ga je razločno videti; 

2. če so grbi in znamenja razvrščeni v polkrogu - v sredini 
polkroga; 

3. če so grbi in znamenja razvrščeni v koloni - na čelu 
kolone; 

4. če so grbi in znamenja razvrščeni v vrsti - na prvem mestu 
v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani; 

5. če so grbi in znamenja razporejeni v skupine - na čelu 
skupine; 

Če se grb uporablja ob uradnem obisku voditelja tuje države 
ali pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije, je 
grb Republike Slovenije, gledano od spredaj, na desni strani 
grba tuje države ali znaka mednarodne organizacije. 

III. UPORABA ZASTAVE 

11. člen 

Zastava je stalno izobešena: 

1. na poslopjih, v katerih je sedež predsednika republike, 
sedež državnega zbora in sedež vlade; 

2. na prevoznih sredstvih, ki jih pri opravljanju uradne dolžno- 
sti uporabljajo predsednik republike, predsednik državnega 
zbora in predsednik vlade; 

3. na območju mejnega prehoda; 

4. na poslopju predstavništva Republike Slovenije v tujini in 
na prevoznih sredstvih, ki jih vodja predstavništva osebno 
uporablja pri opravljanju uradne dolžnosti, v skladu z medna- 
rodnimi predpisi in običaji države, v kateri je predstavništvo, 
oziroma s pravili in prakso mednarodne organizacije, pri 
kateri je predstavništvo; 

5. na ladjah in na drugih plovilih; z zastavo so označena tudi 
letala in druga javna prevozna sredstva, ob pogojih in na 
način, ki jih določajo predpisi. 

12. člen 

Zastavo se izobesi: 

1. ob določenih praznikih Republike Slovenije, in sicer: 

- na dan 27. aprila, dan upora proti okupatorju, 
- na dan 25. junija, dan državnosti, 
- na dan 26. decembra, dan samostojnosti. 

Zastavo se v primerih iz prejšnjega odstavka izobesi na 
poslopjih, v katerih so uradni prostori državnih organov, 
sodišč, in organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih 
javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primer- 
nih krajih; zastava je izobešena ves čas praznikov. 

2. ob uradnem slovesu od predsednika republike oziroma 
predsednika državnega zbora, kadar odhaja iz Republike Slo- 
venije na obisk v tujo državo, in ob njegovem sprejemu, ko se 
vrne v Republiko Slovenijo; 
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3. ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali pooblašče- 
nega predstavnika mednarodne organizacije v Republiko Slo- 
venijo oziroma, ob slovesu pri njegovem odhodu iz Republike 
Slovenije; 

4. na dan žalovanja, ki ga določi vlada, in to spuščeno na pol 
droga; 

5. v drugih primerih ob pogojih in na način, ki jih določi 
zakon. 

Varianta prvega odstavka 1. točke: 
1- ob določenih praznikih Republike Slovenije, in sicer: 
- na dan 8. februarja, Prešernov dan, slovenski kulturni 
praznik, 
- na dan 27. aprila, dan upora proti okupatorju, 
- na dan 1. in 2. maja, praznik dela, 
- na dan 25. junija, dan državnosti, 
- na dan 26. decembra, dan samostojnosti. 

13. člen 

Zastavo se lahko izobesi: 

1. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih 
tekmovanjih, humanitarnih prireditvah ali podobnih akcijah in 
drugih javnih shodih, na katerih se Republika Slovenija pred- 
stavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in 
običaji takšnih shodov; 

2. ob praznikih lokalnih skupnosti; 

3. pri javnih manifestacijah, ki so pomembne za Republiko 
Slovenijo; 

4. v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem 
zakonom. 

Zastavo se lahko izobesi za označevanje poslopij, v katerih je 
sedež ministrstva, sodišča ali drugega državnega organa in 
organa lokalne skupnosti. 

14. člen 

Če je zastava Republike Slovenije izobešena poleg kakšne 
druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi 
strani; izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani 
zastave tuje države ali mednarodne organizacije, kadar je ta 
zastava izobešena ob uradnem obisku voditelja tuje države 
oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne organiza- 
cije. 

če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema 
ali več drugimi zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, 
gledano od spredaj, drog z zastavo Republike Slovenije 
Postavljen pred drogovi teh zastav. 

če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema 
drugima zastavama, mora biti zastava Republike Slovenije 
v sredini. 

Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z več 
drugimi zastavami, je zastava Republike Slovenije: 

1. če so druge zastave zvrščene v krogu - v sredini kroga 
tako, da jo je razločno videti; 

2. če so druge zastave zvrščene v polkrogu - v sredini 
Polkroga; 

3. če so druge zastave zvrščene v koloni - na čelu kolone; 

4- če so druge zastave zvrščene v vrsti - na prvem mestu 
v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani; 

5 če so druge zastave razporejene v skupini - na čelu 
skupine; 

15. člen 

Kadar je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve 
zastave razporejene od zgoraj navzdol po vrstnem redu: bela, 
modra, rdeča; grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani 
zastave v levem zgornjem delu, na drugi strani zastave pa na 
istem mestu, v desnem zgornjem delu zastave. 

Kadar je zastava izobešena navpično, položena ali se jo nosi 
v vodoravni legi, mora biti, gledano od spredaj, bela barva na 
levi strani in grb v levem zgornjem delu zastave. 

16. člen 

Zastavo se dviga in spušča, izobeša in snema oziroma pre- 
naša ob uradnih priložnostih z običajno počastitvijo v skladu 
z običaji oziroma predpisi o pozdravljanju zastave. 

IV. IZVAJANJE HIMNE 

17. člen 

Himno se izvaja v skladu s tem zakonom, svečano in uskla- 
jeno z običaji, s katerimi navzoči pozdravljajo himno. 

Himno se izvaja z glasbili, s petjem ali z glasbili in s petjem. 

Himne ni dovoljeno izvajati z namenom tržnega oglaševanja 
oziroma zaznamovanja storitev. 

18. člen 

Himno se izvaja: 

1. ob uradnem slovesu od predsednika republike, kadar 
odhaja iz Republike Slovenije na obisk v tujo državo, in ob 
njegovem sprejemu, ko se vrne v Republiko Slovenijo; 

2. ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali pooblašče- 
nega predstavnika mednarodne organizacije v Republiko Slo- 
venijo in ob slovesu pri njegovem odhodu iz Republike Slove- 
nije; 

3. pri polaganju vencev uradnih predstavnikov Republike Slo- 
venije oziroma predstavnikov tujih držav ali mednarodnih 
organizacij ob spomenikih, na pokopališčih ter na drugih 
podobnih krajih; 

4. v drugih primerih, če uporaba himne ni v nasprotju s tem 
zakonom. 

19. člen 

Himno se lahko izvaja: 

1. na proslavah in drugih slovesnostih, s katerimi se zaznamu- 
jejo dogodki, pomembni za Republiko Slovenijo; 

2. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih 
tekmovanjih, humanitarnih prireditvah ali podobnih akcijah in 
drugih javnih shodih, na katerih se Republika Slovenija pred- 
stavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in 
običaji takšnih shodov; 

3. na pogrebu osebnosti, ki ji Republika Slovenija izkazuje 
posebno čast; 

4. v drugih primerih, če uporaba himne ni v nasprotju s tem 
zakonom. 

20. člen 

Če se himno izvaja skupaj s himno tuje države ali s slovesno 
pesmijo mednarodne ali druge organizacije, se izvede najprej 
himno tuje države oziroma slovesno pesem mednarodne ali 
druge tuje organizacije, nato pa himno Republike Slovenije. 
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21. člen VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Himno se izvaja ob izkazovanju običajne počastitve v skladu 
z običaji oziroma predpisi o pozdravljanju himne. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

22. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba: 
1. če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je 
v nasprotju s tem zakonom (3. člen); 
2. če brez dovoljenja pristojnega organa uporablja grb ali 
zastavo kot sestavni del drugega znaka (prvi odstavek 7. 
člena); 
3. če izvaja himno z namenom tržnega oglaševanja oziroma 
zaznamovanja storitev (tretji odstavek 17. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 8.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. Z denarno kaznijo najmanj 8.000 tolarjev se kaznuje 
zasebnik, ki stori prekršek iz 2. in 3. točke prvega odstavka 
tega člena. 

Z denarno kaznijo najmanj 8.000 tolarjev se kaznuje fizična 
oseba, ki stori prekršek iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega 
člena. 

23. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba: 
1. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po 
zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek 6. člena); 
2. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali 
tako, da se krni ugled in dostojanstvo Republike Slovenije 
(drugi odstavek 6. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje fizična 
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

3. člen 

1. GEOMETRIJSKO IN LIKOVNO PRAVILO 
ZA OBLIKOVANJE GRBA REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Ščit ter njegovi simboli so oblikovani na osnovi enote »x« ter 
njene polovice, tretjine in desetine. Desetino enote predstav- 
ljajo obrobe. Vsaka od črt valovnic je sestavljena iz lokov 
petih krogov. 

24. člen 

Izvajanje določb tega zakona, ki se nanašajo na uporabo grba 
in zastave kot sestavnega dela blagovne ali storitvene 
znamke, vzorca, modela ali kateregakoli drugega znaka za 
zaznamovanje blaga oziroma storitev (7. člen) ter na izvajanje 
himne z namenom tržnega oglaševanja oziroma zaznamova- 
nja storitev (tretji odstavek 17. člena) nadzoruje tržna inšpek- 
cija. 

25. člen 

Podrobnejše predpise izdajajo: 
1. Ministrstvo za obrambo - za uporabo grba in zastave 
v obrambnih silah, 
2. Ministrstvo za notranje zadeve — za uporabo grba in 
zastave pri označevanju državne meje, območja mejnega pre- 
hoda in objektov organov mejne kontrole, 
3. Ministrstvo za zunanje zadeve - za uporabo grba in zastave 
v predstavništvih Republike Slovenije v tujini, 
4. Ministrstvo za promet in zveze — za uporabo grba in 
zastave na ladjah in drugih plovilih, na letalih ter na drugih 
javnih pre voznih sredstvih. 

Variantni dodatek: 
Če se sprejme varianta k 3. členu, se doda nov prvi odstavek, 
ki se glasi: 
»Ministrstvo, pristojno za upravo, določi geometrijska, 
likovna in barvna pravila za oblikovanje grba in zastave « 

26. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
- Zakon o himni Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 14/ 
90), 
- 11. in 13. točka 8. člena in 4. točka 12. člena zakona 
o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74, 
42/86 in 8/90). 

27. člen 

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

2. BARVNO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE GRBA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Grb Republike Slovenije ima obliko ščita. V sredini ščita je na 
modri podlagi lik Triglava v beli barvi, pod njim sta dve valoviti 
modri črti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v obliki 
navzdol pbrnjenega trikotnika razporejene tri zlate šestokrake 
zvezde. Ščit je ob stranicah rdeče obrobljen. 

Barve: 
Zlatorumena N-6 N197512, zvezde. 
Bela N-1 N95, Triglav. 
Modra N-46 N722509, podlaga in dve valoviti črti. 
Rdeča N-23 No74014, obroba ob stranicah. 
SCOTDIC CODE 77 - INTERNATIONAL COLOR CODIFICA- 
TION SYSTEM (2034). 

I 
BELA 

MODRA 

L V* « 

■ ' . v 

RDEČA 
  «n.  .t 

Dolžina zastave je 2 x širina 

3. člen 

3. GEOMETRIJSKO, LIKOVNO TER BARVNO 
PRAVILO ZA OBLIKOVANJE ZASTAVE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zastava Republike Slovenije je belo-modro-rdeča slovenska 
narodna zastava z grbom Republike Slovenije. Razmerje med 
širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave se 
vrste po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča. Vsaka barva 
zavzema po širini tretjino prostora zastave. Grb je v levem 
zgornjem delu zastave tako, da se središčna točka grba 
pokriva s točko 1/4 dolžine zastave in točko stika bele in 
modre barve. Grb sega z gornjo polovico grba, na kateri so 
zvezde, v belo polje, z drugo polovico pa v modro polje. Višina 
grba je 1/3 širine zastave. 

SCOTDIC CODE 777 - INTERNATIONAL COLOR CODIFICA- 
TION SYSTEM (2034): 

Bela - N-1 N95. 
Modra N-46 N722509. 
Rdeča N-23 No74014 
Zlatorumena N-6 N197512 
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OBRAZLOŽITEV 

V osnutku zakona je urejena uporaba državnih simbolov 
Republike Slovenije — grba in zastave v skladu s pravili vede 
o zastavah (veksiloiogije), vede o grbih (heraldike) ter v skladu 
s sedanjo prakso urejanja te materije v drugih državah. Pri 
pripravi zakona je predlagatelj proučil strokovno literaturo 
(npr. : Zastave skozi čas in po svetu - Flags Trough the Ages 
and Across the World, dr. Whitney Smith - direktor Centra za 
raziskavo zastav, - Flag Research Center, VVinchester, Mass. 
USA), posvetoval pa se je tudi s priznanim strokovnjakom dr. 
Božom Otorepcem, znanstvenim svetnikom na Slovenski aka- 
demiji znanosti in umetnosti ter rednim profesorjem na Filo- 
zofski fakulteti. 

Himna Republike Slovenije je sicer že urejena v zakonu 
o himni Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, 
št. 14/90). Ker ustava Republike Slovenije v 6. členu nalaga, da 
se z zakonom uredi uporabo državnih simbolov, torej tudi 
himne, so zaradi celovitosti v ta zakon povzete določbe citira- 
nega zakona o himni, ki določa, da je himna Republike Slove- 
nije »Zdravljica«, torej sedma kitica istoimenske pesmi Fran- 
ceta Prešerna. 

V osnutku sta predvideni dve možnosti glede likovnih in 
barvnih rešitev grba in zastave. Po prvi naj bi bila geometrij- 
ska, likovna in barvna pravila za oblikovanje grba in zastave 
sestavni del tega zakona (3. člen), po drugi pa naj bi jih urejal 
izvršilni predpis ministrstva, pristojnega za upravo (24. člen). 

Osnutek zakona izhaja iz načela, da se z državnimi simboli 
izraža pripadnost Republiki Sloveniji oziroma da se z njimi 
Republika Slovenija, prek za to pooblaščenih subjektov, pred- 
stavlja. Uporaba državnih simbolov je v osnutku zakona ure- 
jena tako, da je določeno, kdaj se državna simbola obvezno 

uporabljata, kdaj je uporaba dovoljena in kdaj prepovedana. 
Za razliko od prejšnje ureditve je osnutek zakona opredelil (7. 
člen), da se državna simbola lahko, z dovoljenjem ministrstva, 
ki je pristojno za upravo, uporabljata, kot sestavni del bla- 
govne aH storitvene znamke, vzorca, modela ali kateregakoli 
drugega znaka za zaznamovanje blaga oziroma storitev, 
znaka športnih, kulturnih in drugih tekmovanj, humanitarnih 
ali podobnih prireditev in akcij. 

V osnutku zakona je določeno, da sta simbola Republike 
Slovenije postavljena na častno mesto (v sredini kroga ali 
polkroga, na čelu kolone, skupine, na levi strani, pred drogovi 
drugih simbolov, itn.). V skladu z mednarodnimi pravili in 
prakso je v osnutku zakona določena izjema od navedenega 
pravila, in sicer da sta simbola Republike Slovenije na desni 
strani simbola države ali mednarodne organizacije, kadar se 
ta simbol uporablja v Republiki Sloveniji ob uradnem obisku 
voditelja tuje države oziroma pooblaščenega predstavnika 
mednarodne organizacije. Enako se himno Republike Slove- 
nije izvaja skupaj s himno tuje države, in sicer tako, da se 
izvede najprej himno tuje države oziroma slovesno pesem 
mednarodne ali druge organizacije, nato pa himno Republike 
Slovenije. 

Osnutek zakona je odprl tudi dve možnosti za uporabo 
zastave ob praznikih v Republiki Sloveniji: da se zastavo 
Republike Slovenije izobesi le ob tistih praznikih, ki imajo 
pomen za državnost Republike Slovenije aH ob vseh praznikih 
(razen na dan spomina na mrtve, 1. novembra, saj ni običajno, 
da se na ta dan izobešajo zastave na vseh javnih objektih). 
V osnutku zakona so določena tudi pravila za izobešanje 
zastav. 
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V ustavi Republike Slovenije je določena le ena stran zastave. 
Po pravilih vede o zastavah velja pri zastavi, ki visi na drogu, 
kot osnovna stran zastave tista, ki jo gledalec vidi z leve strani, 
gledano od spredaj. Zato je v primeru, ko je zastava izobešena 
na drogu, pravilno izobešena tista zastava, pri kateri so barve 
razporejene od zgoraj navzdol po vrstnem redu: bela, modra, 
rdeča, grb pa je v levem zgornjem kotu zastave. Na nasprotni 
- desni strani zastave pa bo torej v tem primeru, gledano od 
spredaj, grb v desnem zgornjem kotu na istem mestu, kot je 
na osnovni - levi strani zastave, (prvi odstavek 15. člena). 
V primeru, ko je zastava izobešena navpično ali je položena, 
veljajo v stroki drugačna pravila: zgornji rob - torej bela 
barva zastave mora biti, gledano od spredaj, na levi strani, in 
grb v zgornjem levem kotu. Z druge strani, ki sicer praviloma 
ni vidna, pa bo bela barva na desni strani in grb v zgornjem 
desnem kotu (drugi odstavek 15. člena). Opozoriti je treba, da 
se v praksi pojavljajo zastave, ki niso pravilno izdelane, pa 
tudi pri izobešanju zastav, zlasti pri navpični legi, prihaja do 
napak. 
Uporaba himne Republike Slovenije je urejena v skladu z uve- 
ljavljenimi običaji. 
V osnutku zakona so določene tudi kazni za prekrške, ki jih ob 
uporabi simbolov storijo: pravna oseba, odgovorna oseba 

pravne osebe, zasebnik oziroma fizična oseba. Velja opozo- 
riti, da so zagrožene višje kazni, če gre za zlorabo državnih 
simbolov v pridobitniške namene. Najhujša dejanja - sramo- 
titev državnih simbolov - pa so opredeljena kot kaznivo 
dejanje in urejena v kazenskem zakonu. 

Zakon vsebuje splošna pravila o uporabi zastave, grba in 
himne. Uporabo le-teh v obrambnih silah Republike Slove- 
nije, ker gre za posebno področje, naj bi določali predpisi 
Ministrstva za obrambo. Prav tako naj bi s podzakonskimi 
predpisi pristojna ministrstva uredila uporabo grba in zastave 
za označevanje državne meje, območja mejnega prehoda in 
objektov organov mejne kontrole, za predstavništva Repu- 
b-like Slovenije v tujini in na ladjah, letalih in drugih javnih 
prometnih sredstvih. 

Ker je vsebina zakona o himni Republike Slovenije vključena 
v predlagani zakon, naj bi omenjeni zakon prenehal veljati. 

Prenehale naj bi veljati tudi tiste določbe zakona o prekrških 
zoper javni red in mir, ki urejajo izobešanje zastav, ter 
določbe, v katerih so bile predpisane višine kazni za posa- 
mezne prekrške. 

PRILOGA K OBRAZLOŽITVI 

Skica pravilne lege zastave v skladu s prvim in drugim odstavkom 15. člena. 

15. člen 
prvi odstavek 

15. člen 
drugi odstavek 

poročevalec 15 



Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO 

SLOVENIJO iN REPUBLIKO FINSKO O UKINITVI VIZUMOV - ESA 553 

Vlada Republike Slovenije je na 153. seji 27/2-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO FINSKO 
O UKINITVI VIZUMOV, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve aline 215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije in 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Zaradi nemotenega gibanja ljudi preko meja obeh držav in 
zaradi uveljavitve sporazuma s 1. aprilom 1992 Vlada 

Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike Slove- 
nije, da sprejme zakon po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 
- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 
- Zoran THALER, namestnik ministra za zunanje zadeve, 
- Andrej GRASSELLI, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slo- 
venijo in Republiko Finsko o ukinitvi vizumov bosta obravna- 
vali Komisija za mednarodno politiko kot matično delovno 
telo in Zakonodajno-pravna komisija. Komisija za medna- 
rodno politiko bo zakon obravnavala predvidoma 6. marca 
1992. 
Za obravnavo predloga zakona o ratifikaciji sporazuma med 
Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o ukinitvi vizumov 
so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela. 

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko 
Finsko o ukinitvi vizumov    

1. člen t 
Ratificira se sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko 
Finsko o ukinitvi vizumov, sklenjen v Ljubljani dne 17. febru- 
arja 1992. 

2. člen 
Sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu 
glasi: 

Agreement betvveen the Reublic of Sloveriia and 
the Republic of Finlandh concerning the aboli- 
tion of visas 

Article 1 
Finnish citizens holding valid Finnish passports shall be free 
to enter the Republic of Slovenia at any authorized border- 
crossing point and to stay in the Republic of Slovenia for 
a period not exceeding three months vvithout being reguired 
to obtain a visa. 

Article 2 
Slovenian citizens holding valid passports of the Republic of 
Slovenia shall be free to enter Finland at any authorized 
bordercrossing point and to stay in Finland for a period not 
exceeding three months vvithout being required to obtain 
a visa. This period of three months shall be calculaed from the 
date of entry into any Nordic State beinq a Party of the 
Convention of 12 July, 1957, on the vvaiver of passport control 
at the intra-Nordic borders. Any sojourn in any or those States 
during six months precedinq the entry into any or those 
States from a non-Nordic State shall be included in the above 
period of three months. 

Article 3 
It is understood that the waiver of the visa requirement does 
not exempt persons benefittinq under this agreement from 
the necessity of coplyina with the laws and requlations in 
force in the respective countries concerning entry, residence 
- temporary or permanent - and work. 

Article 4 
The authorities of each country reserve the right to refuse 
permission to enter or stav in the country to persons conside- 

red undesirable. 

Article 5 
The authorities of each country undertake to readmit vvithout 
formality, into its territory, any of its citizens. 

Article 6 
Either Government may temporarily suspend the foregoing 
provisions in whole or in part, except Article 5 thereof, for 
reasons of public order. Souch suspension shall be notified 
immediately to the other Government through diplomatic 
channels. 

Article 7 
The present Aqreement shall enter into force on 1 April 1992. 
The Agreement may be denounced by either Government by 
notification in Griting, the denunciation taking effect one 
month after the date of the notification. 

Done at Ljubljana on 17 February 1992 in duplicate in the 
English language. 

For the Republic of Slovenia For the Republic of Finland 

Zoran Thaler, (s) Seppo Kauppila, (s) 
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Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko 
Finsko o ukinitvi vizumov 

1. člen 
Finski državljani, ki imajo veljavno finsko potno listino, lahko 
prosto vstopijo v Republiko Slovenijo na vsakem pooblašče- 
nem mejnem prehodu in bivajo v Republiki Sloveniji manj kot 
tri mesece, ne da bi jim bilo treba pridobiti vizum. 

2. člen 
Slovenski državljani, ki imajo veljavno potno listino Republike 
Slovenije, lahko prosto vstopijo v Finsko na vsakem pooblaš- 
čenem mejnem prehodu in bivajo na Finskem manj kot tri 
mesece, ne da bi jim bilo treba pridobiti vizum. Obdobje treh 
mesecev se šteje od datuma vstopa v katerokoli nordijsko 
državo, ki je članica Konvencije o odpravi kontrole potnih 
listov na mejah med nordijskimi deželami z dne 12. julija 1957. 
Vsako bivanje v katerikoli od teh držav v obdobju šestih 
mesecev pred vstopom v katerokoli od teh držav iz nenordij- 
ske države se upošteva v prej omenjenem tromesečnem ob- 
dobju. 

3. člen 
Razume se, da oprostitev obveznosti pridobitve vizuma ne 
oprošča oseb, ki uživajo ugodnosti po tem sporazumu od 
obveznosti, da se ravnajo po veljavnih zakonih in predpisih 
ustrezne države, ki se nanašajo na vstop, začasno ali stalno 
bivanje ter delo. 

4. člen 
Pristojni organi obeh držav si pridržujejo pravico, da nezaže- 

lenim osebam odrečejo dovoljenje za vstop ali bivanje v dr- 
žavi. 

5. člen 
Pristojni organi obeh držav se obvezujejo, da bodo brez 
formalnosti ponovno sprejeli na svoje območje vsakega svo- 
jega državljana. 

6. člen 
Obe vladi lahko zaradi javnega reda začasno v celoti ali delno 
prenehata izvajati ta sporazum z izjemo 5. člena. O takem 
prenehanju je treba takoj obvestiti drugo vlado po diplomat- 
ski poti. 

7. člen 
Ta sporazum začne veljati 1. aprila 1992. Vsaka vlada lahko ta 
sporazum odpove s pisnim obvestilom, odpoved stopi 
v veljavo en mesec po datumu obvestila. 
Sestavljeno v Ljubljani, dne 17. februarja 1992 v dveh izvodih 
v angleškem jeziku. 

Za Republiko Slovenijo Za Republiko Finsko 
Zoran Thaler I. r. Seppo Kauppila I. r. 

3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 

4. člen 
Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Repu- 
blike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Republika Slovenija in Republika Finska sta 17. februarja 
1992 v Ljubljani sklenili sporazum o ukinitvi vizumov. Spora- 
zum bo nadomestil sporazum med SFRJ in Finsko iz leta 
1964. 

Sporazum omogoča tromesečno bivanje državljanov ene 
države v drugi državi brez vizuma, pri čemer pa se trome- 
sečno obdobje šteje od datuma vstopa v katerokoli nordijsko 
državo članico konvencije iz leta 1957 o odpravi kontrole 
potnih listov na mejah med nordijskimi državami. V to 
obdobje se števa tudi bivanje v kakšni drugi nordijski državi 
v zadnjih šestih mesecih pred vstopom v Finsko. Osebe, ki 
uživajo ugodnost oprostitve vizuma, morajo spoštovati pred- 
pise o vstopu, začasnem ali stalnem bivanju ter delu, nezaže- 
lenim osebam pa je možno odreči dovoljenje za vstop in 
bivanje v eni ali drugi državi. 

Zaradi javnega reda je možno sporazum začasno delno ali 
v celoti prenehati izvajati, sporazum pa je možno tudi odpove- 
dati in sicer s pisnim obvestilom in z odpovednim rokom 
enega meseca. 

Sporazum začne veljati 1. aprila 1992. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah sporazum z zakonom ratificira Skupščina Republike 
Slovenije. 
Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih oz. spremembe 
veljavnih predpisov. 
Glede na kratek rok za uveljavitev sporazuma bi zakon pričel 
veljati že z dnem objave v uradnem listu. 
Za izvajanje sporazuma niso potrebna sredstva iz proračuna 
Republike Slovenije. 
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Pedlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE O UKINITVI 

VIZUMOV - ESA 554 

Vlada Republike Slovenije je na 153. seji 27/2-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE REPU- 
BLIKE NEMČIJE O UKINITVI VIZUMOV. 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi prve 
aline 215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije in 63. 
člena zakona o zunanjih zadevah. 

Zaradi nemotenega gibanja ljudi preko meja obeh držav je 
potrebno sporazum z ZR Nemčijo o ukinitvi vizumov ratifici- 

rati čim prej, ne glede na njegovo začasno uporabo od dneva 
sklenitve, zato Vlada Republike Slovenije predlaga,da se 
zakon sprejme po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga uporab- 
lja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim 
odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije določila, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 
- Zoran THALER, namestnik ministra za zunanje zadeve, 
- Andrej GRASSELLI, svetovalec Vlade Republike Slovenije 

v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Republike 
Slovenije in vlado Zvezne Republike Nemčije o ukinitvi vizu- 
mov bosta obravnavali Komisija za mednarodne odnose kot 
matično delovno telo in Zakodajno-pravna komisija. Komisija 
za mednarodne odnose bo zakona obravnavala predvidoma 
6. marca 1992. 

Za obravnavo predloga zakona o ratifikaciji sporazuma med 
vlado Republiko Slovenije in vlado Zvezne Republike Nemčije 
o ukinitvi vizumov so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor 
občin in Zbor združenega dela 

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado 
Zvezne Republike Nemčije o ukinitvi vizumov  

1. člen 
Ratificira se Sporazum med vlado Republike Slovenije in 
vlado Zvezne republike Nemčije o ukinitvi vizumov, sklenjen 
z izmenjavo not v Ljubljani dne 15. januarja 1992. 

2. člen 
Sporazum se v slovenskem in nemškem izvirniku glasi: 

Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije ima čast vladi 
Republike Slovenije predlagati sklenitev sporazuma med 
vlado Zvezne republike Nemčije in vlado Republike Slovenije 
o ukinitvi vizumov, ki naj se glasi kot sledi: 

1. Slovenski državljani, ki imajo veljavno potno listino in ki ne 
nameravajo dlje kot tri mesece ostati v Zvezni republiki Nem- 
čiji ali tam opravljati pridobitne dejavnosti, lahko brez vizuma 
(dovoljenja za bivanje v obliki vizuma) vstopijo v Zvezno 
republiko Nemčijo in tam bivajo. 

2. Nemški državljani, ki imajo veljavno potno listino in ki ne 
nameravajo dlje kot tri mesece ostati v Republiki Sloveniji ali 
tam opravljati pridobitne dejavnosti, lahko brez vizuma (dovo- 
ljenja za bivanje v obliki vizuma) vstopijo v Republiko Slove- 
nijo in tam bivajo. 

3. Obe strani si pravočasno pred začetkom veljavnosti tega 
sporazuma izmenjata vzorce veljavnih potnih listin. 

4. Če ena od strani po začetku veljavnosti tega sporazuma 

uvede novo potno listino, mora o tem obvestiti drugo stran 
najkasneje 30 dni pred uvedbo nove listine po diplomatski 
poti in skupaj s poslanim vzorcem. 

5. Ta sporazum ne oprošča nemških državljanov in slovenskih 
državljanov obveznosti, da med bivanjem na območju druge 
strani spoštujejo tam veljavne zakone in druge predpise. 

6. Pristojni organi obeh strani si pridržujejo pravico, da neza- 
želenim osebam odrečejo vstop in jim prepovedo bivanje. 

7. Obe strani bosta svoje državljane, ki imajo veljavno potno 
listino, vedno brez formalnosti sprejeli na svoje območje. 

8. Obe strani bosta prav tako sprejeli na svoje območje svoje 
državljane, ki nimajo veljavne potne listine. Če bo potrebno, 
jim bo potno listino izdalo pristojno diplomatsko ali konzu- 
larno predstavništvo. 

9. Vsaka stran lahko zaradi javnega reda, varnosti ali iz zdrav- 
stvenih razlogov ali iz drugih utemeljenih razlogov začasno 
v celoti ali delno preneha uporabljati predhodne določbe. 
O prenehanju uporabe in njegovem preklicu je treba drugo 
stran takoj obvestiti po diplomatski poti. 

10. Ta sporazum se lahko odpove vsak čas z odpovednim 
rokom treh mesecev. O odpovedi je treba obvestiti drugo 
stran po diplomatski poti. 

11. Ta sporazum se uporablja od 15. januarja 1992 dalje. 
Dokončno začne veljati na dan, ko se bosta obe vladi medse- 
bojno obvestili, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji. 
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če vlada Republike Slovenije izjavi, da se strinja s predlogom 
vlade Zvezne republike Nemčije, bosta ta verbalna nota in 
nota-odgovor o soglasju vlade Republike Slovenije tvorili 
sporazum med vlado Zvezne republike Nemčije in vlado 
Republike Slovenije. 

Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije izkorišča to prilož- 
nost, da Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije 
Ponovi izraze svojega odličnega spoštovanja. 

Ljubljana, dne 15. januarja 1992 

Ministrstvu za zunanje zadeve 
Republike Slovenije 
Ljubljana 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ima čast 
potrditi prejem verbalne note veleposlaništva Zvezne repu- 
blike Nemčije z dne 15. januarja 1992, ki se v vsklajenem 
slovenskem besedilu gasi takole: 

"Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije ima čast vladi 
Republike Slovenije predlagati sklenitev sporazuma med 
vlado Zvezne republike Nemčije in vlado Republike Slovenije 
o ukinitvi vizumov, ki naj se glasi kot sledi: 

1- Slovenski državljani, ki imajo veljavno potno listino in ki ne 
nameravajo dlje kot tri mesece ostati v Zvezni republiki Nem- 
čiji ali tam opravljati pridobitne dejavnosti, lahko brez vizuma 
(dovoljenja za bivanje v obliki vizuma) vstopijo v Zvezno 
republiko Nemčijo in tam bivajo. 

2. Nemški državljani, ki imajo veljavno potno listino in ki ne 
nameravajo dlje kot tri mesece ostati v Republiki Slovenije ali 
jam opravljati pridobitne dejvnosti, lahko brez vizuma (dovo- 
ljenja za bivanje v obliki vizuma) vstopijo v Republiko Slove- 
nijo in tam bivajo. 
3- Obe strani si pravočasno pred začetkom veljavnosti tega 
sporazuma izmenjata vzorce veljavnih potnih listin. 
4. Če ena od strani po začetku veljavnosti tega sporazuma 
uvede novo potno listino, mora o tem obvestiti drugo stran 
najkasneje 30 dni pred uvedbo nove listine po diplomatski 
Poti in skupaj s poslanim vzorcem. 
5. Ta sporazum ne oprošča nemških državljanov in sloven- 
skih državljanov obveznosti, da med bivanjem na območju 
druge strani spoštujejo tam veljavne zakone in druge pred- 
pise. 
®- Pristojni organi obeh strani si pridržujejo pravico, da neza- 
želenim osebam odrečejo vstop in jim prepovedo bivanje. 

Obe strani bosta svoje državljane, ki imajo veljavno potno 
^stino, vedno brez formalnosti sprejeli na svoje območje. 

Obe strani bosta prav tako sprejeli na svoje območje svoje 
^žavljane, ki nimajo veljavne potne listine. Če bo potrebno, 
]'ni bo potno listino izdalo pristojno diplomatsko ali konzu- 
larno predstavništvo. 

Vsaka stran lahko zaradi javnega reda, varnosti ali iz zdrav- 
stvenih razlogov ali iz drugih utemeljenih razlogov začasno 
J! celoti ali delno preneha uporabljati predhodne določbe. 
u prenehanju uporabe in njegovem preklicu je treba drugo 
S'ran takoj obvestiti po diplomatski poti. 
'0. Ta sporazum se lahko odpove vsak čas z odpovednim 
®kom treh mesecev. O odpovedi je treba obvestiti drugo 

stran po diplomatski poti. 
J Ta sporazum se uporablja od 15. januarja 1992 dalje. 
H°končno začne veljati na dan, ko se bosta obe vladi medse- 
bojno obvestili, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji. 

vlada Republike Slovenije izjavi, da se strinja s predlogom 
'ade Zvezne republike Nemčije, bosta ta verbalna nota in 

^°ta-odgovor o soglasju vlade Republike Slovenije tvorili 
jPorazum med vlado Zvezne republike Nemčije in vlado 
JePublike Slovenije. 

6'eposlaništvo Zvezne republike Nemčije izkorišča to prilož- 
it, da Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije 
ffnovi izraze svojega odličnega spoštovanja.« 
^'nistrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ima čast 
.Poročiti veleposlaništvu Zvezne republike Nemčije, da vlada 
[®Publike Slovenije soglaša s predlogi vlade Zvezne repu- 

'ke Nemčije. V skladu s tem tvorita verbalna nota veleposla- 
swa z dne 15. januarja 1992 in ta nota-odgovor sporazum 

med vlado Republike Slovenije in vlado zvezne republike 
Nemčije. V skladu s tem tvorita verbalna nota veleposlaništva 
z dne 15. januarja 1992 in ta nota-odgovor sporazum med 
vlado Republike Slovenije in vlado Zvezne republike Nemčije. 
Ministrstvo za zunanje zadeve izkorišča to priložnost, da 
veleposlaništvu ponovi izraze svojega odličnega spoštovanja. 

Ljubljana, dne 15. januarja 1992 

Veleposlaništvu 
Zvezne republike Nemčije 
LJUBLJANA 

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, 
der Regierung der Republik Slovvenien den AbseluB einer 
Vereinbarung zvvischen der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland und der Regierund der Republik Slovvenien iiber 
die Aufhebung der Visumpflicht vorzuschlagen, die folgen- 
den VVortlaut haben soli: 

1. Slovvenische Staatsangehorige, die Inhaber eines gultigen 
Reisedokuments sind und nicht beabsichtigen, sich langer 
als drei Monate in der Bundesrepublik Deutschland aufzuhal- 
ten oder dort eine Erwerbstatigkeit auszuuben, konnen ohne 
Visum (Aufenhaltserlaubnis in der Form des Visum) in die 
Bundesrepublik Deutschland einreisen und sich dort auf- 
halten. 

2. Deutsche Staatsangehorige, die Inhaber eines gultigen 
Reisedokuments sind und nicht beabsichtigen, sich langer 
als drei Monate in Slovvenien aufzuhalten oder dort eine 
Ervverbstatigkeit auszuuben, konnen ohne Visum (Aufenthalt- 
serlaubnis in der Form des Visum) in die Republik Slovvenien 
einreisen und sich dort aufhalten. 

3. Beide Seiten tauschen rechtzeitig vor Inkrafttreten der 
Vereinbarung Muster der gultigen Reisedokumente aus. 

4. Sotern eine Seite nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung 
ein neues Reisedokument einfuhrt, notifiziert sie hieruber die 
andere Seite spatestens 30 Tage vor dessen Einfiihrung auf 
diplomatischem Wege unter Ubersendung eines Musters. 

5. Diese Vereinbarung entbindet deutsche Staatsangehorige 
und slovvenische Staatsangehorige nicht von der Verpflich- 
tung, vvahrend des Aufenthalts in Gebiet der jevveils anderen 
Seite deren geltende Gesetze und andere Vorschriften zu 
beachten. 

6. Die zustandigen Behorden beider Seiten behalten sich das 
Recht vor, unervviinschten Personen die Einreise zu vervve- 
igern oder den Aufenthalt zu untersagen. 

7. Beide Seiten vverden ihre Staatsangehorigen, die im Besitz 
eines gultigen Reisedokuments sind, jederzeit formlos in ihr 
Gebiet ubernehmen. 

8. Beide Seiten vverden ebenfalls ihre Staatsangehorigen 
ubernehmen, die nicht Inhaber eines gultigen Reisedoku- 
ments sind. Erforderlichenfalls vvird ihnen durch die zustan- 
dige diplomatische oder konsularische Vertretung ein Reise- 
dokument ausgestellt. 

9. Jede Seite kann aus Grunden der offentlichen Ordnung, 
Sicherheit oder Gesundheit oder aus anderen schvvervviegen- 
den Grunden die Anvvendung der vorstehenden Bestimmun- 
gen vorubergehend ganz oder teilvveise aussetzen. Die Aus- 
setzung und ihre Aufhebung sind der anderen Seite unverz- 
uglich auf diplomatischem Wege zu notifizieren. 

10. Diese Vereinbrung kann jederzeit unter Einhaltung einer 
Frist von drei Monaten gekiindigt vverden. Die Kiindigung ist 
der anderen Seite auf diplomatischen Wege zu notifizieren. 

11. Diese Vereinbaurung vvird vom 15. Januar 1992 an ange- 
vvand. Sie tritt endgultig an dem Tag in Kraft, an dem beide 
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Regierungen einander notifiziert haben, daB die innerstaatli- 
chen Voraussetzungen erfullt sind. 

Falls sich die Regierung der Republik Slowenien mit dem 
Vorschlag der Regierurig der Bundesrepublik Deutschland 
einverstanden erklart, werden diese Verbalnote und die das 
Einverstandnis der Regierung der Republik Slowenien zum 
Ausdruck bringende Antvvortnote eine Vereinbarung zvvi- 
schen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und 
der Regierung der Republik Slovvenien bilden. 

Die Botschat der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen 
AnlaB, das Ministerium fur Ausvvartige Angelegenheiten der 
Republik Slovvenien erneut ihrer ausgezeichneten Hochach- 
tung zu versichern. 

Laibach, den 15. Januar 1992 

An das 
Ministerium fur Ausvvartige Angelegenheiten 
der Republik Slovvenien 
LJUBLJANA 

Das Ministerium fur Ausvvartige Angelegenheiten der Repu- 
blik Slowenien beehrt sich, den Eingang der Verbalnote der 
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland vom 15. Januar 
1992 zu bestatigen, die in vereinbarter slovvenischer Fassung 
wie folgt lautet: 

»Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, 
der Regierung der Republik Slovvenien der AbschluB einer 
Vereinbarung zvvischen der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland und der Regierung der Republik Slovvenien iiber 
die Aufhebung der Visumpflicht vorzuschlagen, die folgen- 
den VVortlaut haben soli: 

1. Slovvenische Staatsangehorige, die Inhaber eines gultigen 
Reisedokuments sind und nicht beabsichtigen, sich langer 
als drei Monate in der Bundesrepublik Deutschland aufzuhal- 
ten oder dort eine Ervverbstatigkeit auszuuben, konnen ohne 
Visum (Aufenthaltserlaubnis in der Form des Visum) in die 
Bundesrepublik Deutschland einreisen und sich dort auf- 
halten. 

2. Deutsche Staatsangehorige, die Inhaber eines gultigen 
Reisedokuments sind und nicht beabsichtigen, sich langer 
als drei Monate in Slovvenien aufzuhalten oder dort eine 
Ervverbstatigkeit auszuuben, konnen ohne Visum (Aufenthalt- 
serlaubnis in der Form des Visum) in die Republik Slovvenien 
einreisen und sich dort aufhalten. 

3. Beide Seiten tauschen rechtzeiting vor Inkrafttreten des 
Vereinbarung Muster der gultigen Reisedokumente aus. 

4. Sofern eine Seite nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung 
ein neues Reisedokument einfuhrt, notifiziert sie hieriiber die 
andere Seite spatestens 30 Tage vor dessen Einfiihrung auf 
diplomatischem Wege unter Ubersendung eines Musters. 

5. Diese Vereinbarung entbindet deutsche Staatsangehorige 
und slovvenische Staatsangehorige nicht von der Verpflich- 
tung, vvahrend des Aufenthalts im Gebiet der jevveils anderen 
Seite deren geltende Gesetze und andere Vorschriften zu 
beachten. 

6. Die zustandigen Behorden beider Seiten behalten sich das 
recht vor, unervvunschten Personen die Einreise zu vervve- 
igern oder den Aufenthalt zu untersagen. 

7. Beide Seiten vverden ihre Staatsangehorigen, die im Besitz 
einers gultigen Reisedokuments sind, jederzeit formlos in ihr 
Gebiet iibernehmen. 

8. Beide Seiten vverden ebenfalls ihre Staatsangehorigen 
iibernehmen, die nicht Inhaber eines gultigen Reisedoku- 
ments sind. Erforderlichenfalls vvird ihnen durch die zustan- 
dige diplomatische oder konsularische Vertretung ein Reise- 
dokument ausgestellt. 

9. Jede Seite kann aus Grunden der ofentlichen Ordnung, 
Sicherheit oder Gesundheit oder aus anderen schvvervviegen- 
den Grunden die Anwendung der vorstehenden Bestimmun- 
gen voriibergehend ganz oder teilvvise aussetzen. Die Ausset- 
zung und ihre Aufhebung sind der anderen Seite unverz- 
uglich auf diplomatischem Wege zu notifizieren. 

10. Diese Vereinbarung kann jederzeit unter Einhaltung einer 
Frist von drei Monaten gekundigt werden. Die Kiindigung ist 
der anderen Seite auf diplomatischem Wege zu notifizieren. 

11. Diese Vereinbarung vvird vom 15. Januar 1992 an ange- 
wandt. Sie tritt endgultig an dem Tag in Kraft, an dem beide 
Regierungen einander notifiziert haben, daB die innerstaatlic- 
hen Voraussetzungen erfullt sind. 

Falls sich die Regierung der Republik Slovvenien mit dem 
Vorschlag der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
einverstanden erklart, werden diese Verbalnote und die das 
Einverstandnis der Regierung der Republik Slovvenien zum 
Ausdruck bringende Antvvortnote eine Vereinbarung zvvisc- 
hen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der 
Regierung der Republik Slovvenien bilden. 

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland benutzt 
diesen AnlaB, das Ministerium fur Ausvvartige angelegenhe- 
iten der Republik Slowenien erneut ihrer ausgezeichneten 
Hochachtung zu versichern.« 

Das Ministerium fur Ausvvartige Angelegenheiten der Repu- 
blik Slowenien beehrt sich, der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland mitzuteilen, daB sich die Regierung der Republik 
Slowenien mit den Vorschlagen der Regierung der Bundesre- 
publik Deutschland einverstanden erklart. DemgemaB bilden 
die Verbalnote der Botschaft vom 15. Januar 1992 und diese 
Antwortnote eine Vereinbarung zvvischen der Regierung der 
Republik Slovvenien und der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Das Ministerium fur Ausvvartige Angelegenheiten benutzt 
diesen AnlaB, die Botschaft erneut seiner ausgezeichneten 
Hochactung zu versichern. 

Ljubljana, den 15. Januar 1992 

An die Botschaft 
der Bundesrepublik Deutschland 
LJUBLJANA 

3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 

4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Republika Slovenija in ZR Nemčija sta v Ljubljani 15. januarja 
1992 sklenili sporazum o ukinitvi vizumov. Sporazum je bil 
sklenjen na predlog Zvezne republike Nemčije zaradi njenega 
stališča, da po priznanju Republike Slovenije za njene držav- 
ljane ne bo več možno uporabljati sporazuma med SFRJ in 
ZRN o ukinitvi vizumov. Na podlagi sporazuma lahko nemška 
stran sprejme ustrezne ukrepe za nemoteno prehajanje držav- 
ljanov Republike Slovenije preko nemške meje. 

Državljani ene ali druge države, ki imajo veljavno potno listino 
in ne nameravajo dlje kot tri mesec ostati v drugi državi ali tam 
opravljati pridobitne dejavnosti, lahko brez vizuma (dovolje- 
nja za prebivanje v obliki vizuma) vstopijo v drugo državo in 
tam prebivajo. 

Pristojni organi obeh strani laho nezaželenim osebam odre- 
čejo vstop in jim prepovedo prebivanje. 

Obe državi bosta svoje državljane z veljavno potno listino 
vedno sprejeli na svoje območje, ravno tako bosta na svoje 
območje sprejeli svoje državljane, ki nimajo veljavne potne 
listine. To jim lahko izda pristojno diplomatsko ali konzularno 
predstavništvo. 

Vsaka stran lahko zaradi javnega reda, varnosti ali iz zdrav- 
stvenih razlogov in iz drugih utemeljenih razlogov začasno 
v celoti ali delno preneha uporabljati določila tega spora- 
zuma, pri čemer mora o prenehanju in ponovnem pričetku 
izvajanja določil sporazuma drugo stran takoj obvestiti po 
diplomatski poti. 

Sporazum je sklenjen za nedoločen čas, vendar se lahko 
odpove z odpovednim rokom treh mesecev. Začasno se upo- 
rablja od dneva sklenitve, veljati pa bo začel z izpolnitvijo 
notranjepravnih pogojev v obeh državah za njegovo uveljavi- 
tev (z dnem izmenjave obvestil o izpolnitvi teh pogojev). 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah sporazum z zakonom ratificira Skupščina Republike 
Slovenije. 

Ratifikacija ne bo narekovala izdajo novih oz. spremembo 
veljavnih predpisov. 

Za izvajanje sporazuma niso potrebna sredstva iz proračuna 
Republike Slovenije. 
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POROČILO 
Odbora za urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna vprašanja k poročilu 
Vlade republike Slovenije o izvajanju stanovanjskega zakona  

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za urejanje prostora ter 
stanovanjska in komunalna vprašanja je kot matičen odbor na 
svoji 13. seji, dne 26. 2. 1992, obravnaval poročilo Vlade 
Republike Slovenije o izvajanju stanovanjskega zakona, ki ga 
je Skupščini Republike Slovenije na zahtevo Družbenopolitič- 
nega zbora predložila Vlada Republike Slovenije. Na seji so 
bili prisotni tudi predstavniki Ministrstva za varstvo okolja in 
urejanje prostora, predstavnik poslanske skupine SDP in 
predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije. 

Odbor je bil seznanjen s pripombami in pobudami k poročilu 
Vlade Republike Slovenije o izvajanju stanovanjskega zakona 
Sindikata državnih in družbenih organov Slovenije, z rezultati 
vprašalnika o izvajanju stanovanjskega zakona, ki ga je Mini- 
strstvo za varstvo okolja in urejanje prostora poslalo v izpolni- 
tev vsem občinam v Sloveniji ter s predlogom za sprejem 
zakona o lastninjenju stanovanj in stanovanjskih hiš bivše 
SFRJ. 

I. 
Odbor ugotavlja, da se poročilo Vlade Republike Slovenije 
o izvajanju stanovanjskega zakona v glavnem nanaša le na 
vprašanja, povezana s privatizacijo stanovanj. Za večino imet- 
nikov stanovanjske pravice je bilo vprašanje nakupa ugodno 
rešeno, pri nekaterih skupinah imetnikov te pravice pa se 
pojavljajo določeni problemi, ki so v poročilu navedeni in za 
katere odbor meni, da se ustrezno rešujejo. Upoštevati je 
potrebno namreč dejstvo, da je stanovanjski zakon prvi priva- 
tizacijski zakon, ki je bil dejansko tudi izpeljan in je vezan na 
ostalo lastninsko zakonodajo. 
Vlada Republike Slovenije je z namenom, da bi ublažila pro- 
bleme, ki se pojavljajo, sprejela določene ukrepe in stališča, 
kot na primer: 
- določanje vrednosti točke za izračun vrednosti stanovanja 
je vezala na rast vrednosti DEM po menjalniškem tečaju, kar 
je trenutno ugodnejše, kot če bi se vrednost točke določala na 
osnovi indeksa rasti drobnoprodajnih cen, kot je določeno 
v zakonu; 
- dala je pobudo za spremembo 51. člena zakona o naravni 
in kulturni dediščini, ki preprečuje prodajo stanovanj, ki so 
pod spomeniškim varstvom. Predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o naravni in kulturni dediščini 
s predlogom zakona je že v skupščinski proceduri, odbor ga 
podpira ter zborom Skupščine Republike Slovenije priporoča, 
da ga čimprej sprejmejo; 
- oblikovala je stališča v zvezi z možnostjo prodaje stanovanj 
podjetij v stečaju, zasebnih delniških družb in stanovanjskih 
zadrug, ki omogočajo, da so imetniki stanovanjske pravice na 
teh stanovanjih izenačeni v možnostih za privatizacijo stano- 
vanj z vsemi drugimi imetniki stanovanjske pravice. 
Eno od osrednjih vprašanj, ki spremljajo privatizacijo stano- 
vanj, zadeva posebnosti v stanovanjskem zakonu glede mož- 
nosti privatizacije stanovanj, ki se bodo vračala prvotnim 
lastnikom na podlagi zakona o denacionalizaciji. Vlada Repu- 
blike Slovenije je glede tega zavzela stališče, da se dejansko 
lahko olastninijo le stanovanja, ki so postala družbena last- 
nina na originalen način, ne pa tudi stanovanja, ki so postala 
družbena lastnina na podlagi t. i. zgodovinskih zakonov in 
predpisov. Ob soočanju stanovanjske pravice z lastninsko 
pravico bivšega imetnika, je prva pravica ocenjena kot šib- 
kejša. Odbor se zaveda dimenzije problema, ker pa ne vidi 
rešitve, ki bi prinesla absolutno rešitev za vse, podpira stališče 
Vlade Republike Slovenije. 
Izvajanje stanovanjske zakona je v prvih mesecih njegove 
veljave dejansko zajelo le imetnike stanovanjske pravice, ki 
imajo pravico do nakupa stanovanja, ne pa tudi tistih skupin 

prebivalstva, ki nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja. Ti 
bodo lahko kandidirali za sredstva Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije, ki se bodo zbrala predvsem s privatiza- 
cijo stanovanj. Sklad bo iz teh sredstev dajal državljanom 
Republike Slovenije posojila z ugodno obrestno mero za 
graditev ali nakup primernega stanovanja, do sredstev pa 
bodo upravičene tudi neprofitne stanovanjske organizacije, ki 
bodo ustanovljene za pridobivanje in upravljanje lastnih sta- 
novanj pod posebnimi pogoji. 
Prvi razpis za posojila iz sredstev Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije bo usmerjen predvsem v nadomeščanje 
neugodnih posojil, ki so jih najeli državljani Slovenije za 
rešitev svojega stanovanjskega vprašanja, pa jih zaradi 
neugodnih kreditnih pogojev ne zmorejo v celoti odplačati. 
Odbor opozarja, da je treba prvi razpis čimprej objaviti, hkrati 
pa zagotoviti priliv sredstev v Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije v skladu z zakonom. Dogaja se namreč, da lastniki 
stanovanj dela kupnine ne odvajajo v sklad, čeprav so po 130. 
členu stanovanjskega zakona to dolžni storiti. 
Poleg kontrole prilivov sredstev iz prodaje stanovanj, je 
potrebno zagotoviti tudi kontrolo nad namensko uporabo teh 
sredstev, predvsem tistih, ki jih pridobijo občine z odprodajo 
družbenih stanovanj. Po zakonu so občine sicer dolžne ta 
sredstva namensko uporabiti za izvajanje nalog, ki jih imajo 
na stanovanjskem področju, vendar obstaja nevarnost, da jih 
bodo zaradi znižanja občinskih proračunov porabile za druge 
namene. 

Odbor je bil seznanjen s pobudo Ministrstva za varstvo okolja 
in urejanje prostora za sprejem zakona o lastninjenju stano- 
vanj in stanovanjskih hiš bivše SFRJ (vojaška in carinska 
stanovanja ter stanovanja drugih zveznih upravnih organov 
bivše SFRJ. Odbor sprejem takega zakona podpira, saj meni, 
da je potrebno zagotoviti enotno uporabo stanovanjskega 
zakona za vsa stanovanja na ozemlju Republike Slovenije in 
s tem izrenačiti položaj vseh imetnikov stanovanjske pravice. 

Poudarjeno je bilo, da je podatkovna baza o stanovanjskem 
fondu izredno pomanjkljiva, saj ni registrov stanovanj oz. 
evidenc, iz katerih bi bilo razvidno lastništvo vseh stanovanj- 
skih enot, nepopolne pa so tudi zemljiške knjige in katastri 
zgradb. Odbor opozarja, da je potrebno urediti podatkovno 
bazo tako na republiškem, kot tudi na občinskem nivoju. 
Odbor nalaga Ministrstvu za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora, da pripravi celovito informacijo o stanju evidenc o sta- 
novanjskem fondu na republiškem in občinskem nivoju, ki jo 
bo odbor obravnaval na eni od prihodnjih sej. 

V razpravi je bilo poudarjeno tudi naslednje: 
- čimprej je potrebno zagotoviti pripravo vseh podzakonskih 
aktov stanovanjskega zakona, predvsem merila za dodelitev 
socialnih stanovanj iz 103. člena in predpise iz 11. člena 
zakona (metodologija za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih, metodologija vodenja registra stanovanj, idr.); 
- precej imetnikov stanovanjske pravice, ki so se odločili za 
nakup stanovanja na osnovi obročnega odplačevanja, bo 
zaradi težke ekonomske situacije in realnega padanja oseb- 
nih dohodkov prisiljenih razdreti kupoprodajne pogodbe, saj 
obrokov ne bodo več sposobni odplačevati; 
- Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora naj sproži 
iniciativo za ustanovitev Stanovanjske zbornice Slovenije, ki 
je predvidena v 71. členu stanovanjskega zakona; 
- v zvezi z upravljanjem v večstanovanjskih hišah se pojavlja 
veliko problemov in nejasnosti, zlasti pa bi bilo potrebno 
določiti pogoje oz. kriterije, ki bi jih morali izpolnjevati uprav- 
niki. 
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★ ★ ★ 

Odbor ugotavlja, da se poročilo Vlade Republike Slovenije 
o izvajanju stanovanjskega zakona nanaša le na en segment 
izvajanja zakona, to je na privatizacijo stanovanj, zato pred- 
laga, da poročilo obravnava le Družbenopolitični zbor, na 
Cigar zahtevo je Vlada Republike Slovenije poročilo tudi pri- 
pravila. 

Vlada Republike Slovenije naj po obdobju, ko bo privatiza- 
cija stanovanj v večji meri zaključena, pripravi novo poro- 
čilo, v katerem bodo zajeti tudi drugi vidiki izvajanja stano- 
vanjskega zakona, ki naj se vrsti na dnevne rede sej vseh 
treh zborov Skupščine Republike Slovenije. 

II. 
Odbor Skupščine Republike Slovenije za urejanje prostora ter 
stanovanjska in komunalna vprašanja je na podlagi razprave 
sprejel naslednja 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Odbor Skupščine Republike Slovenije za urejanje prostora 
'er stanovanjska in komunalna vprašanja sprejema poročilo 
Vlade Republike Slovenije o izvajanju stanovanjskega za- 
kona. 

2. Poročilo v večji meri predstavlja integralni odgovor na 
Poslanska vprašanja, zastavljena v zvezi z izvajanjem zakona, 
ter zajema stališča Ministrstva za varstvo okolja in urejanje 
Prostora do pobud za oceno ustavnosti posameznih določb 
stanovanjskega zakona. 

3. Odbor ugotavlja, da se poročilo nanaša predvsem na priva- 
tizacijo stanovanj, meni pa, da se problemi, ki se s tem v zvezi 
Pojavljajo, ustrezno rešujejo. 
4 Vlada Republike Slovenije naj po obdobju, ko bo privatiza- 
cija stanovanj v večji meri zaključena, pripravi celovitejše 

poročilo o izvajanju stanovanjskega zakona, ki naj zajema 
tudi druge vidike izvajanja zakona (vprašanje upravljanja 
v večstanovanjskih hišah, stanovanjska najemna razmerja, 
delovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Stano- 
vanjske zbornice Slovenije, Nacionalni stanovanjski program 
in občinske stanovanjske programe, ustanavljanje neprofitnih 
stanovanjskih organizacij, idr.). To celovitejše poročilo naj se 
uvrsti na dnevne rede sej vseh treh zborov Skupščina Repu- 
blike Slovenije. 

5. Stanovanjski sklad Republike Slovenije naj čimprej objavi 
prvi javni razpis za posojilo iz sredstev sklada, ki naj bo 
usmerjen predvsem v nadomeščanje neugodnih kreditov, ki 
so jih najeli državljani Republike Slovenije za rešitev svojega 
stanovanjskega problema, pa jih zaradi neugodnih kreditnih 
pogojev ne zmorejo v celoti odplačati. 

6. Vlada Republike Slovenije naj v sodelovanju s pristojnimi 
organi tako na občinskem kot republiškem nivoju zagotovi 
stalen nadzor nad prilivom sredstev v Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije ter kontrolo nad namensko uporabo 
zbranih sredstev. 

7. Vlada Republike Slovenije naj čimprej pripravi in Skup- 
ščini Republike Slovenije predloži v sprejem zakon o lastni- 
njenju stanovanj in stanovanjskih hiš bivše SFRJ ter s tem 
zagotovi enotno uporabo stanovanjskega zakona za vsa sta- 
novanja na ozemlju Republike Slovenije. 

8. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi čimprejšnjo pri- 
pravo vseh podzakonskih aktov stanovanjskega zakona. 

★ ★ ★ 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za urejanje prostora ter 
stanovanjska in komunalna vprašanja predlaga Družbenopo- 
litičnemu zboru, da sprejme stališča in sklepe odbora ter 
naloži Vladi Republike Slovenije, da zadolžitve, ki iz njih 
izhajajo, čimprej izpolni. 



VPRAŠANJA POSLANCEV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Kako z nepravočasno poravnanimi prispevki 
v družbenih dejavnostih 

BORIS GERL, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
republiško vlado naslovil naslednje vprašanje: 

»Plačilo obresti za nepravočasno poravnavo prispevkov 
povzroča velike probleme pri izplačevanju osebnih dohod- 
kov v javnih zavodih. Sprašujem ali je možno, da se druž- 
bene dejavnosti oprosti plačevanja teh obresti?« 

Poslanec družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije Boris Gerl opozarja na problem, ki se pojavlja pri 
izplačevanju plač v javnih zavodih in je povezan s plačeva- 
njem zamudnih obresti za nepravočasno plačane prispevke. 
Poslanec predlaga, da bi se plačilo prispevkov upoštevalo že 
pri nakazilu proračunskih sredstev posameznim porabnikom 
na ta način, da bi se sredstva za plačilo prispevkov zadržala 
v proračunu in javni zavodi pri izplačilu plač ne bi plačevali 
tudi ustreznega dela prispevkov. 

Skladno s 16. členom Zakona o prispevkih za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje 
(Ur. I. RS, št. 48/90), mora zavezanec oziroma izplačevalec 
plač, ki ni plačal prispevkov in davkov v predpisanem roku 
plačati obresti po obrestni meri, ki jo z odlokom določi Vlada 
Republike Slovenije. Zakona ne dopuščata izjem in so torej 
tudi javni zavodi dolžni ob izplačilu plač poravnati svoje 
zakonske obveznosti do proračuna, v nasprotnem primeru pa 
plačati ustrezne zamudne obresti. 

Javni zavodi so samostojne pravne osebe, ki same odločajo 
o svojih poslovnih odhodkih. Če finančni viri niso usklajeni 
z njihovimi poslovnimi odhodki, so dolžni te vire zagotoviti, ali 
pa svojo dejavnost, vključno s številom zaposlenih prilagoditi 
finančnim okvirom. 

Ob upoštevanju nenehnih zahtev po zmanjševanju javne 
porabe rešitve problema ne moremo iskati v predlagani smeri, 
ampak v vzpostavitvi ustreznih mehanizmov, ki bodo javnim 
zavodom omogočali prilagajanje njihove dejavnosti material- 
nim možnostim financerja. 
Predlog, ki ga v tretji točki poslanskega vprašanja daje dele- 
gat Boris Gerl kratkoročno ni uresničljiv: 
- ker za to ni ustrezne zakonske podlage, 
- ker so prispevki in davki povezani s konkretnimi višinami 
plač zaposlenih v posameznih zavodih, nad čemer ministrstvo 
za finance niti posamezni resorni organi, razen če so nepo- 
sredni proračunski porabniki, nimajo pregleda. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za finance. 

O odgovornosti za nepravilnosti v slovenskih 
gozdovih   

MARJAN PODOBNIK, poslanec v Družbenopolitičnem 
zboru, je že na eni prejšnih sej vprašal, kdo je odgovoren za 
nepravilnosti, ki se dogajajo v slovenskih gozdovih. Dobil je 
odgovor, s katerim ni zadovoljen, zato je postavil še nekaj 
dodatnih vprašanj in sicer: ali trgujejo z lesom le osebe, ki 

Imajo za to ustrezna dovoljenja in če ne, zakaj se to 
dopušča; zakaj se ne zahteva vodenje knjižnih evidenc in 
odvajanje prometnega davka pri trgovanju z lesom; koliko 
sredstev je bilo v letih 1991-1992 porabljenih za financiranje 
gozdarske inšpekcijske službe; koliko republiških sredstev 
je bilo namenjenih za vzdrževanje gozdnih cest in podrobno 
evidenco lastnine temeljnih organizacij kooperantov, ki so 
bile ali so v postopku za likvidacijo? 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je proučilo 
vprašanja poslanca Družbenopolitičnga zbora Skupščine 
Republike Slovenije Marjana Podobnika in daje nanje nasled- 
nji odgovor: 

Zakon o gozdovih (Uradni list SRS, št. 18/85, 29/86 in 24/89) 
določa sistem gospodarjenja z gozdovi, ki je gotovo preživet 
zlasti glede organiziranosti gozdarstva, urejanja prometa 
z lesom, povezano z oblikovanjem sredstev za gozdnobiolo- 
ško reprodukcijo in obravnavanjem lastnika gozda. 

Znano je, da je prišlo do razpada sistema gospodarjenja 
z gozdovi, ki ga določa zakon o gozdovih, preden je bil 
s spremembo zakona ali samim zakonom pstavljen drug, 
sprejemljivejši sistem. Ta razpad je bil najizrazitejši pri pro- 
metu z lesom, kjer se je lastnik gozda počutil najbolj utesnje- 
nega. Poudariti velja, da je do tega prišlo le v zasebnih 
gozdovih. Ob tako izrazitih spremembah je bilo v Vladi dogo- 
vorjeno, da bo destrukcija v teh gozdovih preprečena, če se 
že v letu 1991 v proračunu Republike Slovenije zagotovijo 
proračunska sredstva za financiranje določenih ukrepov 
v zasebnih gozdovih in sicer: 

- sofinanciranje gozdnogojitvenih in varstvenih del; 
- sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest; 
- sofinanciranje javne gozdarske službe. 

Vlada je predvidevala tudi, da bodo določena sredstva iz 
zasebnih gozdov že v letu 1991 dotekala v proračun Repu- 
blike Slovenije in da bodo predstavljala nadomestilo za sred- 
stva za gozdnobiološko reprodukcijo iz teh gozdov: 

- davek od prihodka iz kmetijstva (KD od gozdov) okoli 
80,000.000 SLT. Jasno je bilo, da bo učinek te davščine 
malenkosten zaradi sorazmerno visokega limita, do katerega 
se davek ne plačuje, in da bo dotok v proračun šele v letu 
1992, ko bo na višino davka vplivala tudi dohodnina; 

- davek od prometa z lesom okoli 100,000.000 SLT. Sredstva 
za plačilo tega davka bi morala v začetku dotekati na podlagi 
zakona o posebnem prometnem davku, po sprejetju zakona 
o prometnem davku pa po tem zakonu. 

V proračunu Republike Slovenije za leto 1991 je bila kot 
proračunski prihodek od prometa z lesom predvidena 
postavka 550,000.000, ki je nastala ob predpostavki, da se 
bodo v proračun po sprejemu ustrezne zakonodaje, stekali 
tudi prihodki od gozdov. 

Po 9. členu zakona o posebnem prometnem davku so bili 
lastniki gozdov dolžni plačati prometni davek od vseh odkaza- 
nih in posekanih količin lesa in od lesa, posekanega 
v nasprotju z zakonom o gozdovih, razen od lesa: 

1. ki ga prevzamejo gozdnogospodarske organizacije združe- 
nega dela, ki gospodarijo z gozdovi; 
2. ki se po zakonu prepusti lastnikom za neposredno uporabo 
v njihovem gospodarstvu in gospodinjstvu in ga lastniki v ta 
namen tudi uporabijo; 
3. ki se po zakonu prepusti lastnikom gozdov za potrebe 
domače lesne obrti (suha roba). 

Po te zakonu so bile gozdnogospodarske organizacije zdru- 
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ženega dela, ki gospodarijo z gozdovi, dolžne predložiti 
občinskim organom, pristojnim za družbene prihodke, 
podatke o količinah lesa za preteklo leto, od katerih so last- 
niki gozdov dolžni plačati prometni davek. Zaradi že znanih 
razmer, ki so nastale v zasebnih gozdovih tudi zaradi tega, ker 
je gozdarska strokovna služba opravljala inšpekcijsko-policij- 
sko vlogo, gozdnogospodarske organizacije niso več razpola- 
gale s podatki, za katere so bile po zakonu o posebnem 
prometnem davku zavezane; zmanjšalo se je odkazilo, promet 
lesa preko gozdnogospodarskih organizacij se je v primerjavi 
s prejšnjimi leti prepolovil. 

Novi zakon o prometnem davku določa zavezance za plačilo 
prometnega davka. To je fizična oseba v primeru, ko gozdne 
lesne sortimente proda fizični osebi oziroma pravna oseba ali 
zasebnik, ki neposredno od fizične osebe kupi gozdni lesni 
sortiment. S tem je ureiena tudi obveznost vodenja evidenc. 
S spremenjenim sistemom obravnavanja prometnega davka 
za gozdne lesne sortimente, se spreminja tudi nadzor nad 
obračunavanjem prometnega davka in nasploh prometa 
z lesom. Obračunavanje in plačevanje prometnega davka bo 
nadzoroval davčni organ. Promet lesa ob prevozu pa bo 
nadzorovala tržna inšpekcija, prometna milica, na gozdnih 
cestah pa tudi gozdarska inšpekcija. Od usposobljenosti 
vseh, ki bodo v nadzoru prometa z gozdnimi lesnimi sorti- 
menti sodelovali, bo odvisna uspešnost zajemanja davka. 

Po 13. členu zakona o gozdovih sme gozdne lesne sortimente 
dajati v promet le gozdnogospodarska organizacija. Že v letu 
1990, zlasti pa v letu 1991 je to določilo postalo tako nerealno, 
da ga enostavno ni bilo mogoče uresničevati. Promet z gozd- 
nimi lesnimi sortimenti so začeli izvajati registrirani, pa tudi 
neregistrirani zasebniki in fizične osebe, pa tudi pravne 
osebe. Registracijo teh vodijo pristojni organi (sodišča in 
občinski organ), nadzor pa izvajata predvsem davčna in tržna 
inšpekcija. 

V letu 1991 je gozdarska strokovna služba v zasebnih gozdo- 
vih izvajala predvsem strokovni nadzor, koordinirala izvajanje 
gozdnogojitvenih in varstvenih del, koordinirala vzdrževanje 
gozdnih cest in izvajala odkazilo. Sestavni del strokovnega 
nadzora je bilo tudi ugotavljanje nedovoljenih posekov, deva- 
stacij v gozdovih in aktivno delo z lastniki gozdov, da bi bilo 
opravljenih čimveč potrebnih del v gozdovih, da bi se tako 
preprečevale večje škode. Strokovna gozdarska služba je bila 
zadolžena tudi za normalno izvajanje gozdnogospodarskega 
načrtovanja v zasebnih gozdovih. Te naloge so ji tako in tako 
naložene z zakonom o gozdovih, zaradi negativnosti, ki so se 
Pojavile v gospodarjenju z zasebnimi gozdovi, pa so bile 
naloge še posebej poudarjene ob podpisu pogodb za sofinan- 
ciranje gozdarske službe v zasebnih gozdovih. Za to sofinan- 
ciranje je bilo na podlagi pogodb po gozdnogospodarskih 
območjih namenjeno: 

Gozdarska inšpekcija je svoje naloge vse leto opravljala 
skladno z 79. členom zakona o gozdovih. Po 82., 83. in 84. 
členu zakona o gozdovih je tudi ukrepala, predlagala je 
uvedbo postopkov zaradi prekrškov kaznivih dejanj ter 
gospodarskih prestopkov. Število teh se je v letu 1991 močno 
povečalo, zato je nastalo ozko grlo v organih, ki vodijo te 
postopke. Za delo inšpekcije zato niso bila potrebna nobena 
dodatna navodila. Republiški gozdarski inšpektorat je s sveto- 
vanjem in napotki posegel samo tam, kjer je bilo največ 
tekočih problemov v zvezi z gospodarjenjem z gozdovi. 
Dodatno delo za gozdarsko inšpekcijo, ki ni bilo majhno, je 
predstavljal kakovostni in količinski prevzem tistih del, ki so 
bila v zasebnih gozdovih sofinancirana iz proračuna Repu- 
blike Slovenije. 

Gozdarska inšpekcija je organizirana na občinskem in 
medobčinskem nivoju. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano zaradi tega ne razpolaga s podatki o sredstvih, ki 
so bila namenjena za delovanje občinske inšpekcije. Na 
nivoju Republike Slovenije je le en gozdarski inšpektor, za 
katerega se zagotavljajo sredstva za osebni dohodek in mate- 
rialne stroške (kilometrine, dnevnice ipd.). 

Za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest v zasebnih gozdo- 
vih, je bilo iz proračuna Republike Slovenije namenjeno 
37,000.000 SLT. Koliko sredstev in na osnovi kakšnih kriterijev 
so bila dodeljena na posamezna gozdnogospodarska 
območja, je bilo natančno pojasnjeno v stališču Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, napisanem v zvezi z dele- 
gatsko pobudo delegata zbora občin dr. Petra Glaviča v zvezi 
z delegatsko pobudo delegata zbora občin dr. Petra Glaviča 
v zvezi z vzdrževanjem gozdnih cest. Izvedena dela na gozd- 
nih cestah, ki so bila financirana iz proračuna Republike 
Slovenije so bila prav tako prevzeta od gozdarske inšpekcije. 

V letu 1991 so bile dane pobude za pričetek likvidacijskih 
postopkov za 25 temeljnih organizacij kooperantov. Postopki 
so zaključeni za 8 temeljnih organizacij. V vseh primerih so 
sodišča prenesla upravljanje s premoženjem likvidiranih 
temeljnih organizacij kooperantov na gozdno gospodarstvo. 
Premoženje ni izgubilo identitete. Tudi inventure, izvedene ob 
zaključku leta 1991, so to premoženje evidentirale ločeno od 
premoženja temeljnih organizacij združenega dela. Pravni 
nasledniki članov temeljnih organizacij kooperantov bodo 
imeli tako vse možnosti, da sodelujejo kot enakopravni part- 
nerji v razdružitvi premoženja ob reorganizacijskih spremem- 
bah, ki jih bo narekoval zakon o gozdovih. 

ZBOR OBČIN 

1. Soško gozdnogospodarsko območje TOLMIN 
15,063.588 SLT 

2. Gozdnogospodarsko območje BLED 7,701.036 SLT 
3. Gozdnogospodarsko območje KRANJ 12,867.192 SLT 
4. Gozdnogospodarsko območje LJUBLJANA 

25,291.216 SLT 
5. Gozdnogospodarsko območje POSTOJNA 

11,761.104 SLT 
6. Gozdnogospodarsko območje KOČEVJE 9,845.904 SLT 
7. Gozdnogospodarsko območje NOVO MESTO 

15,056.364 SLT 
8. Gozdnogospodarsko območje BREŽICE 11,627.640 SLT 
9- Gozdnogospodarsko območje CELJE 15,480.108 SLT 
0. Gozdnogospodarsko območje NAZARJE 12,652.824 SLT 

11 • Gozdnogospodarsko območje SLOVENJ GRADEC 
12,242.208 SLT 

]2. Gozdnogospodarsko območje MARIBOR 17,453.928 SLT 
13- Gozdnogospodarsko območje MURSKA SOBOTA 

. 9,415.956 SLT 
'4- Gozdnogospodarsko območje KRAS-SEŽANA 
    9,278.100 SLT 
SKUPAJ: 185,637.168 SLT 

Vprašanja ob nezakonitem vlaganju v d.d. Štajer- 
sko banko 

Mag. FRANC KOVAČ, poslanec v Zboru občin, je Ministrstvu 
za finance postavil naslednja vprašanja: 

- Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva, ki so bili 
posredovani tudi vašemu ministrstvu, je več občin celjske 
regije (Celje, Šentjur, Konjice, Žalec) v letih 1990 in 1991 
nezakonito vlagalo proračunska sredstva v ustanavljanje del- 
niške družbe d.d. Štajerska banka Celje. 

Postavljam naslednja vprašanja: 
- ali ste s to zadevo seznanjeni in kako ste in kako še boste 
ukrepali? 
- IS Republike Slovenije je v Štajersko banko vložil cca 1 mio 
DEM. Ker doslej v Skupščini o sanaciji bančnega sistema še ni 
bilo razprave, prosim da mi pojasnite - kako je do tega 
finančnega posla prišlo oz. da mi posredujete vso dokumen- 
tacijo v zvezi z njim. 
- Splošno znano je, da se družbena lastnina divje privatizira, 
kar v javnosti povzroča negodovanja in ustvarja pogoje za 
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socialne nemire. Služba družbenega knjigovodstva je zaradi 
pravne praznine v prehodnem času do sprejetja privatizacij- 
ske zakonodaje več ali manj nemočna, predlogi za potrebne 
zakonske spremembe pa menda ležijo v predalih vašega mini- 
strstva. Če je to res - zakaj ne ukrepate? 

V zvezi z navedenimi vprašanji sporočamo naslednje: 

1. Republika in občine so pravne osebe, zato v obstoječi 
pravni ureditvi ni zadržkov, da lahko sodelujejo pri ustanavlja- 
nju podjetij, bank in drugih pravnih oseb. 

Za ustanavljanje bank je bila takšna možnost izrecno predvi- 
dena v določbah bivšega zakona o bankah in drugih finančnih 
organizacij (Ur. I., SFRJ št. 10/89). Pri tem lahko republika in 
občine v zvezi z ustanavljanjem novih pravnih subjektov upo- 
rabljajo svoja proračunska in druga sredstva za namene, ki so 
določeni z ustavo, zakoni in drugimi predpisi. Tako se lahko 
nameni za uporabo proračunskih in drugih sredstev občine 
določijo tudi z občinskim proračunom oziroma z drugim 
predpisom občine. 

O uporabi teh sredstev odloča občinska skupščina oziroma 
njen izvršni svet, skladno s pooblastili iz zakona oziroma 
občinskih odlokov. Glede uporabe občinskih sredstev za 
posamezne namene v skladu s funkcijo občine po ustavi in 
zakonih v obstoječi ureditvi ni predvidena posebna nadzor- 
stvena funkcija republike. 

Za namene, ki so navedeni v poslanskem vprašanju (vlaganje 
sredstev v ustanavljanje Štajerske banke d. d. Celje), so bila 
po naših informacijah uporabljena določena sredstva, ki so 
ostala na posebnih računih ob prenehanju delovanja samou- 
pravnih interesnih skupnosti oziroma ob prenašanju njihovih 
nalog na druge subjekte. V ta namen torej niso bila porabljena 
tekoča proračunska sredstva občine Šentjur, s katerimi je 
občina po naših informacijah zagotavljala uresničevanje nje- 
nih temeljnih ustavnih in zakonskih nalog. 

2. V skladu z usmeritvami iz razprave v Skupščini Republike 
Slovenije v letu 1990 o poročilu Izvršnega sveta o problema- 
tiki »razvojnega dinarja« je Izvršni svet v letu 1991 sprejel 
odločitve o sodelovanju republike pri krepitvi bančnega 
sistema. Pri tem je izhajal iz stališča, da je treba sprejti 
ustrezne ukrepe za krepitev potencialov in povečanje konku- 
renčne sposobnosti poslovnih bank še pred izvedbo celovite 
sanacije bančnega sistema. Tako je Izvršni svet v skladu 
s pooblastili iz zakona o bankah in drugih finančnih organiza- 
cijah sprejel več odločitev o usmerjanju sredstev republike 
v poslovne banke (Ljubljanska banka, d. d., Slovenska investi- 
cijska banka in Štajerska banka obrti in podjetništva). Po teh 
odločitvah so bila v ustanovitvene sklade bank vložena sred- 
stva predvsem v obliki odstopa terjatev iz naslova razvojnega 
dinarja. 

Izvršni svet je na seji 21. januarja 1991 sprejel sklep o pristopu 
republike k pogodbi o ustanovitvi in poslovanju Štajerske 
banke obrti in podjetništva v Celju. Na podlagi tega sklepa je 
bila sprejeta pristopna izjava k ustanovitveni pogodbi in skle- 
njena pogodba o odstopu terjatev iz usmerjenih sredstev za 
razvoj z dne 30. 5. 1991. 

3. Priprava lastninske zakonodaje ne spada v delovno 
področje Ministrstva za finance, zato pri tem ministrstvu niso 
obležali predlogi za spremembe zakonodaje s tega področja. 
Nosilec priprave predloga za to zakonodajo je Ministrstvo za 
planiranje. 

O odstranitvi mejnega kamna med deželama Šta- 
jersko in Kranjsko 

ANTON ROJEČ, poslanec v Zboru občin, je postavil nasled 
nje vprašanje: 
»V letih 1990 In 1991 je potekala gradnja na ovinku Baba m 
Cesti Celje-L|ubljana. Ob gradnji je bil odstranjen obcest« 
kamen, ki je označeval nekdanjo mejo med deželama šta> 
jersko in Kranjsko. Mejni kamen, ki je bil odstranjen, j' 
posebne vrste spomenik in del slovenske kulturne >r 
naravne dediščine. Iz tega razloga sprašujem, kdaj »t 
odstranjeni obcestni kamen postavljen na isto mesti 
nazaj?« 

Na navedeno vprašanje Vlada Republike Slovenije odgovarj' 
naslednje: 

Mejni kamen, ki je ob stari magistralni cesti št. 10 obeležena 
mejo med deželama Štajersko in Kranjsko, na lokaciji km 109 
101 je bil zaradi oviranja gradnje novega odseka cest* 
začasno odstranjen in varno shranjen pri Cestnem podjetju 
Celje. 

Pripominjamo, da je bil ta varnostni ukrep storjen po navodi 
lih in s soglasjem Zavoda za varstvo naravne in kulturi* 
dediščine Celje, ki bo strokovno usmerjal tudi vrnitev mej 
nega kamna na nekdanjo lokacijo. 

* 
Mejni kamen bo ponovno postavljen v najkrajšem času. 

Za obravnavo v vladi Republike Slovenije je odgovor priprt 
vilo Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Minist' 
stvom za kulturo. 

O obdavčevanju starostnih preživnin kmetov 

MILOŠ URBANČIČ, poslanec v Zboru občin, je postavil vpr* 
šanje o tem, ali se obdavčuje preživnina, ki jo prejemal" 
kmetje za oddano zemljišče. 

Vlada Republike Slovenije odgovarja naslednje: V sklad" 
z zakonom o preživninskem varstvu kmetov (Ur. I. SRS, št.1 

79 in 1/86) ima kmet, ki odda svoje zemljišče družbeno prav"' 
osebi, pravico do mesečnega denarnega prejemka (preži"' 
nine). Družbeno pravna oseba mora plačati za pridobljeno 
zemljišče kupnino v višini, ki ustreza tržni ceni vrednos" 
zemljišča ob sklepanju pogodbe na poseben plačilni račun,1(1 

se oblikuje pri Skupnosti pokojninskega in invalidskega zav? 
rovanja Republike Slovenije. Ker gre v navedenih primerih 
odplačni prenos lastninske pravice na nepremičninah, se ta" 
prenos obdavčuje z davkom na promet nepremičnin v sklad" 
z določbo 2. člena zakona o davku na promet nepremični 
(Ur. I. RS, št. 47/90). Davčna osnova pa je v pogodbi določe^ 
kupnina. Navedene preživnine se ne obdavčujejo po zakon" 
o dohodnini (Ur. I. RS, št. 48/90 in 34/91) glede na to, d« 
kupnina, dosežena s prodajo nepremičnin, po določbi ' 
člena zakona ni vir dohodnine. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripf*' 
vilo Ministrstvo za finance — Republiška uprava za drU* 
bene prihodke. 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA Republike Slovenije pa so bila tovorna vozila vrnjena, blago 
pa zadržano s pojasnilom, da je bilo namenjeno podjetjem 
v Republiki Srbiji. 

O zaplembah blaga na ozemlju Republike Hr- 
vaške 

JAŠA ZLOBEC poslanec v Zboru združenega dela, je posta- 
vil vprašanje: 

'Na ozemlju Republike Hrvaške je bilo v zadnjem tednu 
zaplenjenih 15 do 20 tovornjakov različnega blaga sloven- 
skih podjetij. Kljub obvestilom ustreznim organom tako 
v Sloveniji kot na Hrvaškem ni bilo doslej nikakršnega 
odziva ne z ene ne z druge strani. 

Kaj bo storila Vlada Republike Slovenije za vrnitev zaplenje- 
nega blaga? In kaj bo storila, da se v prihodnje preprečijo 
podobni primeri?' 

Vlada Republike Slovenije na postavljena vprašanja odgo- 
varja naslednje: 

Organi za notranje zadeve Republike Slovenije so v obdobju 
od 20. 5. 1991 do 3. 2. 1992 evidentirali 57 primerov protiprav- 
nih zaseganj osebnih avtomobilov, tovornih vozil s tovorom in 
brez njega ali samo tovora. 

Zaplembo vozil in tovora last slovenskih podjetij in zasebni- 
kov so na ozemlju Republike Hrvaške izvajale razne nele- 
galne, legalne in druge oborožene formacije in posamezniki. 
Največ zaplemb so opravili pripadniki tako imenovane SAO 
Krajine (Martičeve policije) ter pripadniki Zbora narodne 
garde, v posameznih primerih pa so sodelovali tudi pripadniki 
Ministrstva za notranje zadeve republike Hrvaške. Nekatere 
zaplembe kažejo na samovoljo in nezakonito ravnanje 
neidentificiranih oboroženih skupin v uniformah in civilnih 
oblekah, ki so izkoriščale nastalo situacijo. S takšnimi posegi 
je bila slovenskim podjetjem in posameznikom prizadejana 
ogromna materialna škoda. Mnogi primeri še niso rešeni in 
vozila s tovorom ali brez njega niso bila vrnjena. Zaplembe, ki 
so jih opravili pripadniki Zbora narodne garde in Ministrstvo 
za notranje zadeve Republike Hrvaške, so bile opravljene na 
podlagi sklepa hrvaških organov oblasti kot povračilni ukrep 
zaseganja premoženja na območju Hrvaške s strani Repu- 
blike Srbije, v kar štejejo tudi tranzitno blago ne glede na 
pošiljatelja ali prodajalca. 

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije za vsak 
primer odvzetega vozila ali tovora zahteva pojasnilo Ministr- 
stva za notranje zadeve Republike Hrvaške. O problematiki pa 
so bila večkrat obveščena sredstva javnega obveščanja in 
Gospodarska zbornica Slovenije. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za notranje zadeve. 

OPOMBA: Informacije o zaseženih avtomobilih s tovorom 
na območju Republike Hrvaške, ki jo je pripravila uprava 
kriminalistične službe Ministrstva za notranje zadeve, je na 
voljo v strokovni službi zbora. 

Na intervencije Ministrstva za notranje zadeve Republike Slo- 
venije je Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške 
dne 2. 10 1991 odgovorilo, da bodo odvzemali blago, ki se 
prevaža čez hrvaško ozemlje in bi se lahko uporabilo v vojni 
proti Republiki Hrvaški. Kljub temu je bila zasežena velika 
količina živil, gradbenega materiala, videoopreme, tehnič- 
nega blaga idr. 

V odgovoru Ministrstva za notranje zadeve Republike Hrvaške 
tudi priznava, da nad delom ozemlja, ki ga nadzirajo četniško 
teroristične skupine, nimajo popolnega nadzora. Zaradi tega 
so začeli obveščati v dnevnih informacijah o nevarni vožnji 
skozi določena območja. Kljub temu pa naj bi po njihovem 
mnenju posamezna podjetja iz Slovenije prevažala blago tudi 
čez ta območja. Zagotovili so, da bodo storili vse potrebno, da 
se vrne premoženje slovenskih podjetij. Za tisto blago in 
kamione, ki so jih zaplenili zbor narodne garde ali pripadniki 
Ministrstva za notranje zadeve, pa naj bi za vsak posamičen 
primer razčiščevali okoliščine zasežbe. 

Na sestanku 5. 11. 1991 s predstavniki Ministrstva za notranje 
zadeve Republike Hrvaške smo postavil to vprašanje na 
dnevni red in ga tudi obravnavali. 

V letu 1992 je bilo Ministrstvo za notranje zadeve obveščeno 
o treh primerih nasilnega odvzema tovornih vozil in tovora 
(gradbeni material), ki so bili namenjeni v Republiko Srbijo. 
Vozila so odvzeli pripadniki Zbora narodne garde, po inter- 
venciji oškodovanih podjetij in Ministrstva za notranje zadeve 
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POSLANSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi dr. Draga 
Plešivčnika, poslanca v Družbenopolitičnem 
zboru, v zvezi z nerednim plačevanjem zdrav- 
stvenih dejavnosti iz proračuna 

O pobudi dr. Draga Plešivčnika, poslanca družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine Republike Slovenije, ki se nanaša na 
neredno plačevanje zdravstvenih dejavnosti iz proračuna 
v preteklem letu in s tem povezano poravnavo zamudnih 
obresti zdravstvenim zavodom za nepravočasno poravnane 
prispevke menimo naslednje: 

1. Na predlog, naj se zdravstvenim zavodom prenehajo odte- 
govati zamudne obresti za prispevke, je Vlada Republike 
Slovenije že odgovorila (poslanec družbenopolitičnega zbora 
Skupščine Republike Slovenije Boris Gerl je postavil vpraša- 
nje o oprostitvi plačila zamudnih obresti za nepravočasno 
poravnane prispevke v družbenih dejavnostih; odgovor je 
pripravilo Ministrstvo za finance). 

O možnosti za oprostitve plačevanja zamudnih obresti za 
nepravočasno plačane davke in prispevke skladno s sedaj 
veljavnimi predpisi, pa vlada meni, da bi bilo možno v postop- 
kih sanacije dolgov iz tega naslova pri javnih zavodih v uteme- 
ljenih primerih doseči soglasje o odložitvi plačila zamudnih 
obresti, če bo iz dokumentacije izhajalo, da je do zamud 
prišlo zaradi kasnitev v financiranju s strani proračuna. Hkrati 
bo treba preveriti ali so bila izplačila osebnih dohodkov dolž- 
nikov skladna s sklepom o določitvi kalkulativnih osnov za 
določitev obsega sredstev za plače delavcev v zavodih, ki se 
financirajo iz proračuna. 

2. Drugi predlog, naj se zdravstvenim zavodom dovoli zaraču- 
navati zamudne obresti Republiški upravi za zdravstveno var- 
stvo za tiste zneske, ki jih uveljavljajo dobavitelji, bo možno 
upoštevati po uveljavitvi zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, ki bo začel veljati 1.3.1992. Zakon 
namreč opredeljuje urejanje odnosov med Zavodom za zdrav- 
stveno zavarovanje Republike Slovenije in zdravstvenimi 
zavodi ter zasebnimi zdravstvenimi delavci. V tem poglavju je 
urejeno, da se pri določanju roka plačila zdravstvenim zavo- 
dom in zasebnim zdravstvenim delavcem ter višine zamudnih 
obresti uporabljajo določbe zakona o obligacijskih razmerjih. 
Z uveljavitvijo navedene določbe bodo dane podlage za zara- 
čunavanje zamudnih obresti Zavodu za zdravstveno zavarova- 
nje Slovenije, kot je predlagano v poslanski pobudi. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo. 

ODGOVOR 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
na predlog Marie Pozsonec, poslanke v Družbe- 
nopolitičnem zboru, da prouči stanje gozda Črni 
log pri Dolgi vasi v občini Lendava 

Mšria Pozsonec je sredi minulega leta zaprosila Republiški 
komite za varstvo okolja in Republiški komite za kmetijstvo in 
gozdarstvo, da proučita stanje gozda Črni log pri Dolgi vasi 
v občini Lendava. Tam je namreč zelo kvaliteten in v Evropi 
edinstven sestoj črne jelše. Na tem območju pa je bila izve- 
dena melioracija in kot posledica tega posega se jelšev gozd 

suši na 4 hektarjih. Okoliški prebivalci že leta opozarjajo na 
storjeno ekološko škodo. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo 
naslednji odgovor: 

Pošiljamo nekoliko izčrpnejši odgovor na vprašanja, ki jih je 
zastavila delegatska družbenopolitična zbora Skupščine 
Republike Slovenije Maria Pozsonec. Obširnejša zapisa, ki jih 
je v zvezi s sestojem črne jelše v Črnem logu pripravil Inštitut 
za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti, 
dovolj nazorno prikazujeta spremembe, ki se dogajajo v tleh 
in v mikroklimi v območju sestoja. Zaradi odgovorov na 
dodatna vprašanja, ki se pojavljajo ob preobrazbi sestoja črne 
jelše, bodo proučevanja tekla še naprej. Ne glede na to, pa je 
moč zaključiti, da gre razvoj sestoja v smeri, ki jo narekujejo 
spremembe v nivoju podtalnice. Od te spremembe dalje 
poteka proces po čisto naravni poti, ki jo gozdarska fitoceno- 
logija dobro pozna. Najtežje je še vedno stoodstotno odgovo- 
riti na vprašanje, kaj je povzročilo spremembo podtalnice. 

Mag. Igor Smolej z Inštituta za gozdno in lesno gospodar- 
stvo pri BF je pripravil naslednji odgovor: 
Ocena razvoja gozdnih sestojev v zadrževalniku 
Radmožanci (Črni log) na temelju delnih 
raziskovalnih rezultatov 

Problem propadanja gozdov črne jelše v Črnem logu pri Dolgi 
vasi se je pojavil dve leti po zgraditvi suhega zadrževalnika 
Radomožanci, tj. nasipa okrog gozdnih sestojev črne jelše, i 
jesena, hrasta in še drugih nižinskih drevesnih vrst. Z zgradi- 
tvijo zadrževalnika je gozd v notranjosti tega nasipa postal 
prostor za zadrževanje visokih voda Ledave in sicer tistih, ki 
se pojavlja v obdobjih, daljših od deset let. Zadrževalnik je bil 
projektiran in zgrajen z namenom sprejeti v prostor znotraj 
nasipa visoko vodo Ledave za krajši čas in s tem zaščititi 
mesto Lendava pred poplavami pa tudi zaščititi velike meliori- 
rane kmetijske površine pred visokimi vodami vodotokov na 
tem območju. 

Problem bodočnosti gozdov črne jelše v Črnem logu se je 
zastavil že pred gradnjo zadrževalnika, ko je bilo potrebno 
oceniti ekološke in gozdnogospodarske posledice načrtova- 
nega vodnogospodarskega posega. Šlo je namreč za problem 
nenadnega močnega spreminjanja rastnih razmer na okrog 
370 ha zelo kakovostnih gozdov, strnjenih v enega največjih 
gozdnih predelov v nižinskem področju Prekmurja. Ocenjeno 
je še bilo, da posredno lahko zadrževalnik vpliva na rast okrog 
720 ha gozdov v Črnem logu. 

Strokovno mnenje prof. dr. Dušana Mlinška z Gozdarskega 
oddelka Biotehniške fakultete v letu 1976, nedvomno najbolj- 
šega poznavalca gozdov črne jelše v Prekmurju, je bilo odklo- 
nilno. Predvidevalo je, da bodo gozdovi v zadrževalniku 
zaradi daljših obdobij stoječe poplavne vode v rastni dobi 
začeli hitro propadati. Njegovo mnenje je bilo strnjeno 
v oceno: »Gozdovi Črnega loga so s predvideno vodnograd- 
beno manipulacijo vode odpisani za gozdno gospodarstvo, 
s tem je odpisana produkcija lesa in z njo vse pomembne 
gozdnogospodarske funkcije gozda (varovalne in socialne) za 
krajino kot celoto.« 

Podobne zaključke je prinesla tudi študija dr. Živka Koširja, 
narejena na Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo (Vpliv 
zadrževalnika Radmožanci na gozdove Črnega loga, 1978), ki 
za gozdove v Črnem logu predvideva dve smeri razvoja: 

- zaradi zvišanja podtalnice in vodnosti zemljišča predvi- 
deva nazadujoč razvoj gozdne združbe od jelševja proti 
vrbovju in negozdnim - močvirskim združbam. Zgraditev 
zadrževalnika bi torej lahko povzročila obsežne ekološke 
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spremembe take vrste, »da rii mogoče zagotoviti trajnosti 
gozdov in donosov niti ohraniti splošno koristnih funkcij, ki 
jih ti gozdovi opravljajo.« V tem primeru bi dosedanje gozdne 
površine postale trajno z gozdom neporasle. 

- zaradi znižanja podtalnice bi se iz jelševih razvili gospodar- 
sko zanimivejši dobovo -jesenovi in dobovi gozdovi. Zato 
predlaga kot boljšo varianto vključitev gozdov v kompleksno 
hidromelioracijo z odvodnitvijo. 

V tem primeru bi se gozdovi začeli hitro spreminjati. Hitra 
zamenjava drevesne sestave bi povzročila začasen izpad 
gozdne proizvodnje, ki pa bi lahko bil pri dobrem gozdnogoji- 
tvenem načrtovanju, vendar ob poznavanju bodočih vodno- 
gospodarskih posegov oz. končnega stanja vodnega režima 
širšega območja, kontroliran in minimalen. 

Hkrati s to študijo je bil na Inštitutu za gozdno in lesno 
gospodarstvo izdelan elaborat o določitvi škode v Črnem 
logu, ki bi v gozdovih in gozdarstvu nastala zaradi zgraditve 
zadrževalnika Radmožanci (1978). Odškodnina je bila po tej 
metodologiji določena v višini 35,2 milijona din, kar ni bilo 
malo. 

Mnenja, ocene in študije so pripeljale do končne variantne 
študije oziroma projekta Ledava - Akumulacija Radmno- 
žanci, ki je v precejšnji meri upošteval predhodne ekološke in 
ekonomsko študijo. Gozdarstvo ga je ocenilo za ekološko 
optimalnejšega in kot takega bliže usklajenosti s splošnimi 
družbenimi interesi. Ta projekt je bil tudi uresničen. 

Vzrokov za propadanje gozda v zadrževalniku leta 1983, ko se 
je prvič pojavilo, zaradi kompleksnosti problema niso mogli 
ugotoviti, zato so predlagali, naj celoten problem razišče 
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo v Ljubljani. 

i 
Raziskovalno delo je bilo zaradi značaja raziskovanega pro- 
blema - proučevanja odvisnosti gozda od vodnega režima 
podtalnice in posredno tudi od tal - zastavljen dolgoročno za 
obdobje vsaj petih let. V kratkem obdobju nekaj let namreč 
tako zapletenega problema ni mogoče razrešiti. Raziskava je 
bila na temelju predhodno ugotovljenih ekoloških razmer 
v letih 1984 in 1985 (pedološko, fitocenološko kartiranje) 
začeta v letu 1987. Po dveh letih je bila za 2 in pol leti 
prekinjena in se je nadaljevala šele v letu 1991. 

Odgovor na delegatsko vprašanje o močnem propadanju 
sestojev črne jelše v Črnem logu pri Dolgi vasi smo na temelju 
do takrat opravljenega raziskovalnega dela poslali v oktobru 
1990. Menimo, da je odgovor dovolj vsestransko osvetlil pro- 
blem propadanja omenjenih sestojev in da je zadovoljil spra- 
ševalce. 

Nadaljevanje raziskave o posledicah spremenjenih ekoloških 
razmer v nižinskih gozdovih v letu 1991 nam omogoča odgo- 
vor iz oktobra 1990 dopolniti z naslednjim: 

1. Sušenje črne jelše in jesena so prvič opazili v skrajnem 
južnem delu zadrževalnika leta 1983. Zajelo je površino okrog 
8 ha in je bilo na različnih mestih različno močno: ponekod so 
se posušila posamezna drevesa, drugod tudi skupine drevja. 

Zadnji rezultati kažejo, da se sušenje oz. Propadanje gozdov 
v zadrževalniku nadaljuje. Razširilo se je na povšino okrog 80 
ha, vendar pa je močnejše propadanje ostalo omejeno na 
skrajni južni del zadrževalnika. V ostalem delu Črnega loga se 
sušijo le posamična drevesa. Menimo, da je to posamično 
sušenje treba obravnavati ločeno. 

2. Propadajoče sestoje v južnem delu Črnega loga (v zadrže- 
valniku) sestavljajo drevesa črne jelše, jesena, doba in rde- 
čega hrasta, bresta in še nekaterih drugih drevesnih vrst. Od 
omenjenih vrst potrebujejo za uspešno rast zelo visoko pod- 
talnico ali celo nekajmesečno preplavljeno površino tal le 
črna jelša. V bolj suhih ekoloških razmerah je njena rast 
slabša in je zato tudi v primerjavi z drugimi drevesnimi vrstami 
konkurenčno šibkejša. V manj mokrih tleh se črna jelša umika 
jesenu, hrastu in brestu. 

3. V raziskavi spremljamo od leta 1987 zdravstveno stanje 
dreves v tistem delu zadrževalnika, kjer je propadanje izrazito 
(na 64 ha). Posplošeni rezultati kažejo, da se slabo zdrav- 
stveno stanje in propadanje črne jelše nadaljuje, zdravstveno 
stanje jesena pa izboljšuje. 

4. Po navedbah rečnega nadzornika in vodje gozdnega revirja 
se je visoka voda Ledave izlila v akumulacijo trikrat v desetih 
letih: 1982 (december, ostala do aprila 1983), 1987 (februar), 
1991 (november). Trikratno preplavljanje gozda v zadrževal- 
niku je vsekakor prepogosto za načrtovane kritertije, ki dolo- 
čajo delovanje zapornic na Ledavi in Radmožanskem kanalu 
in uporabo zadrževalnika. Ti namreč dovoljujejo prelivanje 
vode v zadrževalnik le pri več kot desetletnih visokih vodah 
Ledave. 

5. Zadrževanje vode v zadrževalniku je daljše od dogovorje- 
nega. Eden od možnih vzrokov je varovanje mladih posevkov 
pred vodo na melioriranih kmetijskih površinah. S tem se 
sicer preprečuje škodo v poizvodnji kmetijskih dobrin, a se 
hkrati zmanjšuje tudi gozdna proizvodnja in delovanje vseh 
splošnokoristnih funkcij gozda v širšem prostoru. 

Če povzamemo: 

Dosedanji raziskovalni rezultati navajajo k zaključku, da se 
v fitocenološkem smislu gozdovi razvijajo v progresivno smer. 
To pomeni, da se rastne razmere spreminjajo v nekoliko manj 
mokre. Hkrati je to razvoj h gozdnogospodarsko kvalitetnej- 
šim in zato zanimivejšim vrstam gozdov. 

Trdnih zaključkov o vzrokih za spreminjanje nekdanjih 
mokrih rasti razmer v nekoliko manj mokre zaenkrat še ni 
mogoče postaviti. Med mnogimi med seboj povezanimi ekolo- 
škimi dejavniki, katerih sprememba bi lahko povzročila pro- 
padanje jelševih gozdov v Črnem logu, pa sta vsaj dva, ki jim 
iahko že zdaj pripišemo določen vpliv. Oba vplivata na pre- 
skrbo gozda z vodo. Prvi je počasno a dolgotrajno spreminja- 
nje vodnega režima pokrajine: zlasti pomembno za gozdove 
na obravnavanem področju je zniževanje gladine podtalne 
vode. 

Vodni režim podtalnice se je spreminjal vse od začetka vod- 
nogospodarskih ukrepov na_ vodotokih, ki so skupaj s podtal- 
nico na širšem območju Črnega loga povezani v celovit, 
medsebojno odvisen vodni sistem. Zlasti za potrebe kmetij- 
stva, pa tudi zaradi zaščite urbanih površin so prvotni vodni 
režim širšega območja (z relativno pogostimi poplavami), 
zaradi katerega so se izoblikovali značilni črnojelševi gozdovi, 
postopoma spreminjali v sedanjega (znižana podtalnica, zelo 
redke poplave), ki je najbrž primeren za bližnje meliorirane 
kmetijske površine in urbana naselja, za gozd v Črnem logu 
pa ne. Vsaj za gozd črne jelše, ki je prej dajal slikovit pečat 
pokrajini ob nižinskih prekmurskih tokovih in razmeroma 
dobro oskrboval prebivalstvo z lesomin gozdnimi dobrinami 
vseh vrst. 

Drugi dejavnik, ki je prav tako lahko vzrok za propadanje 
črnojelševih prekmurskih gozdov, so podnebne spremembe 
širših razsežnosti, zaradi katerih kažejo znake propadanja 
mnoge vrste gozdov pri nas in drugod v svetu. Za gozdove, 
prilagojene na mokrotna rastišča, so to zlasti močne pomla- 
dansko-poletne suše, ki so v zadnjih letih tudi na proučeva- 
nem področju precej pogoste. Upoštevati je tudi treba, da je 
skupni učinek obeh omenjenih dejavnikov lahko sinergi- 
stičen. 

Dosedanji raziskovalni rezultati kažejo, da se bodo v južnem 
delu zadrževalnika Radmožanci gozdovi še naprej spremi- 
njali, saj vzpostavitev prejšnjih rastnih razmer ni več mogoča. 
Prišlo bo torej do propada manjšega dela gozda na mestih, 
kjer so se že ali se še bodo ekološke razmere najbolj spreme- 
nile. Proces je razmeroma hiter, ker ne poteka v naravnih 
časovnih razsežnostih, ampak ga je pospešila človekova 
dejavnost. Tak razvoj nekaterih gozdnih sestojev v zadrževal- 
niku pomeni prekinitev splošnokoristnega delovanja gozda 
v človekovem okolju in izpad proizvodnje materialnih gozdnih 
dobrin. V našem širšem interesu je, da je ta izpad oz. prehod 
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iz ene vrste gozda v drugo čim krajši. Zato propadajočih delov 
gozda ne smemo prepustiti naravnemu razvoju, ki bi bil pre- 
dolgotrajen. Razvoj propadajočih delov gozda je treba usmer- 
jati in z umetno, t.j. nadzorovano premeno gozda čimprej 
doseči naravnim rastnim razmeram najbolje prilagojeno 
(seveda naravno) vrsto in obliko gozda, ki bo v dobršni meri 
zadovoljeval človekove potrebe. Kot sestavni del jelševih goz- 
dov v tem prostoru že rastejo drevesne vrste, ki so prilagojene 
na manj mokre rastne pogoje. V gozdarski stroki pa obstajajo 
tudi gozdnogospodarsko in še posebej gozdnogojitveno zna- 
nje in izkušnje pri gospodarjenju s takimi vrstami dreves in 
gozdov. Ob zagotovljenih vlaganjih, ki pri premeni gozda niso 
majhna, je zastavljene cilje mogoče doseči. 

Dopolnitev in utemeljitev odgovora na 
vprašanje o propadanju jelševih gozdov 
v Črnem logu 

Odgovor na delegatsko vprašanje KS Dolga vas o propadanju 
jelševih sestojev v Črnem logu, zastavljeno v skupščini občine 
Lendava in nato tudi v skupščini Republike Slovenije, ni 
najbolj natančno povzel mnenje vodje raziskovalne naloge 
o tem propadanju, mag. Igorja Smoleja. Zaradi svoje jedrnato- 
sti tudi ni mogel prikazati zapletenosti raziskovalne problema- 
tike v Črnem logu, zato je razumljivo, da je (tudi zaradi 
posplošitve) vzpodbudil odziv Izvršnega sveta skupščine 
občine Lendava. 

S povzetkom za odgovor važnih ugotovitev iz dosedanjega 
raziskovalnega dela pri ugotavljanju vzrokov in posledic pro- 
padanja sestojev črne jelše v Črnem logu želimo omogočiti 
temeljit odgovor zlasti krajanom Dolge vasi, ki se s tako 
drastičnimi negativnimi posledicami sprememb v njihovi 
neposredni okolici soočajo, pa tudi drugim, ki jih problema- 
tike razvrednotenja okolja (še posebej gozdov) v tem delu 
Slovenije zanima. 

Poenostavljeno vzeto lahko gozdovi propadejo zaradi spre- 
menjenih ekoloških razmer, strupenih snovi v zraku, vodi, tleh 
(onesnaženje), zaradi škodljivcev ali zaradi bolezni. 

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da v Črnem logu vzrok za 
propadanje gozda niso bolezni ne škodljivci. Na tistem 
področju zrak ni onesnažen, prav tako pa moramo izmed 
vzrokov izključiti tudi onesnaženost tal, najbrž tudi vode, ker 
bi sicer propadanje gozda grozilo tudi drugod ob Radmožan- 
skem kanalu ali ob Ledavi. Le iz teh dveh vodnih tokov 
namreč v zadrževalnih lahko prihaja škodljivo onesnaženje. 
Kot vzrok tako ostanejo le ekološke spremembe oz. spre- 
membe rastnih pogojev, od katerih je za črno jelšo najvaž- 
nejša podtalna voda oz. njen režim. Ta pa se je zadnjih 
desetletjih močno spremenil. 

Spremembe nivoja podtalnice neposredno vplivajo na rast 
tistih drevesnih vrst, ki so od podtalnice izredno močno 
odvisne. Spremembe podtalnice usmerijo razvoj gozda 
v napredujočo ali nazadujočo smer. Kadar se podtalnica 
zniža, postane zemljišče bolj suho - vrsta gozda se npr. iz 
jelševega spreminja v hrastovega in obratno: z zviševanjem 
podtalnice postajajo življenjski pogoji ugodnejši za tiste vrste, 
ki prenesejo več vode v tleh, npr. jelše, vrbe. 

V obeh primerih pa je posledica prevelikega znižanja podtal- 
nice (zaradi regulacij vodotokov, dreniranja) ali zvišanja pod- 
talnice (zaradi zajezitev, občasnih akumulacij) enaka. Gozd se 
mora po sestavi popolnoma spremeniti. Proces je lahko hiter, 
takrat opažamo propadanje gozda, kot npr. v proučevanem 
delu Črnega loga, ali pa postopen in seveda manj opazen, če 
spremembe nivoja podtalnice potekajo zelo počasi. Žal se 
v Črnem logu proces razvija zelo hitro. 

Na temelju dosedanjega proučevanja podtalnice v Črnem 
logu in vodnega režima v okolici, ki pa iz objektivnih vzrokov 
še ni zaključeno, je mogoče predpostaviti, da je vzrok za 
propadanje jelševih sestojev na proučevanem območju spre- 
memba režima podtalnice. Ali gre pri tem za znižanje nivoja 

podtalnice, njegovo zvišanje ali nenaravno nihanje podtalnici 
(zaradi spuščanja vode Ledave v zadrževalnik, zadrževanji 
vode v Radmožanskem kanalu ali zaradi preprečitve naratf 
nega odtekanja vode po depresijah iz gozda) pa v tem trt 
nutku ni mogoče z gotovostjo ugotoviti. Spoznavanje podtal- 
nice in njenega režima na tako majhnem in pedološko zelo 
raznolikem prostoru je nadvse zapleteno in zahteva dolgC' 
trajno obdobje za zbiranje podatkov in tudi eksperimentalni 
postopke. Šele na temelju teh rezultatov bi bilo mogoč* 
napraviti trdnejše zaključke in bolj zanesljivo odgovoriti ni 
zastavljena vprašanja. 

Na osnovi dosedanjih podatkov in informacij je torej 
domnevati, da je propadanje sestojev črne jelše in Črnei« 
logu posledica spremenjenega režima podtalnice. Podtalnic« 
pa se ni spremenila sama od sebe, pač pa zaradi večkratni" 
posegov v širši režim odtekanja vode s tega področja, np' 
z regulacijo Ledave (dvakrat), s poglabljanjem Radmožan' 
skega kanala, zgraditvijo zadrževalnika. Spremembe podtaij 
niče so najmočnejše tam, kjer so bili vodnogospodarsK', 
posegi najintenzivnejši, to pa je prav v proučevanem delu. 

Propadanje sestojev črne jelše je najhitrejše in najočitnejSJj 
v skrajnem južnem kotu jelševih, jesenovih in dobovih gozdo 
Črnega loga. Najbolj prizadet je del, kjer se Radmožans«! 
kanal križa z nasipom radmožanskega zadrževalnika, ozirom« 
tam, kjer je z jelšo posajeno zemljišče po sredini presekan 
s kanalom, s spodnje strani pa obdano z nasipom, oz. zuna- 
njim jarkom, kamor se preceja voda iz notranjosti zadrževal 
nika. 

Propadanje sestojev Črnega loga je najbrž posledica dolg°a 
trajnega zniževanja nivoja podtalne vode in odpravljam« 
poplav, ki so bile prej redne. Po prvih regulacijah v letih 19'" 
in 1918 se je nivo podtalnice sicer znižal, vendar je osta 
v tolerančnem območju črne jelše. Nadaljnje zniževanje po£ 
talnice in spremenjeni režim pa sta verjetno presegla tole 
rančne meje in povzročila pospešeno propadanje, kot g» 
vidimo v zadnjih letih. Svoje so k propadanju jelše prispeval« 
tudi zadnje zaporedne močne poletne suše. 

Posledice spremenjenih ekoloških razmer (zlasti podtalnice! 
bi najbrž bile manjše, če bi bilo drevje mlajše. V obdobj" 
intenzivne rasti se koreninski sistem lahko razmeroma dobrt 
prilagaja novo nastajajočim razmeram v tleh (globini podta'' 
niče). Odrasli sestoji pa te sposobnosti v veliki meri izgubij"1 

zato so posledice lahko velike. 

Do končnega odgovora o vzrokih za propadanje jelševih goZ' 
dov v Črnem logu ni mogoče priti hitro, saj take vrste raziskav 

zaradi nepredviljivosti podtalnice in heterogenosti tal zahte- 
vajo dolgotrajna opazovanja in množico podatkov. Zahtevaj" 
torej dodaten čas in denar. Prav tako je nemogoče določi'' 
ukrepe za sanacijo propadajočih sestojev. Ker na vrsto gozda 
ki po naravi lahko raste v Črnem logu, vplivajo že minimaln" 
(pa decimetrov) velike razlike in nivoju podtalnice, je zel" 
težko napovedati, kakšen tip gozda je novim ali bodočih 
razmeram na rastišču (višini podtalnice) najbolje prilagojen 
doklerne vemo, kakšna bo povprečna ali stalna višina podtal- 
nice. Če se bodo namreč z gozdnim gospodarstvom neuskla- 

jeni vodnogospodarski posegi na področju jelševih in drug1" 
od podtalnice močno v odvisnih nižinskih gozdov še nadalje 
vali, bo vsaka sanacija propadajočih gozdov zaman in neko- 
ristna, saj bodo novi posegi vsakič sproti razvrednotili stro- 
kovne napore in opravljeno delo. Zato bi bilo seveda treba čin1 

prej dokončati vodnogospodarsko ureditev tega in ostali" 
področij s podobnimi problemi. Še bolje bi bilo pri urejanji 
odtekanja vode uporabiti ukrepe, ki bodo koristili tudi gozdar: 
stvu ali bodo z njim vsaj usklajeni. Šele nato je smiselno iska'' 
rešitve za morebitne sanacije in jih tudi izvesti. 

Od splošnega in strokovnega interesa bo torej odvisno, ali •>? 
začete in žal dve leti prekinjene raziskave mogoče dokončaj 
njihove rezultate uporabiti v praksi in argumentirano potrdi' 
odgovor na delegatsko vprašanje, zastavljeno v občinski |P 

republiški skupščini. 
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ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudi Zdenke 
Vidovič, poslanke v Družbenopolitičnem zboru in 
dr. Petra Glaviča, poslanca v Zboru občin, 
v zvezi z odlokom o načinu plačila pogonskega 
goriva za tujce 

Na pobudi Zdenke Vidovič, poslanke družbenopolitičnega 
zbora in dr. Petra Glaviča, poslanca zbora občin Skupščine 
Republike Slovenije ter številne druge pobude občanov, ki so 
se vse nanašale na problematiko izvajanja Odloka o načinu 
plačila takočega pogonskega goriva za motorna vozila (Ur. I. 
RS, št. 26/91-1), ki niso registrirana v Republiki Sloveniji, 
odgovarjamo naslednje: 

Z odlokom o načinu plačila tekočega pogonskega goriva za 
motorna vozila, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji (Ur. I. 
RS, št. 26/91-1),.se je želelo doseči zmanjšanje prodaje pogon- 
skega goriva državljanom Republike Hrvaške v obmejnem 
področju, ker se je ta prodaja med sprejemanjem odloka 
zaradi precejšnje razlike v ceni močno povečala. Drug namen 
odloka je bil pridobiti tudi čim več manjkajočih konvertibilnih 
sredstev za uvoz naftnih derivatov. 

Zaradi zmanjšanja razlike med cenami naftnih derivatov med 
Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo se je zmanjšala 
poraba naftnih derivatov, zaradi lažjega zagotavljanja konver- 
tibilnih sredstev za uvoz naftnih derivatov ter da bi se izognili 
vsem težavam, ki jih imajo lastniki vozil, ki niso registrirana 
v Republiki Sloveniji, pri plačevanju kupljenega goriva na 
bencinskih črpalkah, je Vlada Republike Slovenije na seji dne 
27/2-1992 sprejela odlok o prenehanju veljavnosti odloka 
o načinu plačila tekočega pogonskega goriva za motorna 
vozila, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za trgovino. 
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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
v četrtek, 19. marca 1992 

Družbenopolitični zbor in Zbor združenega dela bosta obrav- 
navala še zunanjepolitično problematiko, s posebnim poudar- 
kom na odnosih s sosednjimi državami. 

Družbenopolitični zbor pa bo obravnaval tudi stanovanjsko 
problematiko. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še pobude, predloge 
in vprašanja poslancev. 

RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV SEJ ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
v sredo, 11. marca 1992 

Dnevni redi sej zborov, sklicanih v sredo, 11. marca 1992 so 
razširjeni z obravnavo: 
- predloga zakona o industrijski lastnini; 
- predloga zakona o ustanovitvi Visoke pomorske in pro- 
metne šole v Piranu in 
- predloga za izdajo zakona o posebnih dajatvah pri uvozu 
in izvozu kmetijskih pridelkov in živil z osnutkom zakona. 

Družbenopolitični zbor, Zbor občin in zbor združenega dela 
bodo obravnavali: 
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko 
Slovenijo in Kraljevino Švedsko o ukinitvi vizumov; 
- predlog akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij 
Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov 
o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja 
kontrole oborožitve, za katere so depozitarjii tri glavne jedr- 
ske sile in 
- predlog za izdajo zakona o tigovini z osnutkom zakona. 

Dnevni red seje Zbora združenega dela je razširjen še z obrav- 
navo predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prometnem davku s predlogom zakona ter s pobu- 
dami, predlogi in vprašanji poslancev. 
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