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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

SKLEPI 
zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona o proračunu 
Republike Slovenije za leto 1992  

Družbenopolitični zbor, Zbor občin in 
Zbor združenega dela so, na sejah 11., 
25., 27. in 30. marca 1992, sprejeli nasled- 
nje sklepe: 

'zbori skupščine pooblaščajo Ministrstvo 
za finance in poslance g. Janeza Kopača 
v Družbenopolitičnem zboru, g. Ervina A. 
Schwartzbartia v Zboru občin in g. Fran- 
ca Grašiča v Zboru združenega dela, da 
po sprejemu zakona o proračunu Repu- 
blike Slovenije za leto 1992 izvedejo 
ustrezne spremembe zneskov v vseh 
agregatih, skupnih postavkah (skupaj po 
sklopih - kontih) in za postavke v bilanci 
odhodkov proračuna Republike Sloveni- 
je za leto 1992; 

'Vlada Republike Slovenije naj prejemke 
iz naslova socialnovarstvenih pravic, ki 
se izplačujejo iz proračuna, v letu 1992., 
usklajuje mesečno; 

'postavka 5193 »Program energetskega 
prestrukturiranja in zapiranja JE Krško« 
ostane in se zanjo zagotovijo sredstva 
s prerazporeditvijo sredstev znotraj Mini- 
strstva za energetiko ob rebalansu prora- 
čuna; 
'zbori nalagajo Vladi Republike Sloveni- 
je, da ustanovi strokovno komisijo iz ne- 
odvisnih finančnih, organizacijskih in 
drugih strokovnjakov za pripravo sana- 
cijskega načrta železniškega gospodar- 
stva. 

Komisija mora poročilo o gospodarjenju 
železnice pripraviti za preteklih pet let in 
izdelati sanacijski program železniškega 
gospodarstva, vključno s predlogi po- 
trebnega števila zaposlenih, števila po- 
staj in prog ter pripraviti predlog sofinan- 
ciranja države pri vzdrževanju infrastruk- 
turnih objektov in subvencioniranju sto- 
ritev, ki so javnega pomena. 

Zaposleni v upravnih organih in železnici 
ne morejo biti člani komisije, so pa lahko 
v pomoč pri delu komisije. 

Do 1. septembra 1992 mora komisija pri- 
praviti navedene dokumente, katerih iz- 
sledke bo možno upoštevati pri rebalan- 
su proračuna za leto 1992. 

Družbenopolitični zbor in Zbor občin sta 
sprejela naslednje Sklepe 

'zbora nalagata Vladi Republike Sloveni- 
je, da v štirinajstih dneh Skupščini Repu- 
blike Slovenije predloži osnutek zakona 
o družinskih dajatvah, kjer naj med dru- 
gim opredeli univerzalni otroški dodatek, 

ki bi v povprečju zagotavljal pokrivanje 
vsaj 20 odstotkov minimalnih življenjskih 
stroškov za otroka. 

Družbenopolitični zbor in Zbor združe- 
nega dela sta sprejela naslednja Sklepa 

'zbora nalagata Vladi Republike Sloveni- 
je, da njen ustrezni organ zagotovi finan- 
ciranje Mladinskega sveta Slovenije in 
sicer za izvajanje nalog vključevanja slo- 
venskega nacionalnega mladinskega re- 
prezentanta v evropsko strukturo mladin- 
ske politike ter za naloge na področju 
posredovanja informacij za potrebe slo- 
venskih mladinskih organizacij; 

'zbora zadolžujeta vlado in pristojna mi- 
nistrstva, da nemudoma vzpostavijo po- 
trebne mehanizme za uresničevanje 
pravne varnosti delavcev in zagotovijo 
zadostna proračunska sredstva za nado- 
mestila za denarno pomoč brezposelnim, 
socialnovarstvene dajatve ter za njihovo 
redno usklajevanje in valoriziranje. 

Zbor občin in Zbor združenega dela sta 
sprejela sklepe: 

'Ministrstvo za informiranje naj v roku 
enega meseca, po sprejetju proračuna 
Republike Slovenije za leto .1992, predlo- 
ži kriterije porabe sredstev za obnovo 
rotacij z namenom, da bi bila operaci- 
onalizacija učinkovita. 

Družbenopolitični zbor je sprejel še na- 
slednji sklep: 

'Družbenopolitični zbor nalaga Vladi Re- 
publike Slovenije, da čim prej, najkasne- 
je pa v aprilu 1992, predloži Skupščini 
Republike Slovenije osnutka zakonov 
o proračunskem sodišču Republike Slo- 
venije in o kriterijih za določanje dopol- 
nilnih sredstev proračunov občin iz pro- 
računa Republike Slovenije. 

Zbor občin je sprejel naslednje sklepe: 

'Vlada Republike Slovenije ne more vra- 
čati tujih dolgov iz časa SFRJ, dokler ne 
bo narejena delitvena bilanca bivše Ju- 
goslavije; 

'v primeru, da bi prišlo do oškodovanja 
ribiškega gospodarstva, to je Delamarisa 
in zasebnih ribičev, zaradi prepovedi ri- 
bolova v teritorialnih vodah Hrvaške, na- 
laga zbor Vladi Republike Slovenije, da 
z nadomestilom odpravi oziroma nado- 
mesti škodo; 

'Vlada Republike Slovenije naj pripravi 

razvojno strategijo gospodarske infra- 
strukture Republike Slovenije, ki bo zaje- 
mala tako cestno kot železniško infra- 
strukturo, energetsko gospodarstvo in 
telekomunikacije; 

'zbor priporoča Vladi Republike Sloveni- 
je, da sredstva, zbrana iz dela cene po- 
gonskih goriv in takse, v enaki višini raz- 
poredi ministrstvu za promet in zveze 
v proračunsko postavko za izgradnjo 
cest. 

Zbor združenega dela je sprejel še na- 
slednje sklepe: 

'odgovorna ministrstva Vlade Republike 
Slovenije morajo, pri razdelitvi v proraču- 
nu za leto 1992 zagotovljenih sredstev, za 
odpravo posledic novembrskih poplav 
v letu 1991., upoštevati - v zaključkih, po 
obravnavi poročila o poplavah, na seji 
Skupščine Republike Slovenije v novem- 
bru 1991. leta - sprejeto fazno triletno 
odpravljanje posledic poplave posamez- 
nih skupin prizadetih. 

'Vlada Republike Slovenije naj, do 30. 
junija 1992, z odgovornimi ministri pri- 
pravi vsebinski in terminski plan mreže 
cest in izgradnje cestnega križa v Repu- 
bliki Sloveniji. 

Posebej naj pripravi vsebinski in termin- 
ski plan izgradnje ceste Arja vas-Vran- 
sko-Trojane z zadolžitvami tako, da mo- 
rajo biti projekti in vse ostale investicij- 
ske priprave končane do roka, ki bo omo- 
gočil začetek del na trasi najkasneje v pr- 
vem trimesečju leta 1993. 

Vlada naj plan predloži v obravnavo in 
potrditev najkasneje do 8. maja 1992. 
V nasprotnem primeru bo zahtevana 
opredelitev odgovornosti in odpoklic od- 
govornih; ■ 
'Vlada Republike Slovenije oziroma Mi- 
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano naj zagotovi sredstva za dokon- 
čanje programa identifikacije in sanacije 
onesnaževanja talne vode Dravskega po- 
lja GH0915343 tudi v primeru, če sred- 
stva iz postavke Ministrstva za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano pod šifro 
1507/ konto 477, ne bi zadoščala; 

'Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije priporoča Vladi Republi- 
ke Slovenije, da zagotovi dodatna sred- 
stva za štipendiranje nadarjenih učencev 
in študentov v letu 1992. 
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SKLEPI IN STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi stanovanjske problematike 

Družbenopolitični zbor Skupščine Repu- 
blike Slovenije je, ob obravnavi stano- 
vanjske problematike, na 35. seji zbora, 
dne 19. 3. 1992, na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije sprejel v naslednjem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Družbenopolitični zbor sprejema po- 
ročilo Vlade Republike Slovenije 
o izvajanju stanovanjskega zakona. 

2. Poročilo v večji meri predstavlja inte- 
gralni odgovor na poslanska vpraša- 
nja, zastavljena v zvezi z izvajanjem 
zakona, ter zajema stališča Ministr- 
stva za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora do pobud za oceno ustavnosti 
posameznih določb stanovanjskega 
zakona. 

3. Zbor ugotavlja, da se poročilo nana- 
ša predvsem na privatizacijo stano- 
vanj, meni pa, da se problemi, ki se 
s tem v zvezi pojavljajo, ustrezno re- 
šujejo. 

4. Vlada Republike Slovenije naj po ob- 
dobju, ko bo privatizacija stanovanj 
v večji meri zaključena, pripravi celo- 
vitejše poročilo o izvajanju stano- 
vanjskega zakona, ki naj zajema tudi 
druge vidike izvajanja zakona (vpra- 
šanja upravljanja v večstanovanjskih 
hišah, stanovanjska najemna raz- 
merja, delovanje Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije, Stano- 
vanjske zbornice Slovenije, Naci- 
onalni stanovanjski program in ob- 
činske stanovanjske programe, usta- 
navljanje neprofitnih stanovanjskih 
organizacij, idr.). 

5. Stanovanjski sklad Republike Slove- 
nije naj čimprej objavi prvi javni raz- 
pis za posojilo iz sredstev sklada, ki 
naj bo usmerjen predvsem v nado- 
meščanje neugodnih kreditov, ki so 
jih najeli državljani Republike Slove- 
nije za rešitev svojega stanovanjske- 
ga problema, pa jih zaradi neugod- 
nih kreditnih pogojev ne zmorejo 
v celoti odplačati. 

6. Vlada Republike Slovenije naj v so- 

delovanju s pristojnimi organi tako 
na občinskem kot republiškem nivo- 
ju zagotovi stalen nadzor nad prili- 
vom sredstev v Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije ter kontrolo nad 
namensko uporabo zbranih sred- 
stev. 

7. Vlada Republike Slovenije naj čim- 
prej pripravi in Skupščini Republike 
Slovenije predloži v sprejem zakon 
o lastninjenju stanovanj in stano- 
vanjskih hiš bivše SFRJ ter s tem 
zagotovi enotno uporabo stanovanj- 
skega zakona za vsa stanovanja na 
ozemlju Republike Slovenije. 

8. Vlada Republike Slovenije naj čim- 
prej pripravi vse podzakonske akte 
za celovito izvajanje stanovanjskega 
zakona. 

9. Vlada Republike Slovenije naj 
Skupščini Republike Slovenije čim- 
prej predloži nacionalni stanovanjski 
program. 

10. Vlada Republike Slovenije naj pripra- 
vi predlog oziroma začasne rešitve 
za vknjižbo lastninske pravice lastni- 
kov stanovanj. 

Predlog zakona o ZAPOSLOVANJU TUJCEV — ESA 495 

Vlada Republike Slovenije je na 162. seji 2/4-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAPOSLOVANJU TUJCEV, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije. 

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 bosta kot nje- 
govi predstavnici pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica ministrice za delo. 

Predlog zakona o zaposlovanju tujcev bosta obravnavala 
Odbor za delo, zaposlovanje in socialno politiko kot matično 
delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. Odbor bo 
zakon obravnaval v drugi polovici aprila letos. 

Za obravnavo predloga zakona o zaposlovanju tujcev so pri- 
stojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 
dela. 

i 
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PREDLOG ZAKONA o zaposlovanju tujcev 

1. člen 

S tem zakonom se določajo pogoji, pod katerimi lahko tuj 
državljan oziroma oseba brez državljanstva (v nadaljnjem 
besedilu: tujec) dela v Republiki Sloveniji. 

2. člen 

Tujec lahko sklene delovno razmerje ali opravlja delo v Repu- 
bliki Sloveniji na podlagi delovnega dovoljenja. 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko tujec sklene delovno 
razmerje ali opravlja delo v Republiki Sloveniji brez delovnega 
dovoljenja, če je tako določeno z mednarodno pogodbo. 

3. člen 

Delodajalec ne sme skleniti delovnega razmerja oziroma 
pogodbe o delu s tujcem, ki nima delovnega dovoljenja, razen 
v primerih iz drugega odstavka prejšnjega člena. 

Pogodba o zaposlitvi oziroma pogodba o delu, sklenjena 
s tujcem, ki nima delovnega dovoljenja, je nična. 

4. člen 

Delovno dovoljenje je dokazilo, ki ga mora tujec ali delodaja- 
lec predložiti za pridobitev delovnega vizuma v skladu 
s posebnimi predpisi. 

5. člen 

Delovna dovoljenja izdaja Republiški zavod za zaposlovanje. 

Delovno dovoljenje se izda pod pogojem, da v evidenci Repu- 
bliškega zavoda za zaposlovanje med brezposelnimi osebami 
na določenem območju ni ustreznega kandidata, ki bi poleg 
splošnih izpolnjeval še posebne pogoje, ki jih delodajalec 
zahteva za sklenitev delovnega razmerja, in bi bil pripravljen 
sprejeti zaposlitev. 

6. člen 

Delovno dovoljenje se izda na vlogo delodajalca (v nadalnjem 
besedilu: delovno dovoljenje na vlogo delodajalca) ali na 
vlogo tujca (v nadalnjem besedilu: osebno delovno dovo- 
ljenje). 

Delovno dovoljenje na vlogo delodajalca se izda za določen 
čas, ki ne more biti daljši od enega leta, in velja za delo pri 
delodajalcu, ki je zaprosil za delovno dovoljenje. 

Osebno delovno dovoljenje se izda za določen čas, ki ne more 
biti daljši od enega leta, v primerih, ki jih določa ta zakon, pa 
tudi za nedoločen čas. 

Vlogi za izdajo delovnega dovoljenja mora biti priložena 
izjava delodajalca, da bo s tujcem sklenil delovno razmerje 
oziroma pogodbo o delu. 

7. člen 
Tujec s stalnim prebivališčem v sosednji državi, ki se dnevno 
vozi na delo v Republiko Slovenijo (v nadalnjem besedilu:d- 
nevni delovni migrant), lahko pridobi osebno delovno dovo- 
ljenje. 

B. člen 

Tujec, ki v Republiki Sloveniji biva več kot 10 let na podlagi 
dovoljenja za stalno prebivanje, lahko pridobi osebno 
delovno dovoljenje tudi za nedoločen čas. 

9. člen 

Dovoljenje za sklenitev delovnega razmerja s tujcem, ki ga 

državemu organu po posebnem zakonu izda ministrstvo, pri- 
stojno za pravosodje in upravo, se šteje za delovno dovoljenje 
na vlogo delodajalca. 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje in upravo, mora o izdaji 
dovoljenja iz prejšnjega odstavka obvestiti Republiški zavod 
za zaposlovanje. 

10. člen 

Obrtno dovoljenje oziroma dovoljenje za opravljanje samo- 
stojne poklicne dejavnosti, ki ga tujcu izda pristojni upravni 
organ, se šteje za osebno delovno dovoljenje in velja za čas 
opravljanja dejavnosti. 

Organ, ki izda tujcu dovoljenje iz prejšnjega odstavka, mora 
o tem obvestiti Republiški zavod za zaposlovanje. 

11. člen 

Poslovni vizum, izdan tujcu v skladu s posebnimi predpisi, se 
šteje za osebno delovno dovoljenje. 

Organ, ki izda tujcu poslovni vizum, mora o tem obvestiti 
Republiški zavod za zaposlovanje. 

12. člen 

Ne glede na določbo drugega odstavka 5. člena tega zakona, 
se lahko tujcu, ki ima status begunca v skladu s posebnimi 
predpisi, izda osebno delovno dovoljenje. 

Ne glede na določbo drugega odstavka 5. člena tega zakona, 
se lahko izda osebno delovno dovoljenje tudi slovenskemu 
izseljencu ali njegovemu potomcu do tretjega kolena v ravni 
črti, ki nima slovenskega državljanstva. 

Za osebe iz prejšnjih dveh odstavkov ne velja obveznost iz 
Četrtega odstavka 6. člena tega zakona. 

Osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena se vpišejo 
v seznam iskalcev zaposlitve pri Republiškem zavodu za 
zaposlovanje in imajo prednost zaposlitve pred drugimi tujci. 

13. člen 

Tujcu preneha delovno dovoljenje: 

- s pretekom časa, za katerega je bilo izdano; 
- s prenehanjem delovnega razmerja, če gre za delovno 
dovoljenje na vlogo delodajalca; 
- z vrnitvijo, če gre za osebno delovno dovoljenje; 
- z odvzemom. 

14. člen 

Delovno dovoljenje se odvzame: 

- ob odpovedi prebivanja; 
- če je tujcu izrečen varnostni ukrep izgona iz države ali 
varstveni ukrep ostranitve tujca; 
- če je tujec odsoten iz Republike Slovenije več kot šest 
mesecev v nepretrganem trajanju, razen v primeru, ko je 
v tujino napoten z nalogom delodajalca ali je odsoten zaradi 
izobraževanja, bolezni, porodniškega dopusta ali dopusta za 
nego in varstvo otroka. 

Osebno delovno dovoljenje se odvzame tudi v primeru krivd- 
nega prenehanja delovnega razmerja v skladu s predpisi 
o delovnih razmerjih. 

15. člen 

Tujcu, ki mu je bilo odvzeto delovno dovoljenje, se lahko novo 
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delovno dovoljenje izda po preteku dveh let od dne, ko mu je 
bilo z dokončno odločbo delovno dovoljenje odvzeto. 

Tujcu, ki je vrnil osebno delovno dovoljenje, se lahko novo 
osebno delovno dovoljenje izda po preteku šestih mesecev od 
dne, ko je vrnil osebno delovno dovoljenje. 

16. člen 

Tujcu preneha delovno razmerje pri delodajalcu, če preneha 
delovno dovoljenje po prvi alinei 13. člena ali z odvzemom po 
prvem odstavku 14. člena tega zakona, z dnem prenehanja 
delovnega dovoljenja oziroma z dnem dokončnosti odločbe 
o odvzemu delovnega dovoljenja. 

17. člen 

V postopkih po tem zakonu se uporabljajo predpisi o sploš- 
nem upravnem postopku. 

Zoper odločbo Republiškega zavoda za zaposlovanje o izdaji 
ali o odvzemu delovnega dovoljenja je možna pritožba na 
ministrstvo, pristojno za delo. 

18. člen 

Evidenco delovnega dovoljenja je možna pritožba na ministr- 
stvo, pristojno za delo. 

18. člen 

Evidenco o izdanih delovnih dovoljenjih in tujcih, zaposlenih 
v Republiki Sloveniji vodi Republiški zavod za zaposlovanje. 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, je dolžno Republi- 
škemu zavodu za zaposlovanje na njegovo zahtevo posredo- 
vati podatke iz sedme in osme alinee prvega odstavka 63. 
člena Zakona o tujcih (Ur. I. RS, št. 1/91). 

19. člen 

Delodajalec je dolžan v roku 8 dni obvestiti Republiški zavod 
za zaposlovanje o vsaki sklenitvi in prenehanju delovnega 
razmerja s tujcem. 

20. člen 
Minister, pristojen za delo, predpiše: 

- natančnejša navodila o vsebini in obliki vloge iz 6. člena 
tega zakona; 
- način vodenja evidence iz 18. člena tega zakona; 
- način obveščanja iz 19. člena tega zakona. 

KAZENSKE DOLOČBE 

21. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek delodajalec, če sklene delovno razmerje oziroma 
pogodbo o delu s tujcem brez delovnega dovoljenja (3. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 8.000 tolarjev se kaznuje za prekr- 
šek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pri deloda- 
jalcu. 

22. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek delodajalec: 

- če Republiškemu zavodu za zaposlovanje v roku ne sporoči 
sklenitve ali prenehanja delovnega razmerja s tujcem (19. 
člen); 
- če pisno ne seznani delavca z določbami tega zakona in 
posebej s posledico prenehanja delovnega razmerja (25. 
člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 4.000 tolarjev se kaznuje za prekr- 

šek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pri deloda- 
jalcu. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

23. člen 

Državljani SFRJ oziroma državljani drugih republik nekdanje 
SFRJ pridobijo osebno delovno dovoljenje za eno leto, če so 
na dan uveljavitve tega zakona v Republiki Sloveniji: 

- v delovnem razmerju za nedoločen čas in imajo manj kot 10 
let delovne dobe v Republiki Sloveniji, 
- v delovnem razmerju za določen čas, 
- v delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas kot 
dnevni delovni migranti, 
- prijavljeni pri Republiškem zavodu za zaposlovanje ter 
prejemajo denarne prejemke v skladu s predpisi o zaposlova- 
nju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Državljani SFRJ oziroma državljani drugih republik nekdanje 
SFRJ, razen oseb iz tretje alinee prejšnjega odstavka, ki so na 
dan uveljavitve tega zakona v Republiki Sloveniji v delovnem 
razmerju za nedoločen čas in imajo vsaj 10 let delovne dobe 
v Republiki Sloveniji, pridobijo osebno delovno dovoljenje za 
nedoločen čas. 

Osebe iz prejšnjih dveh odstavkov pridobijo osebno delovno 
dovoljenje, če zanj zaprosijo v roku 90 dni od uveljavitve tega 
zakona. 

24. člen 

Osebe iz prejšnjega člena, ki so vložile prošnjo za sprejem 
v državljanstvo Republike Slovenije po prvem odstavku 40. 
člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 1/91 in 30/91), pa jim je bila izdana negativna odločba, 
lahko pridobijo osebno delovno dovoljenje, če zanj zaprosijo 
v roku 90 dni od dokončnosti odločbe. 

Oseba, ki ji je bila v postopku za sprejem v državljanstvo 
Republike Slovenije izdana negativna odločba po drugem ali 
tretjem odstavku 40. člena zakona o državljanstvu Republike 
Slovenije, ne more pridobiti delovnega dovoljenja. 

25. člen 

Delodajalec je dolžan najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi 
tega zakona pisno seznaniti delavce z določbami tega zakona 
in posebej s posledico iz 26. člena tega zakona. 

Delavci s svojim podpisom potrdijo, da so bili seznanjeni 
z določbami tega zakona. 

26. člen 

Osebam iz 23. in prvega odstavka 24. člena tega zakona, ki ne 
zaprosijo za osebno delovno dovoljenje v predpisanem roku, 
delovno razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe 
o prenehanju delovnega razmerja. 

Delodajalec lahko od delavca, ki ni državljan Republike Slove- 
nije, zahteva dokazilo, da je zaprosil za osebno delovno dovo- 
ljenje. Za delavca, za katerega obstaja dvom glede državljan- 
stva, pa lahko delodajalec od občinskega upravnega organa, 
pristojnega za notranje zadeve, zahteva podatke o tem, ali je 
delavec državljan Republike Slovenije. 

27. člen 

Tujci, ki so ob uveljavitvi tega zakona imeli dovoljenje za 
sklenitev delovnega razmerja po zakonu o pogojih za skleni- 
tev delovnega razmerja s tujimi državljani (Uradni list SFRJ, 
št. 11/78 in 64/89), ohranijo to dovoljenje tudi po uveljavitvi 
tega zakona do izteka dovoljenja za začasno prebivanje ozi- 
roma do izteka veljavnosti potnega lista. 
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Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
o pogojih za sklenitev delovnega razmerja s tujimi državljani Republike Slovenije. 
(Uradni list SFRJ, št. 11/78 in 64/89). 

. UVOD 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah dne 15. in 
16. januarja 1992 obravnavali predlog za izdajo zakona 
o zaposlovanju tujcev z osnutkom zakona in sprejeli sklepe, 
naj se pripravi predlog zakona, pri čemer se morajo proučiti in 
ustrezno upoštevati stališča in pripombe delovnih teles 
Skupščine ter pripombe in stališča poslancev, podana v raz- 
pravah na sejah zborov. 

Predlagatelj je proučil ter v največji možni meri upošteval 
mnenja in pripombe Odbora za delo, zaposlovanje in socialno 
politiko, ki je zakonsko gradivo obravnaval kot matični odbor, 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine Republike Slove- 
nije ter pripombe poslanskih klubov in posameznih poslan- 
cev, ki so bile dane na sejah delovnih teles in vseh treh zborov 
Skupščine. Poleg tega je predlagatelj proučil tudi pripombe 
sindikatov, Gospodarske zbornice Slovenije, podjetij in posa- 
meznikov, ki so mu bile neposredno posredovane. Na podlagi 
vsega navedenega je Vlada Republike Slovenije pripravila in 
sprejela predloženi predlog zakona o zaposlovanju tujcev. 

II. REŠITVE, Kl V PREDLOGU ZAKONA ODSTOPAJO 
OD REŠITEV PREDLAGANIH V OSNUTKU 

1. Že uvodoma (drugi odstavek 2. člena) je v zakonu dolo- 
čeno, da lahko tujec sklene delovno razmerje ali opravlja dela 
v Republiki Sloveniji brez delovnega dovoljenja, če je tako 
določeno z mednarodno pogodbo. Gre za edino izjemo, ki 
odstopa od načela, da lahko tujci kakršnokoli delo na ozemlju 
naše države opravljajo le pod pogojem, da imajo delovno 
dovoljenje. V ta krog sodijo primeri, ki so že določeni z med- 
narodnimi pogodbami, ki jih je Republika Slovenija prevzela, 
kot tudi vse bodoče mednarodne pogodbe, ki jih bo država 
Slovenija na področju zaposlovanja sklenila glede posamez- 
nih kategorij poklicev ali glede vseh državljanov neke tuje 
države. Z mednarodnim pogodbami v smislu 2. člena pred- 
loga so mišljene le pogodbe mednarodnega javnega prava. 

Takšna določba je bila sicer že vsebovana.v 13. členu osnutka 
zakona, vendar pa je osnutek predvideval še vrsto drugih 
primerov, ko delovno dovoljenje ne bi bilo potrebno. Glede na 
večinsko mnenje, da je določba v osnutku preširoka, in da 
tudi kratkotrajno pogodbeno delo brez delovnega dovoljenja 
omogoča zaposlovanje na črno in zmanjšuje možnosti za 
varstvo tukotrajno pogodbeno delo brez delovnega dovolje- 
nja omogoča zaposlovanje na črno in zmanjšuje možnosti za 
varstvo tujih državljanov, je predlagatelj v predlogu zakona 
vse ostale izjeme opustil. S tako rešitvijo je sledil pripombam 
Zakonodajno-pravne komisije k 2. in 13. členu osnutka ter 
pripombam matičnega odbora. 

2. Na predlog Zakonodajno-pravne komisije Skupščine Repu- 
blike Slovenije se v besedilu zakona namestp izraza »organi- 
zacija oziroma delodajalec« uporablja termin »delodajalec«, 
ki pomeni vsakogar, ki zaposluje ne glede na njegovo sta- 
tusno obliko oziroma ne glede ali gre za pravno ali fizično 
osebo. 

3. V razpravah je bilo izrecno povdarjeno, naj se pokaže zveza 
med delovnim dovoljenjem ter delovnim vizumom. Prvo pred- 
stavlja podlago za delo, drugo pa podlago za bivanje tujca 
v Republiki Sloveniji. 

Glede na določilo 7. člena zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 
1/91), ki za izdajo delovnega vizuma zahteva predložitev doka- 
zila o tem, da bo tujec v državi sklenil delovno razmerje ali 
opravljal delo v skladu s pogoji, določenimi s posebnim zako- 

nom, predlog tega zakona izrecno določa, da je delovno 
dovoljenje tisto dokazilo, ki ga mora tujec predložiti za prido- 
bitev delovnega vizuma (4. člen). 

4. Glede na osnutek je potrebno posebej opozoriti na 6. člen 
predloga. Le-ta ločuje delovna dovoljenja na tista, ki se izda- 
jajo na vlogo delodajalca (delovno dovoljenje na vlogo delo- 
dajalca), in ki naj bi v sistemu zaposlovanja tujcev pomenila 
pravilo, ter na tista, ki bi se pod izjemnimi, z zakonom določe- 
nimi pogoji, izdajala na vlogo tujca (osebno delovno dovolje- 
nje). Razlika med obema dovoljenjema je v tem, da delovno 
dovoljenje na vlogo delodajalca velja le za delo pri določenem 
delodajalcu, torej tistem, ki je za delovno dovoljenje zaprosil. 
Z osebnim delovnim dovoljenjem pa si lahko tujec išče ozi- 
roma najde tudi drugo zaposlitev. Prav tako je mogoča razlika 
v trajanju obeh delovnih dovoljenj, saj je osebno delovno 
dovoljenje, možno pridobiti tudi za nedoločen čas v primeru, 
da nekdo že več kot 10 let na podlagi dovoljenja za stalno 
prebivanje živi v Republiki Sloveniji, medtem, ko delovno 
dovoljenje na vlogo delodajalca v nobenem primeru ne more 
biti daljše od enega leta. 

Predlagatelj se je za skrajšanje veljavnosti delovnega dovolje- 
nje z dveh na eno leto odločil na podlagi danih pripomb, pa 
tudi zaradi uskladitve z zakonom o tujcih, saj se delovni 
vizumi praviloma izdajajo za obdobje enega leta. 

5. Ker je bilo v zvezi z operativnostjo 8. člena osnutka izraže- 
nih veliko pripomb in pomislekov, predlagatelj predlaga, da 
se poslovni vizum, ki ga pridobi tujec v skladu s posebnimi 
predpisi, in ki je vezan na dokazila o tujih vlaganjih, opravlja- 
nju zunanje trgovinskih poslov ali opravljanju konkretnega 
strokovnega, znanstvenega, poslovno tehničnega sodelova- 
nja, šteje za delovno dovoljenje po tem zakonu. 

6. Nova je tudi določba drugega odstavka 12. člena predloga 
zakona, po kateri bi se lahko izdalo osebno delovno dovolje- 
nje tudi slovenskemu izseljencu ali njegovemu potomcu, do 
tretjega kolena v ravni črti, ki nima slovenskega državljanstva. 
Ta določba sledi 5. členu Ustave Republike Slovenije, po 
katerem lahko Slovenci brez slovenskega državljanstva uži- 
vajo v Sloveniji pravice in ugodnosti, katerih vrsto in obseg 
določa zakon, navezuje pa se na 12. člen zakona o državljan- 
stvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91), po kateri 
slovenski izseljenec in njegov potomec do tretjega kolena 
v ravni črti lahko z naturalizacijo pridobi slovensko državljan- 
stvo, če dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto in 
izpolnjuje tudi druge z zakonom določene pogoje. 

7. V primerjavi z osnutkom zakona kaže izpostaviti še 18. člen 
predloga, ki daje Republiškemu zavodu za zaposlovanje poo- 
blastilo, da lahko od Ministrstva za notranje zadeve zahteva 
podatke o izrečenih varnostnih in varstvenih ukrepih, o odpo- 
vedih prebivanja ter o tujcih, ki jim je priznan status begunca. 
S tako določbo se Republiškemu zavodu za zaposlovanje 
zagotavlja možnost izvajanja posameznih določb tega 
zakona. 

8. V zvezi s kazenskimi sankcijami so bile upoštevane pri- 
pombe Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in drugih, ki so 
opozarjali na prenizke kazni in pripombe Zakonodajno- 
-pravne komisije Skupščine Republike Slovenije, naj se pro- 
uči razmerje med višino kazni, zagroženo za pravno osebo in 
za odgovorno osebo pravne osebe. Ob tem se zavedamo, da 
kazni tudi sedaj niso visoke, vendar pa je treba opozoriti, da 
se gibljejo v okviru možnosti, ki jih dajejo predpisi s področja 
prekrškov, da je s tem zakonom določen le spodnji minimum, 
in da se bodo kazni lahko zvišale, ko bodo za to dane podlaae 

6 poročevalec 



v okviru drugih predpisov. 

9. Tudi spremembe oziroma dopolnitve prehodnih določb so 
predvsem posledica pripomb, danih na sejah delovnih teles in 
zborov Skupščine Republike Slovenije. 

Predlagano je razlikovanje med tistimi državljani SFRJ ozi- 
roma drugih republik nekdanje SFRJ, ki v Republiki Sloveniji 
delajo že dlje časa, in med tistimi, ki pri nas delajo le krajši 
čas. Prvi dobijo osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas, 
drugi pa le za čas enega leta (23. člen). Za čas enega leta 
pridobijo osebno delovno dovoljenje tudi dnevni delovni 
migranti. Prav tako lahko pridobijo osebno delovno dovolje- 
nje tudi tisti, ki so trenutno brezposelni, če so bili pred tem 
v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji in so izgubili delo 
brez svoje volje ali krivde, vendar pa glede na gostoto svoje 
minule delovne dobe prejemajo denarno nadomestilo ali 
denarno pomoč pri Republiškem zavodu za zaposlovanje. 

Delovnega dovoljenja pa ne morejo pridobiti tiste osebe, ki 
jim je bila v postopku za sprejem v državljanstvo Republike 
Slovenije izdana negativna odločba po drugem ali tretjem 
odstavku 40. člena zakona o državljanstvu Republike Slove- 
nijeto so tisti, ki so se s kaznivim dejanjem prekršili zoper 
Republiko Slovenijo, oziroma katerih sprejem v državljanstvo 
bi predstavljal nevarnost za javni red, varnost ali obrambo 
države (drugi odstavke 24. člena). 

10. Nova je tudi določba o dolžnosti delodajalca, da seznani 
svoje delavce z zakonom in njegovimi posledicami. O dejstvu, 
da so bili o tem pisno obveščeni, se delavci osebno izjauijcf 
s svojim podpisom. Taka izjava bo lahko pomembna v pri- 
meru, da bi kasneje prišlo do spora glede prenehanja delov- 
nega razmerja (25. člen). I 
11. Posebej je treba opozoriti še na 26. člen predloga zakona, 
ki govori o posledicah, ki zadanejo delavca, če v roku 90 dni 
po uveljavitvi tega zakona ne zaprosi za osebno delovno 
dovoljenje. Takemu delavcu delovno razmerje preneha. Delo- 
dajalec, kj dvomi v to, da je delavec, ki ni slovenski državljan, 
v roku zaprosil za delovno dovoljenje, lahko od delavca zah- 
teva dokazilo o tem, da je pri Republiškem zavodu za zaposlo- 
vanje vložil zahtevek za pridobitev osebnega delovnega dovo- 
ljenja. Delodajalec, ki ni prepričan ali je posamezni delavec 
državljan Republike Slovenije ali tujec, pa lahko od takega 
delavca zahteva potrdilo o državljanstvu oziroma dokazilo 
o tem, da je vložil zahtevek za pridobitev državljanstva Repu- 
blike Slovenije. 

III. PRIPOMBE IN PREDLOGI, KI NISO UPOŠTEVANI 
V PREDLOGU ZAKONA 

V razpravah ob osnutku zakona je bilo danih tudi nekaj 
pripomb, ki jih ni bilo mogoče upoštevati iz različnih razlogov. 
Delno zato, ker posegajo na področja, urejena z mednarod- 
nimi konvencijami, za katere se je Republika Slovenija odlo- 
čila, da jih prevzame, delno zato, ker po oceni predlagatelja 
ne sodijo v koncept zakona, ali pa so bile pripombe kontradik- 
torne tistim, ki smo jih sprejeli in za katere se je v razpravah 
zavzemala večina. Poleg pripomb je bilo ob obravnavi 
osnutka postavljenih tudi nekaj vprašanj, ki zahtevajo od- 
govor. 

1. V načelni razpravi na matičnem odboru so bila"izražena 
sledeča mnenja: -Zakon bi moral pomeniti vsebinsko izpe- 
ljavo kompleksne imigracijske politike, ki pa še ni opredeljena 
in je zato tudi zakon nepopoln. Naslov zakona je glede na 
njegovo vsebino preširok, saj ureja le delovna dovoljenja, ki 
so le ozek segment zaposlovanja tujcev, ne pa vseh s tem 
povezanih vprašanj kot so status in pravice tujih delavcev in 
njihovih družinskih članov. Besedilo zakona bi bilo tr'eba 
terminološko uskladiti z zakonom o tujcih in precizirati neka- 
tere pojme, kot npr. trajno oziroma začasno prebivanje.« 

Potreba po oblikovanju posebne migracijske politike ned- 
vomno obstaja, saj je Slovenija bila in bo tudi v bodoče 
zanimiv prostor za delavce iz drugih, predvsem sosednjih 
držav. Vendar pa je treba povdariti, da problematika oprede- 

ljevanja migracijske politike ne more biti vsebina tega zakona, 
pač pa je zakon mehanizem, skozi katerega se bo ta politika 
lahko izvajala. Predlagatelj meni, daje zakon pripravljen tako, 
da omogoča bolj ali manj restriktivno zaposlovanje tujih 
državljanov, odvisno od potreb in zahtev na trgu delovne sile 
v Republiki Sloveniji. 

Prav tako je po mnenju predlagatelja naslov zakona ustrezen. 
Status tujcev ureja zakon o tujcih, status tujih delavcev pa je, 
ko sklenejo delovno razmerje enak kot status vseh drugih 
zaposlenih. To pomeni, da lahko uveljavljajo vse pravice iz 
delovnega razmerja v skladu z delovno pravno zakonodajo in 
vse pravice na podlagi predpisov s področja socialnega zava- 
rovanja. S tem jim je zagotovljen enak tretma kot domačim 
delavcem, kar je tretmaja delavcev migrantov, na katero je 
opozoril tudi Odbor za delo, zaposlovanje in socialno politiko. 
S to konvencijo se zahteva tudi preprečevanje nezakonitih 
migracij oziroma nezakonitega zaposlovanja tujih delavcev, 
kar je v okviru predloženega zakona zagotovljeno preko nič- 
nosti pogodb o zaposlitvi in pogodb o delu, ki so sklenjene 
v nasprotju s tem zakonom, ter preko kazenskih sankcij, ki 
zadenejo delodajalca v primeru, da take pogodbe sklepa. 

Glede terminološke uskladitve predloženega zakona z zako- 
nom o tujcih, pa povdarjamo, da sta zakona terminološko 
usklajena, pri čemer pojme kot so »dovoljenje za začano 
prebivanje« in »dovoljenje za stalno prebivanje« ureja zakon 
o tujcih. 

2. Že ob 1. členu je bilo zastavljeno vprašanje ali je tujec tudi 
oseba z dvojnim državljanstvom. V zvezi s tem je treba opozo- 
riti na 2. člen zakona o državljanstvu, ki izrecno določa, da se 
državljan Republike Slovenije, ki ima tudi državljanstvo tuje 
države, na območju Republike Slovenije šteje za državljana 
Republike Slovenije, če mednarodna pogodba ne določa dru- 
gače. Iz tega torej izhaja, da osebe z dvojnim državljanstvom 
za delo v Republiki Sloveniji ne potrebujejo delovnega dovo- 
ljenja. 

3. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je predlagala, naj se 
v zakonu kot obveznost določi, da mora Republiški zavod za 
zaposlovanje pred izdajo vsakega delovnega dovoljenja pri- 
dobiti soglasje sindikatov dejavnosti, v kateri se tujec zapo- 
sluje. 

Predlagatelj meni, da bi bila taka določba neoperativna. Poleg 
tega je treba ponovno povdariti, da lahko zavod izda delovno 
dovoljenje le v primeru, da za dela ni drugih primernih kandi- 
datov - državljanov Republike Slovenije. Ob vsem tem pa je 
treba opozoriti še na dejstvo, da politiko zaposlovanja že po 
samem sistemskem zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti predlaga upravni odbor Republiškega 
zavoda za zaposlovanje. V okviru te politike se bo v skladu 
s potrebami slovenskega trga delovne sile oblikovala tudi 
politika zaposlovanja tujcev. V upravnem odboru imajo svoje 
zastopnike tudi sindikati, ki imajo od 15 članov v upravnem 
odboru 5 svojih predstavnikov. S tem pa je, po mnenju predla- 
gatelja, zadostno zastopan vpliv sindikatov na sfero zaposlo- 
vanja tujcev. 

4. Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Republike Slove- 
nije je imela pomisleke v zvezi z besedilom 5. člena osnutka 
zakona, ki je določal, da Republiški zavod za zaposlovanje 
izda delovno dovoljenje pod pogojem, da v evidenci zavoda 
med brezposelnimi na določenem območju ni ustreznega 
kandidata. Pripomba je bila dana v tem smislu, da bi kazalo 
v zakonu »določeno območje« natančneje opredeliti. 

Predlagatelj je pripombo proučil, vendar se je odločil, da 
besedilo predloga glede na osnutek ostane nespremenjeno. 
Dejstvo, da ni ustreznega kandidata, bi bilo sicer možno 
vezati na teritorij območnih enot zavodov, ki pokrivajo geo- 
grafsko in ekonomsko zaokrožene enote in praviloma obse- 
gajo več občin. V praksi pa bi to pomenilo, da bi bile npr. za 
ljubljansko območno enoto irelevantne potrebe v Kranju, ker 
gre že za drugo območno enoto, čeprav loči Ljubljano od 
Kranj le 25 km. V takih primerih bi torej lahko zavod dovolje- 
nje formalno izdal, ne glede na to, da bi v neposredni bližini 

poročevalec 7 



imeli primerne kandidate. S tako definicijo bi lahko dosegli 
prav obratne učinke od tistih, ki jih želimo, saj hočemo pospe- 
šiti zaposlovanje in migracijo naših delavcev povsod kjer je to 
mogoče glede na oddaljenost in prometne povezave. 

5. Glede na koncept predloga zakona, da se s njim določajo 
pogoji, pod katerimi lahko tujec dela v Republiki Sloveniji, 
menimo, da kaže v njem posebej izpostaviti obrtnike in tiste, 
ki poklicno opravljajo neko dejavnost. Dejstvo je, da tudi ti 
tujci delajo na območju naše države, da morajo pridobiti za 
svoje bivanje delovne vizume ali druga ustrezna dovoljenja, 
poleg tega pa mora njihovo delo oziroma dejavnost nekdo 
dovoliti. V kolikor pristojni organ (to je občina, če gre za 
obrtno dovoljenje oziroma ustrezni republiški upravni organ, 
če gre za dovoljenje, vezano na opravljanje samostojne 
poklicne dejavnosti s področja zdravstva, izobraževanja, kul- 
ture, ipd.) dejavnost dovoli, ni potrebe po izdaji posebnega 
delovnega dovoljenja. Zato zakon določa, da se obrtno dovo- 
ljenje oziroma dovoljenje za opravljanje samostojne poklicne 
dejavnosti šteje za osebno delovno dovoljenje. Od pristojnega 
organa in od zakonodaje na posameznem področju pa bo 
odvisno, pod kakšnimi pogoji in v kakšnem obsegu se bodo ta 
dovoljenja izdajala tujcem. 

6. V zvezi z 90 dnevnim rokom v prehodnih določbah in 
predlogom za njegovo podaljšanje moramo opozoriti, da je 
rok pomemben za vložitev zahtevka za pridobitev osebnega 
dovoljenja, ne pa za izdajo odločbe o delovnem dovoljenju. 
Zatorej bodo imeli varovano delovno razmerje vsi, ki so, pod 
pogoji določenimi s 23. členom zakona, upravičeni do delov- 
nega dovoljenja, če bodo v tem roku vložili zahtevek. 

Predlagatelj meni, da je 90 dni dovolj dolga doba za vložitev 
zahtevka in je ne kaže podaljševati, še posebej glede na novo 
določilo v predlogu zakona, ki zavezuje delodajalca, da v roku 
30 dni po uveljavitvi tega zakona pisno seznani delavca z nje- 
govimi posledicami. 

IV. FINANČNA SREDSTVA, KI BODO POTREBNA 
ZA IZVEDBO TEGA ZAKONA 

■ 
Uveljavitev zakona bo imela predvsem v začetku za posledico 
povečan obseg dela Republiškega zavoda za zaposlovanje, za 
kar zagotavlja sredstva republiški proračunu. Za delodajalce 
finančnih posledic ne bo, razen minimalnih stroškov, ki bodo 
nastali v zvezi s pisnim seznanjanjem delavcev z določili in 
posledicami tega zakona. 

; 

Predlog zakona o GOSTINSKI DEJAVNOSTI - ESA394 

Vlada Republike Slovenije je na 161. seji 26/3-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O GOSTINSKI DEJAVNOSTI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika skupš- 
čine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. 
člena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije. 

Vlada Republike Sloenije 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 bo kot njegovi 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 
- Ingo PAŠ, minister za turizem in gostinstvo, 
- Ana PROSEN, svetovalka ministra za turizem in gostin- 
stvo, 
- Marko PODREKAR, svetovalec ministra za turizem in 
gostinstvo. 

Predlog zakona o gostinski dejavnosti bosta obravnavala 
Odbor za podjetništvo in obrt kot matično delovno telo in 
Zakonodajno-pravna komisija. Odbor bo zakon obravnaval 
v drugI polovici aprila letos. 

Za obravnavo predloga zakona o gostinski dejavnosti so pri- 
stojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 
dela. 
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PREDLOG ZAKONA o gostinski dejavnosti 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja gostinsko dejavnost ter določa pogoje in 
oblike za opravljanje te dejavnosti. 

2. člen 

Določbe tega zakona se nanašajo na pravne osebe, ki oprav- 
ljajo gostinsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinska 
organizacija) in na fizične osebe, ki opravljajo gostinsko 
dejavnost s samostojnim osebnim delom (v nadaljnjem bese- 
dilu: zasebnik), če s tem zakonom ni drugače določeno. 

3. člen 

Gostinska dejavnost po tem zakonu je priprava in strežba 
hrane in pijače ter nastanitev gostov. 

4. člen 

Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni vsi 
pogoji, ki jih določajo predpisi, izdani na podlagi tega zakona. 

5. člen 

Gostinske dejavnosti ni dovoljeno opravljati kot postranski 
poklic, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

Prvostopni državni organ, pristojen za gostinstvo, lahko izje- 
moma (v odročnih, višinskih krajih) dovoli opravljanje gostin- 
ske dejavnosti kot postranski poklic. 

6. člen 

Minister, pristojen za gostinstvo, izda predpis o minimalni 
stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo gostinske storitve. 

7. člen 

Strokovni delavci v gostinski dejavnosti, ki opravljajo gostin- 
ske storitve, imajo pravico in dolžnost, da se stalno strokovno 
izpopolnujejo in usposabljajo pod določenimi pogoji in po 
programu, katerega sestavni del je individualni preizkus 
znanja. 

Pogoje strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, pro- 
gram in način preizkusa znanja iz prejšnjega odstavka tega 
člena predpiše minister, pristojen za gostinstvo, v sodelova- 
nju z republiško zbornico, pristojno za gostinstvo. 

Delavci v gostinski dejavnosti, ki opravljajo gostinske storitve 
in pri svojem delu prihajajo v neposreden stik z gosti, morajo 
aktivno obvladati slovenski jezik. 

Če delavec niti po ponovnem poskusu ne opravi uspešno 
preizkusa znanja iz prvega odstavka tega člena oziroma če ne 
izpolnjuje pogoja iz tretjega odstavka tega člena, se šteje, da 
ne izpolnjuje pogojev za opravljanje del na delovnem mestu, 
na katerem je razporejen. V tem primeru se delavca razporedi 
na dela in naloge, za katera izpolnjuje predpisane pogoje, če 
pa takih del in nalog ni oziroma, če jih odkloni, delavcu 
preneha delovno razmerje v skladu z zakonom. 

8. člen 

Določbe tega zakona se ne nanašajo na opravljanje gostinske 
dejavnosti v socialnih, zdravstvenih, izobraževalnih, vzgojno 
varstvenih in podobnih organizacijah in v oboroženih silah ter 
na opravljanje gostinske dejavnosti, ki jo pravne in fizične 
osebe za lastne potrebe na neprofitni osnovi organizirajo 
v svojih prostorih. 

II. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI 

9. člen 

Gostinska dejavnost se opravlja v gostinskih obratih, ki so 
lahko stalni, začasni ali premični. 

Začasni gostinski obrat lahko obratuje največ deset let. 

Gostinska dejavnost se lahko opravlja tudi priložnostno, 
zunaj gostinskega obrata (na prireditvah, sejmih, shodih in 
podobno). 

10. člen 

Gostinski obrat je sklop funkcionalno povezanih in ustrezno 
urejenih prostorov, ki omogočajo opravljanje določene vrste 
gostinskih dejavnosti. 

Gostinski obrat je lahko tudi v poslovnem prostoru, v katerem 
se opravlja kakšna druga gospodarska dejavnost, če so za 
gostinsko dejavnost izpolnjeni predpisani pogoji. 

11. člen 

Minister, pristojen za gostinstvo, izda predpis o gostinskih 
storitvah, ki se opravljajo v posameznih vrstah gostinskih 
obratov, v gospodinjstvih in na kmetijah ter predpiše mini- 
malne tehnične pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se gostin- 
ska dejavnost lahko opravlja. 

Minister, pristojen za gostinstvo, lahko v soglasju z mini- 
strom, pristojnim za promet in ministrom, pristojnim za var- 
stvo okolja in urejanje prostora, predpiše posebne minimalne 
tehnične pogoje za gostinske obrate na počivališčih ob 
cestah in na drugih javnih površina*. 

Pogoje za priložnostno opravljanje gostinske dejavnosti, ki 
lahko traja nepretrgoma največ do 15 dni, glede na razmere in 
potrebe na določenem območju, predpiše prvostopni državni 
organ, pristojen za gostinstvo. 

12. člen 
Minister, pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom, pri- 
stojnim za gostinstvo, predpiše sanitarno-higienske pogoje za 
opravljanje gostinske dejavnosti. 

13. člen 

Nastanitveni gostinski obrati se glede na vrsto in kakovost 
storitev razvrščajo v kategorije. 

Minister, pristojen za gostinstvo, določi merila za kategoriza- 
cijo nastanitvenih gostinskih obratov, ki so sestavni del pred- 
pisa iz prvega odstavka 11. člena tega zakona. 

Republiška zbornica, pristojna za gostinstvo, določi merila, 
po katerih se opravlja ocenjevanje kakovosti storitev drugih 
gostinskih obratov. 

14. člen 

Prvostopni državni organ, pristojen za gostinstvo, izda 
upravni akt, s katerim ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za 
opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskem obratu. Ta akt 
mora določati vrsto gostinskega obrata (hotel, motel, pen- 
zion, turistično naselje, počitniški dom šotorišče, restavracija, 
gostilna, kavarna, slaščičarna, nočni bar in okrepčevalnica), 
način opravljanja gostinskih storitev in za gostinske obrate, ki 
nudijo gostom nastanitev, tudi kategorijo. 

15. člen 

Cene gostinskih storitev morajo biti čitljivo izpisane na vid- 
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nem in gostom dostopnem mestu oziroma navedene v jedil- 
nem listu in vinski karti, ki morata biti gostom na razpolago. 
V ceniku mora biti označena vrsta, količina in cena storitve. 

16. člen 

Prvostopni državni organ, pristojen za gostinstvo, predpiše 
poslovni čas za posamezne vrste gostinskih obratov. 

Prvostopni državni organ, pristojen za gostinstvo, lahko odo- 
bri na zahtevo gostinske organizacije oziroma zasebnika in 
ob soglasju republiške zbornice, pristojne za gostinstvo, upo- 
števaje značilnosti območja in potrebe po gostinskih stori- 
tvah, za posamezne gostinske obrate drugačen poslovni čas 
od tistega, ki ga določa predpis iz prvega odstavka tega člena. 

17. člen 

Gostinska dejavnost se opravlja skladno z dobrimi poslovnimi 
običaji, ki jih sprejme republiška zbornica, pristojna za gostin- 
stvo. 

Iti. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI V GOSPO- 
DINJSTVIH IN NA KMETIJAH 

18. člen 

Zasebnik lahko v svojem gospodinjstvu, počitniški hiši ali 
stanovanju trajno ali sezonsko kot postransko dejavnost nudi 
gostom nastanitev in zajtrk, če izpolnjuje minimalne tehnične 
in sanitarno-higienske pogoje. 

Fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost iz prvega odstavka 
tega člena, mora pri za gostinstvo pristojnem prvostopnem 
državnem organu, kjer so prostori, pridobiti dovovljenje za 
opravljanje dejavnosti, če pa nudi gostom največ deset ležišč 
in jim ne nudi zajtrka, lahko opravlja to dejavnost na podlagi 
priglasitve. * 

Nosilec dejavnosti iz prvega odstavka tega člena je lahko le en 
član skupnega gospodinjstva. 

Zasebniku, ki opravlja dejavnost iz prvega odstavka tega 
člena, ni treba izpolnjevati pogojev o strokovni izobrazbi, ki 
veljajo za gostinsko dejavnost. 

Zasebnik iz prvega odstavka tega člena lahko opravlja dejav- 
nost po tem členu le v obsegu, ki poleg njegovega osebnega 
dela in osebnega dela njegovih družinskih članov ne zahteva 
redne zaposlitve drugih delavcev. 

19. člen 

Kmet lahko na svoji kmetiji kot dopolnilno dejavnost nudi 
gostom nastanitev ter jim pripravlja in streže hrano in pijačo. 
Ce izpolnjuje minimalne tehnične in sanitarno-higienske po- 
goje. 

Kmet, ki želi opravljati dejavnost iz prvega odstavka tega 
člena, mora pri za gostinstvo pristojnem prvostopnem držav- 
nem organu, pridobiti dovoljenje za opravljanje te dejavnosti, 
če pa nudi gostom največ deset ležišč in le doma pridelano in 
predelano hrano, pijačo in napitke, pa lahko opravlja to dejav- 
nost na podlagi priglasitve. 

Kmet, ki nudi gostom kupljene izdelke, lahko opravlja dejav- 
nost iz prvega odstavka tega člena le pod pogoji, ki veljajo za 
redno opravljanje gostinske dejavnosti, razen zaheve po stro- 
kovni izobrazbi. Ta omejitev ne velja za penzionske storitve na 
kmetiji. 

Prvostopni državni organ, pristojen za gostinstvo, lahko upo- 
števaje razvitost gostinske ponudbe v kraju oziroma na posa- 
meznem območju izjemoma dovoli kmetu razširitev ponudbe, 
ne da bi zanj veljala omejitev iz prejšnjega odstavka tega 
člena. 

Kmet lahko opravlja dejavnost iz prvega odstavka tega člena 
le v obsegu, ki poleg njegovega osebnega dela in osebnega 
dela njegovih družinskih članov ne zahteva redne zaposlitve 
drugih delavcev. 

IV. UPRAVNI UKREPI 

20. člen 

Če prostori, v katerih se opravlja gostinska dejavnost ne 
izpolnjujejo predpisanih minimalnih tehničnih pogojev glede 
ureditve in opreme. Če gostinski obrat ne nudi najmanj mini- 
malnega predpisanega obsega gostinskih storitev, če ne 
posluje v predpisanem poslovnem času oziroma če se oprav- 
lja gostinska dejavnost v nasprotju z določili tega zakona, 
izda tržni inšpektor, oziroma če prostori ne izpolnjujejo pred- 
pisanih sanitarno-higienskih pogojev, izda sanitarni inšpektor 
odločbo, s katero odredi, da je treba ugotovljene pomanjklji- 
vosti odpraviti in določi rok, v katerem je treba to storiti. 

Če ugotovljene pomanjkljivosti niso opravljene v določenem 
roku, izda pristojni inšpektor odločbo, s katero prepove upo- 
rabljati prostore, naprave ali opremo za gostinsko dejavnost. 

21. člen 

Če gostinski obrat ne izpolnjuje pogojev kategorije, v katero 
je uvrščen, izda pristojni inšpektor odločbo, s katero določi 
rok za odpravo pomanjkljivosti, če pa te do tega roka niso 
odpravljene, prepove, da gostinski obrat še naprej posluje s to 
kategorijo. 

Če gostinska organizacija ali zasebnik nezakonito opravlja 
gostinsko dejavnost, izda tržni inšpektor odločbo o takojšnji 
prepovedi opravljanja te dejavnosti. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

22. člen 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek gostinska organizacija ali zasebnik, če opravlja 
gostinsko dejavnost kljub odločbi o začasni prepovedi oprav- 
ljanja dejavnosti (20., 21. člen). 

23. člen 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek gostinska organizacija ali zasebnik: 

- če gostinski obrat ne nudi najmanj minimalnega predpisa- 
nega obsega gostinskih storitev (11. člen); 

- če poslovni prostori, v katerih opravlja gostinsko dejav- 
nost, ne ustrezajo predpisanim tehničnim pogojem glede 
ureditve ali opreme ali ne ustrezajo predpisanim sanitarno- 
higienskim pogojem (11., 12. člen); 

- če posluje gostinski obrat s kategorijo, za katero ne izpol- 
njuje pogojev (13. člen); 

- če cen gostinskih storitev ne objavi oziroma označi na 
predpisan način, če pod označbo ene kakovosti ali ene koli- 
čine nudi gostinsko storitev druge kakovosti ali druge koli- 
čine oziroma če zaračuna gostu gostinsko storitev po višji 
ceni od tiste, ki je označena (15. člen); 

- če ne posluje v predpisanem poslovnem času (16. člen). 

Odgovorna oseba gostinske organizacije, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena, se kaznuje za ta prekršek 
z denarno kaznijo od 2.000 do 10.000 tolarjev. 

24. člen 

Delavca, ki je zaposlen v gostinskem obratu in ki stori prekr- 
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šek iz četrte alinee prvega odstavka 23. člena tega zakona, 
kaznuje tržni inšpetor za ta prekršek takoj na kraju samem 
z denarno kaznijo 2.500 tolarjev. 

Denarno kazen tržni inšpektor izterja takoj na kraju samem. 

25. člen 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek zasebnik iz 18. oz. kmet iz 19. člena tega zakona, če 
nudi gostom nastanitev in hrano, ne da bi pridobil dovoljenje 
za opravljanje svoje dejavnosti oziroma brez priglasitve ali če 
opravlja to dejavnost v nasprotju s tem zakonom. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

26. člen 

Dokler ne bo izdan predpis iz 6. člena tega zakona, se smi- 
selno uporablja določbe 93. člena obrtnega zakona in pravil- 
nik o ugotavljanju strokovne usposobljenosti za samostojno 
opravljanje gospodarske dejavnosti (Uradni list SRS št. 1/89). 

Dokler ne bo izdan predpis iz prvega odstavka 11. člena tega 
zakona, se uporabljajo pravilnik o minimalnih tehničnih pogo- 
jih poslovnih prostorov za gostinsko dejavnost in o storitvah 
v gostinskih obratih (Uradni list SRS, št. 11/75 in 15/88), 
pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih prostorov za spreje- 
manje na prenočevanje ter za pripravo in strežbo hrane in 
pijač v gospodinjstvih in kmečkih gospodarstvih (Uradni list 
SRS, št. 11/75 in 15/88) in pravilnik o kategorizaciji nastanitve- 
nih gostinskih objektov (Uradni list SRS, št. 11/75 in 15/88). 
Do uveljavitve predpisa iz 16. člena tega zakona, določajo 
poslovni čas gostinskih obratov občinski predpisi. 
Dokler ne bodo sprejeti dobri poslovni običaji za opravljanje 
gostinske dejavnosti iz 17. člena tega zakona, se uporabljajo 
posebne uzance v gostinstvu (Uradni list SFRJ, št. 69/83). 

Predpisi iz 6., 11., 12. in 17. člena tega zakona morajo biti 
izdani najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

27. člen 

Zaposleni delavci, ki ne izpolnjujejo pogoja iz tretjega 
odstavka 7. člena tega zakona imajo pravico, da v roku enega 
leta po uveljavitvi tega zakona s potrdilom, ki ga izda verifici- 
rana izobraževalna organizacija, dokažejo aktivno znanje slo- 
venskega jezika, v tem roku pa določba četrtega odstavka 7. 
člena tega zakona zanje ne velja. 

28. člen 

Gostinske organizacije in zasebniki, ki z dnem uveljavitve 
tega zakona opravljajo gostinsko dejavnost v začasnem 
gostinskem obratu v nasprotju z drugim odstavkom 9. člena 
tega zakona, morajo v roku dveh let po uveljavitvi tega zakona 
izpolniti pogoje za stalni gostinski obrat, sicer gostinska 
dejavnost v tem obratu preneha po samem zakonu. 

29. člen 

Gostinske organizacije in zasebniki, ki z dnem uveljavitve 
tega zakona že opravljajo gostinsko dejavnost in jim ni bil 
izdan akt iz 14. člena tega zakona, morajo tega pridobiti 
v roku dveh let po uveljavitvi tega zakona. 

30. člen 

Dokler prvostopni državni organi ne bodo prevzeli nalog iz 
drugega odstavka 5. člena, tretjega odstavka 11. člena, 14. 
člena, drugega odstavka 18. člena ter drugega in četrtega 
odstavka 19. člena, opravljajo te naloge pristojni občinski 
upravni organi. 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon 
o gostinski dejavnosti (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86) ter 
114., 115. in 116. člen obrtnega zakona (Uradni list SRS, št. 35/ 
88 in 24/89). 

32. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

i. 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov dne 19. in 
20. 6. ter 31. 7. 1991 obravnavala in sprejela predlog za izdajo 
zakona o gostinski dejavnosti z osnutkom. Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije so kot predlagatelja zadolžili, da 
pripravi predlog zakona o gostinski dejavnosti in pri tem 
prouči in ustrezno upošteva predloge, mnenja in pripombe, 
dane v razpravah v delovnih telesih in v zborih Skupščine 
Republike Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona o gostinski dejavnosti je predla- 
gatelj proučil in večinoma upošteval vse predloge, mnenja in 
pripombe Odbora za varstvo potrošnikov z dne 13. 6. 1991, 
Odbora za podjetništvo in obrt z dne 14. 6. 1991 ter Zakono- 
dajno-pravne komisije Skupščine Republike Slovenije z dne 
18. 6. 1991. 

Predlagatelj je proučil in večinoma upošteval tudi pripombe 
Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije 
in njenih članic, posameznih občinskih upravnih organov, 
gostinskih organizacij in drugih. 

V nadaljevanju so najprej opisane spremembe in dopolnitve 
predloga zakona o gostinski dejavnosti glede na osnutek 
zakona in podana natančnejša pojasnila v zvezi z nekaterimi 
rešitvami. Zbrani so predlogi, mnenja in pripombe iz skupš- 
činske razprave, ki niso bili sprejeti in navedeni razlogi, zakaj 

jih predlagatelj ni mogel upoštevati pri pripravi predloga 
zakona. 

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PREDLOGA ZAKONA 
GLEDE NA OSNUTEK ZAKONA O GOSTINSKI DEJAVNOSTI 

V 2. členu predloga zakona so natančneje določeni subjekti, 
na katere se zakon nanaša in zanje opredeljeni tudi skrajšani 
izrazi, ki se uporabljajo v nadaljnjih določbah zakona. 

Opuščen je drugi odstavek, ki je določal, da splošna vpraša- 
nja, ki se nanašajo na opravljanje gostinske dejavnosti in niso 
urejena s tem zakonom, določajo splošni predpisi. Že iz 
prvega člena namreč izhaja, da zakon ureja le gostinsko 
dejavnost, kar pomeni, da se zakon ograjuje od ureditve 
statusa subjektov, ki opravljajo gostinsko dejavnost. Tega 
urejata zakon o podjetjih oziroma obrtni zakon, oziroma novi 
predpisi, ki ju bodo predvidoma nadomestili. 

Predlog zakona ne vsebuje več določbe o največjem dovolje- 
nem številu zaposlenih delavcev pri zasebniku (8. člen 
osnutka zakona), ker to vprašanje ureja splošni predpis. 

Novo je določilo 5. člena, da zasebnik ne more opravljati 
gosi.nske dejavnosti kot postranski poklic, razen v primeru 
nastanitve gostov v zasebnih gospodinjstvih, pri čemer je 
prvostopnemu državnemu organu, pristojnem za gostinstvo, 
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dana možnost, da bo država nekatere svoje izvirne pristojno- 
sti prenesla na organe lokalne uprave. 

Pravilnik iz 6. člena zakona bo določal minimalne pogoje 
strokovne izobrazbe upoštevaje različne zahteve po strokov- 
nosti v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri čemer bo 
izhajal iz zahteve, da morajo imeti strokovni delavci v gostin- 
stvu (kuharji, natakarji) dokončano vsaj četrto stopnjo izo- 
brazbe gostinske ali sorodne smeri. Pravilnik bo določal tudi 
način preverjanja strokovne usposobljenosti za opravljanje 
gostinske dejavnosti za delavce, ki nimajo ustrezne strokovne 
izobrazbe. 

V 7. členu je dodana zahteva, da gostinski delavci, ki prihajajo 
v neposreden stik z gosti, aktivno obvladajo slovenski jezik. 

V tem in tudi v nekaterih drugih členih je namesto navajanja 
posameznih zbornic (Gospodarska zbornica Slovenije, 
Obrtna zbornica Slovenije) uporabljen izraz »republiška zbor- 
nica, pristojna za gostinstvo«. Zbornični sistem namreč še ni 
dokončno izoblikovan in ga zato ne kaže omejevati le na 
navedeni zbornici, obenem pa se je s tako dikcijo mogoče 
izogniti ločevanju med zasebnim in družbenim sektorjem. 

Novo je določilo v 9. členu, po katerem začasni gostinski 
obrat lahko obratuje največ deset let. S tem naj bi preprečili 
pojave, ko imajo zaradi milejših pogojev za poslovanje začas- 
nih gostinskih obratov nekateri izmed njih daljšo življenjsko 
dobo od stalnih gostinskih obratov. 

Predlog zakona ne vsebuje več določbe, ki se je nanašala na 
opravljanje še drugih dejavnosti, ki so v zvezi z gostinsko (11. 
člen osnutka zakona). 

V 11. členu je namesto dveh ločenih pravilnikov (za gostinske 
organizacije in zasebnike oziroma gospodinjstva in turistične 
kmetije) predviden en pravilnik, ki bo določal minimalne teh- 
nične pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti in storitve 
v gostinstvu. Sestavni del tega pravilnika bodo tudi merila za 
kategorizacijo nastanitvenih gostinskih obratov iz drugega 
odstavka 13. člena tega zakona. 

V 13. členu je spremenjena določba o kategorizaciji in klasifi- 
kaciji vseh gostinskih obratov. Minister, pristojen za gostin- 
stvo bo določil le merila za kategorizacijo nastanitvenih 
gostinskih obratov (taka rešitev je v veljavi tudi sedaj), ocenje- 
vanje drugih gostinskih obatov (restavracije, gostilne), pa je 
prepuščeno za gostinstvo pristojni republiški zbornici. Poka- 
zalo se je namreč, da zaradi možnosti subjektivne presoje 
kakovosti storitev v teh gostinskih obratih pristojni minister 
takih meril ne more določiti. 

V 14. členu je določeno, da vrsto gostinskega obrata in način 
opravljanja gostinskih storitev z upravnim aktom (odločbo) 
določi prvostopni državni organ, pristojen za gostinstvo. 

V 15. členu je zaradi večje jasnosti dodana možnost navedbe 

cen gostinskih storitev v jedilnih listih in na vinskih kartah, 
opuščena pa je zahteva, da morajo biti ceniki v vseh prostorih, 
v katerih se nudijo gostinske storitve. Tako določilo namreč 
za gostinske obrate višje kategorije ni primerno. 

V 18. členu je na novo podana možnost, da občani, ki nudijo 
gostom nastanitev in svojo dejavnost opravljajo v manjšem 
obsegu, to dejavnost začno opravljati le na podlagi priglasi- 
tve. Podobna novost velja tudi za kmete, ki opravljajo dejav- 
nost iz prvega odstavka 19. člena. 

V 19. členu je določilo, ki omejuje nuđenje gostinskih storitev 
na kmetijah preoblikovano tako, da razmejuje to dejavnost od 
običajnih gostinskih storitev. Tako naj bi omejili nepravilnosti, 
ki se pojavljajo na tem področju, nadzor nad izvajanjem tega 
določila pa bo enostavnejši in učinkovitejši. 

Posamezne kazenske določbe so glede na osnutek zakona 
preoblikovane zaradi uskladitve z določbami zakona, kazni pa 
so določene v razponih. 

Rok za izdajo podzakonskih aktov je skrajšan s šest na tri 
mesece. 

III. PREDLOGI, MNENJA IN PRIPOMBE, KI NISO BILE 
UPOŠTEVANE PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA 

Predlagatelj pri pripravi predloga zakona ni mogel slediti 
pripombam, za katere je bilo ugotovljeno, da posegajo 
v druge predpise oziroma da so predlagane rešitve v teh že 
vsebovane (npr. pripombe k 8. členu, da morajo gostinski 
obrati tudi v primerih, ki jih ta zakon izvzema, izpolnjevati 
minimalne tehnične in sanitarno-higienske pogoje, kar pa že 
določajo predpisi s področja zdravstvenega nadzora nad ži- 
vili). 
Pobuda, da naj bi bili za planinske postojanke določeni 
milejši pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti, bo upošte- 
vana v podzakonskem aktu iz prvega odstavka 11. člena tega 
zakona. 

Pripombi Odbora za obrt in podjetništvo Skupščine Repu- 
blike Slovenije, da je predpisovanje dolžnosti stalnega stro- 
kovnega izpopolnjevanja in usposabljanja (7. člen) prevelik 
normativizem in da naj se ta člen v celoti črta, predlagatelj ni 
sledil, ker pričakuje, da bo z uveljavitvijo tega člena prispeval 
k večji kakovosti gostinskih storitev. Predlagatelj tudi ni spre- 
jel pobude Obrtne Zbornice Slovenije, da naj se oblika in 
vsebina programov izobraževanja iz tega člena določa z let- 
nimi načrti, saj bo republiška zbornica, pristojna za gostin- 
stvo, sodelovala pri pripravi teh programov in bo torej z njimi 
pravočasno seznanjena. 

V 17. členu predlagatelj ni sledil predlogom, da naj minister, 
pristojen za gostinstvo, sprejme oziroma potrdi dobre 
poslovne običaje v gostinstvu, ker meni, da mora to odločitev 
sprejeti republiška zbornica, pristojna za gostinstvo. 
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Predlog za izdajo zakona o ZUNANJETRGOVINSKEM POSLOVANJU 

z osnutkom zakona - ESA 582 

Vlada Republike Slovenije je na 161. seji 26/3-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZUNANJETRGO- 
VINSKEM POSLOVANJU 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. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za 

izdajo zakona z osnutkom zakona, ker gre za sprejem 
manj zahtevnega 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 o'dstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot nje- 
gova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovala: 
- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Vojka RAVBAR, namestnica ministra za zunanje 
zadeve. 

Predlog za izdajo zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju 
z osnutkom zakona bosta obravnavala Odbor za splošno 
gospodarske zadeve kot matično delovno telo in Zakono- 
dajno-pravna komisija. Odbor bo zakon obravnaval v drugi 
polovici meseca aprila letos. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o zunanjetrgovin- 
skem poslovanju z osnutkom zakona so pristojni Družbeno- 
politični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zunanjetrgovinskem poslovanju 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

V Republiki Sloveniji smo v skladu s 4. členom zakona za 
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republike Slovenije prevzeli zvezni zakon o zunanjetr- 
govinskem poslovanju in na njegovi podlagi sprejete podza- 
konske predpise. 

S prevzemom zakona v naš pravni sistem, so se prenesle tudi 
pristojnosti, ki so jih imeli po tem zakonu zvezni organi in 
organizacije, na pristojne organe in organizacije v Republiki 
Sloveniji. Pristojnosti, ki jih je imel po tem zakonu Zvezni 
sekretariat za ekonomske odnose s tujino, je pri nas prevzelo 
Ministrstvo za zunanje zadeve, na katerega so se prenesle 
pristojnosti za izdajo dovoljenj za kompenzacijske in reek- 
sportne posle, izvozno-uvozno carinjenje blaga, ko blago ne 
gre čez carinsko črto, evidentiranje pogodb o dolgoročni 
proizvodni kooperaciji, izvajanju investicijskih del v tujini, 
pridobitvi in odstopu pravic industrijske lastnine, znanja in 
izkušenj, o zastopanju tujih oseb, konsignaciji in servisu, vpis 
v register predstavništev tujih oseb in ustanavljanje podjetij, 
bank, zavarovalnic in predstavništev v tujini. 

Ministrstvo za zunanje zadeve ugotavlja, da številna od nave- 
denih evidentiranj in dovoljenj pomenijo odvečno administri- 
ranje državnega organa še posebej za tiste posle ali pogodbe, 
za katere je nadzor zagotovljen že preko drugih organov ali 
ustanov kot sta Banka Slovenije (devizno dokumentarna kon- 
trola) ali pa carinski organi. Poleg navedenih dovoljenj in 
evidentiranj, zakon predpisuje tudi že dolgo kritizirano zuna- 
njetrgovinsko registracijo podjetij, ki so jo poznali le sociali- 
stični sistemi in kjer je bila zunanja trgovina obravnavana kot 
neka posebnost in so jo lahko opravljali le določeni gospodar- 
ski subjekti. 

Glede na navedeno ter dejstvo, da je z osamosvojitvijo Slove- 
nije tudi vsa trgovina z drugimi republikami bivše Jugoslavije 
»postala« zunanja trgovina, Ministrstvo za zunanje zadeve 
ocenjuje, da je treba zunanjetrgovinsko poslovanje čimprej 

poenostaviti, ter ukiniti vsa potrebna dovoljenja in evidentira- 
nja. To pa je mogoče le s sprejetjem novega zakona, ki bi 
urejal le tista vprašanja oziroma področja, ki jih je še potrebno 
urejati še naprej. 
Tržno gospodarstvo, vedno bolj prisotna privatna iniciativa 
ter naša usmeritev, da se intenzivneje vključimo v medna- 
rodne ekonomske odnose ter v evropske integracijske pro- 
cese prav tako narekujejo potrebo po večji deregulaciji zuna- 
jije trgovine. 

II. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON 
IN PREDLAGANE REŠITVE 

S predlaganim osnutkom zakona želi predlagatelj poenosta- 
viti zunanjetrgovinsko poslovanje ter odgovornost za poslu 
prenesti na gospodrske subjekte. V zakonu so zadržane tiste 
rešitve iz veljavnega zakona o zunanjetrgovinskem poslova- 
nju, ki jih v tem trenutku ni mogoče ali smotrno spreminjati in 
na novo urejati. Namreč ta zakon predstavlja prehodno rešitev 
in bo postopoma ukinjen. Snov, ki jo ureja ta zakon, in jo bo 
potrebno urejati naprej, se bo urejala v drugih ustreznih 
predpisih, ko se bodo spreminjali ali na novo oblikovali (carin- 
ski, devizni). Tudi zakonodaje zahodnoevropskih držav v svoji 
ureditvi nimajo posebnega zunanjetrgovinskega zakona, tem- 
več urejajo problematiko, ki je pri nas urejena v tem zakonu, 
v večih predpisih (deviznih, carinskih, predpisih o družbah). 

III. FINANČNE POSLEDICE NOVE UREDITVE 

Predlog zakona ne pomeni obremenitve proračuna Republike 
Slovenije, pomeni pa prihranek na času in ne nazadnje tudi 
pri sredstvih za gospodarske subjekte, ki ne bodo več obre- 
menjeni z nekaterimi administrativnimi postopki. Prav tako bo 
Ministrstvo za zunanje zadeve razbremenjeno številnih nalog, 
ker se s tem zakonom ukinjajo. Tudi podzakonski predpisi, ki 
bodo sprejeti na podlagi tega zakona ne predstavljajo 
dodatne finančne obremenitve, ker bodo nadomestili prev- 
zete zvezne podzakonske predpise (ki se že izvajajo) in jih je 
potrebno uskladiti z našo pravno ureditvijo. 
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OSNUTEK ZAKONA o zunanjetrgovinskem poslovanju 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja izvoz in uvoz blaga in storitev, začasen izvoz in 
uvoz blaga in storitev, posebne oblike poslov v zunanji trgo- 
vini ter določa pogoje za opravljanje določenih gospodarskih 
dejavnosti v tujini in opravljanje gospodarskih dejavnosti tujih 
oseb v Sloveniji. 

II. POSEBNE OBLIKE POSLOV V ZUNANJI TRGOVINI 

(Dolgoročna proizvodna kooperacija) 

2. člen 

Podjetje in fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost 
z osebnim delom (v nadaljnjem besedilu: podjetja), lahko 
sklene s tujo osebo pogodo o dolgoročni proizvodni koopera- 
ciji za najmanj tri leta. 

Vrednost izvoza na podlagi pogodbe iz prvega odstavka tega 
člena mora biti najmanj enaka vrednosti uvoza, opravljenega 
na podlagi te pogodbe. 

3. člen 

Z dolgoročno proizvodno kooperacijo je po tem zakonu 
mišljeno dolgoročno sodelovanje podjetij, ki opravljajo proiz- 
vodno dejavnost in tuje osebe, ki je v skupnem programiranju 
razvoja, uvajanju proizvodnje, proizvodnji in medsebojnih 
dobavah proizvodov in njihovih sestavnih delov, in sicer: 

1. dolgoročno sodelovanje, pri katerem si med seboj dobav- 
ljata sestavne dele, ki jih vgrajujeta v iste proizvode ali v proiz- 
vode iste vrste, 
2. dolgoročno sodelovanje, pri katerem tuja oseba dobavlja 
proizvodnemu podjetju sestavne dele proizvoda, proizvodnjo 
podjetje pa dobavlja tuji osebi gotov proizvod, v katerega je 
vgradila te sestavne dele in dele, ki jih je sama izdelala, 
oziroma dolgoročno sodelovanje, pri katerem proizvodno 
podjetje dobavlja tuji osebi sestavne dele proizvoda, tuja 
oseba pa dobavlja njemu proizvode, v katere so vgrajeni 
omenjeni sestavni deli, .. 
3. dolgoročno sodelovanje, pri katerem tuja oseba dobavlja 
proizvodnemu podjetju surovine oziroma polizdelke, proiz- 
vodno podjetje pa dobavlja tuji osebi proizvode, v katere je 
vgradila te surovine oziroma polizdelke, 
4. dolgoročno sodelovanje, pri katerem si med seboj dobav- 
ljata: 
- sestavne elemente sistema oziroma naprave, ki so name- 
njeni za izpopolnitev oziroma dokončanje industrijskih, ener- 
getskih, kmetijskih, prometnih ali drugih sistemov oziroma 
naprav, 
- sestavne elemente (elektronske, pnevmatske, hidravlične, 
precizne mehanike, precizne elektrotehnike ipd.), ki so name- 
njeni za izpopolnitev oziroma dokončanje kontrolnih, regula- 
cijskih, krmilnih in informacijskih sistemov in naprav, 
5. dolgoročno sodelovanje, pri katerem proizvodno podjetje 
dobavlja tuji osebi sestavne elemente sistema oziroma 
naprave, ki so namenjeni za izpopolnitev oziroma dokončanje 
sistema oziroma naprave, ali sestavne elemente (elektronske, 
pnevmatske, hidravlične, precizne mehanike, precizne elek- 
trotehnike ipd.), ki so namenjeni za izpopolnitev oziroma 
dokončanje kontrolnih, regulacijskih, krmilnih in informacij- 
skih sistemov in priprav, tuja oseba pa dobavlja proizvod- 
nemu podjetju gotovo napravo oziroma sistem, v katerega je 
vgradila oziroma vključila sestavne elemente, katere ji je 
dobavilo proizvodno podjetje in elemente lastne proizvodnje, 
6. dolgoročno sodelovanje, pri katerem tuja oseba dobavlja 
proizvodnemu podjetju sestavne elemente sistema oziroma 
naprave iz 5. točke tega odstavka, ki so namenjeni za izpopol- 
nitev oziroma dokončanje sistema oziroma naprave, proiz- 
vodno podjetje pa dobavlja tuji osebi gotovo napravo oziroma 

sistem, v katerega je vgradila oziroma vključila elemente, 
katere ji je dobavila tuja oseba, in elemente lastne proiz- 
vodnje, 
7. dolgoročno medsebojno sodelovanje v proizvodnji in 
dobavi gotovih proizvodov iste vrste. 

4. člen 

Če je bilo blago, ki se izvaža in uvaža na podlagi pogodbe 
o dolgoročni proizvodni kooperaciji, ob sklenitvi te pogodbe 
oziroma njenih spremembah in dopolnitvah razvrščeno med 
blago, ki se prosto izvaža ali uvaža, se do izpolnitve te 
pogodbe prosto izvaža in uvaža. 

Če je izvoz oziroma uvoz blaga, ki se opravlja na podlagi 
pogodbe o dolgoročni proizvodni kooperaciji, urejen s kon- 
tingentom ali dovoljenjem, ga podjetje izvaža oziroma uvaža 
na podlagi soglasja upravnega organa Republike Slovenije 
pristojnega za ekonomske odnose s tujino, ki mora odločiti 
o zahtevi za izdajo soglasja v 30 dneh po njeni vložitvi. To 
soglasje pomeni hkrati določeno pravico do izvoza oziroma 
uvoza na tej podlagi in velja, dokler velja pogodba. 

5. člen 

Pogodba o dolgoročni proizvodni kooperaciji mora biti skle- 
njena v pisni obliki. 

Pogodba iz prvega odstavka tega člena ter njene spremembe 
in dopolnitve se prijavijo upravnemu organu Republike Slove- 
nije pristojnemu za ekonomske odnose s tujino v 30 dneh po 
njenem podpisu oziroma po njeni spremembi in dopolnitvi ter 
postane veljavna z dnem vpisa v register. 

Upravni organ Republike Slovenije pristojen za ekonomske 
odnose s tujino mora pogodbo iz drugega odstavka tega 
člena vpisati v 30 dneh po vložitvi zahteve za vpis. Če 
pogodba v tem roku ni vpisana v register, postane veljavna 
S potekom tega roka. 

(Leasing opreme) 

6. člen 

Podjetje lahko začasno izvozi oziroma uvozi opremo v leasing 
zaradi uporabe v proizvodnji in zaradi opravljanja storitev. 

V leasing pogodbi mora biti naveden rok trajanja leasinga, 
lahko pa se določi, da najemnik leasinga po poteku pogodbe- 
nega roka trajno obdrži začasno izvoženo oziroma uvoženo 
opremo. 

Carinarnica dovoli začasen izvoz oziroma uvoz oziroma uvoz 
opreme v leasing pod pogoji, določenimi s predpisi. Če je 
izvoz oziroma uvoz urejen s kontingentom oziroma dovolje- 
njem, dovoli carinarnica ta izvoz oziroma uvoz, če uvoznik 
razpolaga s kontingentom oziroma dovoljenjem. Če za ta 
uvoz ni zagotovljen kontingent oziroma dovoljenje, sme cari- 
narnica dovoliti začasen uvoz na podlagi soglasja upravnega 
organa Republike Slovenije pristojnega za ekonomske 
odnose s tujino, ki mora odločiti o zahtevi za izdajo soglasja 
v 30 dneh po njeni predložitvi. 

Če je bila oprema ob začasnem izvozu ali uvozu v leasing 
razvrščena med blago, ki se izvaža ali uvaža prosto, se ob 
dokončnem izvozu ali uvozu, izvozi ali uvozi prosto. 

(Maloobmejni promet) 

7.člen 

Maloobmejni promet se opravlja na obmejnem območju 
v skladu s tem zakonom, sklenjenimi meddržavnimi pogod- 
bami in predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona. 
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Z obmejnim območjem je po tem zakonu mišljeno območje, 
določeno z meddržavno pogodbo. 

Če z meddržavno pogodbo ni določeno območje iz drugega 
odstavka tega člena, določi to območje na ozemlju Republike 
Slovenije Vlada Republike Slovenije. 

Izvoz in uvoz blaga v okviru maloobmejnega prometa se 
pravljata v skladu s predpisanimi oblikami izvoza in uvoza, če 
z meddržavno pogodbo ni določeno drugače. 

(Prodaja blaga iz brezcarinskih prodajaln) 

8.čten 

Blago iz brezcarinskih prodajaln se lahko prodaja tujim in 
domačim fizičnim osebam pri odhodu v tujino oziroma pri 
prihodu iz tujine. 

Podjetje lahko v skladu s pogoji in na način, ki ga predpiše 
upravni organ Republike Slovenije pristojen za zunanje 
zadeve, ustanovi posebne brezcarinske trgovine za oskrbova- 
nje tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev v Repu- 
bliki Sloveniji, njim po statusu enakih predstavništev medna- 
rodnih organizacij in mednarodnih organizacij ter imetnikov 
diplomatskih in konzularnih izkaznic, ki jih je izdal pristojni 
organ Republike Slovenije. 

Za hrambo blaga v brezcarinskih prodajalnah se uporabljajo 
predpisi o začasnem uvozu blaga. 

III. POSEBNE DOLOČBE O IZVOZU IN UVOZU 

(Uvoz blaga - vloga tuje osebe) 

9. člen 

Uvoz blaga, ki pomeni vlogo tuje osebe ali povečanje te vloge, 
je prost ne glede na blagovni režim, v skladu s pogodbo 
o ustanovitvi podjetja oziroma pogodbo o vlaganju v podjetje. 

(Uvoz osnovnih sredstev po prenehanju izvajanja 
investicijskih del v tujini) 

10. člen 

Podjetje, ki izvaja investicijska dela v tujini, lahko po končanih 
delih oziroma po prenehanju uporabe prosto uvozi v Slove- 
nijo osnovna sredstva in nadomestne dele za ta sredstva, ki jih 
je nabavilo in uporabljalo za opravljanje poslov iz pogodbe 
o izvajanju investicijskih del v tujini.Motorna vozila, ki jih je 
podjetje uporabljalo kot osnovna sredstva pri izvajanju inve- 
sticijskih del v tujini, se uvažajo pod pogoji, določenimi v 19. 
členu tega zakona. 

Za neamortizirani del vrednosti sredstev in nadomestnih 
delov iz prvega odstavka tega člena se plačajo carina in 
uvozne dajatve v skladu s carinskimi predpisi. 

Podjetje mora pri uvozu sredstev in nadomestnih delov iz 
prvega odstavka tega člena poleg dokazov o nabavi, predlo- 
žiti tudi izjavo poslovodnega organa, da so se ta sredstva 
uporabljala v tujini za izvajanje investicijskih del. 

(Nadomestilo za že izvoženo (uvoženo) blago) 

11. člen 

Podjetje lahko v okviru sklenjenih pogodb o izvozu in uvozu 
izvozi in uvozi blago zaradi nadomestitve prej dobavljenega 
blaga, za katero je bilo komisijsko ugotovljeno, da ni bre- 
zhibno ali da ne ustreza pogodbenim pogojem, in sicer do 
roka, določenega s pogodbo, za odpravo pomanjkljivosti. 

Izvoz in uvoz blaga iz prvega odstavka tega člena sta prosta. 

(Režim izvoza in uvoza blaga iz in v proste in carinske cone) 

12. člen 

Zaradi opravljanja gospodarskih dejavnosti v prosti in carin- 
ski coni lahko podjetje prosto uvaža in izvaža blago in storitve 
v cono ter oskrbuje prevozna sredstva v mednarodnem pro- 
metu. 

Zaradi oplemenitenja se lahko blago iz proste in carinske 
cone začasno prosto uvozi v Republiko Slovenijo pod poseb- 
nim carinskim nadzorstvom, dokler se oplemeniteno blago ne 
vrne v cono oziroma dokler se ne izvozi. 

Za začasni izvoz iz Slovenije v prosto in carinsko cono ter 
začasni uvoz iz proste in carinske cone v Sloveniji se uporab- 
ljata 13. in 14. člen tega zakona. 

IV. ZAČASNI IZVOZ IN UVOZ 

13. člen 

Zaradi opravljanja storitev tujim osebam in uporabe storitev 
tujih oseb ter v drugih primerih, ko se blago izvaža oziroma 
uvaža, s tem da ga je treba obvezno vrniti v določenem roku 
v enakem ali spremenjenem stanju, se lahko blago začasno 
izvaža oziroma začasno uvaža. 

Carinarnica dovoli začasen uvoz in izvoz blaga iz prvega 
odstavka tega člena na način, po postopku in pod pogoji, 
določenimi s carinskimi predpisi. 

Začasno izvoženo blago je treba vrniti v Slovenijo ali 
dokončno izvoziti, začasno uvoženo blago pa je treba vrniti 
v tujino ali dokončno uvoziti ter ocariniti po predpisih, ki 
urejajo izvoz, uvoz, carinjenje tega blaga ter roke začasnega 
izvoza in uvoza. 

14. člen 

Začasno izvoženo oziroma uvoženo blago se lahko uporabi 
samo za namene, za katere je bilo začasno izvoženo oziroma 
uvoženo. 

Začasni izvoz in uvoz blaga sta prosta, ne glede na to, ali je 
blago urejeno s kontingentom ali dovoljenjem. 

15. člen 

Upravni organ Republike Slovenije pristojen za ekonomske 
odnose s tujino lahko določi vrsto in namen začasnega izvoza 
in uvoza ter roke začasnega izvoza in uvoza po namenih, 
lahko pa določi, katero blago se ne sme začasno uvažati. 

V. DRUGE DOLOČBE O IZVOZU IN UVOZU 

(Pogoji, ki jih mora Izpolnjevati blago pri uvozu) 

16. člen 

Blago ki se uvaža, mora ustrezati standardom, tehničnim 
normativom in normam kakovosti, če so za to blago predpi- 
sani standardi, tehnični normativi ali norme kakovosti za 
dajanje blaga v promet oziroma za uporabo na slovenskem 
trgu. 

Blago, za katerega je predpisan postopek obveznega atestira- 
nja, mora biti ustrezno označeno po predhodni pridobitvi 
ustreznega atesta. 

Blago se ne sme uvažati ali začasno uvažati v Slovenijo, če je 
njegovo dajanje v promet prepovedano v državi izvora. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se lahko blago 
začasno uvozi zaradi oplemenitenja, če s tem niso ogroženi 
življenje in zdravje ljudi ter človekovo okolje. 

Prvi odstavek tega člena se ne nanaša na blago, ki se uvaža ali 
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začasno uvaža v carinske in proste cone. 

Pristojen upravni organ Republike Slovenije lahko prepove 
uvoz in tranzit določenega blaga čez območje Republike 
Slovenije ali predpiše pogoje, pod katerimi se tako blago 
lahko uvaža oziroma izvaža, da bi preprečila ogrožanje življe- 
nja in zdravja ljudi ter človekovega okolja. 

(Dan, ko je izvoz (uvoz) opravljen, izvozno-uvozno 
carinjenje) 

17. člen 

Izvoz oziroma uvoz je opravljen, ko je blago ocarinjeno in ko 
je prešlo carinsko črto oziroma ko je storitev opravljena. Dan 
izvoza oziroma uvoza blaga je dan, ko je bilo blago ocari- 
njeno. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko pristojna carinar- 
nica opravi izvozno-uvozno carinjenje, tudi ne da bi blago 
prešlo carinsko črto, če je bila sklenjena pogodba s tujo 
osebo in če se zmanjšajo stroški za prevoz blaga. Za izvozno- 
uvozno carinjenje tega blaga se uporabljajo predpisi, ki se 
nanašajo na izvoz in uvoz blaga, ki je prešlo carinsko črto. 

Funkcionar, ki vodi upravni organ Republike Slovenije pristo- 
jen za ekonomske odnose s tujino, lahko predpiše, kateri dan 
je dan, ko je storitev opravljena, v kolikor to ni razvidno iz 
dokumentov. 

(Listine, ki spremljajo blago pri izvozu in uvozu) 

18. člen 

Če je v pogodbi s tujo osebo ali v mednarodni pogodbi 
določeno, da je treba poslati z blagom, ki se izvaža ali uvaža, 
določena spričevala oziroma določene overjene listine, izda 
oziroma overi ta spričevala oziroma listine upravni organ ali 
druga organizacija razen, če s predpisi za to ni določena 
Gospodarska zbornica Slovenije. 

Če določajo predpisi države, v kateri se bo uporabilo spriče- 
valo oziroma druga listina iz prvega odstavka tega člena, da 
morajo ta spričevala oziroma listine overiti državni organi, jih 
overi upravni organ Republike Slovenije pristojen za zunanje 
zadeve. 

Upravni organ Republike Slovenije pristojen za ekonomske 
odnose s tujino predpiše način izdajanja spričeval in overja- 
nja listin, ki se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu, kaj se 
šteje za blago slovenskega izvora in kdaj je potrebno spriče- 
valo o izvoru blaga, ki se izvaža in uvaža. 

(Uvoz motornih vozil) 

19. člen 

Uvoz rabljenih motornih vozil, ki ne ustrezajo standardom in 
predpisom, ki so usklajeni s pravilniki ECE o homologaciji 
motornih vozil, ni dovoljen. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena , ni dovoljen uvoz 
rabljenih motornih vozil, ki so starejša od trideset mesecev, če 
s tem zakonom ni določeno drugače. 

(Izvoz blaga in storitev brez zaračunavanja protivrednosti 
in uvoz brez plačila protivrednosti) 

20. član 

Podjetje lahko v zvezi z opravljanjem svoje gospodarške 
dejavnosti izvaža blago in storitve brez zaračunavanja proti- 
vrednosti ter uvaža blago in storitve brez plačila protivredno- 
sti, če je to potrebno zaradi preskušanja kakovosti blaga, ki se 
izvaža oziroma uvaža, če je to presežek iz poslov izvoza in 
uvoza blaga, če se to blago uporablja za reklamo pri izvozu 
oziroma uvozu ali če gre za vzorec, projekt in drugo tehnično 
dokumentacijo, ki se pošljejo z izvoženim oziroma uvoženim 
blagom ali so namenjeni za udeležbo na mednarodnih javnih 

licitacijah, če opremlja svoje predstavništvo v tujini, če pošilja 
ali prejema blago v humanitarne, znanstveno-prosvetne, kul- 
turne, zdravstvene in socialne namene, če pošilja ali prejema 
blago kot pomoč za odpravo posledic elementarnih nesreč in 
drugih oblik višje sile, če opravlja ali se zanj opravljajo storitve 
popravil in montaže blaga, ki so povezane z blagom pri izvozu 
oziroma uvozu ter v primerih vzajemnosti z zadevno državo ali 
če je to predvideno z mednarodnimi pogodbami. 

Podjetje lahko dobiva orodje, merilne instrumente in naprave, 
servisna vozila in opremo, ki mu jih pošlje tuja oseba, s katero 
je sklenilo pogodbo o zastopanju, konsignacijskem skladišču 
in opravljanju servisnihtstoritev, in sicer zaradi izvajanja stori- 
tev v okviru sklenjene pogodbe. 

Pravne osebe lahko pošiljajo in prejemajo blago ter spreje- 
majo in opravljajo storitve v humanitarne, znanstveno-pro- 
svetne, kulturne, zdravstvene, socialne, športne, verske in 
druge nekomercialne namene. 

Predstavništva tujih oseb in druge tuje organizacije v Sloveniji 
lahko uvažajo osnovna sredstva in potrošno blago, ki so nujni 
za njihovo delo. 

Izvoz in uvoz oziroma prejemanje in pošiljanje blaga ter spre- 
jemanje in opravljanje storitev iz prvega do četrtega odstavka 
tega člena so prosti. Za izvoz blaga brez zaračunavanja proti- 
vrednosti predloži podjetje sklep poslovodnega organa. 

Pristojni carinarnici se pošlje s carinsko deklaracijo dokaz 
o izvozu brez zaračunavanja protivrednosti oziroma o uvozu 
brez plačila protivrednosti. 

VI. OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI TUJIH 
OSEB V SLOVENIJI 

(Uvoz gospodarskih storitev in opravljanje storitvenih 
dejavnosti tujih oseb v Sloveniji) 

21. člen 

Vlada Republike Slovenije lahko predpiše pogoje za uvoz 
gospodarskih storitev in pogoje, pod katerimi lahko oprav- 
ljajo tuje osebe storitvene dejavnosti v Sloveniji. S predpisi se 
lahko določene storitve tujih oseb izjemoma omejijo zaradi 
varnosti Slovenije, varstva življenja in zdravja ljudi ter člove- 
kovega okolja ter zaradi zaščite določenih gospodarskih in 
družbenih dejavnosti, katerih razvoj je posebno pomemben 
za Slovenijo. 

22. člen 

Tuji razstavljalci lahko prodajajo na mednarodnih sejmih 
v Sloveniji svoje eksponate za domačo valuto. 

VII. OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI 
V TUJINI 

23. člen 

Za ustanovitev podjetja, banke, finančne, zavarovalne in 
pozavarovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: podjetje) 
v tujini, odkup ali povečanje ustanoviteljske vloge v podjetju 
v tujini ter vlaganje v tuja podjetja, lahko domača pravna 
oseba (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) uporabi: 

1) dobiček, ustvarjen v podjetju v tujini, v katerem je kapital- 
sko udeležena 
2) devize, ki jih s krediti pridobi v tujini v skladu z zakonom, ki 
ureja kreditne odnose s tujino 
3) stvari in pravice, izražene v denarju 
4) devize 

Sredstva iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena lahko 
ustanovitelj uporabi na podlagi dovoljenja upravnega organa 
Republike Slovenije pristojnega za finance. 

Zahteva za izdajo dovoljenja iz drugega odstavka tega člena 
mora vsebovati: firmo, sedež in predmet dejavnosti podjetja 
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v tujini, ki se ustanavlja oziroma katerega ustanoviteljski delež 
se odkupuje ali povečuje ter višino sredstev, ki jih domača 
oseba namerava uporabiti. 

24. člen 

Upravni organ Republike Slovenije pristojen za finance izda 
dovoljenje iz drugega odstavka 23. člena, če je ustanovitelj 
poravnal vse davčne obveznosti v Sloveniji, in je v preteklem 
letu posloval pozitivno. 

VIII. PRAVICE FIZIČNIH OSEB 

25. člen 

Domače in tuje fizične osebe lahko prosto prinašajo in preje- 
majo iz tujine oziroma odnašajo in pošiljajo v tujino osebno 
prtljago, predmete za osebne potrebe in potrebe družinskih 
članov (zdravila in medicinske pripomočke, predmete za izo- 
braževanje in razvedrilo); predmete za njihovo gospodinjstvo, 
vozila, in živali, v količinah, ki niso namenjene preprodaji pa 
lahko uvažajo v skladu s predpisi, ki urejajo izvoz in uvoz 
blaga. Predmeti, podedovani v tujini, se lahko prosto prina- 
šajo, odnašajo pa pod pogoji vzajemnosti. Predmeti, določeni 
z meddržavnimi pogodbami, se lahko prosto prinašajo in 
odnašajo v skladu s temi pogodbami. 
Domače in tuje fizične osebe odnašajo in pošiljajo blago 
oziroma predmete, ki imajo zgodovinsko, umetniško ali kul- 
turno vrednost, na podlagi dovoljenja upravnega organa 
Republike Slovenije pristojnega za kulturo. ✓ 

Osebe, ki so bile na začasnem delu v tujini najmanj dve leti 
nepretrgoma oziroma ki so bivale v tujini najmanj štiri leta na 
katerikoli podlagi, ter tuje fizične osebe, ki so dobile držav- 
ljanstvo Republike Slovenije, in tuji državljani, ki so dobili 
pribežališče oziroma dovoljenje za stalno nastanitev v Slove- 
niji,lahko v enem letu po vrnitvi iz tujine, od dneva, ko so 
dobili državljanstvo Republike Slovenije oziroma pribežališče 
ali dovoljenje za stalno nastanitev v Sloveniji, prosto uvozijo 
blago iz tega člena, med drugim tudi motorna vozila, ki niso 
starejša od treh let in ki jih njihovi uvozniki uporabljajo kot 
osebni avtomobil oziroma za opravljanje njihove dejavnosti. 
Ta vozila se ne smejo odtujiti dve leti od dneva uvoza. 

26. člen 

Domače in tuje fizične osebe, ki prihajajo začasno v Slovenijo 
oziroma odhajajo začasno v tujino, lahko začasno prinesejo 
ali prejmejo iz tujine oziroma začasno odnesejo ali pošljejo 
v tujino predmete, ki so jim potrebni med začasnim bivanjem 
v Sloveniji oziroma v tujini. 

Začasno prineseni oziroma odneseni predmeti iz prvega 
odstavka tega člena se smejo uporabljati samo za namene, 
zaradi katerih so bili začasno prineseni oziroma odneseni. 

Domače in tuje fizične osebe morajo po poteku določenega 
roka začasno prinesene oziroma odnesene predmete vrniti 
v Slovenijo oziroma v tujino. 

Pod pogoji, določenimi s tem zakonom in carinskimi predpisi, 
dovoli carinarnica začasno prinašanje oziroma odnašanje 
predmetov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena. 

27. člen 

Tuje fizične osebe, ki začasno bivajo v Sloveniji dlje kot dve 
leti in so začasno uvozile osebno motorno vozilo po 25. členu 
tega zakona, smejo to vozilo pred vrnitvijo v tujino uvoziti 
s plačilom carine in drugih uvoznih dajatev in ga prodati 
v Sloveniji. 

IX. POSPEŠEVANJE IZVOZA BLAGA IN STORITEV 

28. člen 

Izvoz blaga in storitev ter ustvarjanje deviznega priliva, oprav- 
ljanje storitev domačim in tujim osebam v mednarodnem 

prometu in vračilo voznine, plačane na tuji relaciji pri izvozu 
in uvozu blaga iz določenih geografskih območij, se lahko 
spodbujajo s sistemom in mehanizmom vračila davčnih, 
carinskih in drugih dajatev, s kreditno politiko in z drugimi 
ukrepi ekonomske ter razvojne politike. 

Vlada Republike Slovenije lahko predpiše vračilo carinskih, 
davčnih in drugih dajatev ter druge ukrepe iz prvega odstavka 
tega člena. 

Vračila carine, davčnih, carinskih in drugih dajatev izvozni- 
kom, se po predpisih iz drugega odstavka tega člena , uveljav- 
ljajo tudi, kadar se izvoz blaga in storitev plačuje preko 
kontokorentnih ali deviznih računov v tujini. 

29. člen 

Sredstva za vračilo davčnih, carinskih in drugih uvoznih daja- 
tev, za splošno gospodarsko propagando, splošno turistično- 
informativno dejavnost do tujine, gospodarska predstavništva 
v tujini in za uporabo drugih ukrepov iz 28. člena tega zakona 
se določijo v proračunu Republike Slovenije. 

30.člen 

Osnova za obračun vračila davčnih, carinskih in drugih daja- 
tev se določi z uporabo srednjih tečajev tujih valut iz 11. člena 
zakona o deviznem poslovanju, ki veljajo na dan, ko je bilo 
plačilo izvršeno. 

Carinske in druge dajatve za blago, ki se izvaža na kredit, se 
povrnejo po opravljenem izvozu. 

Osnova za obračun vračila davčnih, carinskih in drugih daja- 
tev za storitve domačim osebam v mednarodnem prometu je 
znesek tolarjev, plačan za storitve na tuji relaciji. 

Osnova za obračun vračila carine in drugih dajatev od priliva, 
ustvarjenega od storitev pomorskega in zračnega prometa 
v tujini, je tolarska protivrednost dokončno vnesenih deviz od 
plačanih storitev pomorskega in zračnega prevoza. 

Osnova za obračun vračila carine in drugih dajatev od priliva, 
ustvarjenega z izvajanjem investicijskih del v tujini, je tolarska 
protivrednost dokončno vnesenih deviz od plačanih del v tu- 
jini. 

Upravni organ Republike Slovenije pristojen za finance pred- 
piše na predlog Banke Slovenije metodologijo za ugotavljanje 
zneska tolarjev, ki izvirajo iz zamenjave deviz in se vračuna- 
vajo v osnovo za spodbujanje izvoza storitev. 

X. KONTROLA IN SPREMLJANJE 
ZUNANJETRGOVINSKEGA POSLOVANJA 

31. člen 

Kontrolo zunanjetrgovinskega poslovanja opravljajo upravni 
organi Republike Slovenije za inšpekcijske zadeve, služba 
družbenega knjigovodstva, Banka Slovenije in carinski organi 
v okviru pooblastil, določenih z zakonom, o čemer pošiljajo 
poročila upravnemu organu Republike Slovenije pristojnemu 
za ekonomske odnose s tujino. 

32. člen 

Carinski organi pri carinjenju blaga kontrolirajo, ali dejansko 
stanje blaga, ki se izvozi ali uvozi, ustreza predpisani obliki 
izvoza in uvoza in ali obstaja atest za blago, za katero je 
obvezno atestiranje. Pri opravljanju te kontrole se uporabljajo 
določbe predpisov, ki urejajo opravljanje kontrole pri qarinje- 
nju blaga. 

Funkcionar, ki vodi organizacijo za standardizacijo skupaj 
z Gospodarsko zbornico Slovenije, upravnima organoma 
Republike Slovenije pristojnima za industrijo in za trgovino 
s predpisom o obveznem atestiranju določi proizvode, za 
katere je atestiranje obvezno. 
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XI. ZAČASNI UKREPI 

33. člen 

Za odpravo motenj v zunanjetrgovinski menjavi in plačilni 
bilanci Republike Slovenije lahko sprejme Vlada Republike 
Slovenije začasne ukrepe, in sicer: 1) določi blago in storitve, 
katerih uvoz se opravlja v okviru določenega obsega plačeva- 
nja, ali določi, da se blago in storitve v tujini plačujejo v odvis- 
nosti od ustvarjenega deviznega priliva; 2) predpiše pogoje za 
opravljanje poslov izvoza blaga in storitev, ki se plača z uvo- 
zom blaga in storitev v enaki vrednosti (kompenzacijski posli) 
ter za druge vrste vezanih poslov; 3) predpiše pogoje, pod 
katerimi smejo uvažati fizične osebe, oziroma omeji uvoz 
fizičnim osebam. 

Z motnjami po prvem odstavku tega člena je mišljeno uresni- 
čevanje izvoza in deviznega priliva pod načrtovanim in zmanj- 
šanje deviznih rezerv Republike Slovenije precej pod načrto- 
vano dvomesečno vrednostjo uvoza s konvertibilnega valut- 
nega območja. 

Ukrepi iz prvega odstavka tega člena morajo biti časovno 
omejeni in lahko trajajo do šest mesecev (alternativa: do 
enega leta). Če se motnje, zaradi katerih so bili predpisani, ne 
odpravijo v omenjenem roku, predlaga Vlada Republike Slo- 
venije dodatne ukrepe za odpravo teh motenj in o tem obvesti 
Skupščino Republike Slovenije. 

Pri predpisovanju ukrepov iz prvega odstavka tega člena, 
s katerimi se zmanjšuje obseg uvoza, se zagotovi, da ostane 
podjetjem, katerih izvoz je večji od uvoza, tisti obseg uvoza, ki 
ustreza njihovim potrebam proizvodnje za izvoz. 

XII. KAZENSKE DOLOČBE 

1. Gospodarski prestopki 
34. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 45.000,00 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek podjetje ali druga pravna oseba: 

1) če sklene pogodbo o uvozu ali začasnem uvozu blaga, ki ne 
izpolnjuje pogojev za dajanje v promet oziroma za uporabo na 
slovenskem trgu, ali blaga, katerega dajanje v promet je 
prepovedano v državi izvora, oziroma če uvaža blago 
v nasprotju s predpisom Vlade Republike Slovenije, izdanim 
na podlagi pooblastila (16. člen); 
2) če pri izvozu in uvozu blaga in storitev ne upošteva začas- 
nih ukrepov, sprejetih za odpravo nastalih motenj in škode na 
domačem trgu (33. člen); 
3) če uporablja za ustanovitev podjela v tujini in za povečanje 
ustanoviteljske vloge sredstva, ki niso določena s tem zako- 
nom (23. člen); 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000,00 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v podjetju ozi- 
roma drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

35. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 45.000,00 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek tuja oseba, če opravlja v Sloveniji 
storitve v nasprotju s pogoji, določenimi s tem zakonom ali 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi (21. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000,00 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba subjektov iz 
prvega odstavka tega člena, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

2. Prekrški 

36. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 4.500,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek podjetje oziroma druga pravna oseba: 

1) če pogodbe o dolgoročni proizvodni kooperaciji (prvi in 
drugi odstavek 5. člena) ne sestavi v pisni obliki ali je ne 
prijavi upravnemu organu pristojnemu za ekonomske odnose 
s tujino; 
2) če prekorači predpisani rok za vračilo začasno izvoženega 
oziroma uvoženega blaga (tretji odstavek 13. člena) ali če 
začasno uvozi blago v leasing, brez dovoljenja carinskih orga- 
nov za začasen uvoz (drugi odstavek 13. člena in tretji odsta- 
vek 6. člena) ali če začasno izvoženo ali uvoženo blago 
uporabi za druge namene, ne pa za tiste, zaradi katerih je bilo 
začasno izvoženo oziroma uvoženo (14. člen); 
3) če v nasprotju s tem zakonom in predpisom, izdanim na 
njegovi podlagi, izvaža in uvaža blago brez spričevala ozi- 
roma overjene listine, če je to določeno s predpisom Vlade 
Republike Slovenije; 

Z denarno kaznijo najmanj 2.500,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba v podjetju oziroma drugi 
pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

37. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek domača fizična ali tuja fizična oseba: 

1) če prinese iz tujine predmete v nasprotju s tem zakonom 
(25. člen); 
2) če odtuji začasno izvoženo blago oziroma če da začasno 
uvoženo blago drugemu v uporabo ali ga uporabi v druge 
namene, ne pa za namene, zaradi katerih je bilo začasno 
izvoženo oziroma uvoženo, ali če začasno uvoženega ali 
prinesenega blaga v Slovenijo ne vrne v tujino (26. člen). 

38. člen 

Za prekrške iz tega zakona se izreče poleg denarne kazni tudi 
varstveni ukrep odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni ali 
namenjeni za storitev prekrška ali so nastali z njegovo stori- 
tvijo. 

39. člen 

Če se blago, ki je predmet prekrška iz 37. člena tega zakona, 
ne najde, se storilcu prekrška zaračuna njegova vrednost, ki 
pomeni po carinskih predpisih carinsko osnovo. 

Šteje se, da blago ni najdeno, če ga iz kakršnihkoli razlogov ni 
mogoče odvzeti osebi, ki ga ima. 

Za vrednost nenajdenega blaga so storilci prekrška solidarno 
odgovorni. 

Blago, ki je predmet prekrška iz tega zakona, za katerega je 
predpisan varstveni ukrep odvzema blaga, se lahko da pod 
carinski nadzor, dokler ni končan postopek za prekršek. 

40. člen 

Postopek za prekrške v zvezi s prekrški iz 1. in 3. točke prvega 
odstavka 36. člena tega zakona vodi na prvi stopnji Republiški 
devizni inšpektorat, za prekrške iz 2. točke prvega odstavka 
36. člena ter iz 1. in 2. točke prvega odstavka 37. člena tega 
zakona pa carinarnica. 

O pritožbi zoper odločbo Republiškega deviznega inšpekto- 
rata in zoper odločbo carinarnice odloča Republiški senat za 
prekrške. 

41. člen 

Postopka za prekršek iz tega zakona ni mogoče začeti, ko 
potečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen. 

42. člen 

Uvoz in izvoz po pogodbah o dolgoročni proizvodni koopera- 
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ciji, ki so bile sklenjene in odobrene do uveljavitve tega 
zakona, sta do izteka pogodb prosta. 

43. člen 

Za leto 1992 je z motnjami v zunanjetrgovinski menjavi in 
plačilni bilanci Slovenije po drugem odstavku 33. člena tega 
zakona mišljeno uresničevanje izvoza in deviznega priliva pod 
načrtovanim, kar ima za posledico zmanjšanje deviznih rezerv 
pod višino mesečne vrednosti načrtovanega uvoza. 

44. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati 
zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju (Ur. list SFRJ, št. 63/ 
89 in 11/91), uredba o zastopanju tujih oseb v Jugoslaviji (Ur. 
list SFRJ, št. 75/89), odlok o poslih posredovanja v zunanjetr- 
govinskem prometu (Ur. list SFRJ, št. 75/89), odlok o kompen- 
zacijskih poslih s tujino (Ur. list SFRJ, št. 75/89), odlok o vrsti 
stroškov, ki jih lahko tuji razstavljalci plačajo z dinarji, ustvar- 
jenimi s prodajo eksponatov na mednarodnih sejmih v Jugo- 
slaviji (Ur. list SFRJ, št. 75/89), odlok o vračilu carinskih, 
davčnih in drugih dajatev ter o drugih ukrepih za spodbujanje 
izvoza (Ur. list SFRJ, št.74/89, 88/89, 3/90, 17/90, 28/90, 41/90, 
63/90 in 15/91) odredba o dnevu, ko je storitev v zunanjetrgo- 
vinskem prometu opravljena (Ur. list SFRJ, št. 75/89) in odlok 
o metodologiji za ugotavljanje zneska dinarjev, ki izvirajo iz 

zamenjave deviz in se vračunavajo v osnovo za pospeševanje 
izvoza storitev (Ur. list SFRJ, št. 82/89). 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se uporabljajo 13., 14., 
15., 16., 17., 18., 19. in 20. člen zakona o zunanjetrgovinskem 
poslovanju (Ur. list SFRJ, št. 63/89 in 11/91) do uveljavitve 
zakona o trgovini ter 54. člen zakona o zunanjetrgovinskem 
poslovanju in predpis izdan na njegovi podlagi do uveljavitve 
zakona o gospodarskih družbah. 

45. člen 

Upravni organ Republike Slovenije pristojen za ekonomske 
odnose s tujino izda predpis iz 18. člena ter Upravni organ 
Republike Slovenije pristojen za finance predpis iz 30. člena 
tega zakona najkasneje v enem mesecu od uveljvitve tega 
zakona. 

Do uveljavitve predpisov iz prvega odstavka tega člena, se 
uporabljata uredba o izdajanju spričeval in overjanju listin, ki 
se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu (Ur. list SFRJ, št. 75/ 
89 in 26/90) in sklep o načinu izdajanja in overjanja spričeval 
in listin, ki spremljajo blago pri izvozu ali uvozu (Ur. list SFRJ, 
št. 3/90). 

46. člen 

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

Zakon ureja le tista vprašanja, ki jih je potrebno urejati tudi 
v tržnem sistemu gospodarjenja. Zakonodaje zahodnoevrop- 
skih držav v svoji ureditvi nimajo posebnega zunanjetrgovin- 
skega zakona temveč urejajo problematiko, ki je pri nas 
predmet urejanja v zunanjetrgovinskem zakonu, v drugih 
predpisih (carinskih, deviznih, predpisih o družbah). Ta zakon 
ne predstavlja dolgoročne ali trajne rešitve temveč bo posto- 
poma ukinjen. 
Snov, ki jo sedaj ureja ta zakon in jo bo potrebno urejati še 
naprej, pa se bo urejala v drugih predpisih, ko se bodo 
spreminjali ali na novo oblikovali. 

Namen zakona je, da se že sedaj čimbolj poenostavi zunanje- 
trgovinsko poslovanje, to pa je mogoče doseči le na ta način, 
da se sprejme nov zunanjetrgovinski zakon in preneha veljati 
zvezni zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju, ki smo ga ob 
osamosvojitvi prevzeli v naš pravni sistem. 
V poglavju »Posebne oblike poslov v zunanji trgovini« zakon 
ureja le tista vprašanja, za katera predlagatelj ocenjuje, da jih 
je v tej fazi še potrebno urejati bodisi zato, ker predstavljajo 
izjemo od splošnih pravil v trgovini, ki načeloma in instituci- 
onalno naj ne bi ločevala notranje in zunanje trgovine. 
Na podlagi navedenega ostajajo predmet zakonskega ureja- 
nja dolgoročne proizvodne kooperacije s tujino. Zakon tudi 
definira dolgoročno proizvodno kooperacijo, kar naj bi 
podjetjem služilo kot vodilo in pomoč pri sklepanju tovrstnih 
pogodb. Ta potreba se kaže predvsem v tem, da se lahko 
upravni organi pri zagotavljanju pravne varnosti oziroma 
nespremenjenih pogojev poslovanja v času izvajanja dolgo- 
ročne proizvodne kooperacije kot je npr. zagotavljanje uvoz- 
nih kontingentov, če je predmet pogodbe menjava blaga, ki je 
na režimu kontingenta ali pa plačevanje preko kontokorent- 
nega računa, oprejo na jasno določeno definicijo. Tako se 
nespremenljivost pogojev poslovanja zagotavlja le registrira- 
nim pogodbam, ki ustrezajo kriterijem definicije, vse ostale 
pogodbe pa se lahko sklepajo in izvajajo v skladu z zakonom 
o obligacijah in po predpisih, ki urejajo uvoz in plačevanje 
s tujino. Nadalje zakon v tem poglavju ureja nekatere poseb- 
nosti v poslih s tujino kot je začasni uvoz opreme v zakup 
(leasing), maloobmejni promet in pri prodaji blaga iz brezca- 
rinskih prodajaln. Te posebnosti se urejajo s tem zakonom na 
enak način kot doslej in sicer do ustrezne ureditve v novem 
carinskem zakonu ali podzakonskih aktih na osnovi novega 
carinskega zakona. 

V poglavju "Posebne določbe o izvozu in uvozu« zakon pov- 

zema nekatere dosedanje posebne zakonske rešitve, ki so 
potrebne v zvezi z uvozom in izvozom pri nekaterih poslih kot 
npr. prost uvoz blaga, ki predstavlja vložek tujega vlagatelja, 
prost uvoz opreme, ki je bila uporabljena za izvajanje investi- 
cijskih del v tujini, ter posebne določbe o režimu izvoza in 
uvoza blaga iz in v proste in carinske cone. Tudi te rešitve 
namerava predlagatelj v bodoče urediti v novem carinskem 
zakonu, v tem zakonu pa le do njegove uveljavitve. Zakon 
ureja možnost odpiranja, poleg brezcarinskih prodajaln, tudi 
brezcarinskih trgovin za oskrbovanje tujih diplomatskih in 
konzularnih predstavnštev, mednarodnih organizacij ter imet- 
nikov diplomatskih in konzularnih izkaznic. Spremenjen med- 
narodno politični položaj Republike Slovenije narekuje 
potrebo po organiziranju ustrezne preskrbe tovrstnih pred- 
stavništev in organizacij ter oseb. 

Nadalje zakon v poglavjih »Začasni izvoz in uvoz« in »Druge 
določbe o izvozu in uvozu« povzema dosedanje določbe 
glede začasnega izvoza in uvoza pri čemer se tudi odstranju- 
jejo dosedanje omejitve pri tovrstnem uvozu in izvozu za 
zasebnike. Predlagatelj meni, da je potrebno, do jasnejše in 
popolnejše zakonodaje na področju standardizacije, atestov 
in tehničnih normativov ter norm kakovosti v tem zakonu 
zadržati določilo, da mora uvoženo blago ustrezati predpisa- 
nim pogojem s tega področja. Predlagatelj v tem delu zakona 
predlaga določbo, s katero bi se omogočil uvoz tudi starih 
vozil, ki niso starejša od dveh letin pol in ustrezajo predpisa- 
nim standardom in tehničnim normam. 
V poglavju »Opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini« pa 
zakon opredeljuje le vire sredstev, ki se lahko, uporabijo za 
vlaganje v oblike opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini 
ter kontrolo iznosa sredstev za vlaganja v tujino. Večina držav 
(tudi z razvitim tržnim gospodarstvom) na nek način kontro- 
lira odliv kapitala v tujino bodisi, da izdajajo dovoljenja za 
iznos ali pa ga le evidentirajo. Zakon predvideva, da dovolje- 
nje za iznos sredstev izda upravni organ pristojen za finance 
ob pogoju, da je domača oseba poravnala svoje obveznosti 
do države in da posluje pozitivno. 
V poglavju »Začasni ukrepi« je zakon za preostale blagovne 
kompenzacije s tujino (poleg kooperacij) predvidel, da lahko 
Vlada Republike Slovenije predpiše pogoje za opravljanje teh 
poslov, če pride do plačilno-bilančnih motenj v državi ali do 
neuravnovešene zunanjetrgovinske menjave. S tem zakonom 
se torej ti posli sproščajo, niso več potrebna dovoljenja, 
vendar pa mora imeti vlada možnost ukrepanja, če bi ti posli 
dosegli takšen obseg v okviru celotne zunanjetrgovinske 
menjave, da ogrozijo devizno likvidnost države. 



Predlog za izdajo zakona o PROSTIH CONAH z osnutkom zakona 

- ESA 580 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za pomorstvo 
vlaga: 
PREDLOG ZA IZDAJO. ZAKONA O PROSTIH CONAH 
Z OSNUTKOM ZAKONA 
in ga pošiljajo v obravnavo na podlagi 265., 266. in 267. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi 
z 2. odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 
Člani Komisije Skupščine Republike Slovenije za pomor- 
stvo predlagajo Skupščini Republike Slovenije, da na pod- 
lagi drugega odstavka 265. členah poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z 2. odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije krati 
obravnava in sprejme predlog za izdajo zakona z osnut- 
kom zakona iz naslednjih razlogov: 
- nujnost nove pravne rešitve prostih con, 
- uvedba spodbudnejše možnosti vlaganja kapitala v pro- 
ste cone, 

- veliko zanimanje domačih in tujih vlagateljev za vlaga- 
nja v slovenske proste cone, 
- vlagatelji pogojujejo vlaganja v slovenske proste cone 
s liberalnejšo pravo ureditvijo prostih con, 
- neučinkovit in nespodbuden sistem prostih con po 
pozitivnem pravu, 
- uvajanje pravno liberalneje urejenih prostih con v Repu- 
bliki Sloveniji bo pomenilo gospodarski razvoj ne le kraja 
v katerem bo prosta cona, ampak celotnega slovenskega 
gospodarstva. 

Obveščajo, da bodo kot predstavniki predlagateljev sode- 
lovali pri delu Skupščine Republike Slovenije naslednji 
člani Komisije Skupščine Republike Slovenije za pomor- 
stvo : 

- Pregel Žare, poslanec DPZ 
- Danijel Starman, poslanec ZO 
- Marjan Stare, poslanec ZZD. 

Predlog za izdajo zakona o prostih conah z osnutkom zakona 
bosta obravnavala Odbor za splošno gospodarske zadeve kot 
matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. Odbor 
bo zakon obravnaval predvidoma v drugi polovici aprila 
letos. 
Pred za obravnavo predloga za izdajo zakona o prostih conah 
z osnutkom zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor 
občin in zbor združenega dela. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o prostih conah 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Carinske cone so bile kot izvozno proizvodno naravnava 
področja s posebnimi olajšavami v jugoslovanski zakonodaji 
prvič urejene konec leta 1985 z zakonom o carinskih conah in 
z zakonom o posebnih pogojih za opravljanje zunanjetrgovin- 
skega prometa v carinskih conah. Njihovo urejanje je bilo 
v izključni pristojnosti federacije. Kasnejšim, nekajkratnim 
spremembam te zakonodaje je v začetku leta 1990 sledil 
sprejem zakona o prostih in o carinskih conah (Ur. I. SFRJ, št. 
3/90). Le-ta je ločil z zakonom iz leta 1985 vpeljan enoten 
pojem carinske cone, ki je bila namenjena tako opravljanju 
proizvodnje in storitev za izvoz, kot tudi drugim dejavnostim, 
ki so sicer običajne v blagovno transportnih centrih in carin- 
skih skladiščih v dve vrsti con: proste cone kot izvozno 
proizvodne in storitvene cone, ki v bistvu opravljajo vlogo 
carinskih skladišč in distribucijskih centrov pod ugodnejšimi 
pogoji glede carinskega postopka in carinskega nadzora. Ta 
zakon ne ureja posebnih pogojev za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti v prostih conah, ampak so le-ti urejeni v več različ- 
nih zakonih s področja zunanjetrgovinskega in deviznega 
poslovanja, v carinskem zakonu in v davčnih zakonih. 

Republika Slovenija je s sprejemom ustavnega zakona za 
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republike Slovenije prevzela v smiselno uporabo do 
izdaje ustreznih lastnih predpisov tudi že omenjeni zakon 
o prostih in o carinskih conah, poleg tega pa tudi zakon 
o zunanjetrgovinskem poslovanju in carinski zakon. Sloven- 
ski zakon o deviznem poslovanju pa določa tudi nekatere 
ugodnosti za proste cone. S prevzemom uporabe omenjenih 
zakonov so bile tudi pristojnosti zveznih organov po tem 
zakonu v celoti prenešene na ustrezne republiške organe, 
sama ureditev prostih con pa je ostala vsebinsko nespreme- 
njena. 

V Sloveniji deluje šest carinskih con (v Celju, Kopru, Ljubljani, 
Mariboru, Novi Gorici in v Sežani), ki so bile vse ustanovljene 
v skladu z zakonom o carinskih conah iz leta 1985 in zato 
opravljajo poleg proizvodnje blaga in storitev za izvoz, tudi 
skladiščno pretovorne in druge po zakonu dovoljene dejavno- 
sti. V skladu z zakonom o prostih in o carinskih conah bi 
morale te cone uskladiti svojo organizacijo in delovanje 
z določili tega zakona do leta 1993, če bi se opredelile za 
opravljanje proizvodnje in storitev za izvoz, zunanjetrgovin- 
skega in finančnega poslovanja in do leta 1991, če bi se 
orientirale samo v opravljanje skladiščno pretovornih dejav- 
nosti in dejavnosti carinskih skladišč. 

S protokolom o prosti coni kot sestavnim delom Osimskih 
sporazumov je predvidena ustanovitev skupne proste cone 
RS z Republiko Italijo, ki jo je podprla tudi EGS in predvidela 
celo možnost liberaliziranega uvoza iz te cone na celotno 
območje Skupnosti. Skupna prosta cona doslej še ni bila 
realizirana, saj jo italijanska stran že dolgo šteje za preživel 
projekt, vendar pa predstavlja pogodbeno obveznost, ki bo 
Slovenijo s prevzemom Osimskih sporazumov, obvezovala 
tudi po njeni osamosvojitvi. To cono, ki je sedaj urejena v že 
omenjenem zakonu o prostih in carinskih conah, bo glede na 
njen poseben meddržavni status treba urediti posebej, 
odvisno od oblike, v kateri bo zaživela. 

« 
Nekatera določila zakona o prostih conah so nerealna in 
nesprejemljiva in omenogočajo, da bi slovenske carinske 
cone dejansko zaživele. Gre predvsem za določbo, ki predvi- 
deva kriterij letnega obveznega izvoza, ki se mora ustvariti 
v prosti coni (30 mil USD) in ga vsaj v začetku delovanja cone 
in ob nepopolni izkoriščenosti njenih kapacitet in zmogljivosti 
ni mogoče realizirati ter za določilo o obveznem prenehanju 
cone, če se med delom proste cone ugotovi, da so prenehali 
pogoji za delo te cone, kar je seveda v nasprotju z zakonom 
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o podjetjih in ustvarja dvome glede zanesljivosti naložb v coni 
ter odvrača potencialne, predvsem tuje vlagatelje v cono. 

Glede na to, da je bilo že ob odločitvi, da se jugoslovanski 
zakon o prostih in o carinskih conah začasno prenese v slo- 
vensko pristojnost, jasno, da gre za prehodno rešitev, ki naj bi 
bila čimprej nadomeščena s pripravo novega, bolj liberal- 
nega, tržno usmerjenega zakona o prostih conah, kjer bodo 
tudi dosedanji administrativni postopki pri ustanavljanju in 
organaizaciji prostih con skrčeni na najmanjši možni obeg in 
ki bo omogočil dejansko zaživetje tudi že obstoječim carin- 
skim conah v Sloveniji. 

II. TEMELJNA NAČELA NA KATERIH TEMELJI ZAKON 

Zakon o prostih conah mora temeljiti na naslednjih načelih: 

- proste cone bi morale biti v osnovi usmerjene v izvoz in 
povečanje deviznega priliva, namenjene pa bi bile tako 
izvozni proizvodnji in storitvam kot različnim oblikam zauna- 
njetrgovinskega poslovanja s tujino, vključno s finančnimi in 
bančnimi posli ter zavarovalništvom, poleg tega pa tudi kla- 
sičnim distribucijskim in skladiščno pretovornim dejavno- 

OSNUTEK ZAKONA o prostih conah 

TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja ustanavljanje prostih con in določa posebne 
pogoje za opravljanje gospodarskih dejavnosti v njih. 

2. člen 

Prosta cona je del carinskega območja Republike Slovenije, 
ki je posebno ograjen in označen, in v katerem se opravljajo 
gospodarske dejavnosti določene s tem zakonom. 

V prosti cono veljajo prepisi Republike Slovenije, razen če ni 
s tem zakonom izrecno drugače določeno. 

USTANAVLJANJE IN ORGANIZACIJA PROSTIH CON TER 
DEJAVNOSTI, KI SE LAHKO OPRAVLJAJO V PROSTI CONI. 

3. člen 

Prosta cona se lahko ustanovi na območju kraja, ki ima 
pristanišče ali letališče, odprto za mednarodni javni promet 
ali blagovno-transportni center ter ob mednarodni magi- 
stralni cestni oz. železniški povezavi. 

Prosta cona je lahko sestavljena iz več ločenih delov. 

4. člen 

Prosto cona lahko ustanovi domača pravna oseba (v nadalj- 
njem besedilu: ustanovitelj). 

Ustanovitelj proste cone zagotovi sredstva za ustanovitev in 
začetek dela cone, ustrezne organizacijske, prostorske, ener- 
getske, ekološke, tehnične in druge pogoje za opravljanje 
dejavnosti v coni in sprejme akt o njeni ustanovitvi. 

Akt o ustanovitvi proste cone vsebuje: 

1. Ime ustanovitelja cone, 
2. Ime proste cone, 
3. Območje proste cone, 
4. Dejavnosti, ki se bodo opravljale v prosti coni. 

stim, ki se sicer opravljajo v blagovno - transportnih centrih, 
carinskih skladiščih in carinskih prodajalnah in so značilne za 
številne proste cone v svetu, 
- vse slovenske proste cone bodo imele enak položaj in bodo 
uživale enake ugodnosti, proste cone pa morajo vsem uprab- 
nikom zagotoviti enakopravnost, 
- proste cone morajo uživati take ugodnosti in spodbude, da 
bodo kar v največji možni meri pritegnile domače in tuje 
vlagatelje tudi v pogojih bolj liberalnega gospodarskega 
sistema in morajo biti konkurenčne drugim evropskim 
conam, kar jim že vnaprej zagotavlja njihov geografski po- 
ložaj, 
- že ustanovljenim prostim conam v Republiki Sloveniji bo 
zagotovljeno nemoteno nadaljnje delovanje in določen rok za 
postopno prilagoditev novi zakonodajni ureditvi, 
- zakon bo poleg ustanovitve in organizacije prostih con 
urejal tudi vse pogoje za opravljanje gospodarskih dejavnosti 
v prostih conah, vključno z olajšavami in oprostitvami glede 
na splošni gospodarski režim, 
- glavni namen zakona je spodbuditi ustvarjanje deviznega 
priliva in povečanje izvoza z večjim vključevanjem sloven- 
skega gospodarstva v svetovne tokove, z večjo pritegnitvijo 
tujega kapitala in tehnologije ter pospešitev sodelovanja 
s tujimi partnerji. 

5. člen 

Ustanovitelj proste cone vloži pri republiškem upravnem 
organu, pristojnemu za gospodarske odnose s tujino, zahtevo 
za izdajo soglasja za ustanovitev proste cone. 

K zahtevi iz prejšnega odstavka tega člena priloži akt o usta- 
novitvi proste cone, dokazila o zagotovitvi organizacijskih, 
prostorskih, energetskih, ekoloških in tehničnih pogojev za 
delo proste cone in pogojev za delo carinske službe v prosti 
coni. 

Republiški upravni organ, pristojnemu za gospodarske 
odnose s tujino, obvesti Vlado Republike Slovenije o vloženi 
zahtevi za izdajo soglasja za ustanovitev proste cone, če je 
ustanovitelj zadostil pogoje določenih v 8.členu tega zakona. 

6. člen 

Vlada Republike Slovenije lahko izda v 30 dneh na predlog 
republiškega upravnega organa, pristojnega za gospodaske 
odnose s tujino, soglasje za ustanovitev proste cone. 

Če Vlada Republike Slovenije v 30 dneh ne izda soglasja za 
ustanovitev proste cone, lahko ustanovitelj proste cone vloži 
tožbo zoper Republiko Slovenijo pri rednem sodišču. 

7. člen 

Ustanovitelj proste cone določi pogoje pod katerimi se 
območje cone uporablja za opravljanje dejavnosti v njej, 
določi notranji red in predpiše ukrepe varstva pri delu in 
delovnega okolja v prosti coni. 

Akt, s katerim se določijo pogoji iz prejšnjega odstavka tega 
člena, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

8. člen 

Prosta cona mora biti ograjena in označena. 

Prosta cona oz. njen del mora biti ograjen tako, da je promet 
blaga iz cone oz. v njo mogoč samo skozi določene izhode oz. 
vhode. Ograja in vhod v prosto cono morajo biti osvetljeni. 
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Ustanovitelj proste cone mora zagotoviti na območju proste 
cone delovne prostore za potrebe carinske službe. 

9. člen 

Prosta cona lahko začne z delom, ko posebna komisija ugo- 
tovi, da so izpolnjeni pogoji za začetek delovanja proste cone 
in je Vlada Republike Slovenije izdala soglasje za ustanovitev 
proste cone (prvi odstavek 6. člena tega zakona). 

Komisija iz prejšnjega odstavka izdaja obratovalna dovoljenja 
za delo prostih con. 

Komisijo iz prvega odstavka tega člena imenuje funkcionar 
republiškega upravnega organa, pristojnega za gospodarske 
odnose s tujino. 

Člani komisije iz prejšnega odstavka tega člena so predstav- 
niki pristojnih republiških upravnih organov, lokalne skupno- 
sti in ustanovitelja cone. 

10. člen 

Ustanovitelj proste cone določi pogoje, pod katerimi lahko 
vstopajo nezaposlene osebe v prosto cono. 

Za osebe iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo ukrepi 
carinskega nadzora za prehod oseb čez carinsko črto. 

11. člen 

V prosti coni se lahko proizvaja blago in opravljajo storitve, 
opravljajo posli zunanjetrgovinskega prometa, bančni in 
drugi finančni posli, posli premoženjskega in osebnega zava- 
rovanja in pozavarovanja. 

V prosti coni se lahko opravlja promet blaga na debelo, za 
uporabnike cona pa tudi na drobno. 

Dejavnost iz prvega in drugega odstavka tega člena ne sme 
ogrožati zdravega življenskega okolja. 

Gospodarske dejavnosti iz tega člena zakona se v coni oprav- 
ljajo prosto v skladu s sklenjenimi pogodbami, če ni drugače 
urejeno s tem zakonom. 

12. člen 

Domače blago, ki ni namenjeno izvozu, je le izjemoma možno 
ob soglasju carinarnice uskladiščiti v prosti coni. 

Carinarnica ne more dovoliti uskladiščenje blaga, določenega 
v prejšnem odstavku tega člena, če bi le to otežilo kontrolo 
poslovanja v prosti coni. t 

Blago iz prvega odstvka tega člena je potrebno za v tem členu 
določeno uskladiščenje posebej evidentirati. 

13. člen 

Uporabniki proste cone so lahko poleg ustanovitelja domače 
in tuje pravne ter fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko 
dejavnost (v nadaljnem besedilu uporabnik). 

Uporabnik opravlja gospodarsko dejavnost v prosti coni na 
podlagi pogodbe, ki jo sklene z ustanoviteljem proste cone. 

POSEBNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTI V PROSTI CONI 

14. člen 

Uporabnik cone lahko prosto uvaža in izvaža blago iz in 
v prosto cono ter prosto opravlja storitve v prosti coni. 

Za izvoz in uvoz blaga ter storitve iz prejšnjega odstavka ne 
veljajo omejitve zunanjetrgovinske in devizne zakonodaje. 

15. člen 

Za izvoz in uvoz blaga in storitev iz prejšnjega člena tega 
zakona se ne plača carina, druge uvozne dajatve ter prometni 
davek. 

16. člen 

Uporabnik cone lahko začasno iznese blago iz proste cone 
zaradi preizkušanja, testiranja, oplemenitenja (predelava, 
dodelava in obdelava), vgradnje in popravila, kot tudi za 
marketinško predstavitev. 

Po preteku normalnega časa za dejavnost iz prvega odstavka 
tega odstavka tega člena, mora uporabnik proste cone vrniti 
tako iznešene predmete v prosto cono. 

Uporabnik mora iznos in vnos blaga iz prejšnjega odstavka 
tega člena vsakič prijaviti carinarnici. 

Za iznošeno blago po tem členu ni potrebno predložiti 
bančne garancije oz. plačati varščine. 

Uporabniku proste cone ni potrebno plačati carine za upo- 
rabo iznešenega blaga. 

17. člen 

Uporabnik proste cone prijavi pri carinarnici vsak vnos blaga, 
ki ga potrebuje za proizvodnjo, uporabo, porabo in prodajo 
znotraj cone. 

Uporabnik proste cone mora priložiti seznam blaga iz prvega 
odstavka tega člena. 

Če se blago, ki je bilo v cono vnešeno v smislu prejšnjega 
odstavka tega člena, v cfeloti ali po delih vrača v cono, carinar- 
nica na podlagi seznama iz prejšnjega odstavka razdolži upo- 
rabnika cone. 

18. člen 

Proizvajalec lahko blago, proizvedeno ali oplemeniteno 
v coni, da v promet na domače tržišče potem, ko je poravnal 
obveznosti (plačal carino in druge uvozne dajatve, prometni 
davek za surovine, reproduckijski material oz. dele, uvožene 
in uporabljene pri proizvodnji tega blaga) in izpolnil ostale 
pogoje, določene s predpisi, ki urejajo uvoz blaga. 

19. člen 

S pogodbami o vlaganju tujih sredstev, o proizvodni koopera- 
ciji in o drugih oblikah poslovnega sodelovanja, s pogodbo 
o kompenzacijskih in reeksportnih poslih, zastopanju, kon- 
signacijski prodaji in o drugih zunanjetrgovinskih poslih 
domače in tuje osebe prosto urejajo svoje medsebojne 
poslovne odnose v coni. 

O sklenitvi navedenih pogodb mora uporabnik cone obvestiti 
republiški upravni organ, pristojen za gospodarske odnose 
s tujino, v 15-dneh po sklenitvi pogodbe ter mu dostaviti njen 
izvirnik in prevod. ' 

V roku 15 dni mora uporabnik cone obvestiti pristojni upravni 
organ tudi o spremembi in prenehanju veljavnosti pogodbe iz 
prvega odstavka tega člena. 

20. člen 

Tuja oseba lahko v prosti coni ustanovi lastno podjetje za 
opravljanje vseh gospodarskih dejavnosti, z izjemo proizvod- 
nje in prometa oborožitvenih sredstev in vojaške opreme, na 
način in pod pogoji, pod katerimi lahko domača oseba usta- 
novi podjetje. 

O ustanovitvi lastnega podjetja mora tujec obvestiti v 15-dneh 
republiški upravni ogran, pristojen za gospodarske odnose 
s tujino, ter mu dostaviti akt o ustanovitvi podjetja v izvirniku 
in prevodu. 
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Će republiški upravni organ, pristojen za gospodarske 
odnose s tujino, ugotovi, da je akt v nasprotju s predpisi 
Republike Slovenije, izda odločbo, s katero akt zavrne. Če 
odločba ni izdana v 15-dneh od prejema akta, se šteje, da je 
akt v skladu s predpisi. 

Zoper odločbo, s katero se akt o ustanovitvi podjetja zavrne, 
je možna pritožba na Vlado Republike Slovenije v 15-dneh od 
njene vročitve. 

V roku 15 dni mora tuja oseba obvestiti republiški upravni 
organ, pristojen za gospodarske odnose s tujino, tudi o spre- 
membi akta o ustanovitvi in drugih statusnih spremembah 
podjetja iz prvega odstavka tega člena. 

21. člen 

Plačevanje v tujino in izterjava plačil iz tujine v okviru dejav- 
nosti v prosti coni sta prosta in se opravljata v skladu s pogod- 
benim rokom. 

Uporabnik proste cone lahko za opravljanje dejavnosti v pro- 
sti coni odpre devizni račun pri domači banki, pooblaščeni za 
posle s tujino ali pri tuji banki. 

Imetnik deviznega računa prosto razpolaga z devizami iz 
prejšnjega odstavka. 

Omejitve, določene s predpisi o deviznem poslovanju, ne 
veljajo za devizno poslovanje v prostih conah. 

22. člen 

Cene blaga in storitev v prosti coni, kot tudi cena najema, so 
lahko določene tudi v tuji valuti. 

Plačila blaga in storitev določene v tuji valuti, se opravljajo 
v tuji valuti. 

23. člen 

Uporabnik proste cone plačuje predpisane davke in prispevke 
iz osebnega dohodka. 

Nadomestila za uporabo in spremembo namembnosti stavb- 
nega zemljišča poravna ustanovitelj cone. 

24. člen 

Tuja oseba ima lastninsko pravico na nepremičnini v prosti 
coni dokler opravlja v njej gospodarsko dejavnost. 

CARINSKI POSTOPEK IN NADZOR V PROSTI CONI 

25. člen 

Carinarnica v prosti coni opravlja carinski nadzor na vhodnih 
in izhodnih mestih proste cone ali njenega dela. 

Carinarnica ali drug pristojni organ lahko zahteva, da ji upo- 
rabnik cone omogoči carinski ali drug nadzor tudi drugod 
v prosti coni. 

26. člen 

Uporabnik proste cone mora zaradi carinskega nadzora voditi 

evidenco o blagu: 

- ki se vnaša v prosto cono: 
- o blagu, ki se iz proste cone iznaša; 
- o blagu, ki se v prosti coni skladišči 
- ter o spremembah na blagu v prosti coni. 

Uporabnik vodi evidenco o blagu kronološko na podlagi 
podatkov iz dokumentov, ki spremljajo blago pri izvozu in 
uvozu. 

Funkcionar reubliškega upravnega organa pristojnega za 
carino, predpiše način vodenja evidence iz prejšnjega 
odstavka tega člena in ukrepe carinskega nadzora v prosti 
coni. 

27. člen 

Blago, ki se vnaša v prosto cono, iz nje iznaša, ali se v njen 
hrani, razen izvozno ocarinjenega blaga, se prijavi carinarnici 
s prijavo za vnos oz. iznos blaga ali z izjavo o tovoru. 

Blagu se priložijo listine, na podlagi katerih je bilo blago 
pripeljano v prosto cono. 

Izvozno ocarinjeno blago se na podlagi izvozne carinske 
deklaracije prijavi carinarnici zaradi hrambe v prosti coni. 

Listina, na podlagi katere se blago prijavi carinarnici, je lahko 
tudi nalog za blago, ki se vnaša ali napotuje v prosto cono, če 
vsebuje vse podatke iz prijave za uvoz oz. tranzit blaga. 

KAZENSKE DOLOČBE 

28. člen 

Z denarno kaznijo od do SLT se kaznuje za prekrške pravna 
oz. fizična oseba, ki: 

- v normalnem času ne vrne v prosto cono začasno izneše- 
nega blaga (16. člen) 
- ne prijavi vnosa oz. iznosa blaga iz proste cone pristojni 
carinarnici (17. člen) 
- ne vodi predpisane evidence o blagu (17. člen) 

Z denarno kaznijo od do SLT se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

29. člen 

Carinske cone, ustanovljene na podlagi zakona o carinskih 
conah (Ur. I. SFRJ, št. 58/85), morajo svoje poslovanje v roku 
6. mesecev prilagoditi določbam tega zakona . 

30. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o pro- 
stih in carinskih conah (Ur. I. SFRJ, št. 3/90). 

31. člen 

Ta zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

•»' 

* 
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OBRAZLOŽITEV 

Komisija Skupščine Republike za pomorstvo je vprašanje 
pravne ureditve prostih con v Republiki Sloveniji obravnavala 
v letu 1991. Član i komisije se zavedajo pomena prostih con 
v svetu in pozitivnih izkušenj nekaterih takšnih con v Repu- 
bliki Sloveniji kot npr. pristanišče Luka Koper, v Sežani, Novi 
Gorici, BTC Ljubljana, itd. Zato so se odločili, da je nujno 
čimpreje sprejeti lastno zakonodajo na tem področju. Proste 
cone je potrebno razviti tako na kontinentu kot tudi v prista- 
nišču Luke Koper, kjer ne manjka pogojev za njihov nastanek 
in uspešno delo. Pristanišče Koper in sama Luka Koper imata 
velike prednosti, saj poleg lege ne smemo zanemariti že 
zgrajene infrastrukture. Komisija je sklenila, da najpreje sami 
pripravijo delovni osnutek zakona o prostih conah. Tako 
pripravljeni delovni osnutek so člani komisije podprli. V raz- 
pravi, ki se je razvila ob obravnavanju osnutka, pa so poudarili 
nujnost opredelitve zakonodajalca do vprašanja, kakšno cono 
potrebujemo v Republiki Sloveniji, in poudarili, da mora zako- 
nodajalec urediti povezanost pravne ureditve prodaje v coni 
z zakonodajo na zunanje trgovinskem, davčnem področju. Pri 
vsem tem mora zakonodajalec izhajati iz Resolucije o pomor- 
ski usmeritvi Republike Slovenije. Člani so posebej poudarili 
gospodarski značaj prostih con, ki morajo biti usmerjene 
predvsem v izvoz. V razpravah so sodelovali tudi predstavniki 
Ministrstva za zunanje zadeve, za promet in zveze, za finance 
in za planiranje. Ministrstvo za zunanje zadeve je prevzelo 
vlogo predlagatelja zakona, komisija pa se je zavezala, da bo 
v postopku izdelave zakonodaje o prostih conah aktivno 
sodelovala. 

Ker v letu 1991 nismo dobili tez zakona o prostih conah, so se 
člani Komisije za pomorstvo na 10. sej i odločili, da doc.dr.Mir- 
jam Škrk iz Pravne fakultete in Lojze Janko iz Luke Koper 
pripravita predlog za izdajo zakona o prostih conah z osnut- 
kom zakona. Na 1 l.seji so člani komisije obravnavali priprav- 
ljen predlog za izdajo zakona oprostih conah z tezami zakona. 

Namen zakona o prostih conah je pravno ustrezneje urediti 
ustanavljanje prostih con in opravljanje gospodarske dejav- 
nosti v njih kot je to urejeno v zveznem zakonu o prostih 
conah, ki se sedaj uporablja kot republiški predpis. 

I. Temeljne določbe (členi 1 in 2) 

V temeljnih določbah je prosta cona definirana kot del carin- 
skega območja Republike Slovenije, ki je posebno ograjen in 
označen, v katerem se opravljajo gospodarske dejavnosti pod 
posebnimi pogoji, ki jih določa ta zakon. 

II. Ustanavljanje in organiziranje prostih con ter dejavnosti, 
ki se lahko opravljajo v prostih conah (členi 3-12) 

V tem poglavju je določen kraj in ustanovitelj proste cone, 
potrebni pogoji za ustanovitev proste cone in dejavnost pro- 
ste cone. Prosto cono je moč ustanoviti le na območju kraja, 
ki ima pristanišče ali letališče, odprto za mednarodni javni 
promet ali blagovno-transportni center ter ob mednarodni 
magistralni cestni oz. železniški povezavi. Ustanovitelj proste 
cone je lahko le domača pravna oseba. Potem, ko ustanovitelj 
zadosti v zakonu določene pogoje za opravljanje dejavnosti 
v coni in sprejme akt o ustanovitvi, mu lahko republiški 
upravni organ, pristojen za gospodarske odnose s tujino, izda 

soglasje za ustanovitev proste cone. Prosta cona začne 
z delom, ko ustanovitelj pridobi soglasje posebej za te pri- 
mere ustanovljene komisije. Ustanovitelj cone določi pogoje 
pod katerimi se območje te cone uporablja za opravljanje 
dejavnosti v njej, uredi notranji red in predpiše ukrepe varstva 
pri delu in delovnega okolja v prosti coni, določi vstop oseb 
v prosto cono. Zakon določa v 11. členu dejavnosti proste 
cone. Trinajsti člen osnutka zakona določa uporabnike pro- 
stih con, ki so lahko poleg domačih pravnih in fizičnih oseb 
tudi tujci. 

III. Posebni pogoji za opravljanje dejavnosti v prostih conah 
(člen 13-23) 

Zakon določa prost uvoz in izvoz blaga iz in v prosto cono. 
Prav tako je določen začasen iznos blaga iz cone zaradi 
preizkušanja, testiranja, oplemenitenja, vgrajevanja, popra- 
vila in za marketinško predstavitev. Za blago, ki se iz cone 
pošlje na slovenski trg, je potrebno plačati carinske obvezno- 
sti. Zakon tudi dovoljuje prosto vlaganje kapitala tujih vlagate- 
ljev v proste cone in sklepanje drugih pravnih poslov med 
domačimi in tujimi osebami v okviru splošnih zakonskih 
načel. O tako sklenjenih pravnih poslih morajo pogodbene 
stranke v 15 dneh obvestiti republiški upravni organ, pristojen 
za gospodarske odnose s tujino in ga seznaniti z vsebino 
sklenjenega pravnega posla. Tujec lahko v prostih conah 
ustanovi pod pogoji določenimi s tem zakonom lastno 
podjetje. Zakon določa možnosti plačevanja denarnih obvez- 
nosti v in iz proste cone. Za investitorje je zagotovo najbolj 
spodbudno določilo, po katerem je ustanovitelj proste cone 
oproščen plačila davkov in prispevkov razen davkov in pri- 
spevkov iz osebnih dohodkov. Uporabnik proste cone ima 
finančno olajšavo, saj ne plačuje nadomstila za uporabo in 
spremembo namembnosti stavbnega zemljišča, ki ga poravna 
ustanovitelj proste cone. 

IV. Carinski postopek in nadzor v prostih conah 
(člen 24 - 26) 

V tem delu zakona je določen carinski in nadzorni postopek 
v prostih conah. Carinski postopek se opravlja na vhodu 
oziroma izhodu iz proste cone. Uporabnik je dolžan voditi 
zaradicarinskega nadzora evidenco o blagu, ki se vnaša v pro- 
sto cono, o blagu, ki se iz proste cone iznaša, o blagu, ki se 
v prosti coni skladišči ter o spremembah na blagu v coni in to 
kronološko na podlagi podatkov iz dokumentov, ki spremljajo 
blago pri izvozu in uvozu. Blago, ki se vnaša oziroma iznaša iz 
proste cone oziroma v njej hrani, razen izvozno ocarinjenega 
blaga se prijavi carinarnici. Funkcionar republiškega uprav- 
nega organa, pristojnega za carino,je pooblaščen, da pred- 
piše način vodenja evidenc vnesenega, iznesenega oziroma 
hranjenega blaga v prosti coni. 

V. Kazenske določbe (člen 27) In prehodne določbe 
(člen 28-30) 

V tem delu zakona je določena denarna kazen za prekrške pri 
poslovanju v prostih conah. Zakon nadalje določa, da že 
ustanovljene carinske cone na podlagi zakona o carinskih 
conah nadaljujejo s svojim delom kot proste cone po tem 
zakonu. Dosedanji zakon o carinskih conah pa se z dnem 
uvaljavitve tega zakona neha uporabljati. 
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POROČILO o uresničevanju zakona o denacionalizaciji 

I. UVOD 
1. Skupščina Republike Slovenije je na skupni seji vseh zbo- 
rov dne 20. 11. 1991 sprejela zakon o denacionalizaciji, ki je 
bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, štev. 27/91 
in je začel veljati 7. decembra 1991. Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije pa je na 136. seji, dne 28.11.1991 sprejel 
program uresničevanja zakona o denacionalizaciji. 

Po navedenem programu je Ministrstvo za pravosodje in 
upravo zadolženo za usklajevanje nalog tega programa in 
o tem poročati Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slove- 
nije. Ministrstvo za pravosodje in upravo je na tej podlagi in 
na podlagi zbranih podatkov in ocen republiških in občinskih 
upravnih organov, ki imajo po zakonu ali po programu naloge 
v zvezi z uresničevanjem zakona o denacionalizaciji, pripra- 
vilo to poročilo, kot prvi celoviti pregled dosedanjega uresni- 
čevanja tega zakona v praksi. 

2. Program uresničevanja zakona o denacionalizaciji ugotav- 
lja, da bo proces denacionalizacije eden izmed najbolj zahtev- 
nih in odgovornih družbenih procesov v današnjem času. 
Odločanje o zahtevah za denacionalizacijo pa bo strokovno 
izredno zahtevna in odgovorna naloga. Zato je program glede 
na pomembnost zakona in njegovih ciljev določil, da morajo 
biti čimprej po uveljavitvi zakona zagotovljeni vsi materialni, 
organizacijski, tehnični in kadrovski pogoji za dejansko in 
takojšnje uresničevanje zakona v praksi kot nalogo vseh orga- 
nov, ki bodo sodelovali ali bodo povezani s procesom denaci- 
onalizacije ter določil posamezne konkretne naloge in nosilce 
ter roke za njihovo izvršitev. 

II. URESNIČEVANJE ZAKONA O DENACIONALIZACIJI 
- NALOGE REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANOV 
A Pri uresničevanju programa zakona o denacionalizaciji so 
bile opravljene naslednje naloge: 

1. V okviru naloge »Usposobitev upravnih organov, ki bodo 
odločali o zahtevah za denacionalizacijo« so bile uresničene 
vse konkretne naloge republiških upravnih organov in sicer: 

a) Ministrstvo za pravosodje in upravo je dne 3. 12. 1991 
Izvršnim svetom skupščin občin poslalo osnutke sklepov in 
napotilo za ustanovitev strokovnih komisij, ter navodilo 
z obrazci o tem, kako ravnati s priglasitvami in zahtevami, ki 
so bile upravnim organom poslane pred uveljavitvijo zakona 
o denacionalizaciji ter druga napotila in priporočila za uresni- 
čevanja zakona v praksi (točka III. 1. b programa). 

b) Ministrstva, ki odločajo o zahtevah za denacionalizacijo na 
prvi in drugi stopnji (Ministrstvo za finance, Ministrstvo za 
kulturo, Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo, Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za var- 
stvo okolja in urejanje prostora) so določila upravne delavce, 
ki bodo vodili postopke za denacionalizacijo in določila višje 
upravne delavce, ki bodo odgovorni za uresničevanje denaci- 
onalizacije v skladu s pristojnostmi ministrstev in za koordina- 
cijo med ministrstvi in občinskimi upravnimi organi, ki odlo- 
čajo na prvi stopnji (točka III. 1. c programa). 

2. V okviru naloge »Usposobitev upravnih delavcev, ki bodo 
vodili postopke za denacionalizacijo oziroma sodelovali pri 
uresničevanju o denacionalizaciji je Ministrstvo za pravosodje 
in upravo uresničilo vse konkretne naloge in sicer: 

a) organiziralo posvet o uresničevanju zakona o denacionali- 
zaciji s predsedniki IS skupščin občin in predstojniki občin- 
skih upravnih organov, ki bodo odločali na prvi stopnji (točka 
III. 2. c. programa). 

Posvet je bil dne 20. 12.1991 v Kinodvorani Union v Ljubljani. 
Le tega so se udeležili predsedniki, oziroma podpredsedniki 
Izvršnih svetov Skupščin Cerknica, Črnomelj, Dravograd, Gro- 
suplje, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kranj, Krško, Laško, Lenart, 

Ljubljana-Center, Ljubljana-Siška, Metlika, Mozirje, Murska 
Sobota, Ormož, Piran, Ptuj, Ruše, Slovenj Gradec, Slovenske 
Konjice, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Tržič in 
Žalec. 

Za občine Ajdovščina, Brežice, Celje, Gornja Radgona, Idrija, 
Kamnik, Kočevje, Koper, Lendava, Litija, Ljubljana-Vič-Rud- 
nik, Ljutomer, Logatec, Nova Gorica, Pesnica, Postojna, Rad- 
lje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem, Sevnica, 
Sežana, Slovenska Bistrica, Šentjur, Tolmin, Velenje, Vrhnika, 
Zagorje se posveta niso udeležili predsedniki izvršnih svetov 
občinskih skupščin, pač pa so se ga za te občine udeležili 
eden ali več predstojnikov občinskih upravnih organov ozi- 
roma delavci teh upravnih organov, ki bodo vodili postopek 
na prvi stopnji. 

Posveta pa se ni udeležil nihče od vabljenih za občine Dom- 
žale, Hrastnik, Izola, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Moste- 
-Polje, Maribor, Novo mesto, Ribnica in Trebnje. 

Na posvetu so bili vabljeni seznanjeni z nalogami izvršnih 
svetov skupščin občin, da ustrezno organizirajo delo občin- 
skih upravnih organov, ki bodo vodili postopke denacionali- 
zacije in s programom usposabljanja delavcev občinskih 
upravnih organov in članov strokovnih komisij: 

b) organiziralo dva posveta z upravnimi delavci ministrstev, ki 
bodo na prvi in drugi stopnji odločali o zahtevah za denaci- 
onalizacijo ter z višjimi upravnimi delavci odgovornimi za 
uresničevanje denacionalizacije (točka III. 2 a programa): 

Posveta sta bila 17.12.1991 in 16.1.1992 v Ljubljani, udeležili 
pa so se jih upravni delavci in višji upravni delavci Ministrstva 
za varstvo okolja in urejanje prostora, Ministrstva za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za industrijo in grad- 
beništvo, Ministrstva za kulturo in Ministrstva za finance kot 
upravnih organov, ki bodo vodili postopke za denacionaliza- 
cijo na prvi in drugi stopnji. Prav tako so bili navzoči tudi 
predstavniki Javnega pravobranilstva Republike Slovenije, 
Arhiva Republike Slovenije, Republiške geodetske uprave in 
Zavoda republike Slovenije za statistiko. 

c) pripravilo in izvedlo program usposabljanja delavcev 
občinskih upravnih organov, ki bodo vodili postopke na prvi 
stopnji oziroma članov strokovnih komisij (točka III. 2. c pro- 
grama). 

Navedeni program je bil uresničen na več regionalnih posve- 
tih, na katerih so bili delavci upravnih organov in člani stro- 
kovnih komisij seznanjeni podrobneje z vsebino in pojmi 
zakona o denacionalizaciji in z uporabo zakona o splošnem 
upravnem postopku v postopku odločanja o zahtevah za 
denacionalizacijo. 

V mesecu januarju in februarju 1992 je bilo 7 regionalnih 
posvetov in sicer: 
22. 1. 1992 v Sežani (53 udeležencev), 
24. 1. 1992 v Ljubljani (136 udeležencev), 
28. 1. 1992 v Murski Soboti (41 udeležencev), 
31. 1. 1992 v Celju (85 udeležencev), 
4. 2. 1992 v Mariboru (89 udeležencev), 
5. 2. 1992 v Ljubljani (67 udeležencev), 
6. 2. 1992 v Ljubljani (61 udeležencev). 

Skupno se je vseh posvetov udeležilo 532 oseb, to je delavcev 
občinskih upravnih organov, članov strokovnih komisiji in 
občinskih javnih pravobranilcov. 

Na vseh regionalnih posvetih so aktivno sodelovali predstav- 
niki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pred- 
stavniki Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora ter 
Ministrstva za industrijo in gradbeništvo pa so se udeležili 
posvetov v Sežani in v Ljubljani. Vseh regionalnih posvetov so 
se udeležili tudi predstavniki Republiške geodetske uprave. 
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Ministrstvo za pravosodje in upravo je dodatno organiziralo 
tudi regionalne seminarje denacionalizacijskega postopka 
kot posebnega upravnega postopka. Določilo je 8 terminov 
- konec februarja in v marcu (4 x Ljubljana, Novo mesto, 
Celje, Maribor in Murska Sobota). Seminarji že potekajo, 
udeležencem pa bo omogočen tudi preizkus znanja iz zakona 
o splošnem upravnem postopku. 

3. V okviru naloge »Usposobitev upravnih in drugih organov 
ter služb, ki bodo dajali podatke v zvezi z zahtevami in 
v postopku denacionaliazcije, so republiški upravni organi 
izdali vse izvršilne akte iz programa in sicer: 

a) Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora - Repu- 
bliška geodetska uprava je dne 24. 1. 1992 izdalo tehnično 
navodilo občinskim geodetskim službam za izdajo zemljiško- 
katastrskih podatkov (točka III. 3 a programa). 

b) Ministrstvo za pravosodje in upravo je dne 20. 1. 1992 
vsem temeljnim sodiščem dalo navodilo o organizaciji in 
načinu dajanja podatkov iz zemljiške knjige in sodnega regi- 
stra (točka III. 3 b programa). 

c) Ministrstvo za notranje zadeve je dne 13. 12. 1991 izdalo 
navodilo o izdajanju potrdil o državljanstvu z dopolnitvijo tega 
navodila z dne 30. 1. 1992 (točka III. 3 c programa). 

d) Ministrstvo za kulturo-Arhiv Republike Slovenije je dne 17. 
2. 1992 izdal Navodilo za uporabo arhivskega gradiva za 
potrebe denacionalizacije. 

4. V okviru naloge »Izdaja izvršilnih predpisov, ki jih določa 
zakon o denacionalizaciji«: 

a) je minister za pravosodje in upravo dne 24. 12. 1991 izdal 
Navodilo za poslovanje v zvezi z zahtevami za denacionaliza- 
cijo (Uradni list RS, št. 32/91) (točka III. 4. e programa); 

b) je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že dne 
7. 2. 1992 predložilo Vladi Republike Slovenije osnutek 
odloka o ugotavljanju vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov 
in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, vendar ga je Vlada Repu- 
blike Slovenije sprejela šele 17. 3. 1992, ker se je besedilo 
zaradi pripomb Združenja lastnikov razlaščanega premoženja 
še usklajevalo v okviru posebne delovne skupine Medresor- 
ske komisije Vlade Republike Slovenije za uresničevanje 
zakona o denacionalizaciji (točka III. 4. a programa); 

c) akt o določitvi povprečnega povečanja dolarskih cen in 
navodilo o vsebini in načinu vodenja evidenc iz 86. člena 
zakona (nosilec Ministrstvo za finance) je v pripravi, 

d) navodilo o merilih oziroma o metodologiji ocenjevanja 
vrednosti podržavljenih premičnin in nepremičnih podjetij 
oziroma premoženja (nosilec Ministrstvo za industrijo in grad- 
beništvo) je v pripravi, 

e) pravilnik o metodologiji ocenjevanja kulturnih spomenikov 
in naravnih znamenitosti (nosilec Ministrstvo za kulturo) je 
v pripravi. 

5. V okviru naloge »Pravilnika drugih zakonov« je Vlada repu- 
blike Slovenije na svoji 157. seji dne 12. 3. 1992 že določila 
besedil novega predloga zakona o SKIadu kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije ter ga poslala v obravnavo 
Skupščini Republike Slovenije. Zakon o Slovenskem odškod- 
ninskem skladu pa naj bi bil po predvideni izrecni določbi 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij pripravljen 
v treh mesecih po uveljavitvi zakona o lastninskem preobliko- 
vanju podjetij (točka III. 5. a in b programa). 

6. V okviru naloge »Spremljanje uresničevanje zakona« je: 

a) Vlada Republike Slovenije je na 150. seji 13. februarja 1992 
sprejela sklep o preoblikovanju medresorske komisije za pro- 
učitev pravnih in materialnih možnosti za vračanje premože- 
nja, podržavljenega z agrarno reformo, nacionalizacijo in 

zaplembami v medresorsko komisijo za uresničevanje zakona 
o denacionalizaciji (točka III. 6. d programa). 

b) Ministrstvo za pravosodje in upravo je pripravilo kot 
pomoč vsebinsko podlago za pripravo navodila o vsebini in 
načinu vodenja evidenc o vloženih zahtevah, o izdanih odloč- 
bah in o izvršitvi odločb, ki jih vodijo organi prve stopnje ter 
za določitev vsebine in obveznosti upraviteljev podatkovnih 
zbirk in evidenc, ki jih vodijo republiški upravni organi, pri- 
stojni za področja na katerih se izvaja zakon o denacionaliza- 
ciji v predlogu odloka o programu statističnih raziskovanj ( 
Republike Slovenije. 

Na tej podlagi Ministrstvo za finance pripravila zgoraj nave- 
deno navodilo (točka III. 6. a programa). Ministrstvo za druž- 
beno planiranje - Zavod Republike Slovenije za statistiko pa 
je vsebine in obveznosti ter upravitelje podatkovnih zbirk že 
vključilo v delovno gradivo odloka (točka III. 6. b programa); , 

c) Ministrstvo za pravosodje in upravo je že pripravilo vse- 
bino za pripravo enotne računalniške podpore za organe, ki 
so dolžni voditi evidence o denacionalizaciji, sam računalni- 
ški program pa bo pripravljen v predvidenem roku (točka III. 6. 
c programa). 

7. Predstavniki ministrstev se redno udeležujejo tudi posve- 
tov o zakonu o denacionalizaciji, ki jih organizirajo v posa- 
meznih občinah, ministrstva pa uresničujejo tudi vse druge 
naloge, ki jih imajo pri usklajevanju nalog iz programa uresni- 
čevanja zakona o denacionalizaciji (točka III. 7. e programa). 
Vsakodnevno dajejo pismena ali ustna pojasnila republiškim 
in v občinskim upravnim organom, kot tudi posameznim 
upravičencem, v zvezi z razlago posameznih določb zakona 
ali v zvezi z njegovim uresničevanjem. Med drugimi nalogami 
je Ministrstvo za pravosodje in upravo pripravilo, operativni 
načrt za izvedbo svojih nalog (točka III. 7. d programa). 

B 1. Pri Ministrstvu za kulturo je bilo po uveljavitvi zakona 
vloženih 46 zahtev za denacionalizacijo premičnin oziroma 
nepremičnin, za katere denacionalizacijo je na prvi stopnji 
pristojno Ministrstvo za kulturo. Ministrstvo za finance, kot 
prvostopni organ za odločanje o zahtevah za denacionaliza- 
cijo bank, hranilnic in drugih finančnih organizacij še ni 
prejelo nobene zahteve. 

B 2. Na podlagi podatkov Ustavnega sodišča so bile do dne 
17. 2. 1992 dane naslednje pobude za presojo ustavnosti 
zakona o denacionalizaciji, oziroma podzakonskih predpisov 
povezanih z zakonom o denacionalizaciji: 

- ocena ustavnosti 92. člena, 
- predlog Sindikata papirne, grafične in časopisno informa- 
tivne, založniške ter novinarske dejavnosti Slovenije za oceno 
ustavnosti 44. člena zakona, 
- pobuda Splošnega združenja gospodarstva Slovenije za 
oceno ustavnosti posameznih določb zakona, ki se nanašajo 
na vračanje gozdov, 
- pobuda Izvršilnega odbora Splošnega združenja gozdar- 
stva Slovenije za oceno ustavnosti Odloka o spremembi 
odloka o upravljanju gozdov v družbeni lastnini, za katere 
zakon o denacionalizaciji določa obveznost vračanja do 
izvedbe denacionalizacije (Uradni list, RS, št. 3/92), 
- pobuda Združenja lastnikov razlaščanega premoženja 
Ljubljana za oceno ustavnosti Odloka o upravljanju gozdov 
v družbeni lastnini, za katere zaon o denacionalizaciji določa 
obveznost vračanja do izvedbe denacionalizacije (Uradni list 
RS, štev. 33/91). 

III. URESNIČEVANJE ZAKONA O DENACIONALIZACIJI 
V OBČINAH 
1. 

Na podlagi programa uresničevanja zakona o denacionaliza- 
ciji so bili izvršni sveti skupščin občin zadolženi, da v roku 
enega meseca po uveljavitvi zakona o denacionalizaciji usta- 
novijo strokovne komisije za pomoč upravnim organom, ki 
odločajo o zahtevah za denacionalizacijo na prvi stopnji, 

26 poročevalec 



imenujejo njihove člane ter zagotovijo materialne, tehnične in 
druge pogoje za njihovo delo (točka 111/1. a). 

Na podlagi navodila za poslovanje v zvezi z zahtevami za 
denacionalizacijo (Uradni list RS, št. 32/91) so morali občinski 
upravni organi, ki bodo na prvi stopnji odločali o zahtevah za 
denacionalizacijo, priglasitve pravic upravičencev do gozdov, 
kmetijskih zemljišč in drugih nepremičnin, ki so bile vložene 
na podlagi okrožnice št. 322-01-67/90 z dne 11.7.1990, ki jo je 
izdal Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano nemudoma vrniti vložnikom, z obvestilom, da lahko 
vložijo zahteve na podlagi zakona o denacionalizaciji v pred- 
pisani vsebini in v določenem roku. 

Zahteve, ki so se smiselno nanašale na vrnitev podržavljenega 
premoženja pa so morali občinski upravni organi poslati 
v dopolnitev, razen, če so bile popolne po določbah zakona 
o denacionalizaciji. ' 

2. 

Vseh priglasitev in zahtev vloženih pred uveljavitvijo zakona 
o denacionalizaciji in po njej je bilo: 

1. vseh priglasitev 16.338 
2. vloženih zahtev do 7.12. 91 94 
3. skupaj priglasitev in zahtev 17.232 
4. vrnjenih priglasitev 12.433 
5. vrnjenih zahtev v dopolnitev 878 
4. število vloženih zahtev po uveljavitvi zakona 1053 

Glede na vrsto premoženja se vložene zahteve po uveljavitvi 
zakona nanašajo na: 

1. kmetijska zemljišča, gozdove 321 zahtev 
2. stanovanjske hiše, stanovanja 175 zahtev 
3. poslovne stavbe, poslovni prostori 85 zahtev 
4. stavbna zemljišča 44 zahtev 
5. podjetja in kapitalski deleži 138 zahtev 

Največ zahev oziorma priglasitev, ki so bile vložene pred 
uveljavitvijo zakona o denacionalizaciji je v naslednjih ob- 
činah: 
Ljubljana Vič-Rudnik 
Maribor 
Domžale 
R. Radgona 
Grosuplje 
Jesenice 
Kranj 
Lenart 
Ljubljana Moste Polje 
Ljubljana Šiška 
Murska Sobota 
Novo mesto 
Ormož 
Slov. Bistrica 
Trebnje 
Vrhnika 
Žalec 

3. 

Izvršni sveti skupščin občin so ustanovili komisije iz 2. 
odstavka 54. člena (točka III. 1. a programa) v vseh občinah, 
razen v občinah Trebnje in Velenje, kjer bosta komisiji predvi- 
doma ustanovljeni v začetku marca. V šestnajstih občinah so 
izvršni sveti že v mesecu decembru 1991 ustanovili komisije, 
v devetintridesetih občinah so bile komisije ustanovljene - 
januarja 1992, v petih občinah pa so bile ustanovljenje febru- 
arja 1992. 

Izvršni sveti skupščin občin so glede na posamezna delovna 
področja ustanovili naslednje vrste in število komisij: 

1. 27 skupnih komisij 
2. 23 komisij za denacionalizacijo kmetijskih zemljišč, gozdov 
in kmečkih gospodarstev 

3. 21 komisij za denacionalizacijo podjetij in kapitala 
4. 22 komisij za denacionalizacijo stanovanjskih hiš, stano- 
vanj, stavbnih zemljišč, poslovnih prostorov in poslovnih 
stavb 
5. 5 komisij za denacionalizacijo podjetij, kapitala, stanovanj- 
skih hiš, stanovanj, poslovnih prostorov in poslovnih stavb in 
stavbnih zemljišč, 
6. 8 komisij za denacionalizacijo kmetijskih zemljišč, gozdov, 
kmečkih gospodarstev, podjetij in kapitala 
7. 3 komisije za denacionalizacijo kmetijskih zemljišč, goz- 
dov, kmečkih gospodarstev, stanovanjskih hiš, stanovanj, 
poslovnih stavb in poslovnih prostorov, 
8. 1 komisijo za denacionalizacijo stavbnih zemljišč. 

4. 

Po preteku treh mesecev od uveljavitve zakona o denacionali- 
zaciji lahko ugotovimo, da je proces uresničevanja zakona 
začel potekati v vseh občinah v Republiki Sloveniji, vendar 
z različno intenzivnostjo. V nekaterih občinah so že izdane 
posamezne oidločbe, drugje pa izvršni sveti skupščin občin 
še niso ustanovili strokovnih komisij za pomoč upravnim 
organom pri odločanju. 

Upravni organi prve stopnje so večinoma že vrnili vložene 
priglasitve oziroma zahteve, ki so se smiselno nanašale n;» 
denacionalizacijo premoženja. Na podlagi zbraih podatkov s 
upravni organi od približno 17000 vloženih priglasitev 02 
roma zahtev vlagateljem vrnili že okrog 14000 priglasitev 
oziroma zahtev z navodilom o tem, da laho vložijo novo 
zahtevo za denacionalizacijo oziroma, da zahtevo dopolnijo 
z manjkajočimi podatki, ki jih določa zakon o denacionaliza- 
ciji. Razlog, da še niso vrnjene vse vloge je tudi v tem, da je 
treba vse zahteve pregledati posamezno, ugotoviti v čem je 
vloga nepopolna ter kateri organ bo stvarno pristojen za 
odločanje. Vračanje teh vlog so se občinski upravni organi 
lotili v glavnem na tri načine in sicer: 

- fotokopije priglasitev oziroma zahtev so vrnili vlagateljem 
z obvestilom o tem ali je potrebno vložiti novo zahtevo ozi- 
roma staro zahtevo le dopolniti, 
- v občinskih glasilih so vlagatelje obvestili o tem kdaj je 
potrebno vložiti novo zahtevo oziroma s čim dopolniti staro 
zahtevo, 
- priglasitve in zahteve so vračali strankam osebno takrat, ko 
so se stranke zglasile pri pristojnem organu. 

Občinski upravni organi dajejo upravičencem pomoč pri vla- 
ganju zahtev za denacionalizacijo na različne načine. Neka- 
teri upravni organi (Litija, Ljubljana Moste Polje, Ljubljana 
Center, II. Bistrica, Laško) so sami pripravili obrazce zahtev za 
denacionalizacijo oziroma so s posebnim opomnikom ozi- 
roma navodilom obvestili stranke o vsebini in obliki zahteve 
za denacionalizacijo. Takšne opomnike oziroma navodila so 
strankam poslali bodisi skupaj z dopisom o vrnitvi priglasitve 
oziroma zahteve, bodisi so bili opomniki oziroma navodila na 
voljo pri upravnem organu. Za pomoč upravičencem so neka- 
teri upravni organi uvedli tudi dodatne uradne ure. Ne glede 
na prej povedano pa je tudi večina novo vloženih zahtev za 
denacionalizacijo nepopolna in so morali upravni organi zah- 
tevati njihovo dopolnitev. Odločanje o popolnih zahtevah za 
denacionalizacijo pa je odvisno tudi od izdaje posameznih 
izvršilnih predpisov in je tudi zaradi tega majhno število že 
izdanih odločb. 

Na področju organizacijsko-tehničnega dela uresničevanja 
zakona o denacionalizaciji lahko opazimo različnost pristopa 
izvršnih svetov skupščin občin. V nekaterih občinah so izvršni 
sveti pripravili in sprejeli svoje programe uresničevanja 
zakona o denacionalizaciji (Ljubljana Bežigrad, Novo mesto, 
Maribor, Škofja Loka, Celje, Metlika). V teh programih so 
posebej določili nosilce za izvajanje posameznih nalog 
potrebnih za uresničitev materialno tehničnih pogojev za delo 
strokovnih komisij oziroma upravnih organov. V teh progra- 
mih so sprejeli kadrovske ukrepe (prerazporeditev delavcev, 
zaposlitev novih delavcev, nagrajevanje delavcev, ki so že 
zaposleni pri upravnem organu) in doiločili oziroma predvi- 
deli tudi potrebna proračunska sredstva za delo upravnih 
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organov oziroma strokovnih komisij. Vzvezi z uresničevanjem 
zakona so nekateri izvršni sveti skupščine občine tudi določili 
prioriteto reševanja zadev s področja denacionalizacije ter 
sklicali sestanke z občinskimi društvi razlaščenih lastnikov 
premoženja in z zavezanci, ki v večjem obsegu upravljajo 
s sredstvi, ki so predmer vračanja. V nekaterih občinah pa so 
ustavili oddajanje poslovnih prostorov v zgradbah, ki zapa- 
dejo denacionalizaciji in promet z kmetijskimi zemljišči in 
gozdovi. 

5. 

Na območju nekaterih občin nastopajo problemi v zvezi 
z izdajanjem listin oziroma podatkov, ki jih morajo upravi- 
čenci priložiti zahtevi za denacionalizacijo. To velja zlasti za 
zemljiškoknjižne izpiske, na katere je treba pri nekaterih eno- 
tah temeljnih sodišč čakati tudi več mesecev. Razlogi za tako 
stanje so predvsem v pomanjkanju sodobne birotehnične 
opreme in v tem, da brez dodatnega angažiranja strokovno 
usposobljenih delavcev zemljiška knjiga ne zmore pravo- 
časno opraviti izjemno povečanega dela. 

IV. UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI 
1. 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je bila večina kon- 
kretnih nalog republiških upravnih organov, ki sta jih določila 
zakon oziroma program njegovega uresničevanja, uresniče- 
nih v določenih rokih, ali pa so te naloge še v pripravi. Naloge, 
ki še niso uresničene so v delovni fazi oziroma rok za njihovo 
pripravo še ni potekel. 

Uresničevanje zakona in programa v občinah poteka 
z različno intenzivnostjo. To se nanaša zlasti na zagotovitev 
kadrovskih, tehničnih, materialnih in drugih pogojev oziroma 
na usposobitev organov, ki so dolžni dajati podatke in listine, 
potrebne za zahtevo za denacionalizacijo. Tudi zaradi tega je 
do zdaj vloženih tudi majhno število formalno pravno popol- 
nih zahtev za denacionalizacijo, tako da se konkretno odloča- 
nje o posameznih zahtevah še praviloma ni začelo, tudi v tistih 
primerih, kjer odločanje o zahtevah ni vezano na izdajo izvršil- 
nih predpisov, ki jih določa zakon ali na sprejem drugih 
zakonov. 

Navedene ugotovitve narekujejo oceno, da je dosedanje ures- 
ničevanje zakona potekalo šele v začetni, predvideni in nujni 
fazi t. j., da so se na ta zahteven proces pripravljali in usposab- 
ljali tako v občinskih upravnih organih, kot tudi posamezni 
upravičenci do denacionalizacije. Dejansko odločanje o posa- 
meznih zahtevah se bo z večjo intenziteto začelo šele 
v mesecu marcu, širše pa se bo ta proces lahko začel šele po 
sprejetju nekaterih drugih zakonov in izvršilnih predpisov, ki 
jih določa zakon o denacionalizaciji. Ta prehodna faza do 
konkretnega odločanja o zahtevah za denacionalizacijo je 
bila nujna, tako zaradi predhodno znanega dejstva, da bo 
denacionalizacija relativno dolgotrajen proces, kot tudi zaradi 
zagotovitve dejanskih pogojev za odločanje, ki niso mogli biti 
zagotovljeni že ob samem sprejemu oziroma uveljavitvi za- 
kona. 

2. 

Za nadaljnje učinkovitejše in hitrejše uresničevanje zakona 
o denacionalizaciji je treba njegovo uresničevanje pospešiti. 

V ta namen izvršni sveti skupščin občin: 

- ugotovijo v katerih organih oziroma na katerih področjih 
prihaja do zastojev in sprejmejo operativne ukrepe za hitrejše 
in učinkovitejše uresničevanje zakona, 
- zagotovijo kadrovske, organizacijske materialne in druge 
pogoje za hitro in učinkovito dajanje podatkov, potrebnih za 
vložitev zahteve za denacionalizacijo in za konkretno odlo- 
čanje, 
- poročajo Ministrstvu za pravosodje in upravo o celotnem 
uresničevanju zakona o denacionalizaciji v njihovi občini, 
enkrat v treh mesecih. V kolikor pa se pojavijo konkretni 
problemi pri uresničevanju zakona, pa tudi prej. 

Občinski upravni organi pristojni za odločanje o zahtevah za 
denacionalizacijo na prvi stopnji: 

- začnejo takoj reševati vse tiste zadeve, ki niso neposredno 
vezane na izvršilne predpise oziroma opravijo vsa dejanja 
v postopku, ki niso vezana na izdajo in sprejem teh predpisov 
oziroma zakonov, 
- o poteku reševanja zahtev za denacionalizacijo enkrat 
mesečno poročajo ministrstvom, ki o zahtevah za denaciona- 
lizacijo odločajo na drugi stopnji. 

Republiški upravni organi: 

- pomagajo pri uresničevanju nalog občinskih upravnih 
organov, ki odločajo o zahtevah za denacionalizacijo ali pa 
dajejo podatke v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo in 
nudijo strokovno pomoč, 
- spremljajo uresničevanje zakona o denacionalizaciji na 
svojem področju, 
- minister za industrijo in gradbeništvo izda v soglasju 
z ministrom za varstvo okolja in urejanje prostora in mini- 
strom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, najkasneje do 
konca meseca marca 1992 navodilo o merilih oziroma o meto- 
dologiji za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, 
nepremičnin, podjetij oziroma premoženja, 
- minister za kulturo izda najkasneje do konca meseca 
marca 1992 pravilnik o metodologiji za ocenjevanje kulturnih 
spomenikov in naravnih znamenitosti, 
- minister za finance določi najkasneje do konca meseca 
marca 1992 povprečno povečanje dolarskih cen podržavlje- 
nega premoženja, 
- minister za finance v soglasju z ministrom za pravosodje in 
upravo izda najkasneje do konca meseca marca 1992, navo- 
dilo o vsebini in načinu vodenja evidenc iz 86. člena zakona, 
- ministrstvo za pravosodje in upravo v sodelovanju z Mini- 
strstvom za finance naj temeljnim sodiščem zagotovi opremo 
in sredstva, potrebna za ažurno izdajanje zemljiškoknjižnih 
izpiskov in drugih listin, povezanih z izvajanjem zakona o de- 
nacionalizaciji. 

Vlada Republike Slovenije se bo zavzemala za čimprejšnji 
sprejem zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Repu- 
blike Slovenije, zakona o Slovanskem odškodninskem skladu 
in zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v Skupščini 
Republike Slovenije. 

Medresorska komisija za uresničevanja zakona o denacionali- 
zaciji Vlade Republike Slovenije še nadalje tekoče spremlja 
njegovo uresničevanje in o njegovem uresničevanju sproti 
obvešča Vlado Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije bo za čim hitrejše in dosledno 
uresničevanje zakona o denacionalizaciji sprejemala nadalj- 
nje operativne ukrepe. 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

MNENJE 
Komisije za pripravo in spremljanje izvajanja poslovnika skupščine v zvezi 
z zaprosilom dr. Ludvika Toplaka glede nekaterih vprašanj v zvezi s predlogi 
delovnih skupin delegatov vseh treh zborov za pripravo predlogov k različno 
sprejetemu besedilu zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1922  

V zvezi z zaprosilom predsednika Družbenopolitičnega zbora 
dr. Ludvika Toplaka glede nekaterih vprašanj v zvezi s pred- 
logi delovnih skupin delegatov vseh treh zborov za pripravo 
predlogov k različno sprejetemu besedilu zakona o prora- 
čunu Republike Slovenije za leto 1992 

Družbenopolitični zbor Skupščine Republike Slovenije je na 
nadaljevanju 34. seje, dne 27. 3. 1992, ob obravnavi predloga 
zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1992 sprejel 
sklep, v katerem ugotavlja, da so delovne skupine delegatov 
vseh treh zborov za pripravo predlogov k različno sprejetemu 
besedilu zakona o praračunu, prekoračile svoja pooblastila. 
Zato je predsednik zbora dr. Ludvik Toplak zaprosil Komisijo 
za pripravo in spremljanje izvajanja poslovnika Skupščine za 
mnenje glede naslednjih vprašanj: 

1. Ali lahko delovna skupina vseh treh zborov predlaga spre- 
membo besedila amandmaja, ki je bil že sprejet v vseh treh 
zborih v enakem besedilu? 
2. Ali je v skladu s poslovnikom Skupščine Republike Slove- 
nije predlog delovne skupine, ki predlaga nove amandmaje, 
torej kot pooblaščen predlagatelj? 
3. Ali lahko predlaga delovna skupina zboru, da ponovno 
glasuje o nekem novem predlogu, potem ko je zbor že izgla- 
soval poročilo te delovne skupine in ali je zbor o tem novem 
predlogu dolžan glasovati? 

Ad 1 in 2) 

Prvi odstavek 305. člena poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določa, da v primeru, če predsedniki zborov ugoto- 
vijo, da besedilo, v katerem je bil zakonski predlog izglasovan 
v enem zboru, ni enako besedilu, v katerem je bil izglasovan 
v drugem zuboru, obvestijo o tem svoj zbor. Drugi odstavek 
305. člena poslovnika nadalje določa, da zbori nadaljujejo 
obravnavo zakonskega predloga in znova glasujejo o spornih 
vprašanjih zaradi uskladitve besedila zakona med zbori 

potem, ko so dobili mnenje delovnih teles, v katerih pristoj- 
nost spada zakon oziroma skupin delegatov, imenovanih na 
sejah zborov, Zakonodajno-pravne komisije in predlagatelja 
zakona. 
Komisija je menila, da iz navedene določbe izhaja, da delovna 
skupina lahko samo najprej ugotovi, kateri amandmaji so 
ostali med zbori neusklajeni, in potem zborom posreduje 
svoje mnenje o tem, katere amandmaje bi kazalo sprejeti, 
katere pa umakniti. Prav tako je komisija menila, da delo 
delovne skupine še ni mogoče šteti v okvir usklajevainega 
postopka. Le-ta se po 306. členu poslovnika začne šele takrat, 
če se zbori po dveh zaporednih obravnavah spornega vpraša- 
nja ne sporazumevajo o besedilu zakonskega predloga. Zato 
po mnenju komisije delovna skupina ne more zborom predla- 
gati spremembe besedila amandmaja, ki je bil že sprejet 
v vseh treh zborih v enakem besedilu, niti ne more predlagati 
novih amandmajev k predlogu zakona. 
Komisija pa je nadalje menila, da izhaja iz funkcije skupne 
oziroma usklajevalne komisije, ki mora pripraviti predlog za 
uskladitev spornih vprašanj, da ima ta komisija široka poobla- 
stila pri pripravi navedenega predloga in da zato lahko 
z vidika celovite rešitve problema usklajevanja zakonskega 
besedila predlaga tako spremembe besedil amandmajev, ki 
so biii že sprejeti v vseh treh zborih, kot tudi nove amandmaje. 
Po mnenju komisije skupna oziroma usklavalna komisija 
lahko torej predlaga tudi umik amandmaja, ki je bil že sprejet 
v vseh treh zborih. 

Ad 3) 

Komisija je menila, da po poslovniku ni nobene ovire za to, da 
se zbor ne bi mogel ponovno opredeliti o novem mnenju 
delovne skupine glede posameznega amandmaja oziroma 
ponovno odločati o novem predlogu usklajevalne komisije, če 
ena ali druga iz določenih razlogov ponudita novo mnenje 
oziroma nov predlog, vse dokler ni zaključen postopek za 
izdajo zakona. 

MNENJE 
Komisije za notranjo politiko k problematiki novih registracijskih območij 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za notranjo politiko 
je na seji, dne 16.3.1992, obravnavala problematiko novih 
registracijskih območij. 

V zvezi z navedenim je komisija prejela in bila seznanjena 
z naslednjimi gradivi: 

- protest skupščine občine Cerknica (z dne 16/12-1991) 
glede nameravane uvrstitve občine Cerknica v postojnsko 
registrsko območje; 
- sklepi razširjene seje Predsedstva skupščine občine Cer- 
knica (z dne 27.1.1992), ki se nanašajo na nameravano uvrsti- 
tev občin Cerknica iz dosedanjega ljubljanskega v novo, 
postojnsko registrsko območje; 
- ponoven dopis skupščine občine Cerknica v zvezi z zadevo 
Problematika novih registracijskih območij (z dne 9. 3. 1992); 

- pismo občanke Cerknice Andreje Jelinčič v zvezi z novimi 
registracijskimi območji (z dne 10. 3. 1992); 
- zahteva občanov Cerknice, da občina.ostane v registracij- 
skem območju Ljubljane ter odprto pismo ministru za notra- 
nje zadeve g.Igorju Bavčarju (z dne 13. 3. 1992); 
- informacija Ministrstva za notranje zadeve o problematiki 
pri določitvi novih registracijskih območij v občinah Cerknica 
in Ilirska Bistrica (z dne 12. 3. 1992); 
- rezultati ankete javnega mnenja, ki so jo komisiji posredo- 
vali Zeleni Ilirske Bistrice (z dne 16. 3. 1992). 

» * * 

V zelo obširni in polemični razpravi, v kateri so sodelovali 
predstavniki občin Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna, pred- 
stavnik Ministrstva za notranje zadeve, predstavnik skupščin- 
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skega Odbora za lokalno samoupravo in člani komisije, je bila 
izražena vrsta argumentov in pomislekov, tako za obstoječo 
rešitev, kot tudi proti tej ali pa za možno iskanje ustreznega 
kompromisa za obe prizadeti strani. 

V uvodno razpravo, ki se je nanašala predvsem na prikaz 
obstoječega stanja in dosedanjih aktivnostih, ki so jih, v zvezi 
z obravnavano problematiko, izvajale prizadete stranke in pa 
ustrezni resorni organ, so se vključili tako predstavnik Mini- 
strstva za notranje zadeve kot tudi predstavniki občin obrav- 
navanega registracijskega območja Postojna. 

Predstavnik Ministrstva za notranje zadeve je navzoče sezna- 
nil z bistvenimi aktivnostmi, ki so potekale v zvezi z določitvijo 
novih registracijskih območij, izhajajoč iz odredbe o določitvi 
registracijskih območij (Ur.l. RS, št. 5/92, z dne 31.1. 1992), ki 
jo je izdal predstojnik, ki vodi republiški upravni organ, pri- 
stojne za notranje zadeve (izdane na podlagi sprememb in 
dopolnitev zakona o varnosti cestnega prometa, sprejetega 
v letu 1991). Celotno problematiko je resorni organ tudi 
ustrezno in podrobno prikazal v svoji informaciji, s katero so 
se navzoči seznanili. Pri tem je bilo še posebej poudarjeno, da 
je treba imeti v vidu, da policijska razdelitev ne predstavlja 
v nobenem pogledu upravno-teritorialne razdelitve oziroma 
ne more biti identična z bodočo lokalno samoupravo. Prav 
tako je bilo rečeno, da so bili vloženi maksimalni napori za 
dosego neke skupne rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe 
sporni občini, vendar zaenkrat ti napori niso rodili željenega 
uspeha in zato ostaja status quo. Navzočim so bile ustno 
prezentirane in obrazložene tudi vse štiri možne variantne 
rešitve, ki jih v informaciji ponuja resorni organ v razmislek in 
presojo. 

V nadaljevanju so se vključili v razpravo predstavniki obeh 
prizadetih občin. Predvsem so poudarili, da imajo posamezni 
upravni resorji različne poglede na bodočo lokalno samou- 
pravo, čeprav je nujna uskladitev upravno političnih povezav 
in vseh drugih povezav v okviru lokalne samouprave. Obe 
občini sta opravili vrsto aktivnosti, tako razgovore z Ministr- 
stvom za notranje zadeve kot tudi številne pisne prispevke, ki 
so jih posredovali ustreznemu resornemu organu, vendar 
dosedaj ni bilo pravega posluha za želje, zahteve in interese 
prebivalcev območij teh dveh občin. Glede na to, da je bilo 
moč sklepati iz korespondence med občinama in Ministr-, 
stvom za notranje zadeve, da se predvideva v bodoče tudi na 
tem področju reorganizacija, in sicer ob izoblikovanju pokra- 
jin oziroma bodočih regij, so predstavniki občin sklepali, da 
torej zadeva sploh še ni dokončna; zato se tudi postavlja 
vprašanje, ali ne bi raje počakali do oblikovanja bodočih regij. 

Navzoči so bili seznanjeni tudi z rezultati ankete javnega 
mnenja, ki so jo pripravili Zeleni Ilirske Bistrice in iz katerih je 
razvidno, da skorajda pretežna večina prebivalstva ne želi 
spadati pod oznako Po (Postojna). 

Predstavni občine Postojna pa je poudaril, da je ta občina, ne 
glede na določene nesporazume z občinama Cerknica in 
Ilirska Bistrica, le odigrala vlogo nekega centra tudi za ti dve 
občini (cca 80% prebivalcev obeh spornih občin je rojenih 
v Postojni, nadalje skorajda četrtina populacije mladih obi- 
skuje srednje šole v Postojni, ipd.). Tudi pri vsakodnevnih 
odnosih, srečanjih, te povezave obstajajo tako, da so se 
določene vezi tekom let, ne glede na nekatera neskladja med 
interesi, potrebami in željami prebivalcev teh območij, le 
stkale. Pri tem je še posebej omenil, da ni imela občina 
Postojna nobenega vpliva na oblikovanje tega registracij- 
skega območja. 

Navzoči predstavnik Odbora Skupščine Republike Slovenije 
za lokalno samoupravo je poudaril, da je delo pri pripravah 
zakona o lokalni samoupravi in reorganizaciji državne uprave 
premalo usklajeno. Zato bo potrebno pospešiti napore tako, 
da bo upravno-teritorialna razdelitev sledila lokalni samou- 
pravni organiziranosti. Ob tem pa je potrebno spoštovati 
načelno stališče, da je treba ob vseh teh spremembah in 
bodoči reorganizaciji, bolj prisluhniti interesom, potrebam in 
željam ljudi v prostoru, kjer živijo. Za dosego skladnih in 
sprejemljivih rešitev je zato nujno voditi oba projekta - torej 

reorganizacijo državne uprave in pa oblikovanje lokalnih 
skupnosti, usklajeno. 

Na osnovi gradiv in vseh uvodnih razpravljalcev, so se vključili 
v široko polemično razpravo tudi člani komisije in pri tem 
izrazili različna mnenja, sugestije in posamične poglede do 
obravnavane problematike. 

Komisija se je sicer na kratko in bolj načelno že srečala 
s problematiko novih registracijskih območij ob obravnavi 
iformacije v zvezi z novimi registrskimi tablicami ter načinom 
zamenjave le-teh na-seji 28. 11. 1991. Vendar pa je treba 
poudariti, da je bila razprava takrat namenjena predvsem 
oblikovanju bodočih grbov na registrskih tablicah v Sloveniji, 
do česar je komisija tudi zavzela svoje stališče, ni pa se 
posebej opredeljevala do problematike registracijskih obmo- 
čij v Republiki Sloveniji. Že takrat pa je bilo izraženo posa- 
mično mnenje oziroma pomislek, ali ni oblikovanje registra- j 
cijskih območij do neke mere preuranjeno. Po drugi strani pa 
je treba ugotoviti, da se celotna zadeva takrat nikakor ni 
kazala kot problematična, saj so stvari izgledale jasne in 
razčiščene, tako da morebitnih konfliktov z registracijskimi 
območiji ni bilo zaslediti. In končno, tudi na zborih ob obrav- 
navi sprememb in dopolnitev zakona o varnosti cestnega 
prometa ni bilo o tem postavljenih nobenih vprašanj ali izraže- 
nih dilem, čeprav bi se vsaj poslanci obeh spornih občin lahko 
že takrat intenzivno vključili v razpravo ter predočili svoje 
pomisleke glede nadaljnjih rešitev, ki so sledile na podlagi 
navedenega zakona. 

Vprašanje oblikovanja regij je gotovo je potrebno čimprej 
urediti; pri tem je nujno sodelovanje predvsem strokovnjakov, 
čim manjši pa naj bo pri tem vpliv politikov. Do takrat pa 
ostaja odprta dilema - kaj storiti v obravnavanem primeru. Po 
mnenju komisije bi bilo treba upoštevati želje in interese 
prebivalcev obeh občin, ki želijo le ohranitev prejšnjega sta- 
nja in je v tem primeru vsiljevanje nečesa novega dokaj 
nedemokratično. Odločiti se o nečem, kar je v nasprotju 
z interesi določenega prostora je tudi najbolj iracionalno. Po 
drugi strani pa je Slovenija policentrična in zato v medseboj- 
nih nasprotjih. Hkrati so si bili navzoči tudi enotni v mnenju, 
da kot je videti, gre na spornem registracijskem območju za 
konflikte, ki so dosti širše in globlje narave in katere bo morda 
uspešneje razreševati šele v prihodnje pri oblikovanju lokalne 
samouprave. Poleg tega je težava tudi v tem, da utegne rešitev 
problema v korist spornih občin, potegniti za seboj še vrsto 
drugih podobnih zahtevkov s strani nekaterih območij občin, 
ki prav tako niso najbolj zadovoljne z novimi registracijskimi 
območji. Glede na to je bilo v komisiji najprej izraženo mne- 
nje, da bi bilo treba vložiti napore v oblikovanje kompromis- 
nih variantnih rešitev in sicer: z dodatno identiteto oziroma 
oznakami obeh občin ali pa z novo registrsko kratico - name- 
sto oznake PO naj bi uporabili oznako NO za vse tri občine, 
dodatno pa bi dodali še identiteto obeh občin. Ker se pred- 
stavnik občine Ilirska Bistrica s takim predlogom ni strinjal, je 
komisija opustila možnost oblikovanja kompromisne rešitev. 

Na vprašanje, ali predstavlja registracijsko območje zgolj 
začasno rešitev, je predstavnik resornega organa pojasnil, da 
je zadeva dejansko začasne narave, saj so bile resornemu 
organu - v času, ko je bilo treba po sprejemu osamosvojitve- 
nega paketa zakonov, čim hitreje izdelati registrske tablice 
v Sloveniji - edini razpoložljivi kriterij že obstoječe uprave za 
notranje zadeve. Ob tem je bilo tudi poudarjeno, da je demo- 
kratičen dialog pri tem sicer zaželjen, po drugi strani pa je 
treba upoštevati dejstvo, da so zadeve javne varnosti držav- 
nega pomena, torej so to državne zadeve in v svetu ni običaj, 
da bi vlada dopuščala o teh zdevah tako široka razpravljanja. 

* » * 

Ob zaključku zahtevne in dolgotrajne razprave ter glede na to, 
da ni bilo oblikovanega nobenega kompromisnega predloga 
za rešitev spornih vprašanj, je predsednik komisije s člani 
komisije izoblikoval rešitev v obliki sklepnega dokumenta, 
o katerem je nato komisija tudi glasovala. 
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Komisja je na podlagi razprave izoblikovala naslednje 

UGOTOVITVE IN SKLEPE: 

1. Komisija za notranjo politiko ugotavlja, da obstajajo v zvezi 
z na novo oblikovanimi registracijskimi območji, konkretno 
10. registracijskim območjem Postojna (odredba o določitvi 
registracijskih območij za registracijo motornih in priklopnih 
vozil v Republiki Sloveniji, Ur.l. RS št. 5/92), ki zajema 
območje občin Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna, dolo- 
čene težave in problemi, ki so posledica neusklajenosti intere- 
sov, potreb in želja prebivalcev teh občin, s potrebami in 
interesi organiziranosti policije oziroma uprav za notranje 
zadeve. 

2. V vidu je treba imeti dejstvo, da predstavlja sedanja organi- 
ziranost le začasno stanje, saj se pripravlja na podlagi nove 
ustave Republike Slovenije, ki ureja tudi področje bodoče 
lokalne samouprave v Sloveniji, nov celovit zakon o lokalni 
samoupravi. Na podlagi in po sprejetju navedenega zakona 
bo potrebno prilagoditi tudi organiziranost policije (kon- 
kretno število uprav za notranje zadeve) novo oblikovanim 
lokalnim skupnostim tako, kot je to že sedaj urejeno v svetu 
oziroma v drugih evropskih državah. Pri tem pa bo treba 
v večji meri upoštevati interese, potrebe in želje ljudi, saj bo le 
na ta način dano zagotovilo, da se bodo zadeve tudi na tem 
področju realizirale na način, ki bo ustrezal in bo sprejemljiv 
za večino prebivalcev določene lokalne skupnosti oziroma 
določenega registracijskega območja. 

3. Spričo prisotnih problemov in težav ter nezadovoljstva 
prebivalcev občin Ilirska Bistrica in Cerknica, ki so nastali 

z uveljavitvijo prej navedene odredbe, bi bilo potrebno čim- 
prej podvzeti ustrezne ukrepe in sicer: 
Variante: 

a) Ostati pri sedanji rešitvi, po kateri območje občine Cer- 
knica in Ilirska Bistrica spada v registracijsko območje 
Postojna (PO). 

b) Upoštevati je treba interese in želje obeh občin, da ostaneta 
v takšnem registracijskem območju, kot sta bili dosedaj, kar 
pomeni, da spada območje občine Cerknica v registracijsko 
območje Ljubljana (LJ) in območje občine Ilirska Bistrica 
v registracijsko območje (KP). 

c) Poiskati je treba kompromisno rešitev. 

Glede na tri možne variante za razrešitev problema, izobliko- 
vane v 3. točki sklepnega dokumenta in ker prvi dve točki 
Ugotovitev in sklepov nista bili sporni, so člani komisije na 
predlog predsednika komisije glasovali o ponujenih možnih 
variantah, vsebovanih v 3. točki navedenega dokumenta in 
z večino glasov spre)eli b) varianto , po kateri se ugodi 
interesom obeh občin in vrne območje občine Cerknica 
v registracijsko območje Ljubljana, območje občina Ilirska 
Bistrica pa v registracijsko območje Koper. 

Komisija je nato glasovala še o sklepnem dokumentu v celoti 
in ga sprejela. 

Na podlagi navedenega Komisija za notranjo politiko pripo- 
roča Ministrstvu za notranje zadeve oziroma predstojniku, ki 
vodi republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve, 
da upošteva ugotovitve in sklepe komisije. 
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Q VPRAŠANJA POSLANCEV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

O plačah slovenskih diplomatov 

JANKO HALB, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
vprašal: 

Po mednarodnem priznanju Slovenije je med državnimi 
funkcionarji naše države močno poraslo zanimanje za diplo- 
amtsko službo. Zunanje ministrstvo sprašujem: »Po kašnih 
kriterijih se izračunava izhodiščna plača slovenskega vele- 
poslanika oz. uslužbenca v ambasadi oz. če bodo ti funkci- 
onarji plačani po določilih zakona o funkcionarjih in delav- 
cih v državnih organih, tako kot ministri (če so še), poslanci 
oz. državna administracija s 50% spodrezano zakonsko 
osnovo plače. 

Ministrstvo za zunanje zadeve mu je odgovorilo: 

V zvezi s poslanskim vprašanjem g. Janka Halba o plačah 
zaposlenih v slovenskih predstavništvih v tujini vam posredu- 
jemo naslednji odgovor: 

Zakonsko podlago za določanje plač zaposlenih v slovenskih 
predstavništvih v tujini predstavlja 56. člen Zakona o zunanjih 
zadevah (Ur. list RS št. 1, letnik I, z dne 25. 6. 1991). 

Na tej podlagi je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
po odprtju prvih predstavništev Republike Slovenije 
s poklicno zasedbo, dne 20. 9. 1991 sprejel sklep, da se za 
urejanje osebnih dohodkov in drugih prejemkov zaposlenih 
v birojih Republike Slovenije v tujini, do sprejetja ustreznih 
podzakonskih aktov, ki bodo urejali te prejemke, smiselno 
uporabljajo merila in kriteriji, ki so veljali za zaposlene v diplo- 
matsko konzularnih predstavništvih SFRJ v tujini. 

Izvajanje tega sklepa je v praksi že naletelo na težave, ker so . 
plače delavcev v predstavništvih v nesorazmerju z življenj- 
skimi stroški v tujini. 

O obdavčenju pokojnin iz tujine 

JANKO HALB, BORUT PAHOR, TONE PERŠAK, poslanci 
v Družbenopolitičnem zboru ter AURELIO JURI, poslanec 
v Zboru občin, so postavili vprašanja ali je res, da namerava 
Ministrstvo za finance iz naslova davka na dohodek zahte- 
vati plačilo davka tudi od pokojnin, ki jih prejemajo nekateri 
državljani Republike Slovenije od Republike Italije oziroma 
drugih zahodnih držav. 

Če je takšno stališče, zahtevajo poslanci Demokratske 
stranke, da vlada oziroma Ministrstvo za finance nemudoma 
izda ali omogoči ustrezno tolmačenje zakona ali po hitrem 
postopku predlaga ustrezno spremembo zakona, da tem 
upokojencem ne bo treba plačati tega davka. Meni, da gre 
za ukrep, ki bo v skladu z načelom, da država ne more od 
nikogar zahtevati, naj od istega dohodka dvakrat plača 
davek. Če vlada te zahteve ne bi upoštevala, bi, žal, 
ponovno ravnala tako kot so ravnale vlade v preteklih 
desetletjih, ko so npr. tudi umetniki, ki so delovali ali so bila 
njihova dela prevedena ali uprizarjana v drugih državah, 
dvakrat plačevali davek: najprej v državi, v kateri so honorar 
zaslužili, in na to še v domovini. Slednji primer opozarja, da 
mora zahtevano tolmačenje zakona kajpak veljati tudi za 
druge vrste dohodkov, ki jih naši državljani dobivajo iz tujine 
in so v tujini že obdavčeni. 

Spornost obdavčitve tujih pokojnin kot osnove za odmero 
dohodnine, tako italijanskih, avstrijskih, nemških, franco- 

skih itd. za vse upokojence in zdomce, ki so kdaj koli delali 
v tujini iz Primorske, Prlekije ali Prekmurja, ugotavlja v svo- 
jem vprašanju (repliki) tudi poslanec Janko Halb. 

Vlada Republike Slovenije o tej problematiki meni naslednje: 

Skladno z določbo zadnjega odstavka 13. člena zakona 
o dohodnini (Ur. I. RS, št. 48/90 in 34/91) je zavezanec za 
davek od osebnih prejemkov tudi rezident Republike Slove- 
nije, ki prejema pokojnino iz tujine. Davek od osebnih prejem- 

,kov od pokojnin se med letom plačuje kot akontacija dohod- 
nine. Po preteku leta pa je zavezanec dolžan napovedati vse 
svoje prejemke in dohodke, med drugim tudi pokojnine, med 
drugim tudi davek od osebnih prejemkov od pokojnin. 

SFRJ je sklenila sporazum oziroma pogodbe o izogibanju 
dvojnemu obdavčevanju dohodkov in premoženja z 20 drža- 
vami, med drugim tudi z Italijo (Ur. I. SFRJ, Mednarodne 
pogodbe, št. 2/83). Vsebine sporazumov se med seboj 
bistveno ne razlikujejo, saj večina pogodbenic pri sklepanju 
sporazumov upošteva rešitve, ki jih ponuja vzorec — konven- 
cija OECD o dvojnem obdavčevanju dohodka in premoženja. 
Zaradi ponazoritve se v svojem nadaljnjem pojasnilu sklicu- 
jemo na določbe sporazuma, sklenjenega med SFRJ in Repu- 
bliko Italijo. 

V zvezi z obdavčevanjem pokojnin, ki jih rezidenti Republike 
Slovenije prejemajo iz Italije, se uporabljajo določbe 18. člena 
navedenega sporazuma. Po teh določbah se pokojnine, izpla- 
čane rezidentu države pogodbenice na podlagi prejšnje zapo- 
slitve, obdavčijo samo v državi pogodbenici, katere rezident je 
prejemnik pokojnine. Tako se pokojnina (18. člen, točka 2 b), 
ki jo fizični osebi izplača država pogodbenica (v tem primeru 
Italija) ali njena družbenopolitična skupnost ali lokalna 
uprava iz proračuna ali iz posebnega sklada, obdavči samo 
v drugi državi (Republiki Sloveniji), če je prejemnik njen 
rezident. 

Tuja zakonodaja, med drugim tudi italijanska, pozna več vrst 
pokojnin, ki se plačujejo iz različnih virov (skladov). Glede na 
značaj pokojnin (državna ali kakšna druga pokojnina) se 
nekatere obdavčijo že v tej državi. V primerih, ko je bil davek 
od pokojnine plačan že v tujini, je rezident Republike Slove- 
nije kljub temu dolžan prejeto pokojnino napovedati pri davč- 
nem organu občine, kjer ima stalno prebivališče, ter predložiti 
dokumentacijo o morebiti že plačanemu davku v tujini (proto- 
kol k sporazumu - k prvemu odstavku 25. člena). Davčni 
organ v Republiki Sloveniji na podlagi napovedanih podatkov 
o višini pokojnine iz tujine ugotovi dohodnino (davek) ter od 
tega zneska odšteje morebitni v tujini plačani davek. Pri 
odmeri dohodnine torej lahko pride do doplačila, v primeru 
pa, da je v tujini odmerjeni davek višji od dohodnine, se šteje, 
da je zavezanec svoje davčne obveznosti poravnal. Glede na 
navedeno je ugotoviti, da v nobenem primeru ne more priti do 
dvojne obdavčitve istih dohodkov in zato tudi ni potrebno 
spreminjati določb zakona o dohodnini. 

Z navedenim sporazumom je urejeno izogibanje dvojnemu 
obdavčevanju tudi drugih dohodkov in premoženja, kot npr. 
dohodkov od nepremičnin, dohodkov od poslovanja, divi- 
dend, obresti, avtorskih plačil, dohodkov od samostojnih 
osebnih dejavnosti, od plač itd. 

V 17. členu je določen način obdavčevanja dohodkov umetni- 
kov in športnikov, po katerem se sme dohodek gledaliških, 
filmskih, radijskih ali televizijskih umetnikov, glasbenikov, 
športnikov in drugih izvajalcev od osebnih dejavnosti v tem 
statusu obdavčiti v državi, kjer so opravljali takšno dejavnost. 
Ti dohodki so obdavčeni tudi v Republiki Sloveniji, ter jih je 
zato v tem primeru umetnik ali športnik dolžan napovedati. Pri 
odmeri dohodnine pa se tako kot pri pokojninah upošteva 
v tujini plačani davek. Omenimo naj še, da se po določbi 
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12.člena zakona o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo 
v dohodnino, odmerjena dohodnina zmanjša za davek, ki je 
bil od teh dohodkov že plačan v tujini. S to določbo so davčno 
izenačeni vsi rezidenti Republike Slovenije, ki prejemajo 
dohodke iz tujine in so obdavčljivi tudi v Sloveniji, ne glede na 
to, ali je s temi državami sklenjen sporazum o izogibanju 
dvojnemu obdavčevanju ali ne. 

Pripominjamo, da bo Vlada Republike Slovenije pripravila 
osnutke sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ki 
naj bi jih Republika Slovenija sklenila s tujimi državami in ki 
bodo nadomestili sporazume, ki jih je za časa svojega obstoja 
sklenila SFRJ. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za finance - Republiška uprava za druž- 
bene prihodke. 

O zakonski zaščiti delovnih razmerij izvoljenih 
poslancev in vladnih funkcionarjev 

JANKO HALB, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
pristojne naslovil naslednje vprašanje: 
Kako je z zakonsko zaščito delovnih razmerij, ki v družbenih 
podjetjih mirujejo delavcem, ki so bili izvoljeni na poslanske 
ali vladne funkcije na nivoju Republike Slovenije oz. občine: 

— v primeru statustnih sprememb oz. reorganizacij podjetij; 
— v primeru, ko je ohranjena statusno-organizacijska in 
lastninska struktura, ki je bila ob nastopu mirovanja delov- 
nega razmerja; 
— v primeru zaposlitve novih ljudi na ta delovna mesta 
z mandati ali za nedoločen čas; 
— lahko tako izvoljeni funkcionarji postanejo trajni viški 
delovne sile med mirovanjem; 
— so lahko premeščeni: 
— ker so organi upravljanja (DS, direktorji) ob nastopu miro- 
vanja delovnega razmerja sprejemali ustrezne sklepe, me 
zanima, če bo njihovo aktiviranje imelo zakonsko zaščito ob 
gornjih spremembah. 

Ministrststvo za delo mu je odgovorilo: 
V zvezi z delegatskim vprašanjem g. Janka Halba, delegata 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije, ki 
ga je postavil pisno na 33. seji zbora, dne 4. 3.1992, posredu- 
jemo naslednje mnenje: 

Določba 35. člena Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega 
razmerja (Ur. I. SFRJ, št. 60/89 in 42/90) opredeljuje pravico 
delavca, ki je izvoljen oziroma imenovan na samoupravno, 
javno ali drugo družbeno funkcijo, zaradi katere mora 
začasno prenehati z delom v organizaciji, da se v roku 30 dni 
po prenehanju funkcije, vrne na delovno mesto, ki ustreza 
stopnji njegove strokovne izobrazbe za določeno vrsto po- 
klica. 

Delavec ima torej v takem primeru pravico vrniti se na delovno 
mesto, ki ustreza stopnji njegove strokovne izobrazbe za 
določeno vrsto poklica, kar pomeni, da to ni nujno delovno 
mesto, na katerem je delavec delal pred odhodom na oprav- 
ljanje določene funkcije. Če pa se delavec v predpisanem 
roku ne zglasi v organizaciji, mu le-ta ni dolžna zagotoviti 
vrnitve na delovno mesto. 

Navedeno pravico delavec lahko uveljavlja v vseh primerih, to 
pomeni tudi v primeru statusnih sprememb oziroma reorgani- 
zacij podjetij in sicer v organizaciji, ki je pravni naslednik 
organizacije, v kateri je delavec pridobil pravico do vrnitve, 
razen v primeru, če organizacija ne obstaja več oziroma je 
v stečaju. 

Ker delavcu v času, ko opravlja funkcijo, dejansko preneha 
delovno razmerje v organizaciji in ga šele ob vrnitvi ponovno 
sklene, v tem času tudi ne sme biti ugotovljen kot trajno 
presežni delavec. Do te situacije lahko pride šele potem, ko je 
tak delavec zopet v organizaciji. 

O olajšavah pri gibanju prebivalstva v Istri 

FRANCO JURI, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
ssji tega zbora, 22. 2. 1992, na osnovi informacij, ki so jih 
sredstva javnega informiranja posredovala o srečanju med 
ministrom za notranje zadeve Slovenije in Hrvaške, predlo- 
žil pismeno delegatsko vprašanje zakaj v teh razgovorih ni 
bila Istra vključena v seznam obmejnih območij, ki bodo 
deležna olajšav ter na kakšen način se namerava Ministr- 
stvo za notranje zadeve lotiti vse številnejših problemov, ki 
nastajajo v Istri zaradi novega mejnega režima. 

Na vprašanje Ministrstvo za notranje zadeve odgovarja na- 
slednje: 

»Med uradnimi razgovori ministrstev za riotranje zadeve obeh 
republik je bilo med drugim načeto tudi vprašanje uporabe 
nekaterih cest in poti, ki vodijo po ozemlju Republike Slove- 
nije oziroma ozemlju Republike Hrvaške, pa jih uporabljajo 
državljani obeh sosednjih držav, ker sicer nimajo dostopa do 
svojih naselij ali delovnih obratov. Gre predvsem za predele 
Osilnice ob Kolpi, Zavrča in nekaterih drugih. Dogovorjeno je 
bilo, da se za obmejno prebivalstvo, ki dejansko uporablja 
prometne komunikacije v drugi državi, uvedejo maksimalne 
olajšave za prihod občanov domov, na posestva ali na 
delovna mesta. Poleg tega so bili dogovorjeni standardi upo- 
rabe teh cestnih povezav za uradne osebe organov obeh 
držav. 

Poleg konkretnih skupnih poti in problematike uporabe 
komunikacij v sosednjih obmejnih krajih je bila jasno tudi 
izražena pripravljenost obeh držav, da bodoči Sporazum 
o obmejnem prometu prinese čimvečjo liberalizacijo prehaja- 
nja meje med državama na celi njeni dolžini. Posebno je 
slovenska delegacija izpostavljala nujnost prilagoditve 
postopkov v poletni turistični sezoni in sicer z odpiranjem 
posebnih prometnih pasov na celotni dolžini meje in vskla- 
jeno delo mejnih organov obeh držav. 

Kakšna je vloga ministrstva pri gradnji bun- 
kerjev? 

CIRIL KOLEŠNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
postavil naslednje vprašanje: Sprašujem ministra g. Bav- 
čarja ali je slučajno vedel za gradnjo bunkerjev na sloven- 
sko-hrvaški meji. Poleg tega tudi sprašujem ali gre za 
načrtno akcijo Ministrstva za notranje zadeve, da premakne 
mejo zahod-vzhod proti jugu?« 

Ministrstvo za notranje zadeve mu je odgovorilo: 

Mejno kontrolo na vseh 34 mejnih prehodih z Republiko 
Hrvaško so organi za notranje zadeve in carina začeli izvajati 
8. 10. 1991, dan po izteku brionskega moratorija. Umik JA iz 
Slovenije je ustvaril razmere za hitro, dokončno in dejansko 
osamosvojitev Slovenije, vojna na Hrvaškem pa je zahtevala 
takojšnje zavarovanje meje. V takih razmerah je Ministrstvo za 
notranje zadeve sprejelo aktivnosti za hitro izgradnjo mejnih 
prehodov na meji z Republiko Hrvaško in v skladu z Zakonom 
o nadzoru državne meje določilo začasna območja mejnih 
prehodov, ki obsegajo »območje za opravljanje mejne kon- 
trole ter neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za 
smotrno in varno odvijanje prometa in mejne kontrole« (11. 
člen zakona). Gradnja platojev, cestnih priključkov in postav- 
ljanje delovnih objektov-kontejnerjev so potekali v bistvu isto- 
časno, ko je posamezni mejni prehod že moral delovati. 
Izgradnjo ustrezne infrastrukture na mejnih prehodih je prev- 
zela Republiška uprava za ceste. Na vseh mejnih prehodih 
z Republiko Hrvaško so kontejnerji, nikjer ni zioanega 
objekta. Ko so se tu začasni objekti postavljali, je potekala na 
Hrvaškem in neposredno ob slovenski meji vojna, pogosti so 
bili mejni incidenti, vključno s preleti letal. Ministrstvo za 
notranje zadeve je dolžno omogočiti policistu varne delovne 
razmere, kar je bilo v tistem času žal nemogoče. Ugotovljeno 
je, da steno kontejnerja praktično prebije vsak navaden izstre- 
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lek, zato je Ministrstvo za notranje zadeve projektantom pred- 
lagalo, naj se na vseh mejnih prehodih v zemljo vkopljejo 
navadne betonske cevi, ki bi bile najbolj enostaven zaklon 
v primeru ogrožanja policistov in drugih zaposlenih na mejnih 
prehodih. Takšni enostavni zakoni so bili narejeni na vseh 
mejnih prehodih, razen na mejnih prehodih Petišovci in 
Gibina. Za izgradnjo zaklonov na teh dveh mejnih prehodih je 
Ministrstvo za notranje zadeve oziroma njegov oddelek 
v Upravi skupnih služb, ki je zadolžen za investicije in gradnje, 
25/10-1991 od Uprave za notranje zadeve Murska Sobota 
prejel idejni načrt zaklonov, ki ga je izdelal Projektivni biro 
inženiring Murska Sobota. Navedeni oddelek na ta idejni 
načrt zaklonov ni reagiral, sektor za mejne zadeve UNZ Mur- 
ska Sobota pa je ne glede na to skupaj s projektantom določil 
lokacijo za zaklone, kar je imelo za posledico tudi začetek 
gradnje teh zaklonov. Nesporno gre za prekoračitev poobla- 
stil v zvezi z opravljanjem dela dveh delavcev iz omenjenih 
služb. Zoper navedena delavca bo minister sprejel ukrepe 
v skladu z pooblastili, ki mu jih daje zakon in pri tem upošteval 
dejanske okoliščine do katerih je pri prekoračitvi pooblastil 
prišlo. Pri tem se bo upoštevalo dejstvo, da je gradnja teh 
zaklonov rezultat spleta okoliščin, ki se nanašajo na delo 
policistov med vojno na obmnočju Uprave za notranje zadeve 
Murska Sobota (bili so izpostavljeni izrednim naporom in 
nevarnostim, ker so se morali boriti proti bistveno bolj oprem- 
ljenemu in zavarovanemu nasprotniku na odprtem, popol- 
noma nezavarovanem prehodu). Ideja o zaklonih v Petišovcih 
je nastala neposredno po vojni v Sloveniji in se je začela 
uresničevati med vojno na Hrvaškem in po izzivanju s preleti 
letal; zakloni so bili namenjeni izključno proti JA, tako za 
slovenske in hrvaške polfciste, če bi bili ogroženi. 

Ministrstvo za notranje zadeve odločno zavrača domnevo 
poslanca, da je v primeru gradnje zaklonišč oziroma bunker- 
jev šlo za načrtno akcijo tega ministrstva s ciljem prestaviti 
mejo zahod-vzhod proti jugu. 

Kako ravnati z »bivšimi« oficirji JA? 

Dr. LEV KREFT, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
33. seji tega zbora z dne 4. 3.1992, postavil pisno vprašanje 
v zvezi z upokojenimi oficirji JLA, ki že dalj časa žive v Slo- 
veniji In so zaprosili za sprejem v državljanstvo Republike 
Slovenije, upokojeni pa so bili ob koncu lanskega leta in 
sicer: 

— »ali je res, da te ljudi, ki včasih potujejo v Beograd, ker 
tam dobivajo pokojnino, slovenski mejni organi na meji 
zavračajo in zakaj; 
— na kakšni zakonski osnovi Ministrstvo za notranje 
zadeve tako ravna; 

— koliko ljudi je bilo do sedaj na slovenski meji zaradi tega 
zavrnjenih; 

— kdo je izdelal spisek ljudi, ki se jih ne sme spustiti v Slo- 
venijo, kakšen kriterij je pri tem uporabljal in na kakšne 
preiskovalne izsledke katere obveščevalne službe se je pri 
tem naslanjal?« 

Na navedena vprašanja mu Ministrstvo za notranje zadeve 
odgovarja: 

Osamosvojitveni predpisi (Zakon o državljanstvu Republike 
Slovenije, tujcih, potnih listinah in nadzoru državne meje) so 
začeli veljati 25. 6. 1991, torej še pred agresijo JA na Repu- 
bliko Slovenijo. Z njimi je pravno korektno rešeno vprašanje 
vseh tistih državljanov drugih republik bivše Jugoslavije, ki so 
na dan 23. decembra 1990 imeli prijavljeno stalno prebiva- 
lišče, in tukaj tudi dejansko živijo, saj lahko pridobijo držav- 
ljanstvo Republike Slovenije pod bistveno lažjimi pogoji, kot 
je to določeno za redno naturalizacijo. V prehodnih določbah 
Zakona o tujcih (81. člen) je še zapisano, da so z državljani 
Republike Slovenije v pravicah in obveznostih (razen pri 
nepremičninah) izenačeni vsi tisti državljani tujih republik, ki 

so zaprosili za državljanstvo Republike Slovenije v šestih 
mesecih od uveljavitve zakona (to je do 27. 12. 1991) do 
rešitve njihove vloge oziroma dva meseca po preteku roka 
v katerem bi lahko zaprosili za državljanstvo Republike Slove- 
nije oziroma od izdaje dokončne negativne odločbe. 

Politični, varnostni in tudi pravni problem pa je nastal v pri- 
meru tistih pripadnikov JA, ki so se kljub pozivu Predsestva 
Republike Slovenije dne 27. 6. 1991 s svojimi enotami uma- 
knili z območja Slovenije. S pozivom jim je bilo namreč 
obljubljeno, da jim bo Republika Slovenija priznala zatečene 
in statusne pravice v skladu s predpisi. V tem kontekstu je 
Vlada Republike Slovenije v oktobru 1991 sprejela Odlok 
o izplačevanju vojaških pokojnin, s katerim je zagotovila 
izplačevanje pokojnin vsem vojaškim zavarovancem sloven- 
skega državljanstva in drugim upravičencem, ki imajo stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji najpozneje od 26. 6. 1991 
dalje in ki so te pravice uveljavili najpozneje do 18. 7. 1991. 

Veliko vojaških oseb je izkoristilo boniteto, ki jo je opredelil 
odlok vlade, precejšnje število častnikov JA pa je poziv pred- 
sedstva ignoriralo in z umikom JA zapustilo območje Slove- 
nije. Težave častnikov, ki so zapustili območje Slovenije so 
nastopile takrat, ko so se ti začeli vračati v Slovenijo na 
dopust, na obisk k družini, zdravljenje itd. Najprej in zelo 
odločno je reagirala javnost. Za okolje, v katerem so prej 
stalno bivali, nikakor ni bilo sprejemljivo dejstvo, da se v njem 
svobodno gibljejo osebe, ki služijo v okupatorski armadi, 
Slovenija pa jim poleg vikenda nudi gostoljublje. Tudi sred- 
stva javnega obveščanja so bila zelo nenaklonjena toleriranju 
slovenskih oblastnih organov do takšnih in podobnih pri- 
merov. 

Osamosvojitvena zakonodaja s področja notranjih zadev oko- 
liščin, ki so nastale z agresijo JA na Slovenijo, umikom enot 
JA in njihovih pripadnikov, urejanjem statusa častnikov itd., ni 
predvidevala. Organi za notranje zadeve so se v dani situaciji 
znašli pred dilemo: ali upoštevati nacionalni varnostni vidik 
ali ravnati izključno po veljavni zakonodaji in dejstvu, ki je 
zapisano v prehodni določbi 81. člena Zakona o tujcih. Mini- 
strstvo za notranje zadeve je za to Vlado Republike Slovenije 
zaprosilo za mnenje. Vlada Republike Slovenije je na svoji 44. 
seji dne 9. 1. 1992 sprejela stališče glede instituta »dejan- 
skega življenja v Sloveniji« iz 40. člena Zakona o državljanstvu 
Republike Slovenije. Odsotnost vojaških oseb, ki so odšle iz 
Republike Slovenije kljub pozivu Predsedstva Republike Slo- 
venije z dne 27. 6. 1991 se ne šteje za upravičeno odsotnost, 
zato te osebe dejansko v Sloveniji ne živijo in ne izpolnjujejo 
pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije. 

Za nekatere izmed pripadnikov JA je resnično nastala nepri- 
jetna situacija. V Sloveniji trenutno ne živijo, še vedno pa 
imajo tukaj prijavljeno stalno prebivališče. V Sloveniji živijo 
tudi njihove družine h katerim se po upokojitvi nameravajo 
vrniti. Več kot očitno pa je, da jih kar precej ne bo moglo 
pridobiti slovenskega državljanstva in bodo dva meseca po 
prejemu negativne odločbe postali tujci. 

Zaradi vsega prej navedenega, zlasti pa zaradi varnostnega 
interesa državljanov in države Slovenije, so organi pristojni za 
nadzor državne meje vzpostavili takšen nadzorni sistem na 
državni meji, ki tej populaciji ne dovoljuje nekontroliranega 
prihoda in odhoda. Osebam, za katere obstajajo podatki, da bi 
njihov prihod v državo pomenil nevarnost za javni red, varnost 
in obrambo države, se vstop ne dovoli. V času od 1. 12. 1991 
do 24. 3. 1992 je bilo na slovenskih mejnih prehodih zavrnje- 
nih 156 pripadnikov JA. 105 je še aktivnih častnikov, 35 pa se 
je v postopku s policisti izkazovalo s potrdili, da so se pred 
kratkim upokojili (Slovenijo pa so zapustili z odhodom JA), 16 
častnikov JA pa je nameravalo vstopiti v Slovenijo s statusom 
tujca. 

Ministrstvo za notranje zadeve podpira pobudo poslanca dr. 
Leva Krefta, da se o prej navedeni problematiki razpravlja na 
Komisiji za notranjo politiko in Komisiji za nadzor nad zakoni- 
tostjo dela službe državne varnosti ter ugotovi distinkcija med 
varnostnim interesom in pravno ureditvijo, ki je v zadevi 
vsekakor inperfektna. 
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Za pravičnejšo odmero pokojnin za delovno dobo 
pred letom 1966 

Dr. LEV KREFT, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, Je 
postavil poslansko vprašanje v zvezi z načinom odmere 
pokojnin zavarovancem, ki po 1.1.1966 niso bili zavarovani 
na območju Slovenije. 

Na navedeno delegatsko vprašanje je ministrstvo za delo 
odgovorilo: 

G. Franc Nerat, ki je g. poslanca opozoril na navedeno vpraša- 
nje, je o isti zadevi že dal pobudo za oceno ustavnosti. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je s sklepom št. U—I—10/ 
91 z dne 3. 10. 1991 ugotovilo, da ni razlogov za začetek 
postopka za oceno ustreznosti zakonske določbe, po kateri 
se zavarovancu, ki po 1. 1. 1966 ni imel najmanj enega leta 
zavarovanja, iz katerega se vzamejo osebni dohodki za izra- 
čun pokojninske osnove, starostna pokojnina odmeri' od 
pokojninske osnove, ki jo določi Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Skupnost je na podlagi tega zakon- 
skega pooblastila določila, da se v navedenih primerih sta- 
rostna pokojnina odmeri od zneska najnižje pokojninske os- 
nove. 

Ustavno sodišče je ugotovilo, da navedena ureditev velja za 
vse zavarovance, ki po 1. januarju 1966 niso imeli najmanj 
enega leta zavarovanja, iz katerega se vzamejo osebni doho- 
dek za izračun pokojninske osnove, zato izpodbijana ureditev 
ni v neskladju z ustavno določbo o enakosti vseh pred za- 
konom. 

Glede na navedeni sklep Ustavnega sodišča Republike Slove- 
nije menimo, da ureditev, kakršna je veljala po predpisih, ki so 
se uporabljali do konca marca 1992 in kot bo veljalo po 49. 
členu novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju (Ur. I. RS, št. 13/92) ni v nasprotju z načelom enakoprav- 
nosti državljanov, niti se z njo državljanom ne kratijo pravice, 
ki jim pripadajo. 

O zgrešenosti investicije v rekonstrukcijo »Babe« 

JANEZ LAMPRET, poslanec v Družbenopolitičnem zboru.je 
na Ministrstvo za promet in zveze naslovil naslednje vpra- 
šanje: 

Osebno sem prepričan, tako kot veliko poslancev celjske 
regije, da je navedena investicija v »Babo« povsem zgre- 
šena. Zato želim točno obrazložitev upravičenosti te investi- 
cije in še zlasti odgovore na naslednja vprašanja: 

1. Kdo je odgovoren projektant tega odseka? 
2. Koliko je znašala celotna investicija? 
3. Koliko kilometrov avtoceste bi se s porabljenimi sredstvi 
za »Babo« lahko zgradilo od Arje vasi v smeri proti Vran- 
skemu? 
4. Koliko prometnih nezgod je bilo že na zgrajenem odseku, 
odkar po njem teče promet in kakšni so bili njihovi vzroki? 

Ministrstvo za promet in zveze mu je posredovalo naslednji 
odgovor: 

Rekonstrukcijo magistralne ceste številka 10 na odseku 
»BABA« v dolžini 1400 m moramo obravnavati kot del celote, 
to je planirane rekonstrukcije te ceste preko Trojan v skupni 
dolžini 8000 m. Na dolžini 6600 m je namreč predvidena 
dograditev še enega pasu za počasni promet - tovarna vozila, 
tako, da se bo povečala potovalna hitrost preko Trojanskega 
hrbta. Tovorna vozila bodo morala uporabljati pas za počasni 
promet. Projekt za rekonstrukcijo te ceste omogoča s svojimi 
horizontalnimi in vertikalnimi elementi računsko hitrost 
60-70 km/h, potrebna je samo še dograditev pasu za počasni 
promet. Z rekonstrukcijo »BABE« in dograditvijo pasu za 
počasni promet bodo izenačeni pogoji vožnje za osebna 
vozila na celotnem odseku magistralne ceste številka 10 med 

Celjem in Ljubljano, kjer je maksimalna dovoljena hitrost 
vožnje 80 km/h. 

Projekt je izdelal Projektivni atelje iz Ljubljane, odgovorni 
projektant je Janez Šenk, dipl. ing. gradbeništva. Vrednost 
celotne investicije je znašala preračunana v ameriške dolarje 
3,15 milijonov. S tem denarjem bi lahko na tem terenu zgradili 
približno 300 m popolne štiripasovne avtoceste. 

Za posredovanje uradnih podatkov o številu prometnih nez- 
god in njihovem vzroku smo zaprosili Ministrstvo za notranje 
zadeve. Takoj ko nam bodo podatke posredovali, vam jih 
bomo dostavili. 

Ministrstvo za notranje zadeve pa je posredovalo odgovor na 
vprašanje o številu prometnih nezgod in njihovem vzroku na 
rekonstruirani magistralni cesti številka 10, odseku »BABA«. 
V letu 1992 je Postaja prometne policije Ljubljana II na tem 
odseku opravila ogled ene prometne nezgode. Trčila sta 
tovorni avtomobil in avtobus, vzrok nezgode pa je bila spre- 
memba prometnega pasu (kršitev 38. člena Zakona o temeljih 
varnosti cestnega prometa). 

O manifestaciji veroizpovedi uslužbencev sloven- 
ske policije 

Dr. JOŽE MAGDIČ, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
na pristojne naslovil naslednje vprašanje: 

»Med personalom UNZ se, po izjavah nekaterih sodeč, širi 
mnenje, da nI dobro, če si veren (religiozen) uslužbenec 
policije. Mlada mati, uslužbenka UNZ naj bi letos rekla, da 
ne bo krstila novorojenčka, ker je v »takšni službi«. Jasno mi 
je, da se vse to »dogaja« za ministrovim hrbtom, sigurno 
brez njegove vednosti. Škoduje pa ugledu policije in demo- 
kracije, zato se obračam na ministra Bavčarja vprašujoč ga, 
ali je uslužbencem slovenske policije dovoljeno manifesti- 
rati religioznost?« 

Ministrstvo za notranje zadeve na navedeno poslansko vpra- 
šanje odgovarja: 

Ustava Republike Slovenije v poglavju Človekove pravice in 
temeljne svoboščine v 41. členu določa, da je izpovedovanje 
vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju 
svobodno. Nadalje tudi določa, da se nihče ni dolžan oprede- 
liti glede svojega verskega ali drugega prepričanja. V tretjem 
odstavku tega člena pa je določena tudi pravica staršev, da 
v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom 
versko in moralno vzgojo. Svoboda vesti, opredeljena s to 
ustavno določbo, je zagotavljena tudi delavcem organom za 
notranje zadeve. Ministrstvo za notranje zadeve ne razpolaga 
s podatki, ki bi kazali na to, da so bili posamezni delavci tega 
ministrstva šikaniranj zaradi svojega verskega prepričanja. 

Za delavce organov za notranje zadeve sicer veljajo nekatere 
ustavne omejitve, ki pa se nanašajo na omejevanje ustavne 
pravice do zbiranja in združevanja. Tako tretji odstavek 42. 
člena Ustave Republike Slovenije določa, da poklicni pripad- 
niki obrambnih sil in policije ne morejo biti člani političnih 
strank. 

O neveljavnem glasovalnem lističu 

JOŽE SMOLE, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
33. seji zbora, dne 4. 3. 1992, ustno postayil predsedniku 
skupščine naslednje vprašanje: 

»Skupščinska volilna komisija je v poročilu o volitvah za 
predlaganega mandatarja za sestavo nove vlade mag. 
Marka Voljča navedla, da je en glasovalni listič bil nevelja- 
ven. Prosil bi volilno komisijo, da nas konkretno obvesti, 
v čem je ta glasovalni listič bil neveljaven. Ali je bila na tem 
lističu nejasno izražena volja ali je šlo za neko tehnično 
formalno napako?« 
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Predsednik republiške skupščine dr. France Bučar mu je 
odgovoril: 

Način volitev oziroma imenovanj funkcionarjev, ki jih voli 
oziroma imenuje Skupščina Republike Slovenije, je določen 
v ustavi Republike Slovenije, v poslovniku Skupščine Repu- 
blike Slovenije in v začasnem poslovniku Skupščine Repu- 
blike Slovenije. 

Način volitev predsednika vlade je določen v ustavi Republike 
Slovenije in v začasnem poslovniku Skupščine Republike 
Slovenije, pri čemer določa ustava Republike Slovenije samo 
to, da je glasovanje za predsednika vlade tajno. 

Začasni poslovnik Skupščine Republike Slovenije določa, da 
se glasuje z glasovnicami, če so volitve tajne (peti odstavek 
26. člena). Ta poslovnik tudi določa, da vodi volitve predsed- 
nik skupščine, pri delu pa mu pomaga generalni sekretar in 
po potrebi dva ali trije na seji izvoljeni delegati (šesti odstavek 
26. člena začasnega poslovnika). Glede načina glasovanja 
določa začasni poslovnik (šesti odstavek 26. člena), da »Dele- 
gat glasuje za kandidata za predsednika... tako, da obkroži 
zaporedno številko pred imenom kandidata.« 

Na podlagi citirane določbe volilna komisija ugotavlja, koliko 
glasov je dobil kandidat tako, da upošteva vse glasovnice, na 
katerih je obkrožena zaporedna številka pred imenom kandi- 
data. Za izid glasovanja je relevantno samo dejstvo, koliko 
poslancev je glasovalo »za«, to je, koliko poslancev je obkro- 
žilo zaporedno številko pred imenom kandidata. 

Poslovnik ne določa, v katerih primerih se šteje glasovnica za 
neveljavno, kar je pomanjkljivost tega akta. Zato si glede tega 
vprašanja pomaga volilna komisija s splošnim pravilom, ki 
velja na področju volitev, da je nevel|avna tista glasovnica, iz 
katere r>i nesporno razvidna volja volilca. Volilna komisija ne 
more in ne sme sama, na podlagi domnev, razlagati volje 
volilca in o tem nedopustno arbitrirati. 

Praznih glasovnic (ne da bi bila obkrožena zaporedna številka 
pred imenom kandidata) volilna komisija ne smatra za neve- 
ljavne, saj je iz njih javno razvidno, da poslanci niso glasovali 
»za«, saj niso obkrožili žaporedne številke pred imenom kan- 
didata. Pri tem ni pomembno ali je bila njihova volja glasovati 
proti ali se vzdržati glasovanja. 

V konkretnem primeru je volilna komisija v polni sestavi 
ugotovila, da je na eni glasovnici obkrožena besedica »mag.« 
Volilna komisija je glede te glasovnice ugotovila, da ni obkro- 
žena zaporedna številka pred imenom kandidata, kot to 
določa šesti odstavek 26. člena začasnega poslovnika in kot 
je bilo navedeno na sami glasovnici, kar edino nesporno 
pomeni, da je poslanec glasoval »za« kandidata. Volilna komi- 
sija glede na vse povedano iz tako izpolnjene glasovnice ni 
mogla nesporno ugotoviti volje poslanca, ki je glasoval, zato 
je glasovnico soglasno označila za neveljavno. 

O jugoslovanskih oznakah v poštnem prometu 

ZVONE ŽAGAR, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
republiško vlado oziroma pristojno ministrstvo naslovil 
nekaj vprašanj oziroma opozoril o tem, da v poštnem pro- 
metu še vedno uporabljamo oznake, ki so veljale, ko smo 
bili še del Jugoslavije. Od Ministrstva za promet in zveze je 
prejel naslednje odgovore na vprašanja: 

1. Vprašanje: zakaj imajo še vsi teleks odzivniki v Sloveniji 
oznako YU? 

Odgovor: oznako YU teleks odzivnikov dodeljuje mednarodna 
zveza za telekomunikacije (ITU). Slovenija še ni njen član. 
Poleg tega mora biti to mednarodno sprejeta dvočrkovna 
oznaka, kakršne za nas sploh še ni. Ker želimo zadržati status 
pravne države, tudi ne smejo biti odzivniki brez oznak države. 
Lahko pa ste opazili, da smo pri telefaksih že uvedli tričrkovno 
oznako SLO - ker nas tu mednarodnni dogovori ne vežejo. 

2. Vprašanje: zakaj je mednarodna vstopna koda za tele- 
fonski promet še vedno »38«? 

Odgovor: mednarodna karakteristična številka za Slovenijo je 
+386. Prvi dve številki sta res veljali za bivšo Jugoslavijo, 
vendar pa veljajo sedaj trimestne karakteristične številke za 
nove države s področja bivše Jugoslavije. Številke so namreč 
mednarodno podeljene in zasedene in novih dvomestnih ni 
več. 

3. Vprašanje: zakaj za telefonski promet z bivšo Jugoslavijo 
še vedno nimamo mednarodnega principa in kode? 

Odgovor: resnično še telefoniramo proti bivši Jugoslaviji na 
star, »medrepubliški« način. PTT Slovenije dela organizacij- 
sko na ustreznih spremembah, vendar je treba v celoti reorga- 
nizirati sisem številčenja oziroma preprogramirati vse telefon- 
ske centrale - od sistema izbiranja npr. 011 za Beograd je 
treba preiti na npr. 99-38-11 (»npr.« zato, ker bo morda name- 
sto 99+ oznaka 00+! Končna odločitev bo tudi politična, 
odvisna od meddržavnih sporazumov med bivšimi republi- 
kami. 

4. Vprašanje: pošta še vedno potuje preko Beograda 

Odgovor: sedaj gre preko Beograda samo letalska pošta. PTT 
Slovenije je dogovorjena z Adria Airways, da v povezavi 
z Letališčem Frankfurt/M, ZRN, prevzame vso letalsko pošto. 
Letališče FFM bo pri tem prevzelo »odprti tranzit«, kar 
pomeni, da bodo na njem do nadaljnjega sortirali in razpore- 
jali došlo pošto iz in za Slovenijo, čakamo samo na 29. marec, 
ko začne veljati nov letalski vozni red, potem bo tudi ta del 
poštnega prometa vodila in nadzoroala slovenska pošta. 

5. Vprašanje: frankirni stroji še vedno uporabljajo stare 
oznake 

Odgovor: PTT Slovenije močno pospešeno dela pri zamenjavi 
starih jugoslovanskih oznak z novimi slovenskimi. Delo je zelo 
zamudno, pri enem tipu frankirnih strojev pa je treba dobiti 
nove žige od tujega izdelovalca, ker samo on lahko to naredi! 
Računamo, da bodo v roku enega meseca - približno do 
konca marca tega leta - zamenjane vse ploščice/žigi. 

Menimo, da je treba dosledno upoštevati mednarodno uredi- 
tev in predpise in da tu ni umestna primerjava s Tajvanom 
- ker ta otok/država ni ne zgodovinsko ne geografsko ne 
politično primerljiv s Slovenijo. 

ZBOR OBČIN 

O ukinitvi oddelka elektrotehnike na Srednješol- 
skem centru v Velenju 

IVAN ATELŠEK, poslanec v Zboru občin, je na nadaljevanju 
32. seje tega zbora, 12. februarja 1992, postavil naslednje 
vprašanje: 

.Vladi Republike Slovenije bi postavil vprašanje: Občinska 
skupščina Velenje je včeraj 11. 2. 1992 razpravljala o sred- 
nješolski problematiki. Republiška vlada je prišla s predlo- 
gom, da ukinja oddelek elektrotehnik na Srednješolskem 
centru v Velenju. Sprašujem vlado, kakšno strokovno pod- 
lago ima za takšno ukinitev. Namreč sklep občinske Skupš- 
čine je bil, da se zoperstavi z vsemi sredstvi, da do tega ne 
pride iz čistih ekonomskih in praktičnih razlogov. In sicer 
okolje, v katerem šola deluje je energetsko, v slovenskem 
merilu, zelo pomembno. Prav tako je velik del elektroteh- 
nične industrije v Velenju. Celje in celjska okolica, slovenje- 
graško področje in seveda tudi velenjsko-mozirsko 
področje nima te šole. In tretji segment. Zakaj samo v Mari- 
boru in v Ljubljani z ozirom na to, da je cena takega šolanja 
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znatno previsoka? Želim, da vlada poda resnični odgovor, 
ne samo meni, ampak tudi mojim poslancem iz Skupščine 
občine Velenje, zakaj je do tega prišlo, in kakšni argumenti 
so jo vodili, da je do takšnega predloga prišlo?' 

Dobil je naslednji odgovor: 

Vlada Republike Slovenije je na 150. seji 13. februarja 1992 
sprejela sklep o razmestitvi izvajanja programov srednjega 
izobraževanja in o obsegu vpisa v srednje šole in v dijaške 
domove za šolsko leto 1992/93 v Republiki Sloveniji. Vlada 
Republike Slovenije je ob sprejemu tega sklepa upoštevala 
izhodišča in merila za oblikovanje mreže srednjih šol v Repu- 
bliki Sloveniji - s temi je bila seznanjena Skupščina Repu- 
blike Slovenije ob sprejemanju Zakona o organizaciji in finan- 
ciranju vzgoje in izobraževanja in pobudo za oblikovanje 
mreže šol v elektroenergetiki, ki ga je Ministrstvu za šolstvo in 
šport poslalo Elektro Slovenija. 

1. izhodišča za oblikovanje mreže srednjih šol temeljijo na 
programskih spremembah, ki jih je sprejel strokovni svet za 
vgojo in izobraževanje Republike Slovenije in uvajajo 
poklicno šolo (obrtno) kot triletno, štiriletno strokovno tehni- 
ško šolo in splošnoizobraževalrio šolo - gimnazijo. Taka 
programska sprememba narekuje spremembo strukture sred- 
nje šole in sicer tako, da bo sposobna uresničevati cilje, 
naloge in kakovost evropske srednje šole. Za takšno šolo so 
potrebni: 

- kadri (ustrezna stopnja in zadostno število); 

- optimalna in racionalna izkoriščenost učne tehnologije: 

- tolikšen vpis učencev v posamezni program oziroma 
poklic, da je zagotovljena strokovnost pouka posameznih 
predmetov z učitelji, ki so v stalnem delovnem razmerju v šoli; 

- programska struktura srednje šole, da bo enovita ali da bo 
izvajala le dva do največ tri kompatibilne programe iste stop- 
nje zahtevnosti in se hkrati približala po velikosti optimalne 
šole, t. j. šoli s približno 20 oddelki; 

- možnost opravljanja mature v 4-letnih programih v skladu 
s pravilnikom o opravljanju mature. 

Ob upoštevanju navedenih izhodišč so šole pri opredelitvi 
obsega vpisa morale upoštevati: 

- če šola izvaja samo en program z enim samim poklicem, 
vpiše najmanj 4 oddelke v 1. letnik; 

- če šola izvaja en program z več poklici, vpiše v 1. letnik 
najmanj 2 oddelka za vsak poklic; 

- če šola izvaja več programov, vsak z enim ali več poklici, 
vpiše v prvi letnik v vsak program oziroma v poklic najmanj 
2 oddelka; 

- vpis enega samega oddelka za določeni poklic je mogoč le 
v šoli, ki edina v Republiki Sloveniji izvaja program za pridobi- 
tev tega poklica. 

Šole niso bile omejene pri opredelitvi gornje meje možnega 
vpisa. 

2. Elektro Slovenija je v pobudi za oblikovanje mreže šol 
v elektroenergetiki podprlo opredelitev Ministrstva za šolstvo 
in šport o doslednem spoštovanju normativov pri oblikovanju 
oddelkov kot tudi minimalni vpis dveh oddelkov v posamezni 
poklic. Hkrati se strinjajo z racionalizacijo mreže šol in pri tem 
predlagajo razmestitev programov elektroenergetika v Mari- 
boru (šola bi pokrila potrebe območja Štajerske in Prek- 
murja), Ljubljani (šola bi pokrila potrebe območja Gorenjske, 
Ljubljane in Dolenjske) in v Novi Gorici (šola bi pokrila 
potrebe območja celotne Primorske in Notranjske. 

3. Dosedanji podatki o vpisu v program elektroenergetika 
v SŠC Velenje za zadnja tri leta izkazujejo vpis le enega 

oddelka v posamezen poklic, ob tem pa je bilo vpisanih 
v program elektrotehnik energetik povprečno le 21 do 25 
učencev, kar je le 2/3 učencev normiranega števila učencev 
v oddelku. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za šolstvo in šport. 

O blejskem seminarju o privatizaciji 

FRANCI FELTRIN, poslanec v Zboru občin, je postavil nekaj 
vprašanj v zvezi s seminarjem o privatizaciji na Bledu in 
sicer, kdo ga je pripravil in financiral in če je bil ta seminar 
mednaroden, zakaj na njem ni sodeloval minister Umek 
z vladnim predlogom, ki sta ga v republiškem parlamentu 
sprejela že dva zbora. Zanimalo ga je tudi, zakaj na ta 
seminar ni bila povabljena skupščinska komisija za preo- 
brazbo družbene in zadružne lastnine? 

Na vprašanje, ki ga je poslanec Franci Feltrin postavil v zboru 
občin Skupščine Republike Slovenije, o organizaciji in finan- 
ciranju mednarodnega seminarja o privatizaciji na Bledu, 
odgovarjamo naslednje: 

Mednarodni seminar o privatizaciji sta organizirala CRCE 
- Centre for Research into Comunist Economies, London 
- in SPEA - Slovensko združenje privatnih podjetnikov. 

Ministrstvo za planiranje seminarja ni financiralo, prav tako 
pa mu ni znano, da bi ga katero drugo ministrstvo. 

Vprašanje, zakaj ni bila povabljena komisija za preobrazbo 
družbene in zadružne lastnine, je treba nasloviti organiza- 
torju. 

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

O osebni straži dr. Janeza Drnovška 

FRANCI FELTRIN, poslanec v Zboru občin, je na nadaljeva- 
nju 32. seje tega zbora, 22. januarja 1992, vlado vprašal, 
kako to, da ima dr. Janez Drnovšek še vedno osebno stražo, 
medtem ko je številni drugi, ki so voljeni od ljudstva, nimajo. 
Zanima ga zakaj temu tako in na čigave stroške? 

Na vprašanje, ki ga je poslanec Franci Feltrin postavil na 
nadaljevanju 32. seje zbora občin Skupščine Republike Slove- 
nije 22. januarja 1992, o osebni straži dr. Janeza Drnovška, 
odgovarjamo naslednje: 

Na podlagi II. točke Sklepa o določitvi oseb in objektov, ki jih 
varujejo organi za notranje zadeve (Ur. I. RS, št. 8/90), organi 
za notranje zadeve v Republiki Sloveniji varujejo predsednika 
in člane Predsedstva SFRJ. Dr. Janez Drnovšek, dosedanji 
član Predsedstva SFRJ, je bil s 1. 10. 1991 razrešen dolžnosti 
člana Predsedstva SFRJ. Drugi odstavek 17. člena ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91 - letnik I) 
določa, da osebam, ki so bile na predlog organov Republike 
Slovenije izvoljene na funkcije ali na delovna mesta v organih 
dosedanje SFRJ in jim preneha funkcija oz. delovno mesto 
v organih SFRJ, zagotavlja Republika Slovenija pravice po 
predpisih, ki veljajo za funkcionarje oz. delavce v državnih 
organih Republike Slovenije oz. dosedanje SFRJ, če je to 
zanje ugodnejše. Na podlagi te določbe so pri dr. Janezu 
Drnovšku ohranjene določene pravice, ki jih je imel kot član 
Predsedstva (npr. osebni dohodek). 

Ministrstvo za notranje zadeve je po formalnem prenehanju 
njegove funkcije člana Predsedstva SFRJ s 1. 10. 1991 zaradi 
izrazito varnostnih razlogov nadaljevalo z njegovim varova- 
njem, katerega obseg je zgolj fizično varovanje njegovega 
stanovanja (1 stražarsko mesto) in njegovo neposredno 
fizično varovanje na potovanjih (1 varnostnik). 
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Na dr. Janeza Drnovška je v letu 1991 več anonimnih oseb in 
organizacij z območja nekdanjih jugoslovanskih republik 
naslovilo resne grožnje. Zaradi groženj z atentatom je bil dr. 
Janez Drnovšek po posebni zahtevi takratnega Zveznega 
sekretariata za notranje zadeve SFRJ okrepljeno varovan 
z dodatnimi varnostniki v vsej Jugoslaviji, njegovo stanovanje 
v Ljubljani in v Beogradu pa z dodatnima stražarjema. Dr. 
Janez Drnovšek je bil zaradi svoje vloge in aktivnosti pri 
reševanju jugoslovanske krize varnostno ogrožena oseba in 
tudi v sedanji fazi reševanja krize velja za potencialno ogro- 
ženo osebo na območju nekdanje Jugoslavije in tudi v svetu, 
kjer so posamezniki in skupine, ki se zavzemajo za ohranitev 
Jugoslavije. 

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

Koliko nas je že stala privatizacijska zakonodaja? 

JANEZ GALE, poslanec v Zboru občin, je na seji tega zbora 
12. februarja 1992, prosil vlado, da poda natančno poročilo 
o tem, za kaj je bil namenjen in porabljen denar in sicer 
300.000 USA dolarjev, ki jih je vlada namenila za izdelavo 
privatizacijske zakonodaje, ki pa ni bila sprejeta. 

O tem vprašanju je kabinet predsednika Vlade Republike 
Slovenije 4. 5. 1991 izdal sporočilo za javnost, v katerem je 
demantiral navedbe, da je prof. Sachsu in njegovi skupini 
plačal delo. Prof. Sachs je že ob prvem obisku poudaril, da bo 
(in je) svoj delovni čas Republiki Slovenij podaril in zato ni 
zahteval in ne bo prejel od Republike Slovenije nikakršnega 
plačila za svoje delo. Enako velja tudi za njegove sodelavce. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je 22. 8. 1991 
sprejel sklep, št. 402-09/90-11/11-8, da se iz sredstev tekoče 
proračunske rezerve proračuna Republike Slovenije za leto 
1991 dodeli dinarska protivrednost deviz v višni 300.000 USD. 
Sredstva se po sklepu uporabijo za pokritje stroškov (prevodi, 
potni stroški, honorarji ipd.), ki so povezani z delom skupine 
pri izdelavi projekta gospodarske osamosvojitve Republike 
Slovenije. 

Iz sredstev »tekoče proračunske rezerve« proračuna Repu- 
blike Slovenije je bilo v skladu s sklepom Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije izplačano od 21. 6. do 31. 12. 
1991 zadelo »Sachsove skupine« 4.124.774,50 SLTza nasled- 
nje namene: 

Obtožnica proti Anteju Markoviču? 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je na seji tega 
zbora, 12. 2. 1992, postavil naslednje vprašanje: »Ali je 
vložena obtožnica proti g. Markoviču, ki je izdal pismeni 
ukaz za uporabo sile proti Sloveniji, npr. pri mednarodnem 
sodišču?« 

Na vprašanje, ki ga je poslanec Vitomir Gros postavil v zboru 
občin Skupščine Republike Slovenije, ,Ali je vložena obtož- 
nica proti g. MarkovičL, ki je izdal pismeni ukaz za uporabo 
sile proti Sloveniji, na primer pri mednarodnem sodišču?' 
odgovarjamo naslednje: 

Obtožnica zoper bivšega predsednika Zveznega izvršnega 
sveta Anteja Markoviča zaradi izdaje pisnega ukaza za upo- 
rabo Sile proti Sloveniji še ni bila vložena. 

Ker je pregon storilcev kaznivih dejanj na ozemlju Republike 
Slovenije pravica in dolžnost krajevno in stvarno pristojnega 
javnega tožilca, se Ministrstvo za pravosodje in upravo v pre- 
sojo, da obtožnica ni vložena, ne more spuščati. 

Verjetno pa ni odveč omeniti, da se je glede na to, da je 
postala naša republika samostojna in neodvisna država in so 
ostale republike bivše SFRJ za nas tuje države, spremenila 
tudi možnost za morebitni kazenski pregon Anteja MarkdViča 
pred našimi državnimi organi. Imenovani je za nas tuj držav- 
ljan, zoper katerega se, če je kaznivo dejanje storjeno v naši 
državi, sicer lahko začne kazenski pregon, vendar pa je ver- 
jetno iluzorno pričakovati, da bi se morebitni obdolženec sam 
udeleževal postopka kakor tudi da bi bilo ugodeno naši more- 
bitni prošnji za njegovo izročitev. Sojenje v nenavzočnosti 
obdolženca pa po drugi alinei 29. člena ustave Republike 
Slovenije v naši državi ni mogoče. 

Poleg tega pa so zunaj meja naše države tudi vsi morebitni 
potrebni dokazi za sporno dejanje in bi bilo glede na to 
praktično nemogoče izvesti že samo preiskavo zoper Anteja 
Markoviča. Brez preiskave pa zaradi narave dejanja obtožba 
ni mogoča. 

Glede na navedeno je torej poleg drugega vprašljiva tudi 
možnost za izvedbo kazenskega pregona in s tem v zvezi 
njegova politična koristnost. 

» 
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije |e odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za pravosodje in upravo. 

- potni stroški in honorar g. Froota 565.924,90 

- potni stroški in honorar g. Jaramilla 2.408.704,20 

- stroški prevodov 170.907,50 

- zamudne obresti za stroške prevodov 8.526,70 

- stroški bivanja Sachsove skupine 970.711,20 

Torej gre za dve različni zadevi: za delo skupščine, ki dela 
brezplačno, in za delo posameznih strokovnjakov, ki so pla- 
čani. Take strokovnjake bi potrebovali v vsakem primeru, ne 
glede na to ali bi sodelovali s Sachsom ali ne. 

Vlada Republike Slovenije je zagotovila iz sredstev tekoče 
proračunske rezerve sredstva za pokritje stroškov v zvezi 
z delom skupine pri izdelavi projekta gospodarske osamosvo- 
jitve Republike Slovenije in ne za delo pri privatizacijski zako- 
nodaji. Ministrstvo za planiranje je stroške za izdelavo zakona 
o privatizaciji krilo iz svojih sredstev za delo upravnega or- 
gana. 

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

O činih in napredovanju v slovenski vojski 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je na seji tega 
zbora, 12. 2. 1992, med drugim tudi vprašal, zakaj se čini 
častnikov iz okupatorske vojske prenašajo in so osnova za 
napredovanje v slovenski vojski? 

Na vprašanje, zakaj se čini častnikov iz okupatorske vojske 
prenašajo in so osnova za napredovanje v slovenski vojski, ki 
ga je postavil poslanec Vitomir Gros v zboru občin Skupščine 
Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije odgovarja 
naslednje: 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 61. člena zakona 
o obrambi in zaščiti (Ur. I. RS, št. 15/91), izdala odlok o ozna- 
kah v Teritorialni obrambi Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 
21/91), v katerem so opredeljene povsem nove oznake pripad- 
nosti Teritorialne obrambe Slovenije, delno pa so se spreme- 
nila poimenovanja činov častnikov in podčastnikov. V celoti 
so se spremenile oznake činov pripadnikov Teritorialne 
obrambe Republike Slovenije. 

Pri častniškem sestavu se upošteva zatečeno stanje. Napre- 
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- ki so bile po 18. 7. 1991 na razpolago, v suspenzu, na 
dopustu ali v bolniškem staležu in so do 18. 10. 1991 vložile 
zahtevek in izpolnile pogoje za priznanje pravice do pokoj- 
nine oziroma do druge dajatve po predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev: 

- ki so pristopile k Teritorialni obrambi Republike Slovenije 
in so do 1. 2. 1992 izpolnile pogoje za pridobitev pravice do 
pokojnine po prepisih o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju vojaških zavarovancev. 

Navedene rešitve so začasne, saj bo treba izplačevanje voja- 
ških pokojnin urediti sistemsko in jih predvidoma uskladiti 
s civilnim pokojninskim sistemom. Tako stanje je posledica 
nepripravljenosti Skupnosti vojaških zavarovancev in Zvez- 
nega sekretariata za ljudsko obrambo, da se ta vprašanja 
rešijo čim prej. 

Problem vojaških upokojencev je bil sestavni del pogajanj 
o umiku Jugoslovanske armade iz Republike Slovenije, zao- 
stril pa se je po izteku moratorija 8. 10. 1991, ko je bil 
prekinjen plačilni promet med Republiko Slovenijo in delom 
prejšnje Jugoslavije. V dogovoru o dokončnem umiku Jugo- 
slovanske armade iz Republike Slovenije med delegacijo 
Republike Slovenije in delegacijo Zveznega sekretariata za 
ljudsko obrambo 18. 10. 1991 je bilo dogovorjeno, da bo 
posebna komisija s pristojnimi organi v Republiki Sloveniji 
uredila tudi izplačevanje pokojnin vojaškim zavarovancem 
v Republiki Sloveniji. Pogajanja s to komisijo so se v Repu- 
bliki Sloveniji nadaljevala šele v decembru in niti sedaj niso 
dokončana. Komisija Zveznega sekretariata za ljudsko 
obrambo in Skupnosti vojaških zavarovancev ni pripravljena 
slovenski strani izročiti dokumentacije o vojaških zavarovan- 
cih iz Republike Slovenije, kar je osnovni pogoj za dokončno 
ureditev omenjenega vprašanja. Zadnji odgovor je slovenska 
stran dobila 6. 2. 1992. V njej Zvezni sekretariat za ljudsko 
obrambo navaja, naj Repubiika Slovenija zahteva to doku- 
mentacijo od Zveznega izvršnega sveta. Zaradi takšnega sta- 
lišča in ravnanja Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo je 
bila Vlada (Izvršni svet) Republike Slovenije prisiljena že pred 
sedanjo ureditvijo sprejeti odlok o izplačevanju akontacij 
vojaških pokojnin (Ur. I. RS. št. 21/91), ki je bil kasneje nado- 
meščen z v uvodu navednim odlokom Izvršnega sveta Skupš- 
čine Republike Slovenije. 

V navedenem odloku je bil krog upravičencev do akontacij 
vojaških pokojnin omejen na državljane Republike Slovenije, 
ki imajo stalno prebivališče na območju republike, oziroma na 
druge osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju nepretr- 
goma vsaj od 25. junija 1991. Upravičenci morajo dokazati, da 
so bili ves čas od 18. junija 1991 zunaj aktivne službe v JA 
oziroma v suspenzu, na razpolagi, na dopustu, v zaporu ali na 
bolezenskem dopustu. Pravice do akontacije nimajo osebe, ki 
so sodelovale v agresiji proti Republiki Sloveniji. 

V naslednji razpredelnici prikazujemo število akontacij voja- 
ških pokojnin, ki so bile izplačane po 1. 11. 1991. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

mesec/ vrsta pokojnine 
leto starostna invalidska družinska začasna SKUPAJ 

11/91 
12/91 
1/92 
2/92 

2.351 
2.778 
2.827 
2.833 

498 
619 
647 
649 

861 
998 

1.022 
1.043 

55 3.765 
72 4.467 
76 4.572 
77 4.602 

Pričakujemo, da skupno število akontacij vojaških pokojnin 
ne bo preseglo 5.000 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za obrambo v sodelovanju z Ministrstvom za 
delo. 

Za »rešitev« slovenskih gozdov 

Mag. PERKO FRANC, poslanec v Zboru združenega dela, je 
na Vlado Republike Slovenije naslovil vprašanje, ki so 
posledica »brezvladja« na področju gozdov oziroma gozdar- 
stva v Sloveniji in sicer: 

- Kaj bo storila, da se ti negativni trendi zaustavijo in 
krenejo v pozitivno smer. 
- Hkrati pa sprašujem še ali so zagotovljena finančna sred- 
stva v osnutku proračuna za leto 1992 za delovanje stro- 
kovne gozdarske službe na okrog 80% površine slovenskih 
gozdov (zasebni gozdovi, gozdovi, ki se v skladu z zakonom 
o denacionalizaciji vračajo) in planirana vlaganja v teh goz- 
dovih. 
- Vlado prosim tudi da poda primerjavo med planom za 
leto 1992 in potrebami po vlaganjih v zasebne gozdove 
Slovenije na osnovi potrjenih gozdnogospodarskih načrtov 
po vrstah del in to tako po obsegu kot po finančnih sred- 
stvih. Če obstaja razlika želim pojasnilo zakaj do nje prihaja 
in odgovor ali bo s tem ogrožena trajnost gozdov in vseh 
njihovih splošnokoristnih vlog. 
- Zanima me tudi mnenje vlade o razmišljanjih, da bi last- 
niki gozdov sami opravili vse načrtovana vlaganja v svojih 
gozdovih in to brez nadomestil. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mu je odgo- 
vorilo: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je proučilo 
poslanska vprašanja poslanca Zbora združenega dela mag. 
Franca Perka in daje nanje naslednje odgovore: 

1. Vlaganje v zasebnih gozdovih so v zadnjih dveh letih res- 
nično močno pod načrtovanimi. Vlada Republike Slovenije 
želi take trende ustaviti in gospodarjenje z zasebnimi gozdovi 
normalizirati: 

- s pospešeno pripravo posameznih faz sprejemanja zakona 
o gozdovih; 
- z zagotovitvijo določenih sredstev v proračunu Republike 
Slovenije, ki naj bi prispevala k izvajanju določil zakona o goz- 
dovih; 
- z dograjevanjem davčnega sistema, ki naj bi povečal moti- 
viranost lastnikov gozdov za izvajanje načrtovanih ukrepov 
v gozdovih. 

2. Sredstva, ki jih je Vlada ob oblikovanju proračuna Repu- 
blike Slovenije predlagala za javno gozdarsko službo, naj bi 
zadoščala za financiranje službe v zasebnih gozdovih in 
v tistih gozdovih, ki naj bi se upravičencem vračali po zakonu 
o denacionalizaciji, čeprav ni mogoče povsem natančno dolo- 
čiti, dinamike vračanja. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi se 
vrnilo okoli 184.000 ha gozdov od skupno 405.000 ha, ki so 
v družbeni lasti. 

3. Po gozdnogospodarskih načrtih bi moral biti v zasebnih 
gozdovih v obdobju 1991-2000 letno izveden naslednji obseg 
vlaganj: 

ha dnine vrednost/ 
dnine 

3.300 SLT/ 

2.877 1. obnova gozdov 
2. nega/obžetev, 
čiščenje, redčenje/ 14.705 
3. varstvo gozdov 
4. premena 
5. vzdrževanje cest 
6. gradnja cest 

979 
5.600 

65 

31.125 

65.068 
13.097 
14.422 

102,712.500 

214,724.400 
42,900.000 
47.592.600 

140,000.000 
162,500.000 

SKUPAJ VREDNOST 710,429.500 

Pri programiranju za leto 1992 so bile izvzete novogradnje 

poročevalec 39 



dovanje častnikov v Teritorialni obrambi Republike Slovenije 
(aktivnih in rezervnih) je opredeljeno v odredbi o določitvi 
pristojnosti in pooblastilih starešin za odločanje o postavitvah 
in razrešitvah v Teritorialni obrambi Republike Slovenije (Ur. I. 
RS, št. 21/91), izdani na podlagi 58. člena zakona o obrambi in 
zaščiti (Ur. I. RS, št. 15/91). Dokončno bo omenjena problema- 
tika urejena s sistemskim zakonom o urejanju statusnih in 
službenih razmerij v Teritorialni obrambi Republike Slovenije, 
ki bo predvidoma sprejet do jeseni letošnjega leta. 

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

Še enkrat o privatizaciji lovišča »Kozorog« 
v Kamniku* 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je na 29., seji tega 
zbora, ki je bila 11.2.1991, vprašal, kaj misli vlada narediti, 
da bi preprečila lastninjenje njene lastnine v firmi »Kozo- 
rog« Kamnik . 

Vlada mu je pripravila naslednji odgovor: 

Zavod za gojitev divjadi Kozorog Kamnik upravlja lovišče 
v skupni izmeri 50.850 ha, ki je na karavanško-kamniško- 
savinjskem območju. 
Iz popisa za leto 1990 je razvidno, da ima Zavod 6 lovskih hiš, 
30 lovskih koč, 1 gospodarski objekt in upravno stavbo. Od 
skupne površine zemljišč ima lovišče 11 ha lastnih zemljišč, 
33.500 ha zemljišč v družbeni lasti in 17.385 ha zasebni lasti: 
6. julija 1982 je bil sklenjen sporazumo dodelitvi lovišča 
v upravljanje, tako da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
izročil v nadaljnje upravljanje Zavodu za gojitev divjadi Kozo- 
rog Kamnik lovišče, ki je bilo ustanovljeno z odločbo IS 
Skupščine SRS. Na podlagi podpisanega sporazuma se je 
lovišče izročilo za nedoločen čas in brez odškodnine. Uresni- 
čevanje tega sporazuma nadzira Republiški komite za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. 
24. julija 1985 pa je bil sklenjen dodatni sporazum o lovu 
v delu lovišča - Vodice med Izvršnim svetom Skupščine SRS 
in gojitvenim loviščem Kozorog za potrebe protokola. 
Z ustanovitvijo Servisa za protokolarne storitve pa so se 
določila sporazuma o dne 24. julija 1985 o delu lovišča 
- Vodice prenesla na Servis za protokolarne storitve, ki je na 
podlagi navedenega sporazuma z gojitvenim loviščem sklenil 
pogodbo. 
Servis za protokolarne storitve je imel v pogodbi opredeljene 
lovne pravice (samo za lovišče Vodice) in materialne obvezno- 
sti (plačilo revirnega lovca v višini 40% OD ter stroške krme za 
divjad). Aprila 1990 pa je Servis za protokolarne storitve 
Doaodbo Drekinil in poravnal vse obveznosti. 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja Republike Slovenije 
je v letu 1991 dvakrat obvestil Ministrstvo za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano, da se je družbeno podjetje Kozorog 
Kamnik s sklepom Temeljnega sodišča v Ljubljani preobliko- 
valo v delniško družbo: Podjetje za gojitev divjadi Kozorog 
Kamnik, to je podjetje v mešani lastnini. Pri tem je treba 
poudariti, da o nameravani reorganizaciji Kozorog Kamnik ni 
obvestil ali poprosil za soglasje ustanovitelja. Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je takoj zahtevalo razvelja- 
vitev akta o ustanovitvi dd Kozoroga Kamnik, ki pa ni upošte- 
val zahtev ministrstva. 
Zato je bila sprožena pobuda pri temeljnem sodišču v Ljub- 
ljani - registrski oddelek, da se po uradni dolžnosti izbriše 
neutemeljeni vpis delniške družbe v sodni register. 
Temeljno sodišče je zahtevi ugodilo in 2. 10. 1991 izbrisalo 
neutemeljeni vpis delniške družbe Kozorog v sodni register. 
Zadeva pa še ni pravnomočna, saj se je Kozorog Kamnik na 
omenjeni sklep pravočasno pritožil in je zadeva v reševanju 
pri Višjem sodišču v Ljubljani. 
Trenutno torej Kozorog Kamnik ni delniška družba, ampak 
zavod oziroma družbeno podjetje, ki upravlja celotno lovišče, 

'OPOMBA: Odgovor na to vprašanje je bil objavljen v Poro- 
čevalcu štev. 4, ki je izšel 18. februarja 1992 

kar pomeni celovito lovsko dejavnost, ki obsega varstvo in 
gojitev divjadi, lov in uporabo divjadi ter urejanje in vzdrževa- 
nje lovišča. Torej je pravica do lova sestavni del upravljanja 
lovišča, ki je dodeljeno zavodu za gojitev divjadi Kozorog 
Kamnik kot pravni osebi, ki lov divjadi izvaja po svojih zapo- 
slenih delavcih in drugih občanih, ki izpolnjujejo za to 
potrebne pogoje. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za pravosodje in upravo. 

Ponovno o Štajerski obrtni banki 

FRANC KOVAČ, poslanec v Zboru občin, je na Temeljno 
javno tožilstvo v Celju, Višjemu javnemu tožilstvu v Celju in 
celjskemu javnemu pravobranilcu naslovil naslednje vpra- 
šanje: 
SDK je na pobudo občinske skupščine občine Šentjur ter na 
moje poslanske pobude opravila v lanskem letu več kontrol- 
nih pregledov v zvezi z ustanavljanjem Štajerske banke 
obrti in podjetništva d. d. Celje in nedvomno ugotovila vrsto 
pomanjkljivosti in prestopkov, ki pa |im doslej niso sledile 
sankcije. 

Vljudno prosim, da mi odgovorite: 

- Ali ste z ugotovitvami SDK seznanjeni? 
- Katere postopke ste doslej pokrenili? 
- Kaj še nameravate storiti v zvezi s to zadevo? 

Enota Temeljnega javnega tožilstva v Celju, mu je odgovorila: 
Glede na poslanska vprašanja z dne 25. 2. 1992 odgovarjamo, 
da je tukajšnje javno tožilstvo v celoti seznanjeno z ugotovi- 
tvami inšpekcijskih služb Podružnice SDK Republike Slove- 
nije v Celju, ki so opravile kontrolo ustanovitve in registracije 
Štajerske banke obrti in podjetništva, d. d. Celje, kontrolo 
proračunov SO Žalec, SO Celje in SO Slovenske Konjice, 
kontrolo upravnega organa SO Šentjur ter kontrolo pri pravni 
osebi Zavod za urejanje naselij SO Šentjur pri Celju. Po 
proučitvi zapisniških navedb smo ugotovili, da so v njih naka- 
zane nekatere nepravilnosti s področja finančno - material- 
nega poslovanja, ki bi jih bilo opredeliti najmanj kot gospo- 
darske prestopke po 1., 3. in 4. točki I. odstavka 92. čl. Zakona 
o računovodstvu v zvezi s čl. 4 UZ RS in po 1. točki i. odstavka 
190. čl. Zakona o podjetjih v zvezi s čl. 4 UZ RS in smo zato 
zahtevali ovadbe z zbranimi dokazi, ki so bile podlaga, da smo 
pri Sodišču v Celju predlagali opravo posameznih preiskoval- 
nih dejanj. 

O pokojninah bivših vojaških starešin 

MARKO STADLER, poslanec Zbora občin, je na seji, dne 22. 
1. 1992, postavil vprašan|e, kako prejemajo pokojnine bivši 
starešine Jugoslovanske armade. 

Vlada Republike Slovenije odgovarja naslednje: 

Vlada Republike Slovenije (Izvršni svet) je sprejela odlok 
o izplačevanje akontacij vojaških pokojnin (Ur. I. RS, št. 4/92), 
s katerim je Republika Slovenija od 1. 11. 1991 prevzela 
izplačevanja pokojnin in drugih dajatev, ki so jih na podlagi 
predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju voja- 
ških zavarovancev pridobili upravičenci-državljani Republike 
Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in 
drugi upravičenci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji, najpozneje od 26. 6. 1991 dalje. 

Za upravičence se štejejo osebe: 

- ki so do 18. 7. 1991 uveljavile pravico do pokojnine ozi- 
roma do druge dajatve iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja vojaških zavarovancev; 
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gozdnih cest in premene degradiranih gozdov, za vsa ostala 
vlaganja pa želimo v proračunu zagotoviti 50% potrebnih 
sredstev. Tako naj bi se že približali sistemu, ki naj bi ga 
določil nov zakon o gozdovih. Po zakonu naj bi bil za izvedbo 
potrebnih del v gozdu zadolžen lastnik gozda, do sedaj gozd- 
nogospodarske organizacije. Z interventnimi posegi iz prora- 
čuna naj bi se lažje dosegli tisti cilji, ki jih bo v bodoče 
opredelil Program razvoja gozdov Slovenije in ga bo sprejel 
slovenski parlament. Ker izkušnje iz leta 1991 kažejo,da bo 
zelo težko zagotoviti realizacijo potrebnih vlaganj, naj bi bila 
dodatna stimulacija tudi davčni sistem, ki naj bi določena 
vlaganja v gozd upošteval kot odbitno postavko. Sistem naj bi 
v tej smeri začel delovati z letom 1993. 

Za leto 1992 programira Vlada naslednje proračunske izdatke 
za intervencije v zasebne gozdove in v družbene gozdove, 
v katerih se ne izvaja sečnja: 

1/ VLAGANJA V ZASEBNE GOZDOVE: 
- obnova 
- nega 
- varstvo 
- vzdrževanje cest (km) 
SKUPAJ: 

1.400 15.560 35,646.034 
5.025 23.220 53,198.726 

6.500 15,005.238 
3.000 74,400.000 

178,249.998 

2/ DRUŽBENI GOZDOVI S PREPOVEDJO SEČNJE: 
~ obnova 
- nega 
~ varstvo 
23,250.000 

60 660 2,325.00 
3.078 14.100 49,600.000 

6.342 22,320.00 

" vzdrž. cest (2500 km) najnujnejše 
skupaj! 

23,250.000 

Ob navajanju podatkov za intervencijo v zasebne gozdove 
velja poudariti, da je vrednost dnine ostala na septembrskem 
nivoju in bo tako onemogočena količinska izvedba programa 
v teh gozdovih: 

4. Po spremenjenem zakonu o gozdovih naj bi bil lastnik 
gozda odgovoren za izvedbo potrebnih vlaganj v njegovem 
gozdu. Ta vlaganja naj bi bila časovno in količinsko oprede- 
ljena v odločbi, ki jo bo lastnik dobil od javne gozdarske 
službe in bo izdelana v sodelovanju z njim. Vlada Republike 
Slovenije se zaveda, da je to velika sprememba v primerjavi 
z določili veljavnega zakona o gozdovih, po katerih je za 
izvajanje načrtov odgovorna gozdnogospodarska organiza- 
cija. Ta sprememba bo v začetku gotovo povzročila zmanjša- 
nje vlaganj v gozdovih. Cilj pa je, da bi z interventnim sofinan- 
ciranjem iz proračuna, z davčnim sistemom, ki bi vlaganja 
v gozdove upošteval kot odbitno postavko v obremenitvah in 
z ustreznim sankcioniranjem v primerih, ko potrebna vlaganja 
ne bodo izvedena, zagotovili izvedbo vlaganj v gozdove, ki 
zagotavljajo njihovo ohranitev in razvoj. 

97,495.000 

Q.> 

C 

lo 

* 
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Dopolnitev ODGOVORA 
Vlada Republike Slovenije na pobudo Ivana 
Tomšeta, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
Petra Jamnikarja, poslanca v Zboru občin in 
Vlaste Sagadin, poslanke v Zboru združenega 
dela, za obravnavo razmer v elektrogospodar- 
stvu 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

ODGOVORI 
Ministrstva za pravosodje in upravo na pobudo 
Franceta Tomšiča, poslanca v Družbenopolitič- 
nem zboru, za dopolnitev zakona o sodiščih 
združenega dela 

Odgovor vlade je bil objavljen v Poročevalcu štev. 8. z dne 
31. marca 1992, na strani 50 in 51. Pri tiskanju pa nam je 
izpadel zadnji, tabelarični del, ki ga objavljamo v tej številki. 
Za nepazljivost se opravičujemo! 

Seznam večjih neplačnikov: dolg 30/1-1992 
- v mio SLT 

1. TGA 
2. TD RUŠE 
3. ŽELEZARNA 

JESENICE 
4. ŽELEZARNA 

RAVNE 
5. ŽELEZARNA 

ŠTORE 

(stanje 4. 2. 92) 1.336,4 
(stanje 4. 2. 92) 418,4 

(stanje 4. 2. 92) 

(stanje 4. 2. 92) 

(stanje 4. 2. 92) 

262,2 

215,4 

152,7 
SKUPNO VELEODJEM 

6. VIDEM KRŠKO 
7. PALOMA, 

SLADKI VRH 
8. SALONIT, 

ANHOVO 
9. MUTA, VUZENICA 

10. MEBLO, 
NOVA GORICA 

11. JULON, 
LJUBLJANA 

12. IMPOL, 
SLOV. BISTRICA 

13. TAM, MARIBOR 

95,6 

59,2 

34,2 
33.8 

30.9 

24,8 

20,6 
20,4 

2.385,1 

SKUPAJ ODJEMALCI NAD 20 MIO SLT 319,5 
14. 226 ODJEMALCEV NAD 1 MIO SLT 

DO 2 MIO SLT 923,3 
15. 5.751 ODJEMALCEV POD 1 MIO SLT 252,6 

SKUPNO DISTRIBUCIJSKI ODJEMALCI 1.495,4 
SKUPNO NEPOSREDNI IN 
DISTRIBUCIJSKI ODJEMALCI 3.880,5 

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

V zvezi s poslansko pobudo g. Tomšiča, da Ministrstvo za 
pravosodje in upravo pripravi dopolnitev zakona o sodiščih 
združenega dela, ki bi omogočila poleg obnove tudi vlaganje 
drugih izrednih pravnih sredstev zoper pravnomočne odločbe 
sodišč združenega dela, vam sporočamo, da je zakonodaja, 
s katero bo predlagana ustrezna ureditev navedenih vprašanj, 
v pripravi. 

V fazi strokovne izdelave je zakon o delovnih in socialnih 
sodiščih, ki bo urejal organizacijska vprašanja delovnoprav- 
nega sodstva, prav tako pa tudi postopek v individualnih in 
kolektivnih delovnih sporih. Zakon bo po predvideni strokovni 
obravnavi znotraj pravosodnega sistema že v krajšem času 
predložen v vladno in zatem v zakonodajno proceduro. Ker bo 
vprašanje, ki ga sproža pobuda, predmet tega zakona, ne 
navajamo podrobneje stališč do njene ureditve. 

UGOTOVITVE in STALIŠČA 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja Slovenije do pobude Franca Jurija in 
Boruta Pahorja, poslancev v Družbenopolitič- 
nem zboru, o načinu pridobivanja dokazil 
o izplačanih pokojninah iz tujine 

Na delegatsko pobudo poslano Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja Slovenije v zadevi pridobivanja potr- 
dil o tujih prejetih pokojninah posredujemo naše ugotovitve 
in stališča: 

Navedbe v delegatski pobudi, da si morajo upokojenci sami 
iskati potrdila o tuji prejeti pokojnini so samo deloma točne. Iz 
prakse nam je poznano, da tuji nosilci zavarovanja sami 
pošiljajo svojim upokojencem živečim v Republiki Sloveniji 
potrdila oziroma sporočila o prejetih pokojninah za preteklo 
leto zaradi davčne napovedi. Z gotovostjo trdimo, da taka 
potrdila pošiljajo nosilci zavarovanja iz Francije, Belgije, Nizo-» 
zemske in tudi Italije. Za druge države nimamo podatkov, ker 
pa ni vprašanj s strani uživalcev pokojnin sklepamo, da taka 
potrdila prejemajo vsi. Ker pa je v pobudi izpostavljeno pred- 
vsem pridobivanje potrdil o pokojninah iz Italije, za katere naj 
bi si upokojenci sami morali iskati podatke pri italijanskemu 
nosilcu zavarovanja, pa sporočamo, da je italijanski nosilec že 
razposlal upokojencem potrdila o prejetih pokojninah za leto 
1991 zaradi prijave davčnim ustanovam. 

Kar zadeva predlog o pooblastitvi SPIZ-a, da bi urejal more- 
bitne postopke za tiste upokojence, ki bi to želeli, pa sporo- 
čamo, da smo s strani INPS-a iz Udin obveščeni, da se morajo 
upokojenci v primeru, če so obvestilo izgubili obrniti na 
banko ne na INPS. Že iz tega razloga bi bilo naše posredova- 
nje neuspešno, poleg tega pa bi bila motena tudi osnovna 
dejavnost SPIZ-a to je reševanje konkretnih zahtevkov za 
pokojnine. Skratka menimo, da poslanske pobude v tej smeri 
ni moč podpreti. 
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ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na vprašanja dr. 
Stanka Buserja, poslanca v Družbenopolitičnem 
zboru, o agenciji APE in na pobudo za ustanovi- 
tev skupščinske komisije, ki bi raziskala vzroke 
katastrofalnega stanja v energetiki Slovenije ter 
vlogo ministra za energetiko pri tem 

1. Kaj predstavlja agencija APE? 
Programske usmeritve Vlade Republike Slovenije, predložene 
Skupščini Republike Slovenije leta 1990 (takrat Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije), vsebujejo opredelitve, ki 
zahtevajo bistvene spremembe v načinu rabe energije v Slo- 
veniji ter organiziranosti in delovanju energetskega gospo- 
darstva. Poleg tega je v poglavju o varstvu okolja navedena 
namera, da se Skupščini Republike Slovenije predložijo 
zakonske podlage za zaprtje jedrske elektrarne Krško. Obseg, 
roki in narava teh programskih usmeritev so narekovali pri- 
pravo Programa prestrukturiranja energetike Slovenije, ki naj 
se izvaja kot program projektov. Programska usmeritev je bila 
operativno potrjena z Zakonom o proračunu Republike Slove- 
nije za leto 1991, kjer je bila Programu energetskega prestruk- 
turiranja Slovenije določena postavka v višini 56.000.000,00 
dinarjev oziroma v renominiranem znesku 56.000.000,00 SLT. 

Energetski razvoj je bil v okviru študije Analiza razvojnih 
možnosti energetike Slovenije do leta 2020 scenarijsko anali- 
ziran, posebno glede na odločitev o zaprtju oz. nadaljnjem 
obratovanju jedrske elektrarne Krško. 

Izhodišče za program energetskega prestrukturiranja Slove- 
nije je med drugim obseg primernih vlaganj v energetski 
sektor oz. v racionalizacijo rabe energije. 

Ob nadaljnjem obratovanju jedrske elektrarne Krško (scenarij 
SC-ZP2-BH) bodo potrebna vlaganja v energetsko gospodar- 
stvo v obdobju 1991-1995 v višini, 1.248 mio ekujev in na 
strani smotrne rabe 426 mio ekujev. Ob zaprtju jedrske elek- 
trarne Krško (scenarij SC-ZP1 NK) pa je treba v petih letih 
vložiti v energetski sektor 1.548 mio ekujev in na strani rabe 
energije 1.075 mio ekujev, v celoti za okoli 950 mio ekujev več 
oz. na strani smotrne rabe za 650 mio ekujev več. 

Tak obseg programirane aktivnosti, posebno ob zaprtju jedr- 
ske elektrarne Krško, je možno obvladati le s programskim 
pristopom. 

Za dolgoročno izvajanje programa je potrebno sprejetje 
ustreznega zakona o energetskem prestrukturiranju. Pripravi 
programa in zakona je v letih 1991 in 1992 posvečen del 
aktivnosti, za katero je predvidena navedena proračunska 
postavka. 

Za uveljavitev pobude za izdajo zakona o prestrukturiranju 
energetike Republike Slovenije je Republiški sekretariat za 
energetiko pristopil k naslednjima projektoma: 

P1 Projekt priprave osnutka zakona o energetskem prestruk- 
turiranju Republike Slovenije in 

P2 Program projektov energetskega prestrukturiranja Repu- 
blike Slovenije 

Za oba projekta je značilno, da je potrebno sodelovanje različ- 
nih strokovnjakov pri iskanju novih rešitev in izvajanju kom- 
pleksnih nalog. Zato je za izvajanje obeh projektov predvidel 
projektno organiziranost za vodenje in izvajanje projektov. 

V odgovoru na poslansko pobudo Kluba Zelenih je Republiški 
sekretariat za energetiko navedel strategijo izvedbe obeh 
projektov (Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, 11.2. 
1991, L. XVII, št. 4). 

Agencija za prestrukturiranje energetike je bila ustanovljena 
kot zasebno podjetje - družba z omejeno odgovornostjo in 

vpisana v sodni register s sklepom srg. 126/91, 30. 1. 1991. 
Agencija je zasnovana kot projektna organizacija, ki je regi- 
strirana za opravljanje dejavnosti s področja projektnega 
organiziranja in vodenja projektov. 

V agenciji so zaposleni direktor Franko Nemac, dipl. inž. in 
vodja projektov mag. Zdenka Remškar, dipl. oec. ter Lojze 
Šubic, dipl. inž. 

Agencija ne upravlja sredstev proračuna za Program pre- 
strukturiranja in zapiranja JE Krško in tudi ne sklepa pogodb 
za uporabo teh sredstev. Sredstva, ki jih je avstrijska vlada 
namenila iz EKO sklada, izplačuje vodstvo sklada avstrijskim 
izvajalcem, ki so vključeni v naše projekte. 

2. Zakaj agencija gostuje v prostorih Ministrstva za energe- 
tiko? 

Agencija ima sedež podjetja na Hajdrihovi ul. 2, v prostorih 
ELES - Elektro Slovenija. Zaradi uspešnega komuniciranja 
med Ministrstvom za energetiko, agencijo, raziskovalnimi 
inštituti in javnimi podjetji je bilo treba izbrati lokacijo v okolju 
vseh udeležencev pri projektu. 

3. Zakaj agencija zasebno opravlja dela, ki naj bi jih v nor- 
malnem poslovanju opravilo Ministrstvo za energetiko (npr. 
zakoni in projekti s področja energetike)? 

Z vidika organiziranja dela pri projektih se je pokazalo, da je 
izvajanje projektov lahko uspešno le, če so opravljene nasled- 
nje naloge: 
- načrtovana organizacija (rezultat je zagonski elaborat, pro- 
jektna naloga), 
- načrtovanje ciljev za posamezne faze, 
- načrtovanje procesa izvedbe projekta (opredelitev pro- 
grama, projektov, nalog), 
- načrtovanje organizacijske strukture projekta, 
- ocena stroškov in financiranje, 
- načrtovanje informacijskega sistema projekta, 
- usmerjanje dela pri projektu, 
- vodenje projekta in projektnih skupin. 

Za projekta P1 Zakon o prestrukturiranju in P2 Program 
prestrukturiranje je bilo potrebno glede na zahtevnost in 
celovitost nalog organizirati projektno skupino, ki ne bo obre- 
menjena s tekočim delom (kot so delavci v Ministrstvu za 
energetiko). Poleg tega se je število zaposlenih v Ministrstvu 
za energetiko zmanjšalo v letih 1990 in 1991 za 6 ljudi, pri tem 
pa so se pristojnosti povečale. 

4. Ali je Ministrstvo za energetiko objavilo javni razpis za 
dela, ki jih je na ta način opravila agencija, in ali je bil na ta 
način izbran najboljši ponudnik? 

Agencija je bila izbrana na podlagi referenc zaposlenih za 
opravljanje nalog vodenja projektov energetike in varstva 
okolja. Objava javnih razpisov za opravljanje del v inspiracij- 
ski-konceptualni fazi ni običajna zaradi omejene determini- 
ranosti projektov. 

Glede na sprejeto strategijo razvoja Slovenije ob upoštevanju 
že začetega procesa privatizacije podjetij in spodbujanja 
učinkovitosti v resornih organih Ministrstvo za energetiko pri 
oddaji del te vrste ne uporablja lastništva podjetja kot merila 
izbire. 

5. Katera dela je doslej za Ministrstvo za energetiko opravila 
agencija? 

5.1. Pogodba APE 01/91 med Republiškim sekretariatom za 
energetiko in Agencijo za prestrukturiranje 

Za pripravo osnutka zakona za prestrukturiranje energetike 
Slovenije ter pripravo programa projektov za prestrukturira- 
nje energetike Slovenije je bila podpisana 4. 3. 1991 pogodba 
APE 01/91 med Republiškim sekretariatom za energetiko in 
Agencijo za prestrukturiranje energetike. 
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V poročilu agencije o opravljenih delih po pogodbi APE 01/91, 
ki je na voljo v Ministrstvu za energetiko, sta dana podrobni 
popis in dokumentacija opravljenih pogodbenih del. 

Posebej je treba poudariti, da sta bili na podlagi Programa 
prestrukturiranja energetike (osnutek april 1991, revizija 2, 
junij 1991) organizirani projektno delo in sodelovanje zapo- 
slenih Republiškega sekretariata za energetiko pri Programu 
prestrukturiranja energetike. Program predvideva 13 projekt- 
nih področij, za katera sta Republiški sekretariat za energe- 
tiko in APE določila vodje. V vodenje projektov s posameznih 
področij so vključeni tudi zaposleni iz Elektrogospodarstva 
Slovenije d. d., razvoj in inženiring. 

Program prestrukturiranja je bil predstavljen tudi v tujini: 

- na konferenci, ki sta jo organizirala IAE in ENEL v Sorentu 
aprila 1991, 
- na 2. mednarodni konferenci o energetskem svetovanju 
ICEC, ki je bila v Gradcu od 25. do 27. septembra 1991, 
- avstrijski politični in strokovni javnosti. 

Program prestrukturiranja energetike je postal tako tudi pod- 
laga za: 

- slovensko-avstrijsko sodelovanje: slovensko-štajerska 
energetska pobuda in sodelovanje z Verbund Planom in Ener- 
gieverwertungsagentur, 
- sodelovanje z domačimi in tujimi izvajalci projektov po 
Programu prestrukturiranja energetike, 
- medresorsko sodelovanje pri projektih iz Programa pre- 
strukturiranja, 
- natečaj za sofinanciranje energetskih projektov in progra- 
mov za energetsko prestrukturiranje Slovenije. Agencija za 
prestrukturiraje je sodelovala pri pripravi podlag in meril za 
presojo in izbiro projektov. 

5.2. Pogodba APE 02/91 in APE 03/91 med Ministrstvom za 
energetiko in Agencijo za prestrukturiranje energetike 

Ministrstvo za energetiko in Agencija za prestrukturiranje 
energetike sta konec decembra podpisala pogodbo APE 02/ 
91. Agencija je s pogodbo prevzela naloge projektnega vode- 
nja in nadzora nad uresničevanjem Programa prestrukturira- 
nja energetike. 

S pogodbo APE 03/91, podpisano 23. 12. 1991, je agencija 
prevzela naloge projektnega vodenja in izdelave zagonskega 
elaborata za projekt P2. 02. 04. Tarifni sistem. 

Agencija daje Ministrstvu za energetiko mesečna pisna poro- 
čila o stanju in dejavnostih pri programu prestrukturiranja. 

Na področju mednarodnega sodelovanja agencija usklajuje 
delo pri naslednjih programih: 

1. slovensko-štajerska energetska 
naslednje projekte: 

pobuda, ki vključuje 

- Uvajanje sistema regionalnih energetskih bilanc v Sloveniji 
- Oblikovanje programa energetskega svetovanja za smotrno 
rabo energije 
- Energetski koncept mest 
- Izraba biomase v toplarništvu 
- Proizvodnja in instalacija sončnih kolektorjev 
- Energetski pregledi in energetsko vodenje v industriji 
- Ekološko kompatibilno planiranje izgradnje in rekonstruk- 
cije novih in obstoječih hidroelektrarn 

2. Sodelovanje z Verbund Planom in Energievververtungsa- 
gentur 

- priprava projekta Energetika mesta Maribor 
- Energetski pregledi v industriji. 

3. Sodelovanje z United Nations - Economic Commision for 
Europe 

- Projekt Republika Slovenija - območje učinkovite rabe 
energije je v postopku za odobritev. 

6. Koliko je bila pogodbena in dejansko izplačana vrednost 
opravljenih del APE? 

6.1. Pogodba APE 01/91 

- pogodbena cena po čl. 3: 2.000.000,00 din, 
- dejansko izplačana vrednost vključuje tudi po 3. čl. 
pogodbe dogovorjeno razliko v ceni (popravljeno v skladu 
z rastjo življenjskih stroškov) znaša 2.390.000,00 din. 

6.2. Pogodba APE 02/91 

- pogodbena cena po strukturi iz 4. čl. 
1.12 mož mesecev a 160.000,00 SLT 
2. 24 mož mesecev a 140.000,00 SLT 
Skupaj 1+2 
3.8 mož mesecev a 140.000,00 SLT 
4. 750 ekspertnih ur a 1.440,00 SLT 
Skupaj 3 + 4 

(obračun na podlagi odobritve 
Ministrstva za energetiko) 

pogodbe: 
1.920.000,00 SLT 
3.360.000,00 SLT 

5.280.000,00 SLT 
1.280.000,00 SLT 
1.080.000,00 SLT 
2.200.000,00 SLT 

- dejansko izplačana vrednost: na podlagi 
mesečnih situacij * 1.866.480,00 SLT 

6.3. PogodbaAPE 03/91 

- pogodbena cena: zajema samo izvajalske 
storitve 

Inštituta Jožef Štefan v višini 
Inštituta Mila Vidmar v višini 
Ekspertne in konzultanske storitve ' 
Skupaj 

- dejansko izplačana vrednost: 
na podlagi mesečnih situacij 

izvajalcev v višini 

1.071.000,00 SLT 
828.000,00 SLT 
944.760,00 SLT 

2.843.760,00 SLT 

1.328.826,00 SLT 

7. Ali niso opravljena dela APE za Ministrstvo za energetiko 
precej preplačana? 

Glede na to, da je Agencija za prestrukturiranje energetike 
zasebna družba, je treba poudariti, da je Ministrstvo za ener- 
getiko v dogovarjanju z APE izhajalo iz izhodišča, da je 
agencija servis Ministrstva za energetiko in da kot taka ne 
more pri ovrednotenju pogodbena dela izhajati iz tržne cene 
za svoje storitve. Zato je tudi pogodbena cena določena na 
podlagi obstoječe kadrovske zasedbe APE in na podlagi 
pogodbeno dogovorjenega obsega del s kalkulacijo cene, ki 
pokriva stroške delovanja APE. Kot podlaga za pogodbeno 
ceno po pogdobi APE 02/91 je bila določena cena mož/mesec 
160.000,00 SLT in 140.000,00 SLT. Za oceno ravni pogodbene 
cene APE je vzeta primerjava cen sorodnih storitev na IBE (za 
mesec november 1991) s ceno mož/mesec za koordinativno 
vodenje 302.760,00 SLT/mesec ali za vodenje, konceptno sve- 
tovanje 266.220,00 SLT mož/mesec. Iz primerjave se da ugoto- 
viti, da s svojimi storitvami dosega APE iz pogodbe z ministr- 
stvo za energetiko le 52,84% tržne cene. 

8. Ali sodeluje Ministrstvo za energetiko na podoben način 
kot z APE še z drugimi fizičnimi osebami, zasebnimi in 
državnimi podjetji? 

Ministrstvo za energetiko opravlja svoje delo samostojno 
v skladu z ustavo in zakoni. Pri opravljanju nalog sodeluje 
z drugimi fizičnimi, zasebnimi in državnimi podjetji na podlagi 
pogodb, odlokov in dogovorov. 

* za predvideno sodelovanje strokovnjakov iz Electricite de France in 
domačih strokovnjakov 
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. . 
II. Mnenje o poslanski pobudi dr. Buserja Skupščini Repu- 
blike Slovenije, da ustanovi skupSčinsko komisijo, ki naj 
poleg gornjih vprašanj Vladi Republike Slovenije razišče 
vzroke današnjega katastrofalnega stanja v energetiki Slove- 
nije ter vlogo Ministrstva za energetiko pri tem 

Menimo, da za rešitev problema, ki ga odpira dr. Buser, ni 
potrebna ustanovitev skupščinske komisije. Podatki, ki zani- 
majo dr. Buserja ali mogoče še koga od poslancev, so na voljo 
v Ministrsvu za energetiko v obliki, ki ne potrebuje dodatnega 
raziskovanja, za kar bi bila potrebuje dodatnega raziskovanja, 
za kar bi bila potrebna komisija. Zato predlagamo, da se 
poslanci, ki jih zanima delovanje Ministrstva za energetiko ali 
Agencije za prestrukturiranje energetike, osebno oglasijo na 
našem ministrstvu. 

Vsa proračunska poraba je pod nadzorstvom Ministrstva za 
finance. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovore na 
vprašanje pripravilo Ministrstvo za energetiko. 
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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE - 22. aprila 1992 

Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela 
bodo obravnavali: 

- osnutek zakona o javnih glasilih, 
- osnutek zakona o reprezentativnosti sindikatov, 
- predlog za izdajo zakona o nezdružljivosti opravljanja javne 
funkcije s pridobitveno dejavnostjo z osnutkom zakona, 
- predlog za izdajo zakona o ustanovitvi Visoke kmetijske 
šole v Mariboru z osnutkom zakona, 
- predlog za izdajo zakona o ustanovitvi visoke šole za soci- 
alne delavce v Ljubljani z osnutkom zakona. 

Družbenopolitični zbor bo odločal še 

- o predlogu mandatno-imunitetne komisije Družbenopoli- 
tičnega zbora za prenehanje mandata poslanki zbora dr. Katji 
Boh. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej tudi pobude, pred- 
loge in vprašanja poslancev. 
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