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Predlog za izdajo zakona o VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR z osnutkom 

zakona - ESA 567 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za ustavna vpra- 
šanja je na sejah 16. 3. 1992 in 11. 5. 1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VOLITVAH 
V DRŽAVNI ZBOR Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem zborom Skupščine 
Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 2. člena 
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije 
in drugega odstavka 265. člena ter 266. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije. 

Komisija Skupščine Republike Slovenije predlaga na pod- 
lagi drugega odstavka 265. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije združitev prve in druge faze zakono- 
dajnega postopka tako, da zbori Skupščine Republike 
Slovenije hkrati obravnavajo predlog za izdajo zakona in 
zakonski osnutek. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o volitvah v državni 
zbor z osnutkom zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, 
Zbor občin in Zbor združenega dela. Pred tem bodo zakon 
obravnavali Zakonodajno-pravna komsija in druga zainteresi- 
rana delovna telesa. 

POVZETEK 

Ustava Republike Slovenije v 80. členu določa sestavo in 
volitve državnega zbora. Državni zbor sestavljajo 
poslanci državljanov Slovenije in šteje 90 poslancev. 
Poslanci se volijo s splošnim, enakim, neposrednim in 
tajnim glasovanjem. V državni zbor se vedno izvoli po en 
poslanec italijanske in madžarske narodne skupnosti. 
Volilni sistem ureja zakon, ki ga sprejme državni zbor 
z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev. Ustavni 
zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije določa v 2. 
členu, da se prve volitve v državni zbor opravijo najkas- 
neje eno leto po sprejemu ustave. 

* 
Osnutek zakona temelji zlasti na naslednjih načelih: 

- temeljno izhodišče zakona je proporcionalni sistem, ki 
je korigiran z nekaterimi elementi v smeri večinskega 
sistema. Pri tem so upoštevane tudi nekatere druge 
zahteve, ki jih mora izpolnjevati volilni sistem, zlasti 
potreba po stabilnosti zakonodajne in izvršilne oblasti, 
pa tudi povezanost med volilci in izvoljenimi poslanci; 

— poslanci se voll|o po volilnih enotah, ki niso zgolj 
tehnično sredstvo za izvedbo volitev, temveč se v njih 
tudi izvolijo poslanci. 

Na podlagi teh načel so v osnutku zakona predvidene 
naslednje temeljne rešitve: 

- kandidiranje se odvija predvsem v političnih strankah, 
pri čemer mora biti upoštevana volja članov strank in 
podpora volilcev ali poslancev. Zakon zagotavlja mož- 
nost postavljanja list kandidatov oziroma kandidatov 
tudi s strani samih volilcev; 

— zaradi upoštevanja načela tesnejše povezanosti volil- 
cev s poslanci in neposrednega vpliva volilcev na perso- 

nalno sestavo državnega zbora, volilci ne glasujejo 
o listah kandidatov kot celotah, temveč glasujejo o posa- 
meznih kandidatih na listi po posameznih volilnih okra- 
jih, njihovi glasovi pa se seštevajo v korist liste kandida- 
tov na ravni volilne enote. Pri tem se volilna enota 
razdeli na toliko volilnih okrajev, kolikor se v volilni enoti 
voli poslancev; 

- zaradi upoštevanja proporcionalnega načela se deli- 
tev mandatov ne izvaja samo po volilnih enotah, v kate- 
rih se razdelijo samo mandati tistim listam kandidatov, ki 
dosežejo volilni količnik v volilni enoti, temveč se man- 
dati delijo tudi na državni ravni ob upoštevanju volilnih 
rezultatov v celi državi. Vendar se glede na načelo, da je 
volilna enota tudi izvolilna enota, na državni ravni razde- 
ljeni mandati dodelijo listam v volilnih enotah; 

- v skladu z načelom neposrednega vpliva volilcev na 
personalno sestavo državnega zbora dobijo poslanske 
mandate, ki se dodelijo posamezni listi, kandidati s te 
liste glede na dobljeno podporo v volilnem okraju. 

Glede volitev poslancev obeh narodnih skupnosti se 
praviloma uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za 
volitve poslancev državnega zbora, nekatera vprašanja 
(volilna pravica, kandidiranje in delitev mandatov) pa so 
zaradi narave teh volitev posebej urejena. 

Zakon ureja tudi druga vprašanja, ki so pomembna za 
zakonito in pravilno izvedbo volitev, kot so potrjevanje 
kandidatur, organizacija in delo na voliščih, glasovanje 
in ugotavljanje izida glasovanja ter varstvo volilne pra- 
vice. Ta vprašanja so v glavnem urejena podobno kot 
v dosedanji zakonodaji, s tem da so rešitve prilagojene 
novemu volilnemu sistemu in podrobneje izdelane ob 
upoštevanju Izkušenj pri prejšnjih volitvah. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o volitvah v državni zbor in obrazložitev osnutka 
zakona 

1. USTAVNA PODLAGA, OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA 
IZDAJO ZAKONA 

Ustava Republike Slovenije v 80. členu določa sestavo in 
volitve državnega zbora. Državni zbor sestavljajo poslanci 
državljanov Slovenije in šteje 90 poslancev. Poslanci se volijo 
s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem. 
V državni zbor se vedno izvoli po en poslanec italijanske in 
madžarske narodne skupnosti. Volilni sistem ureja zakon, ki 
ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh 
poslancev. 

Ustavni zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije določa 
v 2. členu, da se prve volitve v državni zbor opravijo najkas- 
neje eno leto po sprejemu ustave. Zakone, ki urejajo volilni 
sistem, sprejmejo zbori Skupščine Republike Slovenije z dvo- 
tretjinsko večino glasov vseh poslancev, če zakoni, ki urejajo 
volilni sistem, ne bi bili sprejeti v roku, ki bi omogočil izvedbo 
volitev najkasneje v enem letu po sprejemu ustave, se smi- 
sf/?c>u uporabljajo določbe veljavnih predpisov o volitvah. 

Volitve predstavniškega telesa v Republiki Sloveniji so bile 
doslej urejene v zakonu o volitvah v skupščine (Uradni list 
SRS št. 42/89 in 5/90, Uradni list RS št. 10/90 in 45/90). Zakon 
ureja volitve v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, kot 
tudi volitve in odpoklic članov delegacij v organizacijah in 
skupnostih. Ker je po republiški ustavi iz leta 1974 in tudi še 
po amandmajih k ustavi iz leta 1989 republiška skupščina 
sestavljena iz treh zborov, iz družbenopolitičnega zbora, 
zbora združenega dela in zbora občin, ureja zakon volitve 
v vse tri zbore. Razlika med volitvami v posamezne zbore je 
predvsem v ugotavljanju izida glasovanja, pri čemer so upo- 
rabljeni različni načini razdelitve mandatov in sicer pri voli- 
tvah v družbenopolitični zbor proporcionalni sistem, v zbor 
združenega dela sistem relativne večine in v zbor občin 
sistem absolutne večine. 

Takšna volilna zakonodaja je ustrezala ustavni ureditvi struk- 
ture republiškega parlamenta ter ostankom delegatskega 
sistema v veljavni ustavni ureditvi. Po sprejemu nove ustave 
Republike Slovenije pa je prišlo do bistvenih sprememb tako 
strukture zakonodajnega telesa, kot tudi do sprememb v nje- 
govem položaju in načinu delovanja. Po novi ustavi je zakono- 
dajno telo enodomno in njegove funkcije opravlja državni 
zbor. Ta se po ustavi voli neposredno na podlagi splošne in 
enake volilne pravice ter s tajnim glasovanjem. Ustava ne 
določa na podlagi kakšnega volilnega sistema se volijo 
poslanci državnega zbora, temveč je treba to urediti z zako- 
nom. Ustava vsebuje tudi nekatere druge pomembne spre- 
membe v primerjavi s prejšnjo ureditvijo, ki pomembno vpli- 
vajo na volilni sistem in jih je treba urediti v zakonu. Gre zlasti 
za to, da mandatna doba državnega zbora traja lahko manj 
kot štiri leta in sicer v primeru, kadar se razpišejo predčasne 
volitve. V novi ustavi je v celoti odpravljen delegatski sistem, 
saj so poslanci predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na 
nikakršna navodila. 

Iz opisanih razlogov je potrebno volilni sistem za volitve 
državnega zbora urediti z zakonom v skladu z ustavo. 

2. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON 

Ustava glede volitev v državni zbor določa samo najbolj 
splošna načela. Ureditev volilnega sistema ustava prepušča 
zakonu. 

Osnutek zakona izhaja iz naslednjih načel: 

- temeljno izhodišče zakona je proporcionalni sistem, ki je 
korigiran z nekaterimi elementi v smeri večinskega sistema. 
Pri tem so upoštevane tudi nekatere druge zahteve, ki jih 
mora izpolnjevati volilni sistem, zlasti potreba po stabilnosti 

zakonodajne in izvršilne oblasti, pa tudi povezanost med 
volilci in izvoljenimi poslanci; 

- poslanci se volijo po volilnih enotah, ki niso zgolj tehnično 
sredstvo za izvedbo volitev, temveč se v njih tudi izvolijo 
poslanci. Velja namreč načelo, da se v volilni enoti izvoli 
določeno, enako število poslancev, kar naj bi omogočilo 
tesnejšo povezanost med volilci in njihovimi poslanci; 

- postopek kandidiranja je zgrajen na načelu, po katerem se 
kandidiranje odvija predvsem v političnih strankah, pri čemer 
mora biti upoštevana volja članov strank in podpora volilcev 
ali poslancev. Zakon zagotavlja možnost postavljanja list kan- 
didatov oziroma kandidatov tudi s strani samih volilcev; 

- zaradi upoštevanja načela tesnejše povezanosti volilcev 
s poslanci in neposrednega vpliva volilcev na personalno 
sestavo državnega zbora, volilci ne glasujejo o listah kandida- 
tov kot celotah, temveč glasujejo o posameznih kandidatih na 
listi po posameznih volilnih okrajih. Pri tem se volilna enota 
razdeli na toliko volilnih okrajev, kolikor se v volilni enoti voli 
poslancev. Vendar pa niso izvoljeni kandidati kot posamez- 
niki, temveč se njihovi glasovi seštevajo v korist liste kandida- 
tov na ravni volilne enote. Ta rešitev omogoča volilcem, da 
glasujejo o posameznih kandidatih, kar nedvomno približa 
poslance volilcem, obenem pa jim omogoča tudi opredelitev 
glede na njihove politične interese; 

- zaradi upoštevanja proporcionalnega načela se delitev 
mandatov ne izvaja samo po volilnih enotah, v katerih se 
razdelijo samo mandati tistim listam kandidatov, ki dosežejo 
volilni količnik v volilni enoti, temveč se mandati delijo tudi na 
državni ravni ob upoštevanju volilnih rezultatov v celi državi. 
Vendar se glede na načelo, da je volilna enota tudi izvolilna 
enota, na državni ravni razdeljeni mandati dodelijo listam 
v volilnih enotah; 
- v skladu z načelom neposrednega vpliva volilcev na izvoli- 
tev poslancev dobijo poslanske mandate, ki se dodelijo posa- 
mezni listi, kandidati s te liste glede na dobljeno podporo 
v volilnem okraju. 

Glede organizacije volitev in delovanja volilnih organov izhaja 
osnutek zakona iz naslednjih načel: 

- kolikor je možno, je pri sestavi volilnih organov upoštevana 
sorazmerna zastopanost političnih strank; 

- pri delovanju volilnih organov je v največji meri upoštevano 
načelo javnosti njihovega dela, ki se kaže predvsem v tem, da 
pri njihovem delu sodelujejo predstavniki in zaupniki list 
kandidatov oziroma posameznih kandidatov. 

Osnutek zakona ureja vsa vprašanja v zvezi z volitvami 
v državni zbor (organizacijo in tehniko volitev ter razdelitev 
poslanskih mandatov), razen tistih, ki bodo urejena v izvedbe- 
nih zakonih. Gre za vprašanja oblikovanja volilnih enot in 
volilnih okrajev ter vprašanja volilne evidence, kar bosta ure- 
dila zakon o volilnih enotah in volilnih okrajih ter zakon 
o volilni evidenci. 

Glede volitev poslancev obeh narodnih skupnosti se pravi- 
loma uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za volitve 
poslancev državnega zbora, nekatera vprašanja (volilna pra- 
vica, kandidiranje in delitev mandatov) pa so zaradi narave 
teh volitev posebej urejena. 

3. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

3.1. Splošne določbe 

Poslanci se v skladu z načelom enake volilne pravice volijo po 
volilnih enotah in sicer tako, da se en poslanec voli na pri- 
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bližno enaKo število prebivalcev, pri čemer naj bi bili v držav- 
nem zboru sorazmerno zastopani politični interesi. Izjema od 
tega pravila pomenijo volitve poslancev italijanske in madžar- 
ske narodne skupnosti, ki volita v državni zbor vsaka po 
enega poslanca. 

3.2. Volilna pravica 

V skladu z načelom splošne volilne pravice imajo volilno 
pravico vsi državljani Republike Slovenije, ki na dan glasova- 
nja dopolnijo 18 let starosti in jim ni bila odvzeta poslovna 
sposobnost. Tudi v tem primeru velja izjema za volitve poslan- 
cev obeh narodnih skupnosti, pri katerih imajo volilno pravico 
samo pripadniki teh narodnih skupnosti. 

Osnutek zakona uveljavlja tudi načelo, da so volitve osebne in 
svobodne, kar zagotavlja tudi načelo tajnosti glasovanja. 

3.3. Vrste volitev 

Osnutek zakona razlikuje splošne ter nadomestne, naknadne 
in ponovne volitve. Splošne volitve so lahko redne volitve, ki 
se opravijo vsako četrto leto, torej ob izteku mandatne dobe 
državnega zbora, ter predčasne volitve, ki se opravijo, kadar 
se državni zbor razpusti še pred potekom štiriletne mandatne 
dobe. 

Nadomestne volitve se opravijo le izjemoma v primerih, ki jih 
določa zakon. Če poslancu preneha mandat, postane posla- 
nec tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če 
ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat. To 
pravilo pa ne velja, če poslancu preneha mandat, ker je 
odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata. 

3.4. Volilni organi 

Volitve vodijo volilni organi, ki so isti kot po dosedanji volilni 
zakonodaji, razen okrajnih volilnih komisij, ki opravljajo 
podobne naloge kot prejšnje občinske volilne komisije.V 
zvezi z delom volilnih organov je bolj podrobno kot doslej 
urejen način njihovega odločanja. Zlasti pa je bolj podrobno 
urejena njihova sestava, v kateri so zastopani tako pravni 
strokovnjaki kot tudi sorazmerno politične stranke. 

* i 
3.5. Volilne enote in volilni okraji ' 

Poslanci se volijo v osmih volilnih enotah, v vsaki volilni enoti' 
se voli 11 poslancev. 

V vsaki volilni enoti se oblikuje 11 volilnih okrajev. V vsakem 
volilnem okraju se glasuje o enem kandidatu z vsake liste 
kandidatov, ki so vložene v volilni enoti. Predlagatelj liste 
kandidatov mora ob vložitvi liste označiti, o katerem kandi- 
datu z liste naj se glasuje v posameznem volilnem okraju. 
Volilec glasuje za enega od kandidatov, o katerih se glasuje 
v volilnem okraju. Glas za kandidata je hkrati tudi glas za listo, 
s katere je kandidat. Izjema od tega pravila velja za listo 
kandidatov, ki so jo določili volilci. Če je na taki listi en sam 
kandidat, se namreč o njem glasuje v vseh volilnih okrajih. 

3.6. Kandidiranje 

Poslanci se volijo na podlagi list kandidatov, ki jih lahko 

vložijo politične stranke in skupine volilcev. Na listi kandida- 
tov je lahko največ 11 kandidatov. 

Politične stranke lahko vložijo liste kandidatov v vsaki volilni 
enoti, če liste kandidatov podprejo s podpisi najmanj 
3 poslanci državnega zbora. Če politična stranka nima take 
podpore za svoje liste kandidatov, lahko vloži listo kandidatov 
v posamezni volilni enoti, če listo določijo člani politične 
stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v volilni 
enoti in če listo kandidatov podpre s podpisi najmanj 50 
volilcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Politična 
stranka pa lahko vloži listo kandidatov v posamezni volilni 
enoti tudi v primeru, da liste niso določili člani stranke, vendar 
pa listo kandidatov podpre s podpisi najmanj 100 volilcev, ki 
imajo stalno prebivališče v volilni enoti. 

Skupine volilcev določajo liste kandidatov s podpisovanjem. 
Listo kandidatov lahko vloži skupina najmanj 100 volilcev, ki 
imajo stalno prebivališče v volilni enoti. 

3.7. Razdelitev poslanskih mandatov 

Mandati se delijo na dveh ravneh: 

1) V volilni enoti se poslanski mandati razdelijo po sistemu 
navadnega količnika. Volilni količnik se izračuna tako ,da se 
skupno število oddanih glasov v volilni enoti deli s jievilom 
poslancev, ki se volijo v volilni enoti. Listi pripada toliko 
mandatov, kolikokrat je ta količnik vsebovan v številu glasov, 
ki jih je dobila lista. 

2) Nerazdeljeni mandati v volilnih enotah se razdelijo na ravni 
države po d'Hondtovem sistemu med istoimenskimi listami, ki 
bi glede na volilne rezultate v celi državi dobile najmanj tri 
mandate. Po d'Hondtovem sistemu se seštevek glasov, ki so 
jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deli z vsemi 
števili od ena do skupnega števila poslanskih mandatov (88). 
Tiste istoimenske liste, ki jim po teh količnikih ne bi pripadli 
najmanj trije mandati, se pri delitvi na ravni države ne upošte- 
vajo. Mandati, ki niso bili razdeljeni že pri prvi delitvi v volilnih 
enotah, se dodelijo istoimenskim listam z najvišjimi količniki, 
izračunanimi po d'Hondtovem sistemu, in sicer po vrstnem 
redu najvišjih količnikov. 

Mandati, ki jih na ta način dobijo istoimenske liste, se dodelijo 
listam v tistih volilnih enotah, kjer imajo te liste največje 
ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. 

Pri delitvi mandatov na obeh ravneh velja načelo, da so z liste 
kandidatov izvoljeni kandidati po vrstnem redu dobljenega 
deleža glasov v skupnem številu glasov, oddanih za vse kandi- 
date v volilnem okraju, v katerem se je glasovalo o kandidatu. 

3.8. Druga vprašanja volilnega postopka 

Zakon ureja tudi druga vprašanja, ki so pomembna za zako- 
nito in pravilno izvedbo volitev, kot so potrjevanje kandidatur, 
organizacija in delo na voliščih, glasovanje in ugotavljanje 
izida glasovanja ter varstvo volilne pravice. Ta vprašanja so 
v glavnem urejena podobno kot v dosedanji zakonodaji, s tem 
da so rešitve prilagojene novemu volilnemu sistemu in 
podrobneje izdelane ob upoštevanju izkušenj pri prejšnjih 
volitvah. 
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OSNUTEK ZAKONA o volitvah v državni zbor 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Poslanci državnega zbora se volijo na podlagi splošne in 
enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah 
s tajnim glasovanjem. 

2. člen 

Poslanci se volijo po volilnih enotah. 

Poslanci se volijo po načelu, da se en poslanec voli na 
približno enako število prebivalcev, in po načelu, da so 
v državnem zboru sorazmerno zastopani politični interesi. 

Italijanska in madžarska narodna skupnost volita v državni 
zbor vsaka po enega poslanca. 

3. člen 

Kolikor ta zakon nima posebnih določb za volitve poslancev 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, se za te 
volitve smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo 
za volitve drugih poslancev. 

4. člen 

Roki po tem zakonu tečejo ne glede na nedelje, državne 
praznike in druge dela proste dneve. 

Vloge, ki so po tem zakonu vezane na roke, se vlagajo nepo- 
sredno pri pristojnih organih. 

5. člen 

Javna volilna propaganda se mora končati najkasneje 24 ur 
pred dnevom glasovanja. 

6. člen 

Stroški za izvedbo volitev se zagotovijo v proračunu Repu- 
blike Slovenije. 

II. VOLILNA PRAVICA 

7. člen 

Pravico voliti in biti voljen za poslanca ima državljan Repu- 
blike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let 
starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost. 

Pravico voliti uresničuje volilec v volilni enoti, v kateri ima 
stalno prebivališče. 

8. člen 

Pravico voliti in biti izvoljen za poslanca italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti imajo pripadniki teh narodnih 
skupnosti, ki imajo volilno pravico. 

9. člen 

Volilci glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaš- 
čencu. 

Glasuje se tajno z glasovnicami. 

Osebi, ki je vpisana v volilni imenik, se ne sme odvzeti glaso- 
valna pravica in tudi ne preprečiti glasovanje. 

10. člen 

Volilcu morata biti zagotovljeni svoboda in tajnost glasovanja. 

Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, 
niti se ne sme od njega zahtevati, naj pove, ali je glasoval, 
kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval. 

11. člen 

Evidenco volilne pravice ureja zakon. 

III. SPLOŠNE VOLITVE 

12. člen 

Splošne volitve v državni zbor so redne in predčasne. 

Redne volitve se opravijo vsako četrto leto. 

Predčasne volitve se opravijo, če se državni zbor razpusti 
pred potekom štiriletne mandatne dobe. 

13. člen 

Redne volitve se opravijo najprej dva meseca in najkasneje 
petnajst dni pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega 
državnega zbora. V primeru podaljšanja mandatne dobe se ta 
rok šteje od dneva izteka podaljšane mandatne dobe. 

Predčasne volitve se opravijo najkasneje dva meseca po raz- 
pustu državnega zbora. 

Mandatna doba prejšnjega državnega zbora se konča s prvo 
sejo novega državnega zbora. Za prvo sejo novega državnega 
zbora se šteje seja, na kateri je potrjenih več kot polovica 
poslanskih mandatov. 

14. člen 

Splošne volitve razpiše predsednik republike. 

Predčasne volitve razpiše predsednik republike z aktom o raz- 
pustitvi državnega zbora. 

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

15. člen 

Redne volitve se razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni 
pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega državnega 
zbora. 

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči 
več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni. 

Predčasne volitve se lahko opravijo najprej v 40 dneh od 
dneva razpisa. 

16. člen 

V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan 
glasovanja. 

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki 
za volilna opravila. 

Za dan glasovanja se določi nedelja ali drug dela prost dan. 

VI. NADOMESTNE VOLITVE 

17. člen 

Če poslancu preneha mandat, razen če je odstopil prej kot 
v šestih mesecih od potrditve mandata, postane poslanec za 
preostanek mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandida- 
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tov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je 
prenehal mandat. 

Če kandidat iz prejšnjega odstavka v roku osmih dni ne 
sporoči, da sprejema mandat, se ta pravica prenese na 
naslednjega kandidata. 

18. člen 

Če na listi iz prejšnjega člena ni naslednjega kandidata, se 
opravijo nadomestne volitve. 

Nadomestne volitve se opravijo tudi v primeru, če poslancu 
preneha mandat, ker je odstopil prej kot v šestih mesecih od 
potrditve mandata. 

Nadomestne volitve se ne opravijo, če poslancu preneha 
mandat manj kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe 
državnega zbora, razen če zbor odloči drugače. 

Če preneha mandat poslancu narodne skupnosti, se opravijo 
nadomestne volitve, razen če so že razpisane splošne volitve 
za državni zbor. 

Na nadomestnih volitvah se poslanec izvoli za čas do izteka 
mandatne dobe državnega zbora. 

19. člen 

Nadomestne volitve razpiše predsednik republike najkasneje 
v petnajstih dneh po ugotovitvi zbora o prenehanju mandata. 

Nadomestne volitve se opravijo po določbah tega zakona, ki 
veljajo za splošne volitve. 

Na nadomestnih volitvah je izvoljen kandidat, ki je dobil 
največ glasov. 

V. VOLILNE ENOTE 

20. člen 

Za volitve poslancev državnega zbora se oblikuje osem volil- 
nih enot. V vsaki volilni enoti se voli enajst poslancev. 

Volilne enote se oblikujejo v skladu z načelom, da se en 
poslanec voli na približno enako število prebivalcev. 

V vsaki volilni enoti se oblikuje enajst volilnih okrajev. V vsa- 
kem volilnem okraju se glasuje o enem kandidatu z vsake liste 
kandidatov. 

Volilne enote in volilne okraje določa zakon. 

21. člen 

Za volitve poslancev italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti se na območjih, kjer ti skupnosti živita, oblikujeta 
posebni volilni enoti. 

VI. VOLILNI ORGANI 

22. člen 

Volitve poslancev vodijo in izvajajo volilne komisije in volilni 
odbori (v nadaljnjem besedilu: volilni organi). 

Volilne komisije se imenujejo za štiri leta, volilni odbori pa za 
vsake volitve. 

23. člen 
Volilne komisije so: 

1) republiška volilna komisija, 

2) volilne komisije volilnih enot, 

3) okrajne volilne komisije. 

Za volitve poslancev italijanske in madžarske narodne skup- 
nosti se imenujeta posebni volilni komisiji volilnih enot. 

24. člen 

Volilni organ sestavljajo predsednik in člani ter njihovi na- 
mestniki. 

Člani volilnih organov ter njihovi namestniki so lahko samo 
osebe, ki imajo volilno pravico. 

Nihče ne more biti član več kot enega volilnega organa. 

25. člen 

Član volilnega organa ne more hkrati kandidirati na volitvah. 
Če član volilnega organa sprejme kandidaturo, mu po zakonu 
preneha funkcija člana oziroma namestnika v tem organu. 

Člani volilnih organov ne morejo biti predstavniki oziroma 
zaupniki list kandidatov. 

26. člen 

Funkcija v volilnem organu je častna. 

Člani volilnih organov morajo opravljati svojo funkcijo veyno, 
odgovorno in morajo delovati samo na podlagi zakonov in 
drugih predpisov, neodvisno od kakršnihkoli drugih navodil. 

Člani vplilnih organov in njihovi namestniki imajo zaradi dela 
v volilnem organu pravico do ustreznega nadomestila. 

27. člen 

Volilni organ je sklepčen, če so navzoči vsi člani oziroma 
njihovi namestniki. 

Volilni organ je sklepčen, če so namesto odsotnih članov 
navzoči katerikoli namestniki. Predsednika lahko nadomešča 
samo njegov namestnik. 

28. člen 

Volilni organ odloča z večino glasov vseh članov. 

Če zaradi enakega števila glasov za in proti ne pride do 
odločitve, odloči glas predsednika volilnega organa. 

Če volilni organ pravočasno ne sprejme odločitve, ki je nujno 
potrebna za izvedbo volitev, odloči predsednik volilnega 
organa. 

29. člen 

Državni organi in organi lokalne samouprave so dolžni poma- 
gati volilnim organom pri njihovem delu ter jim na njihovo 
zahtevo dati podatke, ki jih potrebujejo pri svojem delu. 

30. člen 

Pri delu volilnih komisij volilnih enot in republiške volilne 
komisije so lahko navzoči predstavniki list kandidatov. 

Pri delu volilnih odborov in okrajnih volilnih komisij so lahko 
navzoči zaupniki list kandidatov. 

Predstavniki in zaupniki list kandidatov lahko opozorijo pred- 
sednika volilnega organa na nepravilnosti. 

31. člen 

Predstavnika liste kandidatov določi predlagatelj liste ob 
predložitvi liste kandidatov volilni komisiji volilne enote. 

Imena zaupnikov liste kandidatov sporoči predstavnik liste 
okrajni volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnevom glaso- 
vanja. 
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Predstavnik oziroma zaupnik liste kandidatov ne more biti 
kandidat. 

Zaupnik liste kandidatov je lahko samo oseba, ki je vpisana 
v evidenco volilne pravice na območju volilne enote. 

32. člen 

Republiško volilno komisijo imenuje državni zbor. 

Republiško volilno komisijo sestavljajo predsednik in pet čla- 
nov ter njihovi namestniki. 

Za predsednika republiške volilne komisije in njegovega 
namestnika se imenujeta sodnika Vrhovnega sodišča Repu- 
blike Slovenije. 

Dva člana in dva namestnika članov republiške volilne komi- 
sije se imenujeta izmed pravnih strokovnjakov. Trije člani in 
namestniki članov republiške volilne komisije se imenujejo po 
predlogih poslanskih skupin, pri čemer se upošteva soraz- 
merna zastopanost političnih strank. 

33. člen 

Volilne komisije volilnih enot imenuje republiška volilna komi- 
sija. 

Volilno komisijo volilne enote sestavljajo predsednik in trije 
člani ter njihovi namestniki. 

Predsednik in namestnik predsednika volilne komisije volilne 
enote se imenujeta izmed sodnikov. 

En član in en namestnik volilne komisije volilne enote se 
imenujeta izmed pravnih strokovnjakov. Dva člana volilne 
komisije volilne enote se imenujeta po predlogih poslanskih 
skupin, pri čemer se upošteva sorazmerna zastopanost poli- 
tičnih strank. 

V volilni komisiji volilne enote za izvolitev poslancev narodnih 
skupnosti, mora biti vsaj en član pripadnik narodne skupno- 
sti. 

34. člen 

Okrajne volilne komisije imenuje republiška volilna komisija. 

Okrajna volilna komisija se imenuje za območje volilnega 
okraja. 

Okrajno volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani 
ter njihovi namestniki. Predsednik okrajne volilne komisije se 
imenuje izmed sodnikov, njegov namestnik pa izmed drugih 
diplomiranih pravnikov. 

35. člen 

Če bi članom volilnih komisij prenehal mandat v času po 
razpisu volitev, se jim mandat podaljša do konca volitev. 

36. člen 

Volilna komisija ima tajnika, ki ga imenuje izmed delavcev 
državne uprave. 

Tajnik repuliške volilne komisije je vodja službe te komisije. 

37. člen 

Republiška volilna komisija: 

1) skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega 
zakona, ki se nanašajo na volilne postopke, 

2) usklajuje delo volilnih komisij volilnih enot in okrajnih 
volilnih komisij in daje strokovna navodila v zvezi z izvajanjem 
tega zakona ter nadzoruje njihovo delo, 

3) predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona, 

4) določa enotne standarde za volilni material in določa druge 
materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil, 

5) objavlja izide volitev v državni zbor, 

6) izdaja potrdila o izvolitvi, 

7) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 

Republiška volilna komisija določi, katere volilne spise ji mora 
poslati volilna komisija volilne enote oziroma okrajna volilna 
komisija, v kakšnem roku in na kakšen način. 

Republiška volilna komisija lahko prenese na volilno komisijo 
posebne volilne enote za volitve poslancev narodnih skupno- 
sti posamična opravila iz svoje pristojnosti. 

38. člen 
Volilna komisija volilne enote: 

1) skrbi za zakonitost volitev poslancev, ki se volijo v volilni 
enoti, 

2) ugotavlja ali so posamične kandidature oziroma liste kandi- 
datov v skladu z zakonom, 

3) ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri poslanci so 
izvoljeni v volilni enoti, ter daje poročila o izidu, 

4) vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 

5) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 

39. člen 

Okrajna volilna komisija: 

1) določa volišča, 

2) imenuje volilne odbore, 

3) ugotavlja izid glasovanja na voliščih, 

4) vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 

5) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 

Naloge iz prejšnjega odstavka pri volitvah poslancev italijan- 
ske oziroma madžarske narodne skupnosti lahko opravlja 
volilna komisija posebne volilne enote. 

40. člen 

Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori. 

Za vsako volišče se določi najmanj en volilni odbor. 

41. člen 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov 
ter njihovi namestniki. 

Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se 
imenujejo izmed državljanov, ki imajo stalno bivališče na 
območju volilnega okraja. 

Politične stranke lahko najkasneje v desetih dneh po razpisu 
volitev dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in 
članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov okrajni 
volilni komisiji. 

VII. KANDIDIRANJE 

42. člen 

Kandidate lahko predlagajo politične stranke in volilci. 
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43. člen 

Politične stranke določajo kandidate po postopku, določe- 
nem z njihovimi pravili. Lista kandidatov se določi s tajnim 
glasovanjem. 

Politične stranke lahko vložijo liste kandidatov v vsaki volilni 
enoti, če liste kandidatov podprejo s podpisi najmanj trije 
poslanci državnega zbora. Podpisi poslancev na predpisanih 
obrazcih se predložijo republiški volilni komisiji. 

Politične stranke lahko vložijo listo kandidatov v posamezni 
volilni enoti, če listo kandidatov določijo člani politične 
stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v volilni 
enoti, in če listo kandidatov podpre s podpisi najmanj petde- 
set volilcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. 

Politične stranke lahko vložijo listo kandidatov v posamezni 
volilni enoti tudi v primeru, če lista kandidatov ni določena na 
način iz prejšnjega odstavka, ob pogoju, da listo kandidatov 
podpre s podpisi najmanj sto volilcev, ki imajo stalno prebiva- 
lišče v volilni enoti. 

Dvoje ali več političnih strank lahko predloži skupno kandi- 
datno listo. 

44. člen 

Volilci določijo listo kandidatov s podpisovanjem. 

V posamezni volilni enoti lahko določi listo kandidatov s pod- 
pisi skupina najmanj sto volilcev, ki imajo stalno prebivališče 
v volilni enoti. 

45. člen 

Kandidata za poslanca italijanske oziroma madžarske 
narodne skupnosti lahko določi s podpisi najmanj trideset 
volilcev — pripadnikov italijanske oziroma madžarske 
narodne skupnosti alisamoupravna skupnost narodne skup- 
nosti. 

46. člen 

Podpora s podpisi se lahko daje od dneva, ki je določen za 
začetek volilnih opravil, do dneva, ki je določen za predložitev 
list kandidatov. 

Volilec oziroma poslanec lahko da svojo podporo s podpisom 
samo enkrat. 

47. člen 

Volilec da svojo podporo s podpisom na predpisanem 
obrazcu. Obrazec podpiše osebno pred pristojnim organom, 
ki vodi evidenco volilne pravice oziroma pri pristojnem krajev- 
nem uradu. 

Organ iz prejšnjega odstavka vodi poseben seznam izdanih 
obrazcev. Seznam obrazcev in podatki o tem, komu so bili 
izdani, so uradna tajnost. Pravico vpogleda v te podatke ima 
samo pristojna volilna komisija oziroma sodišče. 

Poslanec da svojo podporo s podpisom na predpisanem 
obrazcu, ki mu ga izda pristojna služba državnega zbora. 

48. člen 

Na listi .kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor 
poslancev se voli v volilni enoti. 

Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti in samo na eni 
listi kandidatov. 

49. člen 

Pri določitvi liste kandidatov je treba določiti tudi, v katerem 
volilnem okraju se bo glasovalo o posameznem kandidatu 
z liste kandidatov. 

O posameznem kandidatu z liste kandidatov se glasuje samo 
v enem volilnem okraju. Če je na listi kandidatov, ki so jo 
določili volilci, samo en kandidat, se o njem glasuje v vseh 
volilnih okrajih. 

50. člen 

Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata. 
Soglasje kandidata je nepreklicno. 

51. člen 

Lista kandidatov se vloži pri volilni komisiji volilne enote. 
Predlog liste kandidatov mora vsebovati oznako volilne enote, 
ime predlagatelja, ime liste, osebne podatke kandidatov 
- ime, priimek, rojstni podatki, poklic in delo, ki ga opravlja, 
in stalno prebivališče ter ime, priimek in naslov stalnega 
prebivališča predstavnika liste. Listi morajo biti priložena 
pisna soglasja kandidatov, da sprejemajo kandidaturo, ter 
s tem zakonom določeno najmanjše število podpisov volilcev 
na predpisanih obrazcih. 

Predlogu liste je treba priložiti tudi razporeditev kandidatov 
z liste kandidatov po volilnih okrajih. 

Listi kandidatov, ki jo vloži politična stranka, mora biti prilo- 
žen tudi zapisnik o določitvi liste kandidatov in pravila poli- 
tične stranke. 

52. člen 

Ime liste kandidatov, ki jo je vložila politična stranka, je ime 
politične stranke. Imenu politične stranke se lahko na listi 
doda skrajšano ime stranke ali kratica njenega imena. 

Če dvoje ali več političnih strank vloži skupno listo kandida- 
tov, določijo ime skupne liste, pri čemer mora biti razvidno, da 
gre za skupno listo dveh ali več političnih strank. 

53. člen 

Ime liste kandidatov, ki jo vložijo volilci, določijo sami volilci. 
Če ime liste ni določeno, se za ime liste šteje ime in priimek 
prvega kandidata na listi. 

VIII. POTRJEVANJE LIST KANDIDATOV 
54. člen 

Liste kandidatov se predložijo volilni komisiji volilne enote 
najkasneje petindvajseti dan pred dnevom glasovanja. 

Ko volilna komisija volilne enote prejme listo kandidatov, 
takoj preiskusi, ali je pravočasno vložena in ali je določena 
v skladu s tem zakonom. 

55. člen 

Če volilna komisija volilne enote ugotovi, da je lista kandida- 
tov vložena prepozno, jo zavrne. 

56. člen 

Če volilna komisija volilne enote ugotovi, da lista kandidatov 
ni določena v skladu s tem zakonom, jo zavrne. 

Če volilna komisija volilne enote ugotovi formalne pomanklji- 
vosti liste kandidatov zahteva takoj od predlagatelja, da jih 
v treh dneh odpravi. Če formalne pomankljivosti niso pravo- 
časno odpravljene, volilna komisija listo kandidatov zavrne. 

V primerih iz prejšnjih dveh odstavkov volilna komisija listo 
kandidatov zavrne v celoti ali samo glede posameznih kandi- 
datov. 

57. člen 

Če volilna komisija volilne enote ugotovi, da je posamezni 
kandidat določen na več listah kandidatov v volilni enoti, šteje 
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za veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena, in o tem 
takoj obvesti kandidata in predstavnika liste kandidatov. 

Volilne komisije volilnih enot takoj pošljejo republiški volilni 
komisiji podatke o vloženih listah kandidatov. Če republiška 
volilna komisija ugotovi, da posamezni kandidat kandidira na 
listah v več volilnih enotah, šteje za veljavno kandidaturo, ki je 
bila prva določena, in o tem takoj obvesti volilne komisije 
volilnih enot, kandidata in predstavnike list kandidatov. 

58. člen 

Listo kandidatov, ki je pravočasno vložena in določena 
v skladu s tem zakonom, volilna komisija volilne enote potrdi. 

59. člen 
Odločbo o potrditvi oziroma o zavrnitvi liste kandidatov izda 
volilna komisija volilne enote najpozneje do osemnajstega 
dne pred dnevom glasovanja. Odločbo pošlje predstavniku 
liste kandidatov. 

60. člen 

Volilna komisija volilne enote sestavi seznam potrjenih list 
kandidatov v volilni enoti po vrstnem redu, ki se določi 
z žrebom. 

Volilna komisija volilne enote sestavi tudi seznam kandidatov, 
o katerih se glasuje v posameznih volilnih okrajih. Vrstni red 
kandidatov na seznamu je enak vrstnemu redu list na sez- 
namu potrjenih list kandidatov. 

61. člen 

Seznami potrjenih list kandidatov in seznami kandidatov, 
o katerih se glasuje v posameznih volilnih okrajih, se objavijo 
v sredstvih javnega obveščanja najpozneje petnajst dni pred 
dnevom glasovanja. Za objavo skrbi republiška volilna komi- 
sija. 

62. člen 

Sredstva javnega obveščanja so dolžna objaviti sezname list 
kandidatov s podatki, določenimi v tem zakonu. 

Republiška volilna komisija določi sredstva javnega obvešča- 
nja, v katerih se objavijo seznami list kandidatov. Stroški 
objave se krijejo iz sredstev, namenjenih za izvedbo volitev. 

IX. GLASOVANJE NA VOLIŠČIH 

1. ORGANIZACIJA IN DELO NA VOLIŠČU 

63. člen 

Volišča določi okrajna volilna komisija. 

Volišča imajo zaporedno številko. 

64. člen 

Za vsako volišče se določi poseben prostor. Prostor, kjer se 
glasuje, mora biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno izpol- 
njevanje glasovnice. Volišče mora biti opremljeno na način, ki 
preprečuje opazovanje volilca pri izpolnjevanju glasovnice. 

Za volišče se šteje zgradba, v kateri se glasuje, dvorišče te 
zgradbe in določen prostor okrog zgradbe. 

Volilne komisije pripravijo pravočasno za vsa volišča, ki so jih 
določile, potrebno število glasovalnih skrinjic, tiskanih gla- 
sovnic in drug volilni material. 

Na volišču je treba razobesiti razglase s seznami list kandida- 
tov, o katerih se glasuje. 

65. člen 

Na dan glasovanja je prepovedana vsaka agitacija na volišču. 

66. člen 

Na dan pred volitvami se zberejo predsednik in člani volilnega 
odbora v prostoru, kjer se bo glasovalo in zagotovijo, da je 
prostor primerno urejen za izvedbo glasovanja ter prevzamejo 
potrebno število glasovalnih skrinjic in glasovnic, overjeni 
volilni imenik za območje volišča, razglase in drugo, kar je 
potrebno za izvedbo glasovanja na volišču. 

Volilni material iz prejšnega odstavka lahko predsednik in 
člani volilnega odbora prevzamejo tudi najkasneje pol ure 
pred pričetkom glasovanja. 

O prevzemu volišča in volilnega gradiva iz prvega odstavka 
tega člena napravi volilni odbor zapisnik, ki ga podpišejo vsi 
člani in predsednik volilnega odbora. 

67. člen 

Najkasneje pol ure pred začetkom glasovanja se zberejo pred- 
sednik in člani volilnega odbora v prostoru, kjer se glasuje in 
pregledajo, če je prostor v enakem stanju, kot so ga zapustili 
na dan pred volitvami in če je volilni material v enakem stanju, 
kot na dan pred glasovanjem, zlasti pri tem preverijo, če je 
volilna skrinjica prazna. O tem se sestavi zapisnik, ki ga 
podpišejo predsednik in člani volilnega odbora. 

2. GLASOVANJE 

68. člen 

Glasovanje traja nepretrgoma od 7. do 19. ure. Volišče, na 
katerem so glasovali vsi v volilni imenik vpisani volilci, se 
lahko zapre že pred 19. uro. 

Volilni odbori lahko v sporazumu z okrajno volilno komisijo 
določijo, da se glasovanje začne pred 7. uro ali konča po 19. 
uri, če je to potrebno, da se omogoči glasovanje volilcem, ki 
sicer ne bi mogli glasovati. 

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se glasova- 
nje ne more začeti pred 4. uro in ne končati po 23. uri. 

69. člen 

Volilci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo pred 
tem dnem, vendar pa ne prej kot pet dni pred dnem glasova- 
nja in ne kasneje kot dva dni pred dnem glasovanja. Glasova- 
nje se opravi na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne 
komisije. 

70. člen 

Okrajna volilna komisija obvesti volilce o dnevu glasovanja in 
o volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik. 

71. člen 

Volilec glasuje osebno na volišču, na katerem je vpisan 
v volilni imenik. 

Volilec najprej pove svoj priimek in rojstno ime, po potrebi pa 
tudi svoje prebivališče. 

Če je potrebno, lahko predsednik ali član volilnega odbora za 
posameznika ugotovi njegovo istovetnost z osebnim doku- 
mentom ali na drug način. Istovetnost se lahko ugotovi na 
podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne 
podatke volilca. 

Nato obkroži predsednik ali član volilnega odbora zaporedno 
številko pred imenom posameznika v volilnem imeniku in mu 
pojasni, kako se glasuje, ter mu izroči glasovnico. 

Če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, glasuje na 
podlagi potrdila pristojnega organa, da je vpisan kot volilec za 
območje volišča, na katerem želi glasovati. To se vpiše 
v zapisnik; potrdilo se priloži zapisniku. 
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72. člen 

Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan 
v volilni imenik za to volišče, in tudi ne osebam, ki so se 
izkazale s potrdili. 

Če ima član volilnega odbora glede posameznih volilcev, ki 
hočejo glasovati, kakšno pripombo, se ta vpiše v zapisnik. 

Če hoče glasovati oseba, katere ime je v volilnem imeniku že 
obkroženo, se njen priimek, rojstno ime, prebivališče ter 
njena morebitna izjava vpišejo v zapisnik, glasovati pa ji 
volilni odbor ne dovoli. 

73. člen 

Glasovanje se opravi z glasovnico. 

Glasovnica za glasovanje o kandidatih v volilnih okrajih vse- 
buje: 

- oznako volilne enote, 

- oznako volilnega okraja, 

- zaporedne številke, imena list kandidatov, na katerih kandi- 
dirajo posamezni kandidati, po vrstnem redu iz seznama list 
kandidatov ter priimke in imena kandidatov, 

- navodilo o načinu glasovanja. 

Glasovnica za glasovanje o kandidatih za poslanca italijanske 
oziroma madžarske narodne skupnosti vsebuje: 

- oznako volilne enote, 

- zaporedne številke, priimke in imena kandidatov ter imena 
predlagateljev po vrstnem redu iz seznama kandidatov, 

- navodilo o načinu glasovanja. 

74. člen 

Volilec lahko glasuje samo za enega kandidata. Volilec gla- 
suje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred 
priimkom in imenom kandidata, za katerega glasuje. 

75. člen 

Ko volilec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico in 
odide z volišča. 

76. člen 

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče 
ugotoviti, za katerega kandidata je volilec glasoval, sta neve- 
ljavni. 

Glasovnica je veljavna, če je volilec glasoval na drugačen 
način, kot je določeno v 74. členu, pa je iz nje jasno razvidno, 
za katerega kandidata je glasoval. 

77. člen 

Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani volilnega 
odbora oziroma njihovi namestniki. 

Ves čas glasovanja so lahko navzoči zaupniki posameznih list 
kandidatov. 

Lista kandidatov ima lahko največ po enega zaupnika na 
volišču. Okrajna volilna komisija izda zaupniku potrdilo, 
s katerim se izkaže pri volilnem odboru. 

78. člen 

Predsednik volilnega odbora skrbi s pomočjo članov odbora 
za red in mir na volišču. Če je treba, lahko zahteva pomoč 

policije. Dokler so policisti na volišču, so pod njegovim vod- 
stvom in je glasovanje prekinjeno. 

Predsednik volilnega odbora lahko vsakogar, ki moti red na 
volišču, odstrani z volišča, kar se vpiše v zapisnik. O odstrani- 
tvi zaupnika odloči volilni odbor. 

Nihče ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem, 
razen policistov v primeru iz prvega odstavka tega člena. 

Če je to potrebno zaradi nemotenega glasovanja, lahko pred- 
sednik volilnega odbora odredi, da se volilci puščajo na 
volišče samo v določenem številu ali posamično. 

79. člen 

Če volilec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi 
mogel glasovati tako, kot je določeno v tem zakonu, ima 
pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti ozi- 
roma oddati glasovnico. O tem odloči volilni odbor in vpiše to 
v zapisnik. 

80. člen 
% 

O glasovanju se piše zapisnik, v katerega se vpišejo vsi 
pomembni dogodki na volišču. 

Na zahtevo vsakega člana volilnega odbora in vsakega zaup- 
nika se vpišejo v zapisnik posamezne okoliščine, njegovo 
posebno mnenje in njegove pripombe k zapisniku. Zapisnik 
podpišejo predsednik in člani volilnega odbora. 

81. člen 

Volilci, ki na dan volitev niso v kraju svojega stalnega prebiva- 
lišča, ker služijo vojaški rok, lahko glasujejo po pošti v volilni 
enoti, v kateri je njihovo stalno prebivališče. 

Volilci ne smejo biti vpoklicani na vojaške vaje na dan glaso- 
vanja. 

Po pošti lahko glasujejo tudi oskrbovanci domov za starejše, 
ki nimajo stalnega bivališča v domu. 

Glasovanje po pošti se opravi pred dnem, ki je določen 
z razpisom kot dan glasovanja. 

82. člen 

Volilci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na 
volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo 
pred volilnim odborom na svojem domu. To morajo sporočiti 
okrajni volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnevom glaso- 
vanja. 

3. UGOTAVLJANJE IZIDA GLASOVANJA NA VOLIŠČIH 

83. člen 

Ko je glasovanje končano, volilni odbor brez prekinitve začne 
ugotavljati izide glasovanja. Najprej prešteje neuporabljene 
glasovnice ter jih da v poseben omot in omot zapečati. Nato 
ugotovi po volilnem imenuku in po potrdilih skupno število 
tistih ki so glasovali, odpre glasovalno skrinjico, ugotovi šte- 
vilo oddanih glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih, koliko 
glasov so dobili posamezni kandidati. 

84. člen 

O delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja se 
sestavi zapisnik. Vanj se vpiše: koliko je na območju volišča 
volilnih upravičencev po volilnem imeniku, koliko volilcev je 
glasovalo po volilnem imeniku, koliko jih je glasovalo s potrdi- 
lom in koliko jih je skupno glasovalo po glasovnicah, koliko 
glasovnic je bilo neveljavnih in koliko glasov so dobili posa- 
mezni kandidati. 

V zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in 
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pripombe članov volilnega odbora in zaupnikov list kandida- 
tov. 

Zapisnik podpišejo predsednik in člani volilnega odbora. 

85. člen 

Predsednik volilnega odbora razglasi izid glasovanja na 
volišču, vendar ne pred 19. uro. 

Zapisnik o svojem delu in drug volilni material pošlje volilni 
odbor okrajni volilni komisiji. 

X. UGOTAVLJANJE VOLILNIH IZIDOV V VOLILNI ENOTI 

86. člen 

Okrajna volilna komisija ugotovi za območje volilnega okraja 
koliko volilcev je vpisano v volilni imenik, koliko jih je na 
voliščih glasovalo po volilnem imeniku in koliko jih je glaso- 
valo s potrdili, koliko jih je glasovalo po pošti, koliko glasov- 
nic je bilo neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni 
kandidati. Volilna komisija ugotovi tudi izid glasovanja po 
pošti, pri čemer upošteva glasovnice, ki so prispele po pošti 
do 12. ure na dan po dnevu glasovanju. 

87. člen 

Okrajna volilna komisija sestavi o svojem delu pri ugotavlja- 
nju volilnega izida za območje volilnega okrajazapisnik, ki ga 
podpiše predsednik in člani okrajne volilne komisije. 

Okrajna volilna komisija pošlje zapisnik o svojem delu in drug 
volilni material volilni komisiji volilne enote v roku, ki ga 
določi republiška volilna komisija. 

88. člen 

Volilna komisija volilne enote ugotovi za vsako listo kandida- 
tov, koliko glasov so dobili posamezni kandidati z liste po 
volilnih okrajih in skupno število glasov, ki so bili oddani za 
listo v volilni enoti. 

Volilna komisija ugotovi tudi skupno število glasov, oddanih 
za vse liste kandidatov v volilni enoti. 

89. člen 

Število mandatov, ki jih dobi posamezna lista, se ugotovi 
s količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število glasov, 
oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti deli s številom 
poslancev, ki se volijo v volilni enoti. S tem količnikom se deli 
število glasov za listo. Listi pripada toliko mandatov, koliko- 
krat je količnik vsebovan v številu glasov za listo. 

90. člen 

Mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, se razdelijo 
na ravni države. Pri tem se seštejejo glasovi, oddani za isto- 
imenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah. 

Za razdelitev teh mandatov se najprej ugotovi, koliko od vseh 
88 mdndatov bi pripadlo istoimenskim listam sorazmerno 
število glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To se 
ugotovi na podlagi količnikov, ki se izračunajo tako, da se 
seštevki glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh 
volilnih enotah, delijo z vsemi števili od ena do 88 (d'Hondtov 
sistem). 

Tiste istoimenske liste, ki jim po količnikih iz prejšnjega 
odstavka ne bi pripadli najmanj trije mandati, se pri delitvi 
mandatov na ravni države ne upoštevajo. 

91. člen 

Mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, se dodelijo 
istoimenskim listam z najvišjimi količniki iz drugega odstavka 
prejšnjega člena po vrstnem redu najvišjih količnikov. 

Mandati, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi na državni 
ravni, se dodelijo listam v volilnih enotah, ki imajo največje 
ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Če so 
v volilni enoti že razdeljeni vsi mandati, se mandat dodeli listi 
v volilni enoti v kateri ima lista naslednji največji ostanek 
glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. 

92. člen 

Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor man- 
datov je dobila lista. 

Z liste kandidatov so izvoljeni kandidati po vrstnem redu 
dobljenega deleža glasov v skupnem številu glasov v volilnem 
okraju. 

Če sta dva kandidata dobila enak delež glasov, o izvolitvi med 
njima odloča žreb. 

93. člen 

Izide volitev na državni ravni ugotovi republiška volilna komi- 
sija. Ta sestavi o tem zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in 
člani komisije. 

94. člen 

Volilna komisija posebne volilne enote za volitve poslancev 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ugotovi, 
koliko volilcev je vpisano v volilni imenik, koliko od njih je 
glasovalo, koliko jih je glasovalo po pošti, koliko glasov je 
dobil vsak kandidat in koliko glasovnic je bilo neveljavnih. 

95. člen 

Za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupno- 
sti je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil največje število glasov 
v volilni enoti. Če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako 
največje število glasov, med njimi o izvolitvi odloči žreb. Žreb 
opravi volilna komisija posebne volilne enote ob navzočnosti 
kandidatov oziroma njihovih predstavnikov. 

Volilni izid iz prejšnjega odstavka ugotovi volilna komisija 
posebne volilne enote, ki o tem in o delu iz prešnjega člena 
sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije. 
Zapisnik o svojem delu in drug volilni material pošlje volilna 
komisija republiški volilni komisiji. 

96. člen 

Izid volitev v državni zbor se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

97. člen 

Izvoljenemu poslancu izda republiška volilna komisija potr- 
dilo o izvolitvi. 

XI. NAKNADNE IN PONOVNE VOLITVE 

98. člen 

Naknadne volitve se opravijo, če v volilni enoti oziroma na 
posameznem volišču ni bilo izvedeno glasovanje na dan, ki je 
določen za glasovanje. Naknadne volitve razpiše volilna komi- 
sija volilne enote. Za naknadne volitve se smiselno uporab- 
ljajo določbe tega zakona o splošnih volitvah, opraviti pa se 
morajo najkasneje v 30 dneh od dneva, ki je bil določen za 
glasovanje na splošnih volitvah. 

99. člen 

Ponovne volitve se opravijo, če pristojna volilna komisija 
zaradi nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati na izid volitev, 
razveljavi glasovanje na volišču in odredi ponovne volitve. 

Ponovne volitve razpiše volilna komisija volilne enote, če pa je 
razveljavila volitve republiška volilna komisija, razpiše volitve 
ta komisija. 
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100. člen 

Ponovne volitve se opravijo tudi v primeru, če državni zbor 
oziroma ustavno sodišče v primeru pritožbe ne potrdi poslan- 
skega mandata in republiška volilna komisija ugotovi, da je 
zaradi tega potrebno opraviti ponovne volitve. 

Ponovne volitve v primeru iz prejšnjega odstavka razpiše 
republiška volilna komisija. 

101. člen 

V aktu o razpisu volitev se določi dan glasovanja na ponovnih 
volitvah. 

Ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur se opravijo 
se najkasneje v 15 dneh od dneva razpisa volitev. Ponovne 
volitve na podlagi novih kandidatur se opravijo najkasneje 
v dveh mesecih od dneva razpisa volitev. 

XII. VARSTVO VOLILNE PRAVICE 

102. člen 

Zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja ima vsak kandi- 
dat oziroma predstavnik kandidatne liste pravico vložiti ugo- 
vor pri volilni komisiji volilne enote. Ugovor se lahko vloži do 
roka, določenega za predložitev liste kandidatov. 

Volilna komisija volilne enote mora o ugovoru odločiti 
v postopku ugotavljanja zakonitosti list kandidatov, najpoz- 
neje v 48 urah od izteka roka za predložitev list kandidatov. 

103. člen 

Republiška volilna komisija lahko razveljavi ali spremeni 
odločbo volilne komisije volilne enote, izdano v postopku 
ugotavljanja zakonitosti liste kandidatov, če ugotovi, da je 
odločba nepravilna ali nezakonita, in sicer najpozneje do 
dneva, določenega za objavo list kandidatov. 

104. člen 

Zoper odločbo volilne komisije, s katero se zavrne lista kandi- 
datov, zoper odločbo volilne komisije iz drugega odstavka 
102. člena ter zoper odločbo republiške volilne komisije iz 
103. člena se lahko vloži pritožba na sodišče, pristojno za 
upravne spore, v 48 urah po prejemu odločbe. 

Sodišče mora odločiti o pritožbi najkasneje v 48 urah po 
prejemu pritožbe. 

Sodišče odloča v senatu treh sodnikov. 

Sodišče odloča ob primerni uporabi določb zakona o uprav- 
nih sporih. Odločba sodišča je dokončna. 

105. člen 

Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora in okrajne 
volilne komisije pri volitvah ima vsak kandidat, predstavnik 
liste kandidatov in vsak volilec pravico vložiti ugovor pri 
volilni komisiji volilne enote. 

Ugovor se lahko vloži v treh dneh od dneva glasovanja. 
Volilna komisija volilne enote mora o ugovoru odločiti v roku 
48 ur. 

106. člen 

Če volilna komisija volilne enote ugotovi takšne nepravilnosti 

pri glasovanju na volišču oziroma pri delu volilnega odbora, ki 
so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razveljavi 
glasovanje na volišču ter odredi ponovne volitve v obsegu, 
v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno. 

Če volilna komisija volilne enote ugotovi takšne nepravilnosti 
pri delu okrajne volilne komisije, ki so ali bi lahko bistveno 
vplivale na izid volitev, sama ugotovi izid volitev v volilnem 
okraju. 

107. člen 

Če republiška volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti 
pri delu volilne komisije volilne enote, ki so ali bi lahko 
bistveno vplivale na izid volitev, sama ugotovi izid volitev 
v volilni enoti. 

108. člen 

Zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev 
poslanskih mandatov, ima vsak kandidat in predstavnik liste 
kandidatov pravico do pritožbe na državni zbor. Pritožba se 
lahko vloži najkasneje do prve seje državnega zbora, pritožba, 
ki se nanaša na naknadne ali ponovne volitve, pa najkasneje 
15 dni od dneva teh volitev. Državni zbor odloča o pritožbi ob 
potrditvi poslanskih mandatov. 

XIII. KAZENSKE DOLOČBE 

109. člen 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek: 

1. kdor ravna v nasprotju s 5. členom tega zakona, 

2. kdor agitira na volišču (65. člen), 

3. kdor potem, ko je glasoval, na opomin predsednika volil- 
nega odbora noče oditi z volišča (75. člen), 

4. kdor moti red na volišču (78. člen), 

5. kdor v nasprotju z 78. členom tega zakona pride na volišče 
z orožjem ali nevarnim orodjem ali kdor brez naročila pred- 
sednika volilnega odbora ukaže, da se pripelje na volišče 
oborožena sila, ali jo sam pripelje. 

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

110. člen 

Pri prvih volitvah v državni zbor politične stranke lahko vložijo 
liste kandidatov v vsaki volilni enoti, če liste kandidatov pod- 
pre s podpisi najmanj deset delegatov zborov Skupščine 
Republike Slovenije. 

111. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o voli- 
tvah v skupščine (Uradni list SRS št. 42/89 in 5/90, Uradni list 
RS št. 10/90 in 45/90), razen določb o nadomestnih volitvah 
delegatov zborov skupščin občin in posebnih družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

112. člen 

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

12 poročevalec 



Predlog za izdajo zakona o DRŽAVNEM SVETU z osnutkom zakona 

- ESA 568 

Komisija skupščine Republike Slovenije za ustavna vpra- 
šanja je na sejah 6. 4.1992 in 11. 5.1992 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DRŽAVNEM SVETU 
Z OSNUTKOM ZAKONA 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem zborom Skupščine 
Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 2. člena 
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije 
in drugega odstavka 265. člena ter 266. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije. 

Komisija Skupščine Repbulike Slovenije predlaga na pod- 
lagi drugega odstavka 265. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije združitev prve in druge faze zakono- 
dajnega postopka tako, da zbori Skupščine Republike 
Slovenije hkrati obravnavajo predlog za izdajo zakona in 
zakonski osnutek. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o državnem svetu 
z osnutkom zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor 
občin in Zbor združenega dela. Pred tem bo zakon obravna- 
vala Zakonodajno-pravna komisija in druga zainteresirana 
delovna telesa. 

POVZETEK 

V skladu s 96. in 98. členom ustave je treba z zakonom 
urediti volitve v državni svet kot tudi organizacijo držav- 
nega sveta. S pravnosistemskega vidika je smotrno, da 
se volitve in organizacija državnega sveta uredijo z enim 
zakonom, tako da prvi del zakona ureja volitve, drugi del 
pa organizacijo državnega sveta. 

1. Volitve v državni svet 

Za razliko od državnega zbora, ki ga sestavljajo poslanci 
državljanov kot predstavniki vsega ljudstva, je državni 
svet zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, 
poklicnih in lokalnih interesov. Kot interesno predstavni- 
štvo državni svet ne deli pristojnosti z državnim zborom. 
Zakonodajna oblast pripada državnemu zboru kot sploš- 
nemu ljudskemu predstavništvu. Državni svet kot inte- 
resno predstavništvo pa Ima pravice, ki mu omogočajo 
vpliv na delo in odločitve državnega zbora. 

Tak položaj in struktura državnega sveta narekujeta 
ustrezen volilni sistem, ki je različen od volilnega 
sistema za državni zbor. Temeljne razlike so v volilni 
pravici, v vlogi političnih strank in v sistemu razdelitve 
mandatov. 

Člani državnega sveta so predstavniki nosilcev določe- 
nih interesov In se volijo na podlagi posebne volilne 
pravice, ki pripada nosilcem teh Interesov. Ti interesi se 
oblikujejo v ustreznih interesnih organizacijah oziroma 
v lokalnih skupnostih. Ustava ne določa načina volitev 
v državni svet. Z ustavo določena struktura državnega 
sveta, njegov položaj in pristojnosti pa narekujejo 
posredne volitve, ki se opravijo v ustreznih interesnih 
organizacijah oziroma lokalnih skupnostih po volilnih 

telesih, ki jih sestavljajo člani predstavniških organov ali 
izvoljeni predstavniki interesnih organizacij oziroma 
lokalnih skupnosti. 

Glede na položaj in strukturo državnega sveta kot inte- 
resnega predstavništva politične stranke pri volitvah 
v državni svet ne morejo imeti enake vloge, kot jo imajo 
pri volitvah v državni zbor. Politične stranke ne morejo 
postavljati kandidatov za člane državnega sveta kot 
predstavnike določenih funkcionalnih oziroma lokalnih 
Interesov. Ta pravica pripada ustreznim interesnim orga- 
nizacijam oziroma lokalnim skupnostim. 

Vnaprej določena struktura državnega sveta narekuje 
večinski sistem razdelitve mandatov. Za izvolitev članov 
državnega sveta je primernejši sistem relativne večine, 
ker gre za izbiro med interesno enako opredeljenimi 
kandidati in zato nI razloga za absolutno večino. 

2. Organizacija državnega sveta 

Osnutek zakona v drugem delu ureja temeljna vprašanja 
organizacije in dela državnega sveta. V tem okviru osnu- 
tek zakona ureja izvolitev predsednika In podpredsed- 
nika, njuno mandatno dobo in pooblastila. Osnutek 
zakona ureja konstituiranje državnega sveta in v tem 
okviru potrditev mandatov ter pravico pritožbe na 
ustavno sodišče v primeru, če državni svet ne potrdi 
mandata. 

V določbah o delu državnega sveta osnutek zakona 
ureja zlasti način sodelovanja državnega sveta z držav- 
nim zborom zaradi izvrševanja ustavnih pristojnosti 
državnega sveta. Posebej ureja tudi pravice in dolžnosti 
članov državnega sveta, zlasti imuniteto, nezdružljivost 
funkcije člana državnega sveta z drugimi funkcijami in 
prenehanje mandata. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o državnem svetu in obrazložitev osnutka zakona 

1. USTAVNA PODLAGA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustava Republike Slovenije v 96. in 97. členu določa sestavo 
in pristojnosti državnega sveta. V 96. členu določa, da organi- 
zacijo državnega sveta določa zakona. V 98. členu pa določa, 
da volitve v državni svet ureja zakon, ki ga sprejme državni 
zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev. Ustavni 
zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije določa v 2. 
členu, da se prve volitve v državni svet opravijo najkasneje 
eno leto po sprejemu ustave, in da zakone, ki urejajo volilni 
sistem, sprejmejo zbori Skupščine Republike Slovenije z dvo- 
tretjinsko večino glasov vseh poslancev. 

V skladu s tem je treba z zakonom urediti volitve v državni svet 
kot tudi organizacijo državnega sveta. S pravnosistemskega 
vidika je smotrno, da se volitve in organizacija državnega 
sveta uredijo z enim zakonom. Glede na to, da je za sprejem 
zakona o volitvah z ustavo določena kvalificirana večina, pa je 
potrebno zakon razdeliti na dva dela, tako da prvi del ureja 
volitve, drugi del pa organizacijo državnega sveta. 

2. NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 

2.1. Volitve v državni svet 

Za razliko od državnega zbora, ki ga sestavljajo poslanci 
državljanov kot predstavniki vsega ljudstva, je državni svet 
zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in 
lokalnih interesov. Sestavlja ga 40 članov, od tega 4 predstav- 
niki delodajalcev, 4 predstavniki delojemalcev, 4 predstavniki 
kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, 6 predstavnikov 
negospodarskih dejavnosti in 22 predstavnikov lokalnih inte- 
resov. Kot interesno predstavništvo državni svet ne deli pri- 
stojnosti z državnim zborom. Zakonodajna oblast pripada 
državnemu zboru kot splošnemu ljudskemu predstavništvu. 
Državni svet kot interesno predstavništvo pa ima pravice, ki 
mu omogočajo vpliv na delo in odločitve državnega zbora: 
lahko daje državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz nje- 
gove pristojnosti; ima pravico zakonodajne iniciative, pravico 
iniciative za zakonodajni referendum in pravico suspenziv- 
nega veta na sprejem zakona; ima tudi pravico iniciative za 
parlamentarno preiskavo. Zlasti pomembni sta pravica inici- 
ative za zakonodajni referendum in pravica suspenzivnega 
veta na sprejem zakona, ki mu omogočata, da ne samo zadrži, 
ampak tudi prepreči sprejem zakona, če zakon na referen- 
dumu ne dobi potrebne podpore volilcev, oziroma, če v pri- 
meru suspenzivnega veta zakon na ponovnem glasovanju 
v državnem zboru ne dobi podpore večine vseh poslancev ali 
druge z ustavo določene kvalificirane večine. 

Tak položaj in struktura državnega sveta narekujeta ustrezen 
volilni sistem, ki je nujno različen od volilnega sistema za 
državni zbor. Temeljne razlike so v volilni pravici, v vlogi 
političnih strank in v sistemu razdelitve mandatov. 

Člani državnega sveta so predstavniki nosilcev določenih 
interesov in se volijo na podlagi posebne volilne pravice, ki 
pripada nosilcem teh interesov. Ti interesi se oblikujejo 
v ustreznih interesnih organizacijah oziroma v lokalnih skup- 
nostih. Ustava ne določa načina volitev v državni svet. 
Z ustavo določena struktura državnega sveta, njegov položaj 
in pristojnosti pa narekujejo posredne volitve, ki se opravijo 
v ustreznih interesnih organizacijah oziroma lokalnih skupno- 
stih po volilnih telesih, ki jih sestavljajo člani predstavniških 
organov ali izvoljeni predstavniki interesnih organizacij ozi- 
roma lokalnih skupnosti. 

V osnutku zakona so določene interesne organizacije, ki 
volijo člane državnega sveta - predstavnike delodajalcev, 
predstavnike delojemalcev, predstavnike kmetov, obrtnikov in 
samostojnih poklicev ter predstavnike negospodarskih dejav- 
nosti. Pravica voliti te člane državnega sveta je v skladu 

s tretjim odstavkom 43. člena ustave predvidena tudi za tujce, 
ki v Republiki Sloveniji opravljajo ustrezno dejavnost ali so 
v delovnem razmerju. Za volitve predstavnikov lokalnih skup- 
nosti je predvideno oblikovanje največ 22 volilnih enot, ki 
obsegajo območje ene ali več lokalnih skupnosti in se dolo- 
čijo s posebnim zakonom. 

V pogojih, ko še ni izpeljano lastninsko preoblikovanje podje- 
tij, ko na posameznih področjih še niso odpravljene norma- 
tivne in dejanske ovire za opravljanje samostojnih poklicev in 
ko še ni izoblikovana lokalna samouprava, določeni interesi in 
njihovi nosilci še niso ustrezno konstituirani. Zato osnutek 
zakona za volitve članov državnega sveta v posameznih inte- 
resnih organizacijah in v lokalnih skupnostih v prehodnih 
določbah predvideva tudi nekatere začasne rešitve, ki bodo 
veljale za prve volitve v državni svet. 

Osnutek zakona določa tudi način oblikovanja volilnih teles, 
s tem da prepušča ureditev in izvedbo volitev predstavnikov 
v volilna telesa pravilom interesnih organizacij oziroma lokal- 
nih skupnosti. Isto velja tudi za določanje kandidatov za člane 
državnega sveta. 

Glede na položaj in strukturo državnega sveta kot interesnega 
predstavništva politične stranke pri volitvah v državni svet ne 
morejo imeti enake vloge, kot jo imajo pri volitvah v državni 
zbor. Politične stranke ne morejo postavljati kandidatov za 
člane državnega sveta kot predstavnike določenih funkcional- 
nih oziroma lokalnih interesov. Ta pravica pripada ustreznim 
interesnim organizacijam oziroma lokalnim skupnostim. 

Za izvedbo volitev članov državnega sveta v interesnih organi- 
zacijah skrbi republiška volilna komisija. Za izvedbo volitev 
članov državnega sveta v lokalnih skupnostih pa skrbijo 
volilne komisije volilnih enot in republiška volilna komisija. 
Interesne organizacije oziroma lokalne skupnosti predložijo 
kandidate za člane državnega sveta v potrditev pristojni volilni 
komisiji. 

Člane državnega sveta izvoli volilno telo na volilnem zboru na 
podlagi seznama potrjenih kandidatur. Na volilnem zboru se 
izvoli volilni odbor, ki vodi volitve v volilnem telesu. 

Vnaprej določena struktura državnega sveta narekuje večin- 
ski sistem razdelitve mandatov. Za izvolitev članov državnega 
sveta je primernejši sistem relativne večine, ker gre za izbiro 
med interesno enako opredeljenimi kandidati in zato ni 
razloga za absolutno večino. Izvoljeni so torej tisti kandidati, 
ki so dobili največje število glasov. 

2.2. Organizacija državnega sveta 

Osnutek zakona v drugem delu ureja temeljna vprašanja orga- 
nizacije in dela državnega sveta. Pri tem izhaja iz položaja, kot 
ga ima državni svet v organizaciji državne oblasti v republiki, 
in za katerega je značilno, da državni svet ne sprejema nobe- 
nih končnih odločitev, marveč ima samo pravice, ki mu omo- 
gočajo vpliv na delo in odločitve državnega zbora. 

V tem okviru osnutek zakona ureja izvolitev predsednika in 
podpredsednika, njuno mandatno dobo in pooblastila. Pred- 
videno je da se predsednik in podpredsednik izvolita za dobo 
enega leta izmed predstavnikov različnih interesnih skupin, 
s tem da se vsako leto izvolita izmed predstavnikov drugih 
interesnih skupin. 

Osnutek zakona ureja konstituiranje državnega sveta. 
V okviru tega ureja tudi potrditev mandatov članov državnega 
sveta in pravico pritožbe na ustavno sodišče v primeru, če 
državni svet ne potrdi mandata. Predvideno je, da ustavno 
sodišče na pritožbo lahko razveljavi odločitev državnega 
sveta in potrdi mandat ali pa pritožbo zavrne. 
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V določbah o delu državnega sveta osnutek zakona ureja 
zlasti način sodelovanja državnega sveta z državnim zborom 
zaradi izvrševanja ustavnih pristojnosti državnega sveta. 
Predvideno je, da predsednik državnega zbora obvešča pred- 
sednika državnega sveta o sejah državnega zbora in mu 
pošilja vsa gradiva o zadevah, ki so na dnevnem redu seje 
državnega zbora, predsednik državnega sveta pa obvešča 
predsednika državnega zbora o predlogih, mnenjih in zahte- 
vah, ki jih je sprejel državni svet o zadevah iz pristojnosti 
državnega zbora. 

Posebej osnutek zakona ureja tudi pravice in dolžnosti članov 
državnega sveta. V tem okviru ureja imuniteto članov držav- 
nega sveta, nezdružljivost funkcije člana državnega sveta 
z drugimi funkcijami in prenehanje mandata. V osnutku je 
predvideno, da je funkcija člana državnega sveta častna, član 
državnega sveta pa ima pravico do nadomestila izgubljenega 
zaslužka in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije. 

OSNUTEK ZAKONA o državnem svetu 

Prvi del 

VOLITVE V DRŽAVNI SVET 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Člane državnega sveta kot zastopstva nosilcev socialnih, 
gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov volijo interesne 
organizacije oziroma lokalne skupnosti po volilnih telesih, ki 
jih sestavljajo izvoljeni predstavniki interesnih organizacij ozi- 
roma lokalnih skupnosti. 

2. člen ' 

Pravico voliti in biti voljen za člana državnega sveta ima 
državljan Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osem- 
najst let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost. 

Pravico voliti člane državnega sveta - predstavnike delodajal- 
cev, predstavnike delojemalcev, predstavnike kmetov, obrtni- 
kov in samostojnih poklicev ter predstavnike negospodarskih 
dejavnosti imajo ob pogojih, ki veljajo za državljane Slovenije, 
tudi tujci, ki v Sloveniji opravljajo ustrezno dejavnost ali so 
v delovnem razmerju. 

3. člen 

Redne volitve se opravijo najprej dva meseca in najkasneje 
petnajst dni pred iztekom petletne mandatne dobe državnega 
sveta, ki se računa od dneva njegove prve seje. 

Če bi se mandatna doba državnega sveta iztekla med vojnim 
ali izrednim stanjem, se podaljša za čas trajanja takega stanja 
in še za šest mesecev po prenehanju vojnega ali izrednega 
stanja. V tem primeru se redne volitve opravijo najprej dva 
itieseca in najkasneje petnajst dni pred iztekom podaljšane 
mandatne dobe. 

Mandat prejšnjega državnega sveta preneha s prvo sejo 
novega državnega sveta. 

4. člen 

Nadomestne volitve se opravijo, če članu državnega sveta 
preneha mandat pred iztekom mandatne dobe državnega 
sveta, razen če je do izteka mandatne dobe državnega sveta 
preostalo manj kot šest mesecev. Nadomestne volitve se 
opravijo najkasneje petinsedemdeset dni po prenehanju man- 
data člana državnega sveta. 

5. člen 

Volitve v državni svet razpiše predsednik državnega zbora. 

Redne volitve razpiše najprej stopetintrideset dni in najkas- 
neje petinsedemdeset dni pred iztekom petletne oziroma 
podaljšane mandatne dobe državnega sveta. Od dneva raz- 
pisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 
devetdeset dni in ne manj kot šestdeset dni. 

Nadomestne volitve razpiše najkasneje petnajst dni po prene- 
hanju mandata člana državnega sveta. Od dneva razpisa voli- 
tev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot šestdeset dni 
in ne manj kot štirideset dni. 

6. člen 

V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan 
glasovanja. 

Dan glasovanja na splošnih volitvah je lahko različen za 
volitve predstavnikov različnih interesnih skupin, vendar 
mora biti določen za volitve vseh članov državnega sveta 
v istem tednu. 

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki 
za volilna opravila. 

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

7. člen 

Volitve v državni svet vodijo in izvajajo volilni organi, imeno- 
vani po zakonu o volitvah v državni zbor, kolikor ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

8. člen 

Ponovne volitve se opravijo, če pristojna volilna komisija 
zaradi nepravilnosti, ki lahko vplivajo na izid volitev, razveljavi 
volitve v volilnem telesu. 

Ponovne volitve se opravijo tudi, če državni svet oziroma 
ustavno sodišče v primeru pritožbe ne potrdi mandata člana 
državnega sveta in republiška volilna komisija ugotovi, da je 
potrebno opraviti ponovne volitve. 

Ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur se opravijo 
najpozneje v petnajstih dneh, ponovne volitve na podlagi 
novih kandidatur pa najpozneje v šestdesetih dneh od dneva 
razpisa volitev. 

Ponovne volitve razpiše pristojna volilna komisija. 

9. člen 

Stroški za izvedbo volitev se zagotovijo v proračunu Repu- 
blike Slovenije, razen stroškov za delo organov interesnih 
organizacij in lokalnih skupnosti v zvezi z volitvami, ki jih 
krijejo te organizacije in lokalne skupnosti same. 

10. člen 

Glede vprašanj, ki š tem zakonom niso posebej urejena, se 
primerno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni 
zbor. 
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II. VOLILNI POSTOPKI 

1. Skupne določbe 

11. člen 

Volilna telesa za volitve članov državnega sveta sestavljajo: 

- člani predstavniškega organa interesne organizacije ozi- 
roma lokalne skupnosti, kadar se člani državnega sveta volijo 
v posamezni interesni organizaciji oziroma lokalni skupnosti, 

- izvoljeni predstavniki interesnih organizacij oziroma lokal- 
nih skupnosti, kadar se člani državnega sveta volijo v dveh ali 
več interesnih organizacijah oziroma lokalnih skupnostih. 
Člani volilnega telesa so lahko samo osebe, ki imajo volilno 
pravico. 

12. člen 

Za izvedbo volitev članov državnega sveta v interesnih organi- 
zacijah skrbi republiška volilna komisija. 

Za izvedbo volitev članov državnega sveta v lokalnih skupno- 
stih skrbijo volilne komisije volilnih enot in republiška volilna 
komisija. 

13. člen 

Volitve v volilnem telesu vodi volilni odbor. 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi 
namestniki. 

Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki so 
lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico, in ne smejo biti 
kandidati za člane državnega sveta. 

14. člen 

Interesne organizacije oziroma lokalne skupnosti izvolijo 
svoje predstavnike v volilno telo v skladu s svojimi pravili. 

Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo predložijo inte- 
resne organizacije oziroma lokalne skupnosti pristojni volilni 
komisiji najkasneje trideset dni pred dnevom glasovanja. 

15. člen 

Kandidate za člane državnega sveta določijo interesne orga- 
nizacije oziroma lokalne skupnosti v skladu s svojimi pravili. 

Kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandida- 
tov predložijo interesne organizacije oziroma lokalne skupno- 
sti pristojni volilni komisiji najkasneje trideset dni pred dne- 
vom glasovanja. 

16. člen 

Pristojna volilna komisija sestavi na podlagi potrjenih kandi- 
datur seznam kandidatov po abecednem redu priimkov kandi- 
datov, začenši s črko, ki se določi z žrebom. Če člane držav- 
nega sveta voli volilno telo, ki ga sestavljajo člani predstavni- 
škega organa interesne organizacije oziroma lokalne skupno- 
sti, pošlje pristojna volilna komisija seznam kandidatov pred- 
sedniku predstavniškega organa interesne organizacije ozi- 
roma lokalne skupnosti najkasneje petnajst dni pred dnevom 
glasovanja. 

17. člen 

Člane državnega sveta izvoli volilno telo na volilnem zboru na 
podlagi seznama potrjenih kandidatur. 

Volitve se opravijo, če je na volilnem zboru navzoča večina 
vseh članov volilnega telesa. 

Če volilni zbor ni sklepčen, se nov volilni zbor skliče v nadalj- 

nih sedmih dneh. Na novem volilnem zboru se volitve opravijo 
ne glede na število navzočih članov volilnega telesa. 

18. člen 

Volilni zbor volilnega telesa, ki ga sestavljajo člani predstavni- 
škega organa interesne organizacije oziroma lokalne skupno- 
sti, skliče predsednik predstavniškega organa najkasneje 
deset dni pred dnevom glasovanja. Vabilu priloži seznam 
kandidatov. 

Volilni zbor volilnega telesa, ki ga sestavljajo izvoljeni pred- 
stavniki interesnih organizacij oziroma lokalnih skupnosti, 
skliče predsednik pristojne volilne komisije najkasneje pet- 
najst dni pred dnevom glasovanja in o tem obvesti interesne 
organizacije oziroma predstavniške organe lokalnih skupno- 
sti.Vabilu oziroma obvestilu priloži seznam izvoljenih pred- 
stavnikov v volilnem telesu in seznam kandidatov. 

19. člen 

Na volilnem zboru se izvoli volilni odbor, ki vodi volitve v volil- 
nem telesu. 

20. člen 

Glasuje se tajno z glasovnicami. Vrstni red kandidatov na 
glasovnici je enak vrstnemu redu na seznamu kandidatov. 

Vsak član volilnega telesa lahko glasuje največ za toliko 
kandidatov, kolikor članov državnega sveta se voli v volilnem 
telesu. 

21. člen 

Za člane državnega sveta so izvoljeni tisti kandidati, ki so 
dobili največ glasov. 

Če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako število glasov, 
odloči o izvolitvi med njimi žreb, ki ga opravi volilni odbor. 

22. člen 

Zapisnik o volitvah pošlje volilni odbor skupaj z drugim volil- 
nim gradivom pristojni volilni komisiji. 

23. člen 

Republiška volilna komisija izda izvoljenim kandidatom potr- 
dilo o izvolitvi. 

2. Volitve predstavnikov delodajalcev 

24. člen 

Štiri člane državnega sveta - predstavnike delodajalcev volijo 
gospodarske zbornice in združenja delodajalcev, ki so organi- 
zirana za območje države. 

Člane državnega sveta voli volilno telo, ki ga sestavljajo izvo- 
ljeni predstavniki gospodarskih zbornic in združenj delodajal- 
cev. 

Vsaka gospodarska zbornica in vsako združenje delodajalcev 
izvoli v volilno telo po enega predstavnika na vsakih dopolnje- 
nih desettisoč delavcev, zaposlenih pri članih gospodarske 
zbornice oziroma združenja delodajalcev. 

25. člen 

Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo predložijo 
gospodarske zbornice in združenja delodajalcev v predpisa- 
nem rokurepubliški volilni komisiji. Seznamu priložijo doka- 
zilo o vpisu v register, pravila zbornice oziroma združenja in 
podatke o številu delavcev, zaposlenih pri članih zbornice 
oziroma združenja. 

3. Volitve predstavnikov delojemalcev 
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26. člen 

Štiri člane državnega sveta - predstavnike delojemalcev 
volijo reprezentativni sindikati za območje države. 

Člane državnega sveta voli volilno telo, ki ga sestavljajo izvo- 
ljeni predstavniki reprezentativnih sindikatov. 

Reprezentativna zveza oziroma konfederacija sindikatov 
izvoli v volilno telo toliko predstavnikov, kolikor je v njej 
združenih reprezentativnih sindikatov. Posamezni reprezen- 
tativni sindikat, ki ni združen v zvezo ali konfederacijo, izvoli 
v volilno telo enega predstavnika. 

Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka izvoli zveza, kon- 
federacija in posamezni sindikat še po enega predstavnika na 
vsakih dopolnjenih deset tisoč članov. 

27. člen 

Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo predložijo 
reprezentativni sindikati v predpisanem roku republiški volilni 
komisiji. Seznamu priložijo odločbo o reprezentativnosti sin- 
dikata, pravila in podatke o številu članov. 

4. Volitve predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih 
poklicev 

28. člen 

Štiri člane državnega sveta - predstavnike kmetov, obrtnikov 
in samostojnih poklicev volijo: 

- dva predstavnika kmetov volijo poklicne organizacije kme- 
tov, organizirane za območje države, 

- enega predstavnika obrtnikov volijo poklicne organizacije 
obrtnikov, organizirane za območje države, 

- enega predstavnika samostojnih poklicev volijo poklicne 
organizacije drugih samostojnih poklicev, organizirane za 
območje države. 

29. člen 

Za poklicne organizacije v smislu prejšnjega člena se štejejo: 

- zbornice, združenja, društva, zveze in druge poklicne orga- 
nizacije kmetov, obrtnikov in drugih samostojnih poklicev, 
organiziranih za območje države, 

- sekcije samostojnih poklicev v drugih poklicnih zbornicah, 
združenjih, društvih, zvezah in drugih poklicnih organizaci- 
jah, organiziranih za območje države. 

30. člen 

Dva člana državnega sveta - predstavnika kmetov voli volilno 
telo, ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki poklicnih organi- 
zacij kmetov. 

Vsaka poklicna organizacija kmetov izvoli v volilno telo po 
enega predstavnika ne glede na število članov in po enega 
predstavnika na vsakih dopolnjenih tisoč članov. 

31. člen 

Člana državnega sveta - predstavnika obrtnikov voli volilno 
telo, ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki poklicnih organi- 
zacij obrtnikov. 

Vsaka poklicna organizacija obrtnikov izvoli v volilno telo po 
enega predstavnika ne glede na število članov in po enega 
predstavnika na vsakih dopolnjenih petsto članov. 

32. člen 

Člana državnega sveta - predstavnika samostojnih poklicev 
voli volilno telo, ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki organi- 

zacij samostojnih poklicev, organiziranih za območje države. 

Vsaka organizacija samostojnih poklicev izvoli v volilno telo 
po enega predstavnika ne glede na število članov in po enega 
predstavnika na vsakih dopolnjenih sto članov. 

33. člen 
Seznam izvoljenih predstavnikov v volilnem telesu predložijo 
poklicne organizacije v predpisanem roku republiški volilni 
komisiji. Seznamu priložijo dokazilo o vpisu v register, pravila 
organizacije in podatke o številu članov. 

5. Volitve predstavnikov negospodarskih dejavnosti 

34. člen 
Šest članov državnega sveta - predstavnikov negospodar- 
skih dejavnosti volijo: 

- enega predstavnika univerz in visokih šol volijo univerze, 
visoke in višje šole, 

- enega predstavnika za področje vzgoje in izobraževanja 
volijo poklicne organizacije pedagoških delavcev, 

- enega predstavnika za področje .raziskovalne dejavnosti 
volijo poklicne organizacije raziskovalcev, 

- enega predstavnika za področje kulture volijo poklicne 
organizacije kulturnih delavcev, 

- enega predstavnika za področje zdravstva volijo poklicne 
organizacije zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sode- 
lavcev, 

- enega predstavnika za področje socialnega varstva volijo 
poklicne organizacije strokovnih delavcev na področju social- 
nega varstva. 

Za poklicne organizacije v smislu druge do šeste alinee prejš- 
njega odstavka se štejejo poklicne zbornice, združenja, dru- 
štva, zveze in druge poklicne organizacije, organizirane za 
območje države. 

a) Volitve predstavnika univerz in visokih šol 

35. člen 

Člana državnega sveta - predstavnika univerz in visokih šol 
voli volilno telo, ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki uni- 
verz, visokih in višjih šol. 

Vsaka visoka oziroma višja šola izvoli v volilno telo po enega 
predstavnika. 

b) Volitve drugih predstavnikov negospodarskih dejavnosti 

36. člen 

Druge predstavnike negospodarskih dejavnosti v državnem 
svetu volijo volilna telesa, ki jih sestavljajo izvoljeni predstav- 
niki ustreznih poklicnih organizacij. 

Poklicne organizacije izvolijo v ustrezno volilno telo vsaka po 
enega predstavnika ne glede na število članov in po enega 
predstavnika na vsakih dopolnjenih sto članov. 

37. člen 

Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo predložijo 
poklicne organizacije v predpisanem roku republiški volilni 
komisiji. Seznamu priložijo dokazilu o vpisu v register, pravila 
organizacije in podatke o številu članov. 

6. Volitve predstavnikov lokalnih interesov 

38. člen 

Dvaindvajset članov državnega sveta - predstavnikov lokalni- 
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hinteresov izvolijo lokalne skupnosti. 45. člen 

Za volitve predstavnikov lokalnih interesov se oblikuje največ 
dvaindvajset volilnih enot. Volilna enota se oblikuje za 
območje ene ali več lokalnih skupnosti. Volilne enote določi 
zakon. 

39. člen 

Za volitve članov državnega sveta se v vsaki volilni enoti 
oblikuje volilno telo, ki ga sestavljajo: 

- člani predstavniškega organa lokalne skupnosti, če se člani 
državnega sveta volijo v volilni enoti, ki obsega območje ene 
lokalne skupnosti, 

- izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti, če se člani držav- 
nega sveta volijo v volilni enoti, ki obsega območje dveh ali 
več lokalnih skupnosti. 

40. člen 

Predstavnike lokalnih skupnosti v volilnem telesu iz druge 
alinee prejšnjega člena izvolijo predstavniški organi lokalnih 
skupnosti. 

Vsaka lokalna skupnost izvoli v volilno telo po enega pred- 
stavnika ne glede na število prebivalcev in po enega predstav- 
nika na vsakih dopolnjenih pet tisoč prebivalcev. 

Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo predložijo 
predstavniški organi lokalnih skupnosti v predpisanem roku 
volilni komisiji volilne enote. 

41. člen 

Kandidate za člane državnega sveta določijo predstavniški 
organi lokalnih skupnosti. 

Kadar se člani državnega sveta volijo v dveh ali več lokalnih 
skupnostih, vsaka lokalna skupnost lahko določi največ toliko 
kandidatov, kolikor članov državnega sveta se voli v volilni 
enoti. 

42. člen 

Volilni odbor pošlje zapisnik o volitvah skupaj z drugim volil- 
nim materialom volilni komisiji volilne enote. 

Volilna komisija volilne enote pošlje republiški volilni komisiji 
poročilo o izidu volitev v volilni enoti. 

Drugi del 

ORGANIZACIJA DRŽAVNEGA SVETA 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

43. člen 

Državni svet ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvoli 
z večino glasov vseh članov. 

Predsednik in podpredsednik se izvolita za dobo enega leta. 

Predsednik in podpredsednik se izvolita izmed predstavnikov 
različnih interesnih skupin. Vsako leto se izvolita izmed pred- 
stavnikov drugih interesnih skupin po vrstnem redu, ki se 
določi s poslovnikom državnega sveta. 

44. člen 

Predsednik predstavlja državni svet, pripravlja, sklicuje in 
vodi seje državnega sveta ter usklajuje delo državnega sveta 
z delom državnega zbora. 

Podpredsednik pomaga predsedniku pri pripravljanju in 
vodenju sej ter ga nadomešča v primeru zadržanosti. 
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Državni svet ima mandatno-imunitetno komisijo. 

Mandatno-imunitetno komisijo sestavljajo predsednik in 
štirje člani, ki se izvolijo izmed predstavnikov interesnih sku- 
pin. Državni svet ima lahko druga stalna in občasna delovna 
telesa. 

Sestava in naloge delovnih teles se določijo s poslovnikom ali 
s posebnim sklepom. V sestavi delovnih teles so ustrezno 
zastopani predstavniki interesnih skupin. 

46. člen 

Državni svet ima sekretarja. 
Sekretarja imenuje državni svet. 

Sekretar vodi službo državnega sveta. 

47. člen 
Državni svet ima svoj pečat. 
Pečat je okrogle oblike. V sredini ima grb Republike Slove- 
nije, okrog grba pa napis »Državni svet Republike Slovenije«. 

Pečat hrani sekretar državnega sveta. 

II. KONSTITUIRANJE DRŽAVNEGA SVETA 

48. člen 

Prvo sejo državnega sveta skliče predsednik državnega zbora 
najkasneje dvajset dni po njegovi izvolitvi. 

Prvo sejo državnega sveta vodi do izvolitve predsednika 
državnega sveta njegov najstarejši član. 

49. člen 

Na prvi seji se najprej izvoli mandatno-imunitetna komisija. 

Mandatno-imunitetna komisija pregleda potrdila o izvolitvi in 
morebitne pritožbe kandidatov, interesnih organizacij ali 
lokalnih skupnosti zoper odločitve volilne komisije, ki lahko 
vplivajo na potrditev mandatov, ter sestavi poročilo za državni 
svet. Sestavni del poročila so seznam članov državnega sveta 
in potrdila o izvolitvi. 

50. člen 

O potrditvi mandatov članov državnega sveta odloča državni 
svet na predlog mandatno-imunitetne komisije. 

O vsakem spornem mandatu odloča svet posebej. 

Zoper odločitev državnega sveta, da se mandat ne potrdi, ima 
prizadeti pravico do pritožbe na ustavno sodišče v petnajstih 
dneh od dneva odločitve. Ustavno sodišče lahko razveljavi 
odločitev državnega sveta in potrdi mandat ali pa pritožbo 
zavrne. 

51. člen 

Po potrditvi m.andatov državni svet izvoli predsednika in pod- 
predsednika ter imenuje sekretarja državnega sveta. 

III. DELO DRŽAVNEGA SVETA 

52. člen 

Delo državnega sveta in njegovih delovnih teles je javno. 

Javnost se lahko omeji ali izključi samo, če tako zaradi sploš- 
nih koristi odloči državni svet oziroma njegovo delovno telo. 

53. člen 

Predsednik sklicuje seje državnega sveta na lastno pobudo ali 
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po sklepu sveta, na zahtevo delovnega telesa sveta, na zah- 
tevo predstavnikov ene ali več interesnih skupin ali na zah- 
tevo petine članov državnega sveta. 

Predsednik skliče sejo državnega sveta tudi v primeru, kadar 
mora državni svet na zahtevo državnega zbora izreči mnenje 
o posamezni zadevi. 

54. člen 

Predsednik državnega zbora obvešča predsednika državnega 
sveta o sejah državnega zbora in mu pošilja vsa gradiva 
o zadevah, ki so na dnevnem redu seje državnega zbora. 

Predsednik državnega zbora obvesti predsednika državnega 
sveta o sprejemu zakona in mu pošlje besedilo sprejetega 
zakona, preden pošlje zakon v razglasitev predsedniku repu- 
blike. 

55. člen 

Predsednik državnega sveta obvešča predsednika državnega 
zbora o predlogih, mnenjih in zahtevah, ki jih je sprejel 
državni svet o zadevah iz pristojnosti državnega zbora, in mu 
pošilja te predloge, mnenja in zahteve v skladu s poslovnikom 
državnega zbora. 

2ahtevo'"državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo 
zakona o njem še enkrat odloča, pošlje predsednik državnega 
sveta predsedniku državnega zbora najkasneje v sedmih dneh 
od sprejetja zakona. 

56. člen 

Državni svet in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati 
od državnih organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, 
ki jih obravnavajo. 

Državni svet in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi 
telesi državnega zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz 
njihove pristojnosti. 

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV DRŽAVNEGA SVETA 

57. člen 

Član državnega sveta ima pravico in dolžnost, da se udeležuje 
sej sveta in njegovih delovnih teles, katerih član je, ter sode- 
luje pri njihovem delu in odločanju. 

Član državnega sveta, ki ne more priti na sejo sveta oziroma 
njegovega delovnega telesa, katerega član je, mora o tem 
pravočasno obvestiti predsednika sveta oziroma predsednika 
delovnega telesa. 

58. člen 

Vsak član državnega sveta ima pravico predlagati državnemu 
svetu obravnavo vsakega vprašanja iz njegove pristojnosti in 
dajati pobude za predloge, mnenja oziroma zahteve, ki jih 
sprejema državni svet o zadevah iz pristojnosti državnega 
zbora. 

59. člen 

Član državnega sveta je dolžan varovati podatke zaupne 
narave. 

60. člen 

Član državnega sveta uživa imuniteto. 

Član državnega sveta ni kazensko odgovoren za mnenje ali 
glas, ki ga je izrekel na sejah državnega sveta ali njegovih 
delovnih teles. 

Član državnega sveta ne sme biti priprt niti se zoper njega, če 

se sklicuje na imuniteto, ne sme začeti kazenski postopek 
brez dovoljenja državnega sveta, razen če je bil zaloten pri 
kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad 
pet let. 

O zahtevi pristojnega državnega organa za dovoljenje iz prejš- 
njega odstavka odloči državni svet na predlog mandatno- 
-imunitetne komisije najkasneje v 30 dneh od dneva vložitve 
zahteve. 

Državni svet lahko prizna imuniteto tudi članu državnega 
sveta, ki se nanjo ni skliceval ali ki je bil zaloten pri kaznivem 
dejanju iz tretjega odstavka tega člena. 

61. člen 

Član državnega sveta ne more biti hkrati poslanec državnega 
zbora niti ne more opravljati druge funkcije v državnih orga- 
nih. 

62. člen 

Funkcija člana državnega sveta je častna. 

Član državnega sveta ima pravico do nadomestila izgublje- 
nega zaslužka za čas opravljanja funkcije in pravico do povra- 
čila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije. 

63. člen 

Članu državnega sveta preneha mandat: 

- če izgubi volilno pravico, 

- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije, 

- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen 
zapora, daljšo od šest mesecev, 

- če nastopi funkcijo, ki je nezdružljiva s funkcijo člana 
državnega sveta, 

- če odstopi. 

Članu državnega sveta preneha mandat z dnem, ko državni 
svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka. 

Članu državnega sveta ne preneha mandat v primeru iz tretje 
alinee prvega odstavka tega člena, če državni svet sklene, da 
lahko opravlja funkcijo. 

Tretji del 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

1. Posebne določbe za prve volitve članov državnega sveta 

a) Volitve predstavnikov delodajalcev 

64. člen 

Štiri člane državnega sveta - predstavnike delodajalcev voli 
Gospodarska zbornica Slovenije. 

Člane državnega sveta voli volilno telo, ki ga sestavljajo člani 
predstavniškega telesa zbornice. 

b) Volitve predstavnikov kmetov 

65. člen 

Dva člana državnega sveta - predstavnika kmetov volita 
Zadružna zveza Slovenije in Slovenska kmečka zveza. 

Vsaka organizacija iz prejšnjega odstavka voli enega člana 
državnega sveta po volilnem telesu, ki ga sestavljajo člani 
predstavniškega organa organizacije. 

c) Volitve predstavnika obrtnikov 
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66. člen 

Člana državnega sveta - predstavnika obrtnikov voli Obrtna 
zbornica Slovenije. 

Volilno telo za volitve člana državnega sveta sestavljajo člani 
predstavniškega organa Obrtne zbornice Slovenije. 

č) Volitve predstavnikov lokalnih interesov 

67. člen 

Pri prvih volitvah članov državnega sveta izvolijo člane držav- 

nega sveta - predstavnike lokalnih interesov občine. 

Predstavnike občin v volilnem telesu, ki ga sestavljajo pred' 
stavniki dveh ali več občin, izvolijo zbori krajevnih skupnosti 
skupščin teh občin. 

2. Končne določbe 

68. člen 
y 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem li*>. 
Republike Slovenije. " 

Predlog za izdajo zakona o VOLITVAH PREDSEDNIKA REPUBLIKE 

z osnutkom zakona - ESA 569 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za ustavna vpra- 
šanja je na sejah 6. 4. 1992 in 11. 5.1992 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VOLITVAH PRED- 
SEDNIKA REPUBLIKE Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem zborom Skupščine 
Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 2. člena 
ustanvega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije 
in drugega odstavka 265. člena ter 266. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 

kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike ' i 
Slovenije. 

Komisija Skupšščine Republike Slovenije predlaga na ' 
podlagi drugega odstavka 265. člena poslovnika Skupš- [ 
čine Republike Slovenije združitev prve in druge faze 
zakonodajnega postopka tako, da zbori Skupščine Repu- 
blike Slovenije hkrati obravnavajo predlog za izdajo 
zakona in zakonski osnutek. I 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o volitvah predsed- 
nika z osnutkom zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, 
Zbor občin in Zbor združenega dela. Pred tem bo zakon 
obravnavala Zakonodajno-pravna komisija in druga zaintere- 
sirana delovna telesa. 

POVZETEK 
Ustava Republike Slovenije v 103. členu določa, da se 
predsednik republike izvoli na neposrednih, splošnih in 
tajnih volitvah. Za predsednika republike je kandidat 
izvoljen z večino veljavnih glasov. Ustavni zakon za 
izvedbo ustave Republike Slovenije pa določa v drugem 
odstavku 3. člena, da se prve volitve predsednika repu- 
blike opravijo hkrati z volitvami v državni zbor. Zaradi 
tega je potrebno z zakonom urediti način volitev pred- 
sednika republike. 

Volitve predsednika republike se naslanjajo na organi- 
zacijo in tehniko, kakršna velja glede volitev v državni 

zbor, zaradi česar je tudi v predloženem osnutku predvi- 
deno, da se glede vprašanj, ki v njem niso posebej 
urejena, smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah 
v državni zbor. 

Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo 
poslanci državnega zbora, politične stranke in volilci, pri 
čemer so določena strožja merila za kandidiranje kot pri 
kandidiranju poslancev. 

Za predsednika republike je izvoljen kandidat, ki je dobil 
večino veljavnih glasov. Ce noben kandidat ne dobi že 
pri prvem glasovanju večine glasov, se glasovanje 
ponovi med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o volitvah predsednika republike in obrazložitev 
osnutka zakona 

Ustava Republike Slovenije v 103. členu določa, da se pred- 
sednik republike izvoli na neposrednih, splošnih in tajnih 
volitvah. Za predsednika republike je kandidat izvoljen 
z večino veljavnih glasov. Ustavni zakon za izvedbo ustave 
Republike Slovenije pa določa v drugem odstavku 3. člena, da 
se prve volitve predsednika republike opravijo hkrati z voli- 
tvami v državni zbor. 

Volitve šefa države so bile doslej urejene v zakonu o volitvah 
in odpoklicu predsednika in članov predsedstva SR Slovenije 

(Uradni list SRS št. 42/89 in 5/90). Ustava Republike Sloveniji 
je namesto predsedstva uvedla individualnega predsednik) 
republike, zaradi česar dosedanja volilna zakonodaja na tert 
področju ni več primerna za izvolitev predsednika republiki 
po novi ustavi. Zaradi tega je potrebno z zakonom uredit 
način volitev predsednika republike. 

Ustavna ureditev temeljnih vprašanj glede volitev predsedniki 
republike se ne razlikuje bistveno od ustavne ureditve volite' 
predsedstva, zaradi česar je možno tudi v novem zakoni 
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o volitvah predsednika uporabiti nekatere reSitve doseda- 
njega zakona, zlasti glede organizacije in tehnike volitev. Ta 

d se je tudi doslej naslanjala na ustrezno ureditev pri volitvah 
sti predstavniškega telesa, zaradi česar je tudi v predloženem 

osnutku predvideno, da se glede vprašanj, ki v njem niso 
posebej urejena, smiselno uporabljajo določbe zakona o voli- 
tvah v državni zbor. 

Na novo je potrebno urediti predvsem kandidiranje. Kandi- 
date za predsednika republike lahko predlagajo poslanci 

) "Jržavnega zbora, politične stranke in volilci. Kandidata lahko 
Joloči najmanj trideset poslancev državnega zbora. Posa- 
lezna politična stranka lahko določi le enega kandidata, pri 
erner lahko dvoje ali več političnih strank določi skupnega 
.andidata. V vsakem primeru pa mora biti predlog kandida- 
ure podprt s podpisi najmanj deset poslancev državnega 

zbora ali najmanj tri tisoč volilcev. Če kandidate za predsed- 
nika republike določajo volilci, mora biti kandidatura podprta 
s podpisi najmanj pet tisoč volilcev. 

Za predsednika republike je izvoljen kandidat, ki je dobil 
večino veljavnih glasov. Če noben kandidat ne dobi že pri 
prvem glasovanju večine glasov, se glasovanje ponovi med 
kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. 

Ker bodo prve volitve predsednika republike potekale še 
v času, dokler opravlja funkcijo državnega zbora Skupščina 
Republike Slovenije, je v prehodnih določbah predvideno, da 
lahko določi kandidata za predsednika republike najmanj 
osemdeset delegatov zborov Skupščine Republike Slovenije, 
podporo kandidaturi, ki jo določi politična stranka, pa lahko 
da najmanj trideset delegatov Skupščine Republike Slovenije. 

OSNUTEK ZAKONA o volitvah predsednika republike 

. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

'redsednik republike se voli na podlagi splošne in enake 
/olilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim 
jlasovanjem. 

2. člen 
3ravico voliti in biti voljen za predsednika republike ima 
državljan Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osem- 
najst let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost. 

3. člen 

Predsednik republike se voli za pet let in je lahko največ 
dvakrat zaporedoma izvoljen na to funkcijo. 

4. člen 
_ Volitve predsednika republike morajo biti opravljene najkas- 
"™ neje petnajst dni pred iztekom petletne mandatne dobe prejš- 

njega predsednika republike. 

Če se mandatna doba predsednika republike zaradi vojnega 
ali izrednega stanja podaljša, morajo biti volitve predsednika 
republike opravljene najkasneje petnajst dni pred iztekom 
podaljšane mandatne dobe prejšnjega predsednika repu- 
blike. 

če predsedniku republike preneha mandat pred iztekom 
i nandatne dobe, morajo biti volitve predsednika republike 

0 'pravljene najkasneje stopet dni po prenehanju mandata 
c rejšnjega predsednika republike. 

5. člen 

V: olitve predsednika republike razpiše predsednik državnega 
■s bora. 

— Volitve se razpišejo najprej stopetintrideset in najkasneje 
petinsedemdeset dni pred iztekom petletne oziroma podalj- 
šane mandatne dobe prejšnjega predsednika republike. 

' Če predsedniku republike preneha mandat pred iztekom 
mandatne dobe, morajo biti volitve predsednika republike 

iiji razpisane najkasneje petnajst dni po prenehanju mandata 
liki prejšnjega predsednika republike. 
:ert 
liki Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči 
dit več kot devetdeset dni in ne manj kot šestdeset dni. 

6. člen 
likf 
1 te' V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan 
)ni glasovanja. 

Dan glasovanja se določi na nedeljo ali drug dela prost dan. 

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki 
za volilna opravila. 

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

7. člen 

Volitve predsednika republike vodijo in izvajajo volilni organi, 
imenovani po zakonu o volitvah v državni zbor. 

8. člen 

Sredstva za volitve predsednika republike se zagotavljajo 
v državnem proračunu. 

9. člen 

Glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena, se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni 
zbor. 

II. KANDIDIRANJE 

10. člen 

Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo 
poslanci državnega zbora, politične stranke in volilci. 

11. člen 

Poslanci določajo kandidate s podpisovanjem. Kandidata 
lahko določi najmanj trideset poslancev državnega zbora. 

12. člen 

Politične stranke določajo kandidate po postopku, določe- 
nem z njihovimi pravili. Kandidate določijo s tajnim glasova- 
njem. 

Posamezna politična stranka lahko določi le enega kandidata. 
Dvoje ali več političnih strank lahko določi skupnega kandi- 
data. Predlog kandidature mora biti podprt s podpisi najmanj 
deset poslancev državnega zbora ali najmanj tritisoč volilcev. 

13. člen 

Volilci določajo kandidate s podpisovanjem. Posamezno kan- 
didaturo lahko določi skupina najmanj pettisoč volilcev. 

14. člen 

Vsak poslanec in vsak volilec lahko da podporo samo eni 
kandidaturi. 
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Podpora kandidaturam s podpisovanjem se daje na način, kot 
ga določa zakon o volitvah v državni zbor. 

15. člen 

Za kandidaturo za predsednika republike je potrebno pisno 
soglasje kandidata. 

Kandidat lahko umakne soglasje s pisno izjavo, ki se predloži 
pri republiški volilni komisiji najkasneje dvajseti dan pred 
dnevom glasovanja do devetnajste ure. 

16. člen 

Predlog kandidature mora vsebovati ime predlagatelja in 
osebne podatke kandidata ter predstavnika kandidata. Pred- 
logu mora biti predloženo pisno soglasje kandidata in podpisi 
poslancev oziroma volilcev, ki podpirajo kandidaturo, na 
predpisanih obrazcih. Predlogu kandidature, ki jo vloži poli- 
tična stranka, mora biti priložen tudi zapisnik o določitvi 
kandidature in pravila politične stranke. 

Če kandidaturo predlaga skupina poslancev oziroma volilcev, 
se kot ime predlagatelja navede ime in priimek enega izmed 
predlagateljev z dodatkom »in skupina poslancev« oziroma 
»in skupina volilcev«. 

17. člen 

Predlog kandidature se vloži neposredno pri republiški volilni 
komisiji najkasneje petindvajseti dan pred dnevom glasova- 
nja. 

Republiška volilna komisija preiskusi zakonitost vloženih kan- 
didatur. Za preiskus zakonitosti se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o volitvah v državni zbor. 

18. člen 

Nihče ne more biti hkrati kandidat za predsednika republike 
in za poslanca državnega zbora ali za člana državnega sveta. 
Če republiška volilna komisija ugotovi, da je kandidat za 
predsednika republike hkrati predlagan za kandidata za 
poslanca državnega zbora ali člana državnega sveta, ga 
pozove, da se v roku oseminštiridesetih ur izjasni o tem, 
katero kandidaturo sprejema. Če tega ne stori v tem roku, se 
šteje kot veljavna kandidatura, h kateri je dal nazadnje 
soglasje. 

19. člen 

Republiška volilna komisija določi seznam kandidatur za 
predsednika republike z imeni kandidatov in imeni predlaga- 
teljev. Vrstni red kandidatur se določi z žrebom, ki ga opravi 
republiška volilna komisija najkasneje šestnajsti dan pred 
dnevnom glasovanja. Republiška volilna komisija objavi sez- 
nam kandidatur najkasneje petnajsti dan pred dnevom glaso- 
vanja. 

III. GLASOVANJE IN UGOTAVLJANJE IZIDA VOLITEV 

20. člen 

Glede organizacije in dela na voliščih, glasovanja in ugotav- 
ljanja izida glasovanja veljajo določbe zakona o volitvah 

v državni zbor, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

21. člen 

Glasovnica za volitve predsednika republike vsebuje imena in 
priimke kandidatov po vrstnem redu, ki je enak vrstnemu redu 
na seznamu, in navodilo o načinu glasovanja. 

Volilec lahko glasuje samo za enega kandidata in sicer tako, 
da obkroži številko pred imenom in priimkom kandidata, za 
katerega glasuje. 

22. člen 

Republiška volilna komisija ugotovi izid volitev za predsed- 
nika republike. 

Za predsednika republike je izvoljen kandidat, ki je dobil 
večino veljavnih glasov. 

23. člen 

Če noben kandidat ni dobil večine glasov, se glasovanje 
ponovi med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Če , 
več kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali č' je 
dvoje ali več kandidatov dobilo enako drugo najvišje šte' Ho 
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje do>.či 
z žrebom. Na glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem 
redu glede na število dobljenih glasov pri prvem glasovanju. 
Če je število dobljenih glasov enako, se vrstni red do'7Či 
z žrebom. 

24. člen 

Ponovno glasovanje se opravi najkasneje enaindvajset dnj :X> 
prvem glasovanju. 

Ponovno glasovanje razpiše republiška volilna komisija, z- 
pis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

25. člen 

Republiška volilna komisija izdela poročilo o izidu volite; a 
predsednika republike in ga predloži predsedniku državr a 
zbora ter objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

26. člen 

Pri prvih volitvah predsednika republike lahko določi kar- i- 
data skupina najmanj osemdeset delegatov zborov Skupšči <e 
Republike Slovenije, podporo kandidaturi, ki jo določi poli- 
tična stranka, pa lahko da najmanj trideset delegatov zborov 
Skupščine Republike Slovenije. 

27. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o voli- 
tvah in odpoklicu predsednika in članov Predsedstva SR 
Slovenije (Uradni list SRS št. 42/89 in 5/90). 

28. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list. 
Republike Slovenije. 
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Predlog za izdajo zakona o LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU 

PODJETIJ z osnutkom zakona - ESA 593 

Podpisani poslanci v Skupščini Republike Slovenije smo 
pripravili priloženi 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O LASTNINSKEM PRE- 
OBLIKOVANJU PODJETIJ Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 266. 
člena, 267. člena in 2. odstavka 265. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika skupščine Republike 
Slovenije. 

Predlagamo, da se hkrati obravnava in sprejema predlog 
za izdajo zakona in zakonski osnutek. Posebna delovna 
skupina, oblikovana koncem decembra 1991, je, po poo- 
blastilu koordinacije parlamentarnih strank, pripravila sin- 
tezni model lastninjenja in delovno gradivo zakona. Pred- 
loženo gradivo je, po sklepu koordinacije strank, dne 26. 
2. 1992, primerno politično izodišče za razpravo in vsebin- 
sko usklajevanje v skupščinskih delovnih telesih. V Skupš- 
čini Republike Slovenije naj se tudi formalno usmeri 
nadaljnje delo v zvezi z oblikovanjem in pripravo tega 
zakona. Enako stališče je do sinteznega modela lastninje- 
nja na svoji 157. seji dne 12. 3. 1992, zavzela tudi vlada 
R Slovenije. Predsednik Skupščine Republike Slovenije je, 

dne 13. 2. 1992, ugotovil, da Zbor združenega dela pred- 
loga zakona z dne 17. 7.1991, ki ga je predložil Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije, ne sprejema v obravnavo 
in dg je s tem zakonodajni postopek v zvezi s tem zakonom 
končan. 

Na teh osnovah je predsednik Skupščine Republike Slove- 
nije organiziral nadaljevanje priprave lastninske zakono- 
daje in oblikoval strokovno skupino, ki se je strinjala glede 
osnovnih vsebinskih izhodišč sinteznega predloga ter 
predlagala nekatere dodatne rešitve. V delu vseh delovnih 
skupin je sodeloval tudi predstavnik vlade. 

Delovno besedilo zakona je predsednik Skupščine Repu- 
blike Slovenije poslal v predhodno mnenje tudi vsem 
vodjem poslanskih skupin, ki so v veliki večini izrazile 
podporo rešitvam. Upoštevaje opisan način nastajanja 
zakona in načelno soglasje, da je zakonska ureditev last- 
ninskega preoblikovanja podjetij ena od prioritetnih 
nalog, predlagamo združitev prve in druge faze zakono- 
dajnega postopka. 

Emil Milan PINTAR, poslanec DPZ 
Janko DEŽELAK, poslanec v ZO 
Mile ŠETINC, poslanec v DPZ 

Predlog za izdajo zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij z osnutkom zakona bosta obravnavali Komisija za 
preobrazbo družbene in zadružne lastnine kot matično 
delovno telo ter Zakonodajno-pravna komisija. Komisija za 
preobrazbo družbene in zadružne lastnine bo zakon obrav- 
navala 19. maja letos. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij z osnutkom zakona so pristojni Družbeno- 
politični zbor, Zbor očin in Zbor združenega dela. i 

POVZETEK 
V dolgotrajni razpravi o lastninjenju so bile izrečene 
številne misli in zahteve. Ob tem osnutku je treba pose- 
bej poudariti: 

— enakopravnost vseh zaposlenih, da na podlagi odkupa 
delnic v Interni prodaji dobe v upravljanje 20% vrednosti 
svojega podjetja; 

— enakopravnost državljanov, ki v lastninjenju in sprav- 
ljanju sodelujejo posredno, kot so posredno tudi prispe- 
vali k nastajanju družbenega kapitala; 
— načelo, da se država kot solastnik in soupravljalec 
s svojimi pravicami in odgovornostjo pojavi šele na 

koncu, ko so ostale poti v iskanju direktnih lastnikov 
izčrpane; 

— sorazmernost vsakega od udeležencev v procesih 
lastninjenja: bivših lastnikov, bivših delavcev, zdaj upo- 
kojencev, sedanjih delavcev, ostalih polnoletnih držav- 
ljanov in države same. Prav ta sorazmernost udeležbe je 
porok, da zakon ne bo povzročil enostranskih procesov 
razlaščanja ali družbene dezintegracije oziroma da ne 
bo sprožil hitre koncentracije lastnine in družbene moči. 
Ena in druga, tako lastnina kot družbena moč, se bosta 
s tem zakonom sicer strukturiran drugače, kot sta sedaj 
oziroma sta bili v preteklosti, toda zakon ne omogoča 
njune koncentracije v rokah ozke politične ali gospodar- 
ske elite. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o lastninskem preoblikovanju podjetij 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Demokratična družba potrebuje za svoj razvoj učinkovito 
gospodarstvo na tržnih temeljih, česar družbena lastnina ni 
zagotavljala. 
Cilj lastninskega preoblikovanja podjetij je zato v prvi vrsti 
povečanje učinkovitosti gospodarstva, saj se je dosedanji 
sistem zrušil prav zaradi njegove nesposobnosti v gospodar- 
stvu, ker ni bilo neposredne vzročne povezanosti med nosil- 
cem gospodarskih odločitev in posledicami, ki so iz teh odlo- 
čitev nastajale. Zato je bila v tem sistemu vgrajena stalna 
težnja sprejemati odločitve brez ozira na negativne gospodar- 
ske posledice. 

Izhodiščna zamisel pri lastninjenju je, naj sprejema gospodar- 
ske odločitve tisti, ki bo v celoti prevzemal tudi posledice teh 
odločitev. Predpostavka je, da je to znan lastnik, ki z uspeš- 
nostjo gospodarjenja pridobi, ali ob neuspešnosti izgubi. Zato 
je potrebna sprememba dosedanje družbene lastnine v pri- 
vatno, ki je tudi edina osnova tržnemu gospodarjenju. 

Uspešnost gospodarjenja pa ni odvisna samo od ekonomske 
učinkovitosti, ampak tudi od političnih in socialnih posledic 
lastninjenja. Glede političnih posledic je treba zagotoviti čim- 
bolj enakomerno porazdelitev lastnine, ker je na lastnino 
vezana družbena moč. Demokratična ureditev je možna 
samo, če je družbena moč kolikor toliko enakomerno poraz- 
deljena v celotni družbi. Kar se tiče socialnih posledic, je 
treba zagotoviti tako delitev lastnine, ki bo ustrezala prevladu- 
jočim vrednostnim usmeritvam v družbi. Za našo družbo to 
pomeni, da mora odraziti prevladujoče pojmovanje o še spre- 
jemljivi neenakosti in predstavam o lastnini kot rezultatu 
uspešnega delovnega napora. Te vrednostne predstave so 
tisti integrativni okvir, na katerem je utemeljena naša družba 
in bi brez njih upoštevanja prišlo do ogrozitve temeljev, na 
katerih je ta družba integrirana. Brez upoštevanja teh vrednot 
bi zašli dolgoročno tudi v gospodarsko neučinkovitost. 

Skupščina Republike Slovenije je lastninsko preoblikovanje 
podjetij začela obravnavati jeseni 1990. leta. Zakonske rešitve, 
ki so bile doslej predložene v skupščinsko proceduro, so bile 
deležne kritik iz vseh teh izhodišč, posamično ali kumula- 
tivno, in sicer: 

- da se daje prevelika možnost prilastiti si sedanja podjetja 
brez potrebnega lastnega vložka in to predvsem s strani tistih, 
ki so že sedaj na vodilnih položajih v podjetjih; 

- da se prenaša moč upravljanja podjetij v preveliki meri na 
državo in da je privatizacija na ta način v bistvu le podržavlja- 
nje; hkrati se posameznim političnim strukturam daje mož- 
nost zagotoviti si odločilni vpliv na gospodarstvo, če si prido- 
bijo tudi pozicije na oblasti. S tem se nevarno približujemo 
možnosti totalitarnosti državnega sistema; 

- da niso v zadostni meri upoštevani delavci, ki so to lastnino 
ustvarili in da tudi niso upoštevani poklici, ki ne delajo nepo- 
sredno v gospodarstvu, so pa za njegov razvoj ravno tako 
bistveno prispevali itd. 

Zakon, ki je nastal kot posledica uskladitve izhodišč vseh 
dosedanjih nosilcev različnih predlogov in hkrati kot posle- 
dica novih spoznanj, ki so se medtem nabrala, naj razreši vse 
navedene dileme, za katere se je, v nasprotju s prvotnimi 
pogledi izkazalo, da med seboj niso inkompatibilne. 

II. TEMELJNA NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE: 

Zakon naj izhaja iz navedenih razlogov in naj vsebuje nasled- 
nje rešitve: 

1. Družbeni kapital naj se razporedi med znane nosilce last- 
nike, katerih vsak naj ima sorazmerno s svojo udeležbo pra- 
vico do soupravljanja: 

- delavci, ki so zaposleni v podjetju, dobijo pravico do 
odkupa 20% delnic in s tem do ustrezne udeležbe v upravlja- 
nju. Te delnice lahko kupijo s popustom - po 10% prodajne 
vredosti delnice, ki znaša nominalno do 300.000 SLT pov- 
prečno na delavca (delavske delnice); 
- drugi državljani dobijo možnost pod enakimi pogoji kupiti 
delnice investicijskih družb in sicer do vrednosti 160.000 SLT 
(državljanske delnice); 
- drugi imajo, poleg prej omenjene tudi možnost, da 
v nadaljnjem, po posebnem programu delavskega odkupa 
kupijo še več delnic, v skrajnem tudi celotno podjetje, če so za 
to posebej zainteresirani in sicer za polno nominalno vred- 
nost delnic. Pri tem odkupu mora biti udeležena najmanj ena 
tretjina delavcev (delavski odkup). 

S tako strukturo oz. prenosom delnic na sklade zakon zago- 
tovi potrebno razpršitev lastništva in hkrati zadovolji prevla- 
dujoče poglede na lastnino in pravičnost. Poleg tega je izklju- 
čena možnost, da bi si vodilna struktura v podjetju na račun 
delavcev prilastila podjetje brez svojega lastnega vložka, na 
drugi strani pa se z vsaj simbolično ceno odkupa zagotovi 
pozitiven odnos do imetja s strani novih delničarjev. 

2. Struktura in zaporedje lastninjenja naj zagotavlja, da tudi 
država, neposredno ali preko skladov, ki bi jih obvladovala, ne 
more priti do prevladujočega vpliva na upravljanje podjetja. 
To je doseženo s tem, da podjetje samostojno odloča, kako 
bo izvedlo lastninjenje in tako, da v zaporedju, kot se delijo 
lastninski deleži, prihaja država šele zadnja na vrsto in razpo- 
laga samo s preostankom, ki ji v nobenem primeru ne zago- 
tavlja večinske kontrole. 

3. Vrstni red lastninjenja naj bo zato določen takole: 
- najprej se izvzame del, ki gre bivšim lastnikom po zakonu 
o denacionalizaciji (zavarovanje pravic bivših lastnikov); 
- nato se od celotne preostale mase delnic izloči 10% delnic 
za odškodninski sklad, kf naj zagotovi sredstva za odškodnino 
tistim lastnikom, ki jim premoženja ni mogoče vrniti v naravi. 
Glede tega je zakon komplementaren zakonu o denacionali- 
zaciji; 
- na enak način se iz celotne mase izloči 10% za pokojninski 
sklad; 
- od iste celotne mase se 20% izloči za notranjo razdelitev 
delnic po znižani ceni med delavce; 
- od iste celotne mase se 20% predvidi za odkup s strani 
državljanov (po posebnem postopku, ki je opisan v nadalje- 
vanju). 

Skupaj je s tem razporejeno znanim Iastnikom60% družbenega 
kapitala. Preostalih 40% podjetje, če se ne odloči za delavski 
odkup, samostojno ponudi ob polni tržni vrednosti domačim 
ali tujim osebam v neposreden odkup. 

Tisti delpreostalihdelnic.ki bi jih podjetje na opisan način ne 
moglo prodati (po opravljenih analizah gre v glavnem za 
največja podjetja) prenese podjetje na Sklad za razvoj 
(državo), ki v takih podjetjih postane solastnik podjetja, s pra- 
vico soupravljanja. V nobenem primeru pa ne more imeti 
kontrolnega deleža, kar je 60% že precej izločeno. 

4. Upravni organ podjetja se lahko odloči, da podjetje v celoti 
proda domačemu ali tujemu kupcu, če meni, da bi bil na ta ) 
način bolje zagotovljen obstoj podjetja in večja donosnost. 
Pogoj je seveda, da od kupnine plača ustrezni del v pokojnin- 
ski in odškodninski sklad, ostalo pa v Sklad za razvoj. 

Da bi se izognili zlorabam, je predvideno, da se podjetje lahko 
proda, le na javni dražbi, z obvestilom v Uradnem listu Repu- 
blike Slovenije in po predhodnem dovoljenju Agencije za 
privatizacijo. Pogodbo o prodaji sklene Sklad. 

) 
5. Delnice, ki jih podjetje prenese na Sklad za državljanski 
odkup prenese Sklad na investicijske družbe (o tem bo izdan 
poseben zakon), in sicer v roku treh mesecev. Te jih spreme- 
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nijo v svoje lastne delnice, ki jih državljani odkupujejo po 10% 
ceni. Ta konverzija omogoča, da dobi vsak državljan v odkup 
delnico, ki je enaka povprečni delnici vseh podjetij, ter se 
s tem izognemo diskriminaciji med delnicami slabih in dobrih 
podjetij. 

6. Sredstva, ki jih Sklad pridobi iz prodaje delnic na prostem 
trgu (bodisi kupnina zanje, bodisi neposredno neprodane 
delnice ki jih podjetje prenese na Sklad) uporabi Sklad za 
sanacijo bank, za uvozno-izvozno kreditiranje, v tehnološke in 
ekološke namene in za malo gospodarstvo. 

7. Zakon naj predvidi tudi množnost dodatnega nakupa del- 
nic, ki se pridobijo z vlaganjem dodatnega denarja v podjetja 
(dokapitalizacija oz. večanje lastniškega kapitala). S tem si tak 
delničar poveča vpliv na upravljanje in pride lahko tudi do 
večinskega deleža. Tak priliv novega denarja pa je zagotov- 
ljen (do 2% vrednosti podjetja) tudi z notranjim odkupom 
delnic s strani delavcev, ker tak znesek ostane podjetju za 
izdajo novih delnic. 

8. Z možnostjo dokupa dodatnih delnic in z možnostjo 
nakupa delnic na prostem trgu (ostanek 40% vrednosti 
podjetja) se odpira možnost tudi tujcem, da v celoti dobijo 
kontrolo nad našimi podjetji. Upoštevaje ustavno določbo, po 
kateri tujcem ni dovoljen nakup zemljišč, naj ima zakon zato 

vgrajene nekatere dodatne kavtele in sicer: 
- da je odkup dovoljen samo s soglasjem Agencije za privati- 
zacijo, oz. ko gre za večja, strateško pomembna podjetja, 
z soodgovornostjo vlade; 
- in da imajo na dražbi prednost naši državljani. 

V nadaljnjih obravnavah bo treba proučiti možnost, da 
v skladu s 5. členom ustave Republike Slovenije tiste Slo- 
vence, ki so tuji državljani, glede lastninjenja po tem zakonu 
v pravicah izenačimo z našimi državljani. 

9. Zakon naj sanira tudi zatečeno stanje, ki je nastalo na 
temelju lastninjenja po zveznem zakonu o podjetjih in na 
drugih osnovah. V prvem primeru je treba sistem internih 
delnic uskladiti z določbami tega zakona, v drugem primeru 
pa bi bilo morda primerno vnesti v zakon še posebno določilo, 
ki bi zavezovalo Agencijo, da po uradni dolžnosti zahteva 
vrnitev v prejšnje stanje in hkrati sproži tudi kazenski pregon 
v vseh primerih, ko se ugotovi, da je bila vrednost podjetja 
nezakonito zmanjšana. 

III. Finančne in druge posledice zakona 

Stroški postopkov lastninskega preoblikovanja bodo breme- 
nila podjetja, ki se preoblikujejo po tem zakonu, če ne bo 
s pogodbo o prodaji podjetja določeno drugače. 

OSNUTEK zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja: 

- lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom 
v podjetja z znanimi lastniki in 

- vlogo Agencije Republike Slovenije za privatizacijo (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija), Sklada Republike Slovenije 
za razvoj (v nadaljnjem besedilu: Sklad), Slovenskega 
odškodninskega sklada in Slovenskega pokojninskega sklada 
pri preoblikovanju podjetij z družbenim kapitalom. 

2. člen 

Ta zakon se ne uporablja za: 

- podjetja, ki opravljajo gospodarske javne službe, 
- banke in zavarovalnice, 
- podjetja, katerih dejavnost je prirejanje iger na srečo, 
- podjetja, ki se preoblikujejo po zakonu o zadrugah, 
- podjetja, ki se preoblikujejo po zakonu o gozdovih, 
- podjetja v stečajnem postopku od pravnomočnosti sklepa 
o začetku stečajnega postopka dalje. 

Če tako določi posebni zakon, se ta zakon uporablja tudi za 
preoblikovanje podjetij in organizacij iz prejšnjega odstavka 
tega člena. 

Podjetja z družbenim kapitalom 

3. člen 

Podjetja z družbenim kapitalom (v nadaljnjem besedilu: 
podjetja) so po tem zakonu podjetja v družbeni lastnini, 
podjetja v mešani lastnini in sestavljene oblike podjetij, če 
imajo med viri sredstev v bilanci stanja družbeni kapital. 

Podjetja z družbenim kapitalom so po tem zakonu tudi orga- 
nizacije združenega dela in delovne skupnosti, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost in se še niso organizirale kot podjetja. 

Družbeni kapital je po tem zakonu razlika med vrednostjo 

sredstev podjetja (celotne akitve) ter vrednostjo obveznosti 
podjetja, vključno z obveznostmi do pravnih in fizičnih oseb 
na podlagi trajnih vlog teh oseb v podjetje. Družbeni kapital 
so tudi trajne vloge, navadne in prednostne delnice ali deleži, 
ki ne pripadajo nobeni pravni ali fizični osebi. V družbeni 
kapital se ne všteva sorazmerni del virov sredstev podjetja, ki 
ustreza knjižni vrednosti kmetijskih zemljišč in gozdov. Kme- 
tijska zemljišča in gozdovi se z dnem uveljavitve tega zakona 
prenesejo na Sklad kmetijskih zemljišč, ki ga ureja poseben 
zakon. Družbeni kapital se zmanjša za njihovo knjižno vred- 
nost. 

Podjetja imajo ob prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov na 
Sklad kmetijskih zemljišč pravico do: 

- odškodnine za odplačno pridobljena zemljišča in gozdove, 
- odškodnine za ocenjeno vrednost dosedanjih vlaganj v te 
nepremičnine, 
- prednostne pravice zakupa oziroma podelitve koncesije 
pod enakimi pogoji. 

Podjetje nadaljuje z uporabo in upravljanjem kmetijskih zem- 
ljišč in gozdov in za njih skrbi kot dober gospodar, dokler 
pristojni organ pravnomočno ne odloči o denacionalizaciji ali 
podelitvi koncesije. 

II. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PODJETJA 

4. člen 

Lastninsko preoblikovanje podjetja po tem zakonu je spre- 
memba podjetja z družbenim kapitalom v podjetje z znanimi 
lastniki na celotnem trajnem kapitalu preoblikovanega po- 
djetja. 

Stroške postopkov lastninskega preoblikovanja nosi podjetje, 
če ni s pogodbo o prodaji podjetja določeno drugače. 

V procesih lastninskega preoblikovanja imajo državljani 
Republike Slovenije pod enakimi pogoji predkupno pravico. 

5. člen 

Lastninsko preoblikovanje podjetij se izvede: 
- z vrnitvijo v naravi ali v delnicah upravičencem po zakonu 
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o denacionalizaciji in zakonu o zadrugah; 
- s sporazumno spremembo terjatev v lastniški kapital up- 
nikov, 
- s prenosom delnic na Slovenski odškodninski sklad, na 
Slovenski pokojninski sklad in na Sklad po 9. členu tega 
zakona, 
- z interno prodajo delnic po 10. členu tega zakona, 
- z delavskim odkupom, 
- s prodajo podjetja, delnic ali s prodajo vseh sredstev 
podjetja, 
- z večanjem lastniškega kapitala, 
- s prenosom navadnih ali prednostnih delnic na Sklad po 20. 
členu tega zakona. 

6. člen 

Podjetje izbere način ali kombinacijo načinov preoblikovanja 
v skladu s tem zakonom. Program preoblikovanja sprejme 
organ upravljanja podjetja v roku 6 mesecev od uveljavitve 
tega zakona in ga v roku 30 dni po sprejemu objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in dnevnem tisku ter o tem pisno 
obvesti vse upnike, do katerih ima podjetje dolgoročne obvez- 
nosti. 

7. člen 

Delnice se, če ni drugače določeno s tem zakonom, izdajo na 
osnovi knjižne vrednosti družbenega kapitala na dan 31. 12. 
1991, valorizirane z indeksom drobnoprodajnih cen do dneva 
vplačila. 

Podjetje v procesih lastninskega preoblikovanja za nakupe po 
tem zakonu ne sme dajati kreditov ali kakršnihkoli jamstev. 

8. člen 

Podjetje se v 12 mesecih po uveljavitvi tega zakona preobli- 
kuje v družbo na podlagi akta o preoblikovanju, ki mora 
vsebovati vse sestavine akta o ustanovitvi gospodarske 
družbe v skladu s predpisi, ki urejajo ustanavljanje in organi- 
zacijo gospodarskih družb. 
Preoblikovanje podjetja je izvedeno z dnem vpisa v sodni 
register. Za vpis v sodni register je potrebno soglasje Agen- 
cije. 
Zahtevi za soglasje Agencije mora podjetje predložiti doku- 
mentacijo, katere obvezno vsebino za posamezni način preo- 
blikovanja predpiše Agencija v roku 60 dni od sprejema tega 
zakona po predhodnem soglasju vlade Republike Slovenije. 
Agencija izda pismeno soglasje ali zavrne njegovo izdajo 
v roku trideset dni od prejema popolne vloge. 

V primeru, da podjetje ne izvede preoblikovanja v roku iz 1. 
odstavka tega člena, Agencija izbere in izvede postopek preo- 
blikovanja na katerikoli način, ki ga določa ta zakon. 

Prenos navadnih delnic na sklade 

9. člen 

Podjetje izda navadne delnice in z njimi prenese: 
- 10% obstoječega družbenega kapitala na Slovenski pokoj- 
ninski sklad, 
- 10% obstoječega družbenega kapitala na Slovenski 
odškodninski sklad, 
- 20% obstoječega družbenega kapitala na Sklad. 

Navadne delnice po tem členu: 
- dajejo pravico do upravljanja, tako da vsaka delnica nosi en 
glas, 
- dajejo pravico do dividende, 
- se glasijo na ime, 
- so prenosljive, 
- imajo nominalno vrednost, ki je mnogokratnik števila 10, 
- dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja pravico do poplačila 
sorazmernega dela iz stečajne oziroma likvidacijske mase. 

V primeru, da se podjetje v roku, določenem v tem zakonu, 
proda v celoti po 14. ali 17. členu tega zakona, Sklad prenese 

10% kupnine Slovenskemu pokojninskemu skladu in 10% 
kupnine Slovenskemu odškodninskemu skladu. 

Interna prodaja delnic 

10. člen 

Podjetje zaposlenim in tistim upokojenim delavcem podjetja, 
ki so se upokojili v zadnih 5 letih pred preoblikovanjem, proda 
navadne delnice za največ 20% knjižne vrednosti družbenega 
kapitala tako da delavci, ki delnice kupijo, vplačajo podjetju 
10% njihove nominalne vrednosti. Načini vplačil so lahko 
enaki, kot je določeno v 19. členu tega zakona. 

Pravico do nakupa delnic po prvem odstavku tega člena imajo 
tudi zaposleni v družbah, ki so deloma ali v celoti v lasti 
podjetja, ki prodaja delnice po tem členu. 

Vplačana kupnina ostane v podjetju, ki za vrednost kupnine 
kupcem izda nove navadne delnice. 

Podjetje sme pod pogoji iz prvega odstavka tega člena 
v odvisnosti od delovne dobe in osebnih dohodkov prodati 
delnice za povprečno 300.000 SLT na osebo revaloriziranih 
z indeksom rasti drobnoprodajnih cen od 31. 12. 1991 do 
dneva vplačila. Pri tem razmerje med najvišjim in najnižjim 
nominalnim zneskom ne sme biti večje od 5:1. 

Delavec lahko pisno odkloni nakup delic po tem členu. S tem 
pridobi pravico do nakupa delnic po 29. členu tega zakona. 
Delnice iz prvega odstavka tega člena so imenske in so 
neprenosljive eno leto od njihove izdaje, razen z dedovanjem. 

Podjetja vodijo evidenco tako prodanih delnic zaradi kasnejše 
vskladitve pri prodaji delnic privatizacijskih skladov (investi- 
cijskih družb) v skladu z 29. členom tega zakona. 

Preostanek delnic do 20% knjižne vrednosti družbenega kapi- 
tala iz 1. odstavka tega člena, ki niso bile prodane, podjetje 
prenese na sklade po 9. členu tega zakona. 

Delavski odkup podjetja 

11. člen 

Pri delavskem odkupu podjetja najprej prenese delnice na 
sklade po 9. členu tega zakona. 

Podjetje za preostali družbeni kapital v ocenjeni vrednosti 
prenese na sklad navadne delnice. V programu delavskega 
odkupa imajo te delnice lastnosti prednostnih delnic iz 21. 
člena tega zakona, niso pa participativne. Podjetje mora takoj 
odkupiti od Sklada 20% po tem odstavku prenešenih delnic. 
Pri odkupu mora sodelovati več kot tretjina zaposlenih 
v podjetju. Tako kupljene delnice ostanejo navadne delice. 

Preostale prenešene delnice po 2. odstavku tega člena 
podjetje odkupi od Sklada v petih letih po njihovi nominalni 
vrednosti, povečani za neizplačane dividende iz prejšnjih let 
in revalorizirani z indeksom drobnoprodajnih cen do dneva 
plačila kupnine Skladu. 

Kupnina gre Skladu. 

12. člen 

Pravico do nakupa delnic po tem členu imajo vsi zaposleni in 
tisti upokojeni delavci podjetja, ki so se upokojili v zadnjih 
5 letih pred preoblikovanjem. 

To pravico imajo tudi zaposleni v družbah, ki so deloma ali 
v celoti v lasti podjetja, ki se preoblikuje z delavskim od- 
kupom. 

13. člen 

Zaposleni, ki sodelujejo v programu delavskega odkupa, so 
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dolžni odkupiti vse delnice, ki so bile prenešene na Sklad po 
11. členu tega zakona, v naslednjih primerih: 

- če več kot 40% navadnih delnic preide v roke tujih fizičnih 
ali pravnih oseb, 

- če se podjetje pripoji ali spoji z drugim podjetjem ali 
razdeli na več podjetij. 

Če zaposleni delnic iz prvega odstavka tega člena v roku 30 
dni po pisni zahtev Sklada ne odkupijo ali če dve leti zapore- 
doma ne plačajo dividende na delnice, ki so bile prenešene na 
Sklad po 11. členu tega zakona in ki imajo lastnosti prednost- 
nih delnic iz 21. člena tega zakona, lahko na zahtevo Sklada 
neodkupljene delnice dobijo lastnosti navadnih delnic. 

Prodaja podjetja ali prodaja vseh sredstev podjetja 

14. člen 

Kadar se prodaja podjetja opravi kot celotna ali delna prodaja 
družbenega kapitala podjetja domačim ali tujim osebam se 
opravi na podlagi razpisa z zbiranjem ponudb, z javno pro- 
dajo delnic ali na javni dražbi. 

Agencija predpiše obvezna navodila o načinu izvedbe prodaje 
podjetij. 

Postopek prodaje podjetja začne in izvede organ upravljanja 
podjetja po obvezni predhodni pismeni seznanitvi vseh zapo- 
slenih. 

Podjetja ali njegova dela ni mogoče prodati pod knjižno 
vrednostjo, razen z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije po 
predhodnem mnenju Agencije. 

Pogodbo o prodaji sklene Sklad na podlagi predhodnega 
soglasja 

Agencije. Kupnina gre Skladu. 

15. člen 

Vrednost podjetja ocenjujejo posamezniki ali organizacije, ki 
jim Agencija izda licenco (v nadaljevanju pooblaščeni ocenje- 
valci). 

Prodaja podjetja se opravi na podlagi ocene vrednosti 
podjetja po pooblaščenih ocenjevalcih. 

Ocena vrednosti podjetja mora biti v skladu s standardi in 
načeli ocenjevanja vrednosti podjetij, ki jih predpiše Agencija. 
Agencija predpiše pogoje in postopek za pridobitev licence za 
ocenjevanje vrednosti podjetij. 

16. člen 

Kadar se prodaja opravi kot prodaja vseh sredstev, gre kup- 
nina Skladu, obveznosti podjetja se prenesejo na Sklad, 
podjetje preneha in se izbriše iz sodnega registra. 

Sklad sklene prodajno pogodbo po predhodnem soglasju 
Agencije. 

Podjetje preneha z dnem, določenim s prodajno pogodbo. 

Z dnem prenehanja podjetja nastopijo za delavce podjetja 
enake pravne posledice kot po začetku stečajnega postopka. 
S prodajno pogodbo se lahko določijo pravice delavcev, da se 
zaposlijo pri kupcu ali drugje, ter druge pravice. 

Sklad pošlje pogodbo o prodaji sredstev registrskemu 
sodišču, ki izbriše podjetje iz sodnega registra in objavi izbris 
v Uradnem listu Republike Slovenije in stroške Sklada. 

17. člen 

Če ocenjena vrednost podjetja presega 10 mio DEM, prodajo 

tujemu kupcu na predlog Agnecije odobri Vlada Republike 
Slovenije na podlagi strategije Republike Slovenije do tujih 
vlaganj. 

Preoblikovanje podjetij z večanjem lastniškega kapitala 

18. člen 

Podjetje mora pred začetkom preobikovanja z večanjem last- 
niškega kapitala dati oceniti vrednost družbenega kapitala in 
pridobili soglasje Agencije. Agencija predpiše obvezna navo- 
dila o načinu preoblikovanja podjetja z večanjem lastniškega 
kapitala. 

Način vplačil delnic so določeni v 19. členu tega zakona. 

Načini vplačil delnic 

19. člen 

Način vplačil delnic po tem zakonu so: 

- denarna vplačila, 
- obračunani, toda neizplačani del osebnih dohodkov po 
poravnavi davkov in prispevkov iz osebnih dohodkov, če se 
zaposleni s tem strinja, 
- vplačila v podjetje za nakup delnic pred preoblikovanjem, 
- zamenjava obveznic ali drugih vrednostnih papirjev v del- 
nice, če se organ upravljanja podjetja s tem strinja in če tako 
odloči imetnik vrednostnega papirja. 
V primeru večanja lastniškega kapitala po 18. členu tega 
zakona, so vplačila delnic lahko tudi v obliki stvari in pravic. 
Kupci vplačujejo kupnino v podjetju. Podjetje kupnino, razen 
pri interni prodaji po 10. členu in večanju kapitala po 18. člena 
tega zakona, nakaže Skladu pred vpisom preoblikovanja 
v sodni register. 
Potrdilo o plačilu Skladu je pogoj za vpis v sodni register. 

Prenos delnic na Sklad 

20. člen 

Podjetje delnice, ki so preostale, potem ko je opravilo pre- 
nose in prodaje po določilih 9., 10., in 14. člena, lahko prenese 
na Sklad kot prednostne delnice ali kot navadne delnice po 
tem zakonu. O vrsti delnic, ki jih prenese na Sklad, odloča 
organ upravljanja podjetja. 

21. člen 

Prednostna delnica: 
- se glasi na ime Sklada, 
- je kumulativna, 
- daje prednostno pravico do fiksne dividende v višini 2% 
letno pred izplačilom dividend na navadne delnice, 
- je participativna (če dividenda navadne delnice presega 
fiksno dividendo, daje participativna prednostna delnica 
enako dividendo kot navadna delnica), 
- se izda v nominalni vrednosti 100 ECU, 
- daje glasovalno pravico sorazmerno deležu v kapitalu 
podjetja pri odločitvah o razdelitvi, pripojitvi, spojitvi in prene- 
hanju podjetja, pri povečanju in zmanjševanju kapitala, in pri 
prodaji, vlaganju ali zakupu znatnega dela sredstev, ne daje 
pa pri teh zadevah pravice do predlaganja: pri drugih vpraša- 
njih ne daje glasovalne pravice, 
- daje ob stečaju ali likvidaciji pravico do poplačila nomi- 
nalne vrednosti delnic pred poplačilom navadnim delni- 
čarjem. 
Podjetje ima pri odkupu prednostnih ali navadnih delnic, 
prenašenih na Sklad po 20. členu tega zakona, predkupno 
pravico. Tako odkupljene delnice se v tem primeru umaknejo 
in razveljavijo. 

22. člen 

Če podjetje dve leti zaporedoma ne plača dividende na pred- 
nostne delnice, lahko neodkupljene prednostne delnice 
postanejo navadne delnice. 
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III. SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 

23. člen 

Sklad je finančna organizacija, ki upravlja in razpolga 
v skladu s tem zakonom z delnicami in drugimi vrednostnimi 
papirji, ki jih pridobi v postopkih preoblikovanja. 
Pristojnosti, pravice, obveznosti in odgovornosti Sklada so 
urejene s posebnim zakonom. 
V vsakem primeru sklad lahko zahteva revizijo poslovanja 
podjetja. 

24. člen 

Likvidna sredstva in prihodki iz vrednostnih papirjev, ki jih 
Sklad pridobi v postopkih preoblikovanja in privatizacije, se 
uporabijo v skladu s posebnim zakonom za sanacijo bank in 
gospodarstva, za spodbujanje in kreditiranje izvoza, za tehno- 
loško razvojne projekte in ekološke investicije, za razvoj 
malega gospodarstva ter za investicije v javni sektor gospo- 
darstva. 

25. člen 

Za imenovanje predstavnikov Sklada v organih upravljanja 
podjetij se pri Skladu oblikuje poseben svet, ki ima devet 
členov. Pet članov imenuje Skupščina Republike Slovenije, 
enega GZS, dva sindikati in enega Sklad. 

Prenos in prodaja delnic podjetij v Skladu 

26. člen 

Sklad delnice podjetij, pridobljene po 9. členu in zadnjem 
odstavku 10. člena prenese pooblaščenim privatizacijskim 
skladom (investicijskim družbam) v skladu s tem zakonom in 
predpisi, ki urejajo te privatizacijske sklade (investicijske 
družbe), najkasneje v treh mesecih po ustanovitvi teh družb. 

27. člen 

Sklad delnice iz 20. člena tega zakona proda sam ali za to 
pooblasti drugo pravno osebo. Pri prodaji upošteva določbe 
tega zakona, ki urejajo prodajo podjetja ali njegovega dela. 

IV. PRIVATIZACIJSKI SKLAD (INVESTICIJSKE DRUŽBE) 

28. člen 

Privatizacijski skladi (investicijske družbe) so delniške 
družbe, urejene s posebnim zakonom. 

29. člen 

Delnice privatizacijskih skladov (investicijskih družb) se 
v skladu s posebnim predpisom prodajajo polnoletnim držav- 
ljanom Republike Slovenije proti plačilu v višini 10% od nomi- 
nalne vrednosti delnic. Državljan more po teh pogojih kupiti 
za največ 160.000 SLT delnic revaloriziranih z drobnoprodaj- 
nimi cenami od 31. 12. 1991. Pravico do nakupa delnic imajo 
državljani, ki niso kupili delnic po 10. členu tega zakona, 
oziroma imajo pravico do nakupa razlike v nominalni vredno- 
sti delnic. 
Delnice iz prvega odstavka tega člena eno leto nakupa niso 
prenosljive. Po tem roku so prosto prenosljive med domačimi 
in tujimi osebami v skladu z zakonskimi predpisi. 

V. AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRIVATIZACIJO 

30. člen 

Agencija opravlja strokovne in tehnične posle v procesih 
lastninskega preoblikovanja in privatizacije podjetij ter izvaja 
druga javna pooblastila v skladu z zakonom. 
Pristojnosti, pravice, obveznosti in odgovornosti Agencije 
ureja poseben zakon. 
Odločbe, ki jih izda Agencija v postopkih preoblikovanja, so 
dokončne. Zoper njih je možen upravni spor. 

VI. SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD 

31. člen 
Slovenski odškodninski sklad je finančna organizacija usta- 
novljena za poravnavo pravnomočno priznanih zahtevkov iz 
postopkov denacionalizacije. Ustanovi se najkasneje v treh 
mesecih po uveljavitvi tega zakona s posebnim zakonom. 
Slovenski odškodninski sklad pridobi 10%' delnic posamez- 
nega podjetja, ki jih nanj prenesejo podjetja v skladu z 9. 
členom ter 10% sredstev iz kupnine po 14. in 17. členu. Druge 
vire sredstev, organiziranost, pristojnosti, pravice in obvezno- 
sti Slovenskega odškodninskega sklada ureja poseben zakon. 
Delnice in sredstva, ki jih Slovenski odškodninski sklad ne 
porabi za namene, določene v zakonih, prenese najkasneje 
do 31. 12. 1995 na Slovenski pokojninski sklad. 

VII. SLOVENSKI POKOJNINSKI SKLAD 

32. člen 
Slovenski pokojninski sklad se ustanovi s posebnim zakonom 
najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Sklad pridobi 10% delnic posameznega podjetja, ki jih nanj 
prenesejo podjetja v skladu z 9. členom ter 10% sredstev iz 
kupnine po 14. in 17. členu. Druge vire sredstev, organizira- 
nost, pristojnosti, pravice in obveznosti Slovenskega pokoj- 
ninskega sklada ureja poseben zakon. 

VIII. LIKVIDACIJA IN STEČAJ 
33. člen 

V primeru likvidacije ali stečaja podjetja pred njegovim last- 
ninskim preoblikovanjem se po končanih postopkih preosta- 
nek premoženja v sorazmerju družbenega kapitala v trajnem 
kapitalu podjetja, prenese na Sklad. 

IX. UPORABA ZAKONSKIH DOLOČB. 

34. člen 

Podjetja, ki poslujejo na podlagi sklenjenih in registriranih 
pogodb o tujih vlaganjih, pri lastninskem preoblikovanju ne 
morejo brez soglasja tujca spreminjati s pogodbo dogovorje- 
nih pravic tujcev, iz 5. člena zakona o tujih vlaganjih Uradni 
list SFRJ, št. 77/88). 

Podjetja, ki poslujejo s tujim kapitalom kot podjetja v mešani 
lastnini, se preoblikujejo po sporazumu s tujcem vendar naj- 
kasneje v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. Če do spora- 
zuma v tem roku ne pride, podjetje preoblikuje Agencija 
v skladu z zakonom. 

35. člen 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delnice v delniških 
družbah, se smiselno uporabljajo tudi za deleže v družbah 
z omejeno odgovornostjo, kadar se podjetja preoblikujejo 
v tako družbo. 

36. člen 

Ta zakon se uporablja za vsa podjetja, ki so registrirana na 
območju Republike Slovenije. 

37. člen 

Vsako preoblikovanje podjetja po tem zakonu se vpiše v sodni 
register. Listina, ki je podlaga za vpis preoblikovanja podjetja 
v sodni register, mora imeti sestavine akta o ustanovitvi 
družbe, v katero se podjetje preoblikuje. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 

38. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 600.000 SLT se kaznuje za gospo- 
darski prestopek podjetje: 
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- če v nasprotju z 9. členom tega zakona ne izda in ne 
prenese na Slovenski odškodninski sklad, na Pokojninski 
sklad in na Sklad z zakonom določenih odstotkov navadnih 
delnic, 
- če v nasprotju s sedmim odstavkom 10. člena tega zakona 
ne vodi evidence delavcem prodanih delnic, 
- če v nasprotju s tretjim 2. odstavkom 11. člena in 5. odstav- 
kom 14. člena ne nakaže kupnine Skladu pred vpisom preobli- 
kovanja v sodni register, 
- če v nasprotju z 19. členom tega zakona ob preoblikovanju 
ne prenese na Sklad prednostnih oziroma navadnih delnic, 
- če ima večinski družbeni kapital in v nasprotju s 1. odstav- 
kom 39. člena tega zakona brez soglasja Agencije kakorkoli 
razpolaga s sredstvi večje vrednosti, kadar to presega okvir 
rednega poslovanja podjetja, 
- če v nasprotju s 1. odstavkom 40. člena tega zakona ne 
prenese družbenega kapitala v obliki navadnih delnic na 
Sklad. 
Z denarno kaznijo najmanj 250.000 din se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba pravne osebe, ki je storila dejanje po tem členu. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 

Dokler se podjetje z večinskim družbenim kapitalom ne preo- 
blikuje v skladu s tem zakonom, lahko samo s predhodnim 
soglasjem Agencije prodaja, vlaga ali kakorkoli razpolaga 
s sredstvi večje vrednosti, če to presega okvir rednega poslo- 
vanja podjetja. 

Šteje se, da so sredstva večje vrednosti, če ena ali več manjših 
transakcij v obračunskem letu presega vrednost 250.000 DEM 
ali 10% knjižne vrednosti družbenega kapitala podjetja. 

40. člen 

Podjetja, ki so se preoblikovala v kapitalske družbe z izdajo 
internih delnic oziroma potrdil o deležih po zakonu o družbe- 
nem kapitalu (Uradni list SFRJ, št. 84/89 in 46/90), se lastnin- 
sko preoblikujejo dokončno tako, da prenesejo v obliki 
navadnih delnic preostali družbeni kapital na Sklad. Delavci 
teh podjetij, ki so sodelovali v preoblikovanju z internimi 
delnicami, ne pridobijo nobenih pravic do nakupa katerih koli 
delnic po tem zakonu. 

Podjetja, ki so se do uveljavitve tega zakona že dokapitalizi- 
rala na podlagi vlaganj zaposlenih, lahko te delnice ali deleže 
obravnavajo kot vplačila za nakup delnic v skladu s kriteriji po 
tem zakonu. Vplačani zneski se revalorizirajo z indeksom rasti 
drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji ter se obrestujejo 
z obrestno mero, ki velja za obveznice Republike Slovenije 
prve emisije in to od dneva vplačila do dneva preoblikovanja. 

41. člen 

Podjetja, kamor so druge pravne osebe po zakonu o združe- 
nem delu združile, vložile ali prenesle sredstva z obveznostjo 
vračanja sredstev ali udeležbo na dobičku, morajo ob preobli- 
kovanju po tem zakonu ta razmerja urediti s pogodbo. 

Pravne osebe, ki poslujejo z družbenim kapitalom in ki so jih 
ustanovili delovni ljudje in civilne pravne osebe po zakonu 
o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo 
delovni ljudje in civilne pravne osebe (Uradni list SRS, št. 17/ 
88), se preoblikujejo po tem zakonu v kapitalske družbe, tako 
da ustanovitelj take pravne osebe postane lastnik družbe, če 
iz akta o ustanovitvi take pravne osebe izhaja, da so bila vsa 
sredstva za njeno ustanovitev in delovanje lastna sredstva 
ustanovitelja. Za vpis preoblikovanja v sodni register predloži 
podjetje samo akt o preoblikovanju. 

42. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o druž- 
benem kapitalu (URL SFRJ št. 84/89 in 46/90) in 36. člen 
zakona o podjetjih (URL SFRJ št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90), 
145. b člen zakona o podjetjih pa se ne uporablja za družbena 
in mešana podjetja za razpolaganje z družbenim kapitalom. 
V primerih lastninskega preoblikovanja sestavljenih družbe- 
nih podjetij lahko Agencija določi način uporabe 145. b. 
člena. 

43. člen 

Roki iz tega zakona začnejo teči v treh mesecih po uveljavitvi 
zakona. 

44. člen 

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

1. Splošni cilji In pristop 

Lastninjenja družbenega kapitala slovenske industrije, ki 
znaša po knjižni vrednosti okrog 18 milijard DEM, je izjemno 
zahteven in obenem pomemben proces. Izpeljati ga je 
mogoče le ob hkratni spremembi organizacijskega in uprav- 
nega modela podjetij v eno od oblik gospodarskih družb, zato 
smo zakon preimenovali v zakon o lastninskem preoblikova- 
nju podjetij in v njem obrobno opredelili tudi nekaj spre- 
memb, ki jih lastninjenje družbenega kapitala sicer zadeva, 
same pa v direktnem pomenu niso načini lastninjenja: dokapi- 
talizacija npr., ki jo zakon imenuje »večanje lastniškega kapi- 
tala« (člen 18) ali spreminjanje terjatev v lastniške deleže, kar 
je v bistvu prav tako večanje lastniškega kapitala. 

Naše osnovno vodilo pri iskanju ustreznih zakonskih rešitev je 
bilo spoznanje, da poiščemo tiste lastnike, ki jim je največ do 
ohranjanja podjetij oz. delovnih mest in proizvodnje; le tako 
se lahko izognemo nevarnosti »lastniškega avanturizma«, ki 
ga nosi s seboj želja po lastništvu podjetij iz kakršnegakoli 
drugega razloga, oz. uničenja podjetij. Ob tem pa smo spošto- 
vali tako generični princip, tj. upoštevali smo vse družbene 
strate, ki so prispevale k nastajanju tega družbenega kapitala, 
od bivših lastnikov in bivših delavcev do države, kot socioio- 
ško-upravni vidik, ki zahteva ravnotežje v razporeditvi uprav- 
Ijalskih pravic in odgovornosti. U skladu z novim družbeno- 
-ekonomskim sistemom, ki šele nastaja, pa so te upravijalske 

pravice vezane na lastniške deleže v novem podjetju; kolikor 
izhajajo iz pravic dela, pa jih bo moral določiti zakon o sou- 
pravljanju in niso predmet tega zakona. Ker je bil medtem že 
sprejet zakon o denacionalizaciji, ki je podrobneje opredelil 
pravice bivših lastnikov oz. oškodovancev menimo, da 
posebna določila o zaščiti teh pravic v tem zakonu niso 
potrebna, predpisa pa sta komplementarna. 

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij določa torej 
nova upravljalska razmerja, temelječa na lastnini, in poti, kako 
priti do njih. Pri tem smo iskali usklajeno rešitev za dva 
protislovna principa: kako priti do novih upravljalcev čimprej, 
da se podjetje ne zgubi v dolgotrajnih procesih preoblikova- 
nja in brezvladja, in kako preprečiti, da bi se delnice podjetij 
hkrati in v celoti znašle na trgu, kjer bi jih razvrednotila naša 
premajhna kupna moč, nato pa bi našo industrijo pod ceno 
pokupili tujci. Zato smo poiskali rešitev v porazdelitvi delnic 
(9, 10 in 20 člen), v enoletnem moratoriju na prodajo delnic, 
kupljenih z velikim popustom (20 in 29. člen) in ne nazadnje 
v določilu, da imajo pri enakih pogojih nakupa delnic pred- 
nostno pravico državljani Slovenije - v skladu s 5. členom 
ustave torej tudi Slovenci v zamejstvu. 

2. Osrednja vprašanja in glavne rešitve 

2.1. Zakon zajema vsa delujoča podjetja, razen izjem, ki jih 
opredeljuje 2. člen: podjetja, ki se preoblikujejo po zakonih 
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o zadrugah, o gozdovih, o igrah na srečo ali podjetja v ste- 
čaju. Večkrat se je zastavilo vprašanje (raziskovalnih in razvoj- 
nih, pa tudi drugih) zavodov, s posebnim ozirom na dejstvo, 
da so bili nekateri teh zavodov tudi že doslej razvrščeni 
v »gospodarstvo« (šifre dejavnosti 1106), drugi pa v negospo- 
darstvo« (npr. v dejavnost s šifro 1202 itd.) Ta zakon o tem ne 
govori posebej, nasloni pa se na rešitev, ki jo predvideva 
Zakon o zavodih: če se zavod lahko na osnovi tega zakona 
preoblikuje v podjetje, se lahko lastninsko preoblikuje kot 
podjetje. 

2.2. Natančen odgovor na vprašanje kaj lastninimo je zelo 
pomemben, saj mora podjetje iz lastninjenja izključiti tisto, 
kar je v lasti drugih, oz. kar pripada drugim - med ostalim 
vse, kar dolguje. Lastnini se torej samo razlika med vred- 
nostjo celotne aktive podjetja in vsemi obveznostmi - neke 
vrste neto aktiva torej, ki jo 3. člen določa kot družbeni 
kapital. 

Poseben problem pri tem predstavljajo zemljišča in gozdovi, 
prvič zato, ker ustava ne dopušča, da preidejo v last tujcev in 
jih je treba zato iz lastninjenja podjetij izključiti, drugič pa 
zato, ker so včasih pogoj proizvodnje v podjetjih - npr., ko 
gre za trajne nasade pridobivanje zdravilnih zelišč itd. in so jih 
podjetja pridobila z normalnim nakupom. 

Rešitev, ki jo ponuja zakon v 3. členu, je prenos zemljišč 
v sklad kmetijskih zemljišč ter pravica podjetij do odškodnine 
za kupnino in vrednost vlaganj (npr. v nasade in melioracije) 
oz. predzakupno pravico. 

2.3. Vprašanje, glede katerega so bila mnenja zelo različna, je 
vprašanje vrednosti. Odločitev za potrebo po predhodni oce- 
nitvi podjetja bi uresničevanje zakona odložila za leto ali dve, 
odločitev o striktni uporabi knjižne vrednosti pa lahko v neka- 
terih posameznih primerih omogoči velika prisvajanja, zlasti 
zato, ker se zakon pripravlja praktično dve leti in se je bilo 
mogoče v tem času nanj tudi že bilančno pripraviti. 

V tem precepu ponujamo kombinirano rešitev: podjetje 
prične procese preoblikovanja na podlagi knjižne vrednosti, 
določene na dan 31. 12. 1991 in valorizirane z indeksom 
drobno prodajnih cen (7. člen), povsod tam pa, kjer odstopa 
od načela razporeditve delnic, pa je dolžno opraviti vrednote- 
nje: ko se odloči za prodajo podjetja ali vseh sredstev podjetja 
(15. člen) ali ko se podjetje odloči za delavski dokup (11. člen). 

2.4. Čas preoblikovanja: Že uvodoma smo navedli razloge, 
zaradi katerih smo težili k čim hitrejši opredelitvi novih uprav- 
Ijalcev-lastnikov v podjetju, zato je čas za lastinsko preobli- 
kovanje določen na 12 mesecev (8. člen). Izjemo, ki je pogo- 
jena s poslovanjem s tujim kapitalom, določa 34. člen. 
2. S Metode lastninjenja: Če poenostavimo, Zakon ponuja 
dve osnovni poti v olastninjenje družbenega kapitala. Prvo 
predstavlja prodaja podjetja ali sredstev podjetja, drugo pa 
razporeditev (prenos) delnic v sklade. V prvem primeru, ki ga 
določajo členi 14 - 17, smo poskušali najprej preprečiti, da bi 
se to zgodilo brez soglasja ali celo vednosti delavcev (sklep 
organa upravljanja na podlagi obvezne predhodne pisne sez- 
nanitve vseh zaposlenih, objava sklepa v Uradnem listu, 
soglasje agencije) in zahtevali obvezno vrednotenje podjetja. 
Zakon izključuje možnost, da bi se za to prodajo odločila 
vlada samo (kot so to predlagali nekateri prejšnji koncepti), 
obenem pa določa soodgovornost vlade za tako odločitev, če 
gre za večja podjetja oz. vrednost nad 10 mio DEM (17. člen) 

Zaradi vsega tega mislimo, da se bodo podjetja pogosteje 
odločala za drugo pot, ki jo predstavljajo naslednje etape: 

- interna prodaja delnic (s popustom 90%) zaposlenim in 
tistim, ki so se iz podjetja upokojili v zadnjih petih letih (10. 
člen) 

- prenos delnic na sklade: (9. člen): 10% na Slovenski 
odškodninski, 10% na Slovenski pokojninski sklad in 20% na 
Sklad: ta bo te delnice (in tiste, ki preostanejo v interni prodaji 
po 10. členu) prenesel v privatizacijske sklade najkasneje 
v treh mesecih po njihovi ustanovitvi (26. člen). 

- odločitev za dodatni delavski odkup (čl. 11, 12, 13) 

- prodaja delnic oz. njihov prenos kot navadnih ali prednost- 
nih participativnih delnic na Sklad (20. člen) 
Ker bo ta pot verjetno največkrat izbrana, je prav, da jo 
opišemo podrobneje. 

Začne se z odločitvijo podjetja oz. s tem, da organ upravljanja 
v roku 6 mesecev po uveljavitvi zakona sprejme program 
preoblikovanja in ga nato v 30 dneh objavi v Ur. I. RS. Pri tem 
se podjetje samo odloči. Za vrsto interne prodaje - za line- 
arno, kjer vsi zaposleni lahko odkupijo enako vrednost delnic 
- do 20% torej oz. do 300.000 SLT na zaposlenega in upravi- 
čenega upokojenca ali pa za nelinearno, pri čemer mora 
upoštevati kriterije delovne dobe in višine plače, razmerje 
med najvišjim in najnižjim deležem pa ne sme preseči raz- 
merja 5:1. Podjetje se tudi samo odloči, kako bo organiziralo 
to prodajo oz. vplačilo: oblike vplačil so določene v 19. členu, 
podjetje pa se lahko odloči za vplačevanje po obrokih, pri 
čemer naj bi bili vsi obroki vplačani do vpisa podjetja v regi- 
ster, torej v 12 mesecih po uveljavitvi zakona. 

Delavec lahko pisno odkloni nakup teh delnic in si v tem 
primeru pridobi pravico za nakup delnic privatizacijskih skla- 
dov (investicijskih družb). 

2. 6. Delavski odkup (dokup delnic) podjetja: Zakon določa 
pogoje, da zaposleni v podjetju in upokojenci podjetja (11. 
člen) odkupijo tudi tisti del delnic, ki so sicer namenjene 
prosti prodaji (40%) oz., če kupcev ni, prenosu v Sklad. V tem 
primeru sklenejo s Skladom posebno pogodbo, v kateri opre- 
dele število delnic, ki jih bodo odkupili v posameznem od 
naslednjih 5 let ter vrednost teh delnic, pri čemer je razum- 
ljivo, da je upravljalski delež teh delnic določen vnaprej, ne 
glede na njihovo odkupno ceno. Pri tem zakon zaposlenim 
daje posebne olajšave: vrednost delnic ni tržna, temveč fiksna 
in delnice dajejo Skladu pravico le na fiksno dividendo (2%, 
21. člen) ter soodločanje o statusnih spremembah v podjetju 
(21. člen, 6 alineja) saj so delnice prednostne, ne pa tudi 
participativne (11. člen). Tako lahko podjetje oz. zaposleni 
sorazmerni del dobička namenijo za odkup teh delnic. Da to 
ne bi bila odločitev ožjega vodstva, mora v ??? delavskega 
odkupa sodelovati vsaj tretjina zaposlenih. 

2. 7. Državljanske delnice: Zakon spoštuje načelo, da so 
k razvoju slovenskega gospodarstva, ki se lastnini s tem 
zakonom, prispevali tudi tisti, ki niso neposredno v njem 
zaposleni - torej državljani. Zato jim omogoča, da pod ena- 
kimi pogoji kot zaposleni, torej z 90% popustom, kupijo del- 
nice podjetij. Ker pa ni smiselno, da se sproži konflikt, delnice 
katerega podjetja bo kdo kupil, saj ni mogoče zagotoviti 
enake pravice vsem, zakon ponuja posredno rešitev, ki je 
v svetu splošno poznana: investicijske družbe oz. privatizacij- 
ske sklade. Njihov nastanek in funkcioniranje bo določil pose- 
ben zakon, princip pa je naslednji: ti skladi, ki nastanejo na 
podlagi vladne koncesije, dobijo ustrezen delež delnic vseh 
podjetij. Za to vrednost izdajo Investicijske družbe pa nato kot 
dobri gospodarji upravljajo z delnicami podjetij in poslujejo 
kot delniške družbe. 

2. 8. Vrste delnic in upravljanje: Zakon pozna dve oziroma tri 
vrste delnic: navadne in prednostne. Navadne delnice dobijo 
zaposleni v internem nakupu ter Odškodninski, Pokojninski in 
privatizacijski skladi. Te delnice dajejo potno sorazmerno 
pravico na upravljanje in del dobička. Zakon pa podjetjem 
dopušča možnost, da na Sklad (ki dejansko zastopa državo) 
lahko prenesejo tudi prednostne delnice (20. člen): ker so te 
obenem participativne (21 člen) to pomeni, da je v tem pri- 
meru kapital, katerega lastnik je Sklad, za 2% dražji, ima pa 
zato Sklad manjše soupravne pravice. Kot tretjo možnost pa 
zakon ponuja rešitev za delnice, ki jih zajema program oz. 
pogodba o delavskem odkupu: v tem primeru so delnice 
prednostne, ne pa participativne. 

2. 9. Kupnina: Zakon predvideva tri vrste kupnine: najprej 
tisto, ki jo vplačajo zaposleni in upokojenci podjetja v inter- 
nem nakupu delnic (10. člen): ta ostane v podjetju. Kupnina, 
ki jo vplačajo državljani za nakup delnic investicijskih družb 
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oz. privatizacijskih skladov, ostane v teh družbah. (29. člen) 
Kupnino iz delavskega odkupa oz. kupnino od prodaje delnic, 
namenjenih prosti prodaji, pa dobi sklad; ta sorazmeren del 
kupnine, če je pridobljena od prodaje podjetja ali sredstev 
podjetja prenese pokojninskemu oz. odškodninskemu 
skladu, sicer pa jo bo na podlagi posebnega zakona (24. člen) 
uporabil za naslednje namene: za sanacijo bank in gospodar- 
stva, za spodbujanje in kreditiranje izvoza, za tehnološke 
razvojne projekte, za ekološke investicije, za razvoj malega 
gospodarstva ter za investicije v javni sektor gospodarstva. 

2. 10. Agencija: Agencija Republike Slovenije za privatizacijo 
ima v Zakonu opredeljene tri vloge: 

- da usposobi ocenjevalce vrednosti podjetij ter jim podeli 
ustrezne licence (15 člen) 

- da spremlja procese lastninskega preoblikovanja, daje 
metodološke napotke (npr. kot obvezna navodila o načinu 
izvedbe o prodaji podjetij - 14. člen) oz. soglasja o pravni 
korektnosti izbranega načina lastninjenja ter nazadnje izda 
soglasje preoblikovanemu podjetju za vpis v register (8. člen) 

- da intervenira, če podjetje ne sproži pravočasno postopkov 
lastninskega preoblikovanja in sama izbere in izvede posto- 
pek preoblikovanja (8. člen) 

3. Usklajevanje sedanjega stanja z zakonom 

Nekatera podjetja so pričela z lastninjenjem že na podlagi 
zveznega zakona o podjetjih (■>Markovičevega zakona«), ki je 
spodbujal knjigovodske rešitve. Ta zakon predvideva uskladi- 
tev tega stanja tako, da ne dezavuira postopkov, če so bili 
izvedeni po (takrat) veljavnih predpisih. (40. člen) 

SKLEPI 
Odbora za kreditno monetarni sistem in politiko ob obravnavi tekočih denarnih 
gibanj     

Odbor Skupščine Republike Slovenije za kreditno monetarni 
sistem in politiko je na 29. seji, dne 7. 4. 1992, obravnaval 
tekoča denarna gibanja ter sprejel naslednje sklepe: 

1. Odbor podpira restriktivno naravnanost denarne politike 
Banke Slovenije ter usmeritev, da se primarna emisija izvaja 
praktično samo na podlagi prodaje deviznih sredstev s strani 
bank Banki Slovenije. Takšen način dejanja primarnega 
denarja v obtok omogoča povečevanje deviznih rezerv. 

2. Odbor podpira politiko Banke Slovenije glede obvezne 
rezerve bank in hranilnic. Ta politika je skladna z usmeritvami 

odbora iz prejšnjih sej. Odbor podpira tudi enotno obravnavo 
denarnih subjektov glede izločanja obvezne rezerve skladno 
z obstoječo zakonodajo. 

3. Odbor meni, da je potrebno čimprefpripraviti zakonodajo 
s področja hranilnic in zavarovalništva ter predlaga Vladi 
Republike Slovenije, da pospeši pripravo ustreznih zakonov. 

4. Odbor podpira stališče, da je potrebno urediti z zakonom 
tudi področje obrestnih mer na splošno (takšno zahtevo so 
tudi že sprejeli zbori Skupščine Republike Slovenije). Pred 
tem naj se o politiki obrestnih mer poskuša še doseči dogovor 
z bankami. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

MNENJE 
Komisije za notranjo politiko k poslanskemu vprašanju dr. Leva Krefta o upokojenih 
oficirjih, ki že dalj časa žive v Sloveniji in so zaprosili za sprejem v državljanstvo 
Republike Slovenije, upokojeni pa so bili konec lanskega leta 

Poslanec Družbenopolitičnega zbora dr. Lev Kreft je nave- 
deno vprašanje v pisni obliki postavil na seji Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine Republike Slovenije, dne 4. 3. 1992. 
V njem je tudi predlagal, da ga obravnava in zavzema do 
problematike svoje stališče Komisija za notranjo politiko. Na 
podlagi navedenega in posredovanega pisnega odgovora 
Ministrstva za notranje zadeve (z dne 31. 3. 1992) je komisija 
na svoji seji dne 14. 4. 1992 to problematiko obravnavala. 

Predstavnik Ministrstva za notranje zadeve je uvodoma, ob še 
dodatni ustni obrazložitvi pisnega odgovora resornega 
organa, osvetlil še nekatera spremljajoča dejstva, ki so tesno 
povezana z nastalo situacijo v zvezi s tem občutljivim vpraša- 
njem. Gre predvsem za naslednje: 

- pri reševanju te problematike v zvezi z nastalo situacijo oz. 

z vračanjem - prestopom meje upokojenih oficirjev bivše 
JLA, ki občasno potujejo v Beograd po pokojnine in imajo 
stalno prebivališče v Sloveniji, je prišlo do kolizije med javno- 
varnostnim interesom in pravno ureditvijo (81. člena zakona 
o tujcih, 40. člen zakona o državljanstvu Republike Slovenije); 
- v dani situaciji je tudi nujna in nedvomno potrebna 
ustrezna pravna razlaga zakonskih določb, ki se neposredno 
ali posredno nanašajo na obravnavano problematiko; 

- paket osamosvojitvenih zakonov je bil sprejet mesec dni 
pred agresijo, kar pomeni, da se takrat takšne situacije kot je 
potem nastala, ni pričakovalo; 

- ne glede na pojave oz. probleme na katere se nanaša 
poslansko vprašanje, je treba poudariti, da pri tem nikakor ne 
gre za primer večjih razsežnosti; 
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- zaradi varnostnega interesa državljanov in države Slove- 
nije so organi, pristojni za nadzor državne meje vzpostavili 
takšen nadzorni sistem na meji, ki tej populaciji ne dovoljuje 
nekontroliranega prihoda in odhoda. V tem kontekstu sta bila 
odločujoča zlasti poziv Predsedstva Republike Slovenije pri- 
padnikom JLA, naj zapustijo svoje enote (z dne 27. 6. 1991) in 
odlok o izplačevanju vojaških pokojnin (sprejet v oktobru 
1991), s katerim je Vlada Republike Slovenije zagotovila izpla- 
čevanje pokojnin vsem vojaškim zavarovancem slovenskega 
državljanstva in drugim upravičencem, ki imajo stalno prebi- 
vališče v Republiki Sloveniji, najpozneje od 26. 6.1991 dalje in 
ki so te pravice uveljavili najpozneje do 18. 7. 1991. 

Problem je nastal, ko se je vojska konsolidirala in so si oficirji 
zaželeli prihajati domov. V začetni fazi je bil pri tem prisoten 
tudi velik pritisk javnosti, še zlasti tam, kjer je bila ta popula- 
cija najpogosteje stacionirana. Gotovo pa ne gre pri tem 
prezreti dejstva (kar je potrdila tudi Vlada Republike Slovenije 
v svojem mnenju oz. stališču z dne 9. 1. 1992 glede instituta 
»dejanskega življenja v Sloveniji« iz 40. člena zakona o držav- 
ljanstvu Republike Slovenije), da se odsotnost vojaških oseb, 
ki so odšle iz Republike Slovenije, kljub pozivu Predsedstva 
Republike Slovenije z dne 27. 6. 1991, ne šteje za upravičeno 
odsotnost. 

Spiski oziroma seznami ljudi, ki se jih ne sme spustiti v Slove- 
nijo oziroma, ki jih je treba na meji preveriti, dejansko obsta- 
jajo, vendar z njimi nima opraviti varnostno-informativna 
služba, temveč običajna policija in so zgolj indikativno sred- 
stvo, da se lahko ugotovi določeno zadevo. Dejstvo pa je, da 
se obravnavajo zadeve od primera do primera in končno - za 
vsako zavrnitev obstaja tudi pravno varstvo. 

Komisija se je načelno strinjala z odgovorom Ministrstva za 
notranje zadeve. V nadaljevanju obširne razprave pa je bila, za 
razjasnitev izražena še vrsta mnenj, pripomb in predlogov 
nastalih dilem in spornih vprašanj. V Skupščini Republike 
Slovenije smo sprejeli vrsto osamosvojitvenih zakonov tako, 
da je bilo po zakonodajno-pravni plati narejeno vse, kar je 
potrebno, da se zadeve na tem področju lahko urejajo. Prevla- 
dalo je tudi stališče, da osamosvojitvenih zakonov ni treba 
spreminjati, temveč je treba le dosledno izvajati tisto, kar je 
v njih zapisano. Kot izgleda, tečejo tudi stvari - vsaj v večini 
primerov - povsem normalno, dvomljivih je le nekaj prime- 
rov. Prav tako ne gre presegati izven organov, ki so določeni 
za pravni red in nadzor na tem področju. Hkrati pa je bilo 
poudarjeno, da je treba odkloniti morebitna razmišljanja, da 

je krivda kolektivna; ta je vedno individualna, zato naj se 
dokazuje na konkretnem primeru. Za vse nejasnosti in pro- 
bleme, ki nastajajo na tem področju, je treba zahtevati odgo- 
vornost ter ravnati povsod enako korektno in o tem seznanjati 
javnost. 

V nadaljevanju razprave je tekla beseda predvsem o vprašanju 
konkretnih posameznih situacij, ki so nastale po agresiji na 
Slovenijo. Nedvomno je minula vojna pustila posledice. Mar- 
sikdo je v tistih kritičnih časih tehtal oziroma špekuliral, kako 
in na kateri strani bo bolje premagoval nastalo stanje. O tem 
so tudi krožile različne informacije. V zvezi z obravnavano 
problematiko je treba reči, da so temu neizbežno sledile tudi 
osebne ali družinske tragedije, saj so bile prizadete praktično 
cele družine. Čeprav je to problem na osebni ravni, otroci 
oziroma ostali družinski člani vendarle niso krivi za dejanja 
odraslih oz. staršev, zato bi bilo treba ločiti družinske člane 
od tistih, ki so se polno odgovorno odločali za določeno 
situacijo. V tem smislu je bilo tudi poudarjeno, da je treba 
imeti, pri dajanju državljanstva ali možnosti bivanja v Sloveniji 
ljudem, ki so izrazito odklanjali kooperativnost in celo še 
sodelovali v vojni s Hrvaško in sedaj z Bosno in Hercegovino 
v vidu dejstvo, da to še zdaleč niso nobeni lojalni državljani. 

Zaradi navedenega in spričo zelo različnih situacij je 
potrebno sporne zadeve pozorno raziskati in resno proučiti 
ter vsak primer posebej obdelati in ugotoviti vse razloge in 
argumente za nastalo situacijo ter o tem seznaniti javnost. Na 
ta način bi tudi lažje in uspešneje preprečevali, da ne bo kdo 
po krivici šikaniran pred javnostjo ali pa obratno - da bo po 
krivici užival bonitete v Sloveniji. 

Ob zaključku razprave je komisija izoblikovala naslednji 
sklep: 

1. Komisija Skupščine Republike Slovenije za notranjo poli- 
tiko ugotavlja, da ni potrebe po spremembi obstoječe zakono- 
daje, ki ureja obravnavano problematiko v okviru paketa osa- 
mosvojitvenih zakonov. 

2. Glede na različnost situacij, ki so nastale po agresiji na 
Slovenijo, naj se rešujejo sporne zadeve od primera do pri- 
mera. 

3. Ustrezni resorni organ oziroma Ministrstvo za notranje 
zadeve naj pripravi o tej problematiki ustrezno gradivo v obliki 
splošne informacije, v kateri bodo dani tudi odgovori na 
sporna vprašanja in s tem seznani javnost. 
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VPRAŠANJA POSLANCEV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Kdaj bo narejena analiza delovanja sodišč zdru- 
ženega dela? 

DARJA LAVTIŽAR BEBLER, poslanka v Družbenopolitičnem 
zboru, je vprašala, kdaj namerava Ministrstvo za pravosodje 
in upravo uresničiti sklep družbenopolitičnega zbora Skupš- 
čine Republike Slovenije, s katerim je temu ministrstvu 
naloženo, da pripravi celovito analizo stanja pri zagotavlja- 
nju pravnega varstva delavcev in zaposlenih pred sodišči 
združenega dela in drugimi sodišči. 

Na navedena vprašanja Vlada Republike Slovenije odgovarja 
naslednje: 
Družbenopolitični zbor Skupščine Republike Slovenije je 
sklep, na katerega opozarja poslanka, sprejel na 23. seji, 10. 9. 
1991. O načinu uresničitve navedenega sklepa je vlada obve- 
stila skupščino v poročilu o uresničevanju sklepov zborov 
skupščine, v katerem je pojasnjeno, da bo analiza delovanja 
sodišč združenega dela predložena v celovitem poročilu 
o stanju v sodstvu. Analize stanja v posameznih delih sodstva, 
ki so podlaga za izdelavo takega poročila, so bile v pravosod- 
nem ministrstvu že narejene. Vendar je bilo ob tem zaradi^ 
sprejetja nove ustave, ki za sodstvo zahteva popolnoma novo" 
zakonsko ureditev, ocenjeno, da je utemeljeno poročilo o sta- 
nju v sodstvu predložiti Skupščini Republike Slovenije 
v obravnavo skupaj (oziroma kot njegov sestavni del) z zakon- 
sko zasnovo ureditve sodišč in položaja sodnika, kot jih 
zahteva nova ustava. Navedeno je v pripravi. 

Ker pa je za pripravo sistemske zakonodaje v sodstvu potre- 
ben določen čas, bo ravno zaradi stanja delovnopravnega 
sodstva Vlada Republike Slovenije predložila Skupščini 
Republike Slovenije zakon o delovnih in socialnih sodišč še 
pred predložitvijo druge sistemske zakonodaje. 

Stanje na navedenem področju ni zadovoljivo, kar je posle- 
dica na eni strani neugodnih gospodarskih razmer, ki se 
značilno kažejo v tem delu sodstva, in neustrezne zakonske 
ureditve sodnega varstva na tem področju, ki je imelo svoj 
temelj v ustavi iz leta 1974. 

Prvi navedeni vzrok za tako stanje se kaže predvsem v tem, da 
se sodišča v zadnjem času srečujejo s precejšnjo rastjo pri- 
pada novih delovnih sporov in še posebej zadev zaradi odpo- 
vedi delovnega razmerja, ki skupaj s še nekaterimi drugimi 
vzroki (nepopolna kadrovska zasedba, neurejeno procesno 
pravo in drugi) povzročajo bistveno rast zaostankov pri delu 
sodišča. Ti so v preteklem letu že presegli enoletni pripad 
zadev. 

Obstoječa zakonska ureditev je v celoti izhajala iz ustavno 
določene dvojnosti v sodstvu. Prejšnja ustava sodišč združe- 
nega dela ni uvrščala med organe državne oblasti, ampak 
v posebno vrsto organov - samoupravnih sodišč - čeprav je 
danes mogoče ugotoviti, da so ta sodišča v vsem času svo- 
jega obstoja opravljala predvsem funkcijo specializiranih 
sodišč za delovne spore. Odraz zakonske (ustavne) ureditve je 
zlasti nezmožnost zagotovitve izvršljivosti nekaterih odločb 
teh sodišč, neustrezna in neobstoječa (npr. postopek za reše- 
vanje kolektivnih delovnih sporov) postopkovna ureditev ne 
omogoča učinkovitega izvrševanja sodne funkcije ipd. Zaradi 
nedorečenosti glede nadaljnje organiziranosti sodišč združe- 
nega dela ni bila mogoča ustrezna kadrovska sodniška popol- 
nitev, kar vse je še dodatno vplivalo, da se večajo zaostanki pri 
delu, namesto da bi se delovni spori hitro reševali. 

Zaradi navedenih razlogov bo Vlada Republike Slovenije 

v naslednjem trimesečju skupaj s podrobnejšo oceno stanja 
na tem področju predložila v obravnavo zakon, s katerim bo 
predlagala ureditev delovnih in socialnih sodišč kot posebnih 
specializiranih sodišč, predlagala bo tudi ureditev postopka 
za reševanje teh sporov ter ustrezno prehodno ureditev. Ob 
tem bo vlada predlagala tudi zasnovo bodoče organiziranosti 
celotnega sodstva, saj je vprašanje specializiranih delovnih 
sodišč - da ali ne in če, katera in v kakšni obliki - eno od 
vprašanj, ki zadeva celotno organizacijo sodstva. Hkrati bo 
vlada predlagala, da se za sodnike teh sodišč začasno do 
sprejema zakona, ki bo urejal izvajanje sodniškega poklica (ta 
ureditev pa mora biti enotna, ne glede na to, ali bomo imeli 
sodnike specializiranih ali splošnih sodišč) vzpostavi režim, ki 
je uzakonjen v sedanjem t. i. rednem sodstvu. 

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

Kako bo s pokojninami za čas prisilnega dela 

DARJA LAVTIŽAR BEBLER, poslanka v Družbenopolitičnem 
zboru, je podala naslednje delegatsko vprašanje: 

»Ob obravnavi osnutka zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju, smo nekateri poslanci predlagali, da bi 
se že v ta zakon vključile določbe, ki bi se nanašale na 
priznanje pokojninske dobe tistim osebam, kl sa bile na 
prisilnem delu oziroma t.l. družbeno koristnem delu. Takrat 
je bilo rečeno, da ta problematika ne sodi v zakon o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju, ker jo je treba še 
temeljito preučiti in da bo Vlada predlagala sprejetje poseb- 
nega zakona. Predlog se je takrat nanašal na tisto proble- 
matiko, ki je v zvezi s prestajanjem zaporne kazni, kadar so 
bili obsojenci obsojeni zlasti na politična kazniva dejanja 
verbalne narave. 

Zdaj, ko smo ta zakon sprejeli, sprašujem Ministrstvo za 
delo, ali že pripravlja zakon, ki ga je obljubilo in kdaj lahko 
pričakujemo vsaj prve teze za izdajo tega zakona.« 

Na navedeno delegatsko vprašanje je Ministrstvo za delo dalo 
naslednja pojasnila: 

1. V 306. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju (Ur. I. RS, št. 12/92) je določeno, da se državljanom 
Republike Slovenije v pokojninsko dobo šteje čas, ki so ga 
zaradi političnih razlogov prebili v zaporih ali na prisilnem 
delu, oziroma jim je bila iz teh razlogov onemogočena zapo- 
slitev ali opravljanje samostojne dejavnosti. 

2. Iz navedene določbe je razvidno, da je Skupščina Repu- 
blike Slovenije že sprejela predlog, ki ga poslanka omenja 
v svojem delegatskem vprašanju. Odprto je ostalo le še vpra- 
šanje, ali se čas, ki ga je državljan prebil na prestajanju 
zaporne kazni, šteje v pokojninsko dobo v dvojnem trajanju, 
oziroma v dejanskem trajanju. To vprašanje bo nujno urediti 
v posebnem zakonu. 

3. Do sprejema posebnega zakona o vrednotenju obdobij, 
prebitih v zaporih, bo ta obdobja pri ugotavljanju pokojninske 
dobe možno upoštevati le v dejanskem trajanju. Pri dokazova- 
nju časa, ki so ga državljani iz političnih razlogov prebili 
v zaporih, na prisilnem delu, oziroma jim je bila iz teh razlogov 
onemogočena zaposlitev ali opravljanje samostojne dejavno- 
sti, se skladno z 253. členom Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, uporabljajo določbe Zakona 
o splošnem upravnem postopku, razen določb o dokazovanju 
s pričami. 

Glede na pomanjkljivo dokumentacijo o izvajanju tkim. druž- 
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benokoristnega dela in drugih oblik prisilnega dela, zlasti pa 
o obstoju političnih razlogov zaradi katerih je bila posamezni- 
kom onemogočena zaposlitev oziroma opravljanje samostoj- 
nih dejavnosti, bo dokazovanje navedenih obdobij težavno. 
Ta vprašanja bodo predvidoma rešena v zakonu o popravi 
krivic, ki so nastale zaradi kaznovalne zakonodaje v medvoj- 
nem in povojnem obdobju. Teze za pripravo tega zakona so 
že v obravnavi. Predvidoma bo v tem zakonu urejeno tudi 
vrednotenje časa, ki so ga državljani zaradi političnih razlo- 
gov prebili v zaporih, na prisilnem delu oziroma jim je bila iz 
teh razlogov onemogočena zaposlitev ali opravljanje samo- 
stojnih dejavnosti. 

Kakšnemu namenu bo služila stražarnica v Ta- 
marju? 

DARJA LAVTIŽAR BEBLER, poslanka v Družbenopolitičnem 
zboru, je pristojne vprašala za kaj se bo uporabljal objekt 
v Tamarju, ki je nekoč služil kot karavla za vojaške graničar- 
ske enote. Zanima jo ali bo še naprej ostal pod ingerenco 
obrambnega oziroma notranjega ministrstva in če je bilo 
tako odločeno, jo zanima, na osnovi katerih kriterijev? 

Poslanka Darja Lavtižar-Bebler je 25. 3. 1992 na nadaljeva- 
nju 35. seje družbenopolitičnega zbora Skupščine Repu- 
blike Slovenije postavila Vladi Republike Slovenije poslan- 
sko vprašanje, zakaj se namembnost stražnice v Tamarju ni 
spremenila. Domačinov ni nihče vprašal o prihodnji 
namembnosti stražnice, v javnosti pa krožijo govorice, da 
bo stražnica namenjena obrambni oziroma policijski dejav- 
nosti kljub sprejetju evropskih standardov in meril za varo- 
vanje državne meje. 

Vlada Republike Slovenija odgovarja naslednje: 
Na podlagi 9. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) je Republika Slovenija 
prevzela v upravljanje vse nepremičnine Jugoslovanske 
armade, ki jih na podlagi meril Vlade Republike Slovenije za 
upravljanje nepremičnin Jugoslovanske armade, ki so prešle 
na Republiko Slovenijo - Ministrstvo za obrambo, št. 8-12/ 
91-2/11-8 z dne 12. 11. 1991, upravlja Ministrstvo. za 
obrambo Republike Slovenije. 

V skladu z navedenimi merili je Ministrstvo za obrambo 
v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve opredelila 
okoli 35% prevzetih nepremičnin za obrambne in varnostne 
potrebe Republike Slovenije, preostale pa bodo v dogovoru 
z lokalnimi skupnostmi namenjene v civilne namene. 

Ob upoštevanju stališč Vlade Republike Slovenije, naj 
obrambne sile Republike Slovenije ne zasedajo nastanitvenih, 
skladiščnih, tehničnih in vzdrževalnih zmogljivosti v središčih 
naselij, je Ministrstvo za obrambo, kjer je bilo to mogoče, že 
uskladilo interese glede prihodnje namembnosti vojaških 
objektov z lokalnimi skupnostmi. 

Ministrstvo za obrambo je prevzelo 83 stražnic in drugih 
objektov, ki jih je Jugoslovanska armada uporabljala za nasta- 
nitev enot, ki so varovale mejo. Od teh bo 17 objektov uporab- 
ljalo Ministrstvo za notranje zadeve, ker je policija prevzela 
varovanje meje. Za Teritorialno obrambo Republike Slovenije 
bo namenjenih 12 objektov, nekateri samo začasno, dokler ne 
bodo zagotovljene potrebne zmogljivosti na perspektivnejših 
lokacijah. Nadalje je bilo v upravljanje prevzetih 23 objektov 
na obmejnem področju, ki jih je Jugoslovanska armada odda- 
jala v najem različnim uporabnikom, ter 59 opuščenih nekda- 
njih stražnic v razpadajočem stanju. 

Republika Slovenija je po svoji konfiguraciji srednje gorska in 
alpska država, kar pomeni, da je za uspešne obrambne aktiv- 
nosti ob upoštevanju določb Zakona o obrambi in zaščiti 
(Uradni list RS, št. 15/91) in Zakona o vojaških dolžnosti 
(Uradni list RS, št. 18/91) treba usposabljati pripadnike terito- 
rialne obrambe tudi v planinskih in visokogorskih ter še zlasti 
zimskih razmerah. 

Za uspešno usposabljanje v visokogorskih razmerah je Mini- 
strstvo za obrambo predvidelo že obstoječe objekte nekdanje 
Jugoslovanske armade v Bovcu, del vojašnice v Tolminu, 
stražnico v Tamarju, vojašnico na Pokljuki, stražnico Slatina 
in vojašnico v Bohinjski Beli. Taka namembnost navedenih 
objektov je večinoma že usklajena z občinami, na območju 
katerih so ti objekti. Njihova uporaba razen vojašnice 
v Bohinjski Beli bo občasna in ne posegala in ne bo motila 
dejavnosti TNP. Prav tako omenjena uporaba v ničemer ne 
vpliva na režim varovanja državne meje, saj Teritorialna 
obramba Republike Slovenije ne varuje državne meje že od 8. 
10. 1991, pač pa je to redna naloga policije. 

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

Ministrstvo za kulturo pa je na omenjeno vprašanje odgovo- 
rilo: 
Na poslansko pobudo in vprašanje ge. Darje Lavtižar Bebler 
glede namembnosti nekdanje stražnice JLA v Tamarju 
dajemo naslednji odgovor: 
Ministrstvo za kulturo je z dopisom št. 363-7/91 SP z dne 21. 
januarja 1992 predlagalo Ministrstvu za obrambo, naj bi voja- 
ških objektov na območju Triglavskega narodnega parka ne 
uporabljali več za vojaške namene, ampak naj bi dobili novo 
namembnost skladno s cilji narodnega parka. Na dopis od 
naslovnika do danes nismo dobili odgovora. 

Priložen je dopis obrambnemu ministrstvu in sicer: 
Bivša JLA je imela na območju Triglavskega narodnega parka 
dve stražnici (karavli) in sicer na območju Predela v Tamarju 
ter kasarno na Rudnem polju na Pokljuki. Slednji objekt 
z večjo in stalno vojaško posadko ter z vadiščnimi tereni za 
alpince je bil sporen že ob raširitvi Triglavskega narodnega 
parka leta 1981, ker je po mednarodnih priporočilih trajna 
vojaška prisotnost neskladna s cilji narodnega parka. V tistem 
času vprašanja ni bilo mogoče niti obravnavati, zato je čakalo 
na ugodno priliko, ki se je pokazala ob odhodu JLA iz Slove- 
nije lansko jesen. Na to vprašanje je štaba TO za Severno 
Primorsko in za Gorenjsko opozorila tudi uprava T riglavskega 
narodnega parka z dopisom št. 138, 149/1-1/91-VM dne 
5.avgusta 1991. 

Kot ministrstvo pristojno za področje naravne in kulturne 
dediščine predlagamo naslednje: 
1) Bivše stražnice JLA na ozemlju Triglavskega narodnega 
parka naj se ne uporabljajo za vojaške namene, ampak naj po 
ureditvi lastniških vprašanj bivše jugoslovanske vojske osta- 
nejo last Republike Slovenije s tem, da se namenijo Triglav- 
skemu narodnemu parku za naravnovarstvene, raziskovalne, 
vzgojne in izobraževalne namene. Začasno naj bi jih prevzela 
v upravljanje DO Triglavski narodni park na Bledu. 

2) Vojašnica na Rudnem polju naj ne bo več stacionarni 
vojaški objekt. Ostala naj bi v lasti Republike Slovenije. Po 
preveritvi njenih posledic na naravno okolje in po morebitnem 
saniranju neustreznih naprav naj bi jo vključili v stavbno 
infrastrukturo triglavskega narodnega parka z namemb- 
nostjo, ki bi bila skladna z vlogo Triglavskega narodnega 
parka. Služila bi lahko kot učno-vzgojni center za seznanjanje 
z življenjem v gorskem svetu, za vzgojne in raziskovalne 
tabore ter za usposabljanje za preživetje v divjini. Čeprav bi jo 
lahko uporabljala tudi Teritorialna obramba naj ne bi bila več 
niti vojaški niti stacionarni objekt. Prepričani smo, da za to 
tudi ni potrebe, saj ima slovenska vojska na voljo še bivši 
vojašnici alpincev v Bohinjski Beli in v Tolminu. 

Menimo, da je to v skladu s stališčem vlade do nepremičnin 
bivše JLA, zato prosimo, da preučite naš predlog in nas 
pritegnete k reševanju tega vprašanja. 

Je navajanje EMŠO v davčni napovedi res po- 
trebno? 

DARJA LAVTIŽAR BEBLER, poslanka v Družbenopolitičnem 
zboru, je 4. marca letos postavila ministru za finance vpra- 
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šanje, kje je našel zakonsko podlago za določila v odredbi 
o dostavi podatkov za odmero dohodnine in sicer, da je 
potrebno navesti tudi enotno matično številko občana. 

Ministrstvo za finance ji odgovarja: 

V zvezi s poslanskim vprašanjem, ki ga je postavila gospa 
Darja Lavtižar Bebler, v katerem sprašuje kje je našel minister 
za finance zakonsko podlago za določila odredbe o dostavi 
podatkov za odmero dohodnine, ki se nanašajo na enotno 
matično številko občana, pojasnjujemo: 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/90 in 
19/91) določa v 8. členu, da se osebni podatki smejo zbirati, 
obdelovati, shranjevati in posredovati samo za namene dolo- 
čenev zskonu 
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) v 90. 
členu predpisuje, da so dolžni podjetja in druge pravne 
osebe, služba družbenega knjigovodstva in organi družbeno- 
političnih skupnosti dati davčnemu organu na njegovo zah- 
tevo podatke, ki so potrebni za odmero in izterjavo davkov ter 
omogočiti vpogled v svoje poslovne knjige in evidence. 
Fizične osebe so dolžne na zahtevo davčnega organa dati 
podatke, s katerimi razpolagajo, če imajo ti podatki vpliv na 
njihovo davčno obveznost oziroma davčno obveznost drugih 
zavezancev, s katerimi so v poslovnih odnosih. 
Ker zakon o dohodnini določa, da so dolžni podjetja, druge 
pravne osebe, služba družbenega knjigovodstva, organi druž- 
benopolitičnih skupnosti in fizične osebe dati podatke, ki so 
potrebni za odmero davkov in imajo vpliv-na njihovo davčno 
obveznost, sodi med te podatke tudi podatek o enotni matični 
številki. Enotna matična številka je identifikacijski znak, ki 
omogoča kontrolo ali so davčne napovedi pravilno izpolnjene 
glede prijavljenih dohodkov in ali so davčni zavezanci pra- 
vilno uveljavljali svoje davčne olajšave. Glede na navedeno je 
enotna matična številka obvezno potrebna za odmero dohod- 
nine, ker se brez uporabe enotne identifikacijske številke ne 
more izpeljati postopka, v katerem se določi pravilna davčna 
obremenitev davkoplačevalcev. Pri tem je trba poudariti, da 
se EMŠO uporablja izključno za namene odmere davkov in 
drugih obveznosti in ne za kakšne druge namene. 

Zakaj ni podaljšan mandat republiškemu inšpek- 
torju za jedrsko varnost? 

  

Dr. STANKO BUSER, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, 
je 8. aprila letos ponovil svoje vprašanje o tem, kaj je 
ukrenila vlada, saj je naša država že četrti mesec brez 
republiškega inšpektorja za jedrsko varnost?! 

Dr. Stanko Buser je namreč že 20. februarja 1992 postavil 
naslednja vprašanja glede ponovnega imenovanja republi- 
škega Inšpektorja za jedrsko varnost in sicer: 

1. Ali lahko direktor Republiške uprave za jedrsko varnost 
kljub jasnemu določilu 17. člena zakona o delavcih in držav- 
nih organih (Uradni list RS, št. 15/90) odloča o mandatu 
trenutno edinega pristojnega in verificiranega republiškega 
inšpektorja za jedrsko varnost? 

2. Ali ne daje oziroma podaljšuje mandat republiškim 
inšpektorjem oziroma delavcem s posebnim pooblastili 
odgovorni minister s soglasjem vlade? 

3. Ali je direktor Republiške uprave za jedrsko varnost 
gospod mag. Miroslav Gregorič ravnal v skladu s predpisi in 
zakoni in ali je prekoračil svoja pooblastila pri nepodaljša- 
nju mandata republiškemu inšpektorju za jedrsko varnost? 

4. Kakšni so bili vsebinski in strokovni razlogi, da gospodu 
Mirku Kocuvanu, ki je star osemintrideset let in je uspešno 
opravljal naloge republiškega inšpektorja za jedrsko var- 
nost že od leta 1982, ni bil podaljšan mandat? 

5. Ali lahko in če sploh smeta delovati tako pomembna 
objekta kot sta Nuklearna elektrarna Krško in reaktor v Pod- 

gorici brez trenutno edinega pristojnega republiškega 
inšpektorja za jedrsko varnost? 

6. Kdo lahko sedaj opravlja redne tedenske in izredne 
inšpekcijske preglede Nuklearne elektrarne Krško! 

7. Ali lahko in sme te preglede opravljati direktor Republiške 
uprave za jedrsko varnost gospod mag. Miroslav Gregorič in 
ali ima za to potrebna pooblastila in strokovne verifikacije? 

8. Kaj je storila vlada, ki jo je dne 24. 1. 1992 gospod Mirko 
Kocuvan obvestil o zadevi pri zapletu nepodaljšanja njego- 
vega mandata za republiškega inšpektorja za jedrsko var- 
nost? 

9. Ali se vlada zaveda, kakšne so lahko posledice ob more- 
bitni hujši okvari v Nuklearni elektrarni Krško, ker je naša 
država že več kot mesec dni brez pristojnega inšpektorja za 
jedrsko varnost? 
Drugi republiški Inšpektor zajedrsko varnost je nameč tre- 
nutno še v fazi šolanja!« 

Na zastavljena vprašanja daje vlada Republike Slovenije 
naslednji odgovor: 
K 1: 
Direktor uprave za jedrsko varnost ne more odločati o imeno- 
vanju republiških inšpektorjev za jedrsko varnost. Za to je po 
17. členu zakona o delavcih v državnih organih pristojen 
minister v soglasju z Vlado Republike Slovenije. Republiška 
uprava za jedrsko varnost ni samostojen upravni organ, pač 
pa v sestavi Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora. 

K 2: 
Po 17. členu zakona o delavcih v državnih organih torej 
odloča o mandatu republiških inšpektorjev pristojni minister, 
s soglasjem Vlade Republike Slovenije. 43. člen zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih določa štiri letno 
mandatno dobo, določa pa tudi, da republiške inšpektorje 
imenuje in razrešuje funkcionar, ki vodi upravni organ, 
s soglasjem Vlade Republike Slovenije, če z zakonom ni 
drugače določeno. Do uveljavitve zakona o delavcih v držav- 
nih organih je zato republiške inšpektorje imenoval in razre- 
ševal direktor Republiške uprave za jedrsko varnost, s soglas- 
jem Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. 

K 3: 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je s 1. 1. 1988 
imenoval g. Mirka Kocuvana za pomočnika direktorja Repu- 
bliške uprave za jedrsko varnost. S 1. 1. 1988 je bil g. Mirko 
Kocuvan tudi imenovan za republiškega inšpektorja za jedr- 
sko varnost. Imenoval ga je takratni direktor Republiške 
uprave za jedrsko varnost, s soglasjem Izvršnega sveta Skupš- 
čine Republike Slovenije. 

G. Kocuvan je dejansko imenovan za pomočnika direktorja 
- vodjo inšpekcije in ima statut višjega upravnega delavca. Te 
delavce pa po 19. členu zakona o delavcih v državnih organih 
imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog predstojnika 
upravnega organa in niso podvrženi reelekciji. Mogoče jih je 
razrešiti iz krivdnih razlogov po posebej predpisanem po- 
stopku. 

Direktor Republiške uprave za jedrsko varnost mag. Miroslav 
Gregorlf je sklicujoč se na določbo 43. člena zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih in 6. člena pravil- 
nika o sistematizaciji del in nalog Republiške uprave za jedr- 
sko varnost dne 24. 12. 1991 pismeno obvestil g. Mirka Kocu- 
vana, da mu dne 31. 12. 1991 poteče mandat republiškega 
inšpektorja za jedrsko varnost, da mu hkrati preneha funkcija 
pomočnika direktorja in istočasno zahteval vrnitev izkaznice, 
s katero se izkazuje pooblastilo za opravljanje inšpekcijskih 
nalog. O predmetni zadevi je istega dne obvestil tudi Republi- 
ško upravo za kadre. 

Ker je g. Mirko Kocuvan dejansko višji upravni delavec, ki ima 
tudi posebna inšpekcijska pooblastila (kar je razvidno iz pra- 
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vilnika o sistematizaciji delovnih mest in odiocoe o plači), 
predlagani postopek za njegovo razrešitev ni bil v skladu 
z zakonom. Mag. Miroslav Gregorič v predmetni zadevi ni 
ravnal v skladu s predpisi, saj ni upošteval citiranih določb 
zakona o delavcih v državnih organih. Napačno je uporabil 
pravo, ali je pri tem prekoračil svoja pooblastila pa bo Vlada 
Republike Slovenije ugotovila v posebnem postopku. 

» 
K 4: 
Po 22. členu zakona o delavcih v državnih organih ugotavlja 
strokovnost in uspešnost višjih in drugih upravnih delavcev 
predstojnik upravnega organa, to je direktor republiške 
uprave za jedrsko varnost. V konkretnem primeru je direktor 
negativno ocenil strokovnost in uspešnost g. Mirka Kocu- 
vana. Ta ocena ni bila v pisni obliki posredovana, niti pristoj- 
nemu ministrstvu niti komisiji Vlade Republike Slovenije. 

K S in 6: 
Nuklearna elektrarna Krško in reaktor v Podgorici ne delujeta 
brez inšpekcijskega nadzora. 

Direktor Republiške uprave za jedrsko varnost je v okviru 
zakonskih pooblastil osebno odgovoren za vestno opravljanje 
svoje funkcije, za delo organa, ki ga vodi, ter za stanje na 
področju, za katero je organ ustanovljen. Direktor ima glede 
na svoj položaj pravico kot tudi dolžnost, da sam ali preko 
svoje strokovne službe izvaja med drugim tudi upravne in 
strokovne zadeve v zvezi z inšpekcijskim nadzorstvom nad 
delovanjem jedrskih objektov. Za takšno nadzorstvo ima tudi 
vse strokovne kvalifikacije. Pri tem ima g. Mirko Kocuvan, ki je 
pomočnik direktorja Republiške uprave za jedrsko varnost in 
je odgovoren za inšpekcijsko nadzorstvo, še vedno poobla- 
stilo za opravljanje inšepkcijskega nadzora, saj s tega delov- 
nega mesta ni bil razrešen. 

Upravni in tudi inšpekcijski nadzor se v zadnjih letih, zlasti po 
ustanovitvi Republiške uprave za jedrsko varnost bistveno 
krepi, saj se je število delavcev za opravljanje nalog na 
področju jedrske varnosti iz treh v letu 1985 povečalo na 6 leta 
1989 in 11 leta 1992. Na inšpekcijskih pregledih v NE Krško in 
raziskovalnem reaktorju TRIGA so velikokrat sodelovali stro- 
kovnjaki RUJV za posamezna področja, občasno pa tudi 
zunanji strokovnjaki iz fakultet in institutov. Posebno se funk- 
cija inšpekcijskega nadzora razširi med letnim remontom 
v NE Krško (tako bo tudi letos maja in junija), ko pooblaščene 
organizacije Elektroinstitut Milan Vidmar, Institut Jožef Šte- 
fan, Institut za metalne konstrukcije, Institut elektroprivrede 
Zagreb in druge, na lokaciji spremljajo izvajanje remontnih 
del po delovnih nalogih in prisostvujejo testiranju opreme in 
sistemov. 
V letu 1992 so bili redni inšpekcijski pregledi v Nuklearni 
elektrarni Krško opravljeni 17. 1., 29. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2. in 
28. 2. Redno inšpekcijo izvaja tudi mednarodna agencija za 
atomsko energijo - MAAE. V Nuklearni elektrarni Krško je 
bila od 24. 2. do 28. 2. 1992 inšpekcija MAAE za materialno 
bilanco jedrskega materiala, v raziskovalnem reaktorju TRIGA 
v Podgorici pa je od 2. do 6. 3.1992 bila misija MAAE INSARR 
za pregled in oceno varnosti raziskovalnega reaktorja TRIGA. 
V okviru strokovnega sodelovanja z1 italijanskim upravnim 
organom za jedrsko in radiološko varnost ENEA/DISP je 
Republiška uprava za jedrsko varnost od 20. do 24. 1. 1992 
izvedla skupni pregled jedrske in radiološke varnosti Nukle- 
arne elektrarne Krško z vidika organizacije, obratovanja, pro- 
jektiranja ter gradnje in varstva pred sevanji. Neodvisno od 
tega poteka neprekinjeni radiološki monitoring s kontrolnimi 
meritvami emisij in imisij, ki ga izvajajo pooblaščene institu- 
cije Inštituta Jožef Štefan, Zavoda za varstvo pri delu Inštituta 
Rudjer Boškovič in Inštituta za medicinska istraživanja. 

K 7: 
Zadeve, ki se nanašajo na inšpekcijsko nadzorstvo nad izvrše- 
vanjem zakonov, spadajo po tretjem odstavku 18. člena 
zakona o organizaciji in delovnem področju republiške 
uprave v delovno področje Republike uprave za jedrsko var- 
nost. Direktor Republiške uprave za jedrsko varnost ima glede 
na svoj položaj pravico kot tudi dolžnost, da sam ali preko 
svoje strokovne službe izvaja tudi upravne in strokovne 
zadeve v zvezi z inšpekcijskim nadzorstvom nad delovanjem 

jedrskih objektov. Glede na to lahko opravlja inšpekcijske 
preglede NE Krško. 

K 8: 
Kot že navedeno je g. Mirko Kocuvan še vedno pomočnik 
direktorja Republiške uprave za jedrsko varnost in ima še 
vedno pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzora na 
tem področju. 

K 9: 
Po oceni Vlade Republike Slovenije je nad obratovanjem 
Nuklearne elektrarne Krško zagotovljen ustrezen inšpekcijski 
nadzor. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije so odgovor pri- 
pravili Ministrstvo za zakonodajo, Ministrstvo za pravosodje 
in upravo in Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora. 

O posebnih pogojih za prodajo in uvoz tujih avto- 
mobilov ' 

VANE GOŠNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 18. 
marca 1992, vlado vprašal, ali so resnične informacije, da bo 
Vlada Republike Slovenje v kratkem sprejela uredbo 
o posebnih pogojih za prodajo in uvoz tujih avtomobilov? 

Na razpravah o zaščitni politiki in s tem v zvezi pripravo 
odloka o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza je Gospo- 
darska zbornica Slovenije predlagala, da je treba zagotoviti 
določeno zaščito naši avtomobilski industriji in industriji 
opreme, sklopov in delov za avtomobilsko industrijo. Pri tem 
naj bi se predvsem spodbudili tuji proizvajalci avtomobilov, 
da v svojo proizvodnjo vključujejo tudi domače proizvajalce 
delov, sklopov in opreme, in sicer z neposredno vezavo uvoza 
na realiziran izvoz. 

Ker trenutno ni mogoče vpeljati takšne zaščite avtomobilske 
industrije, kot jo poznajo razvite države (npr. Avstrija, Kanada, 
ES, itd.) je bil pripravljen predlog, da se za uvoz avtomobilov 
določi režim kontingentov. Nad kontingenti je bil možen uvoz 
vozil v vrednosti protidobav naše industrijske opreme in sklo- 
pov za avtomobilsko industrijo tujemu dobavitelju vozil. 

Vlada tega predloga v obliki posebne uredbe, ki bi določala 
pogoje uvoza avtomobilov in vezavo uvoza na izvoz preko 
kontingentov, ni sprejela. Vlada se je odločila za reševanje 
problematike na ta način, da je za uvoz vozil določila režim LB 
- prosto, s tem pa se ugodnosti tujim proizvajalcem avtomobi- 
lov, ki se oskrbujejo pri slovenski industriji, uredijo z necarin- 
skimi dajatvami. 

V skladu z navedeno opredelitvijo je v odloku o blagu, za 
katero se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne 
obremenitve uvoženega blaga v letu 1992 (Ur. I. RS, št. 16/92), 
predvidena nižja dajatev za uvoz vozil, ki bo vezan na protido- 
bave naše industrije tujemu dobavitelju vozil, kot je le-ta 
predvidena za uvoz preostalega blaga. S tem naj bi se zadržal 
interes tujega dobavitelja vozil za nakupe naše industrije 
opreme in sklopov za avtomibilsko industrijo. 

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

Nedopustna reklama cigaret 

VANE GOŠNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 18. 
marca 1992, je vladi zastavil vprašanje: V zadnjih tednih se 
v slovenskih časopisih in drugih sredstvih javnega obvešča- 
nja množično reklamirajo cigarete West. Glede na dejstvo, 
da v državi Sloveniji ni dovoljeno propagirati tobačnih izdel- 
kov, Vlado Republike Slovenije prosim, da mi pojasni, kdo in 
kako bi moral ob omenjenem pojavu ukrepati.« 
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Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 
V zvezi z vprašanjem g. Vaneta Gošnika, poslanca družbeno- 
političnega zbora Skupščine Republike Slovenije, kdo in kako 
bi moral ukrepati v zvezi z množičnim reklamiranjem cigaret 
West v zadnjih tednih v slovenskem časopisju in drugih sred- 
stvih javnega obveščanja, glede na to da je reklamiranje 
tovrstnih izdelkov v državi Sloveniji prepovedano, odgovar- 
jamo naslednje: 
Reklamiranje tobačnih izdelkov urejajo na območju Repu- 
blike Slovenije do sprejema ustrezne republiške zakonodaje, 
ki je že v zadnji fazi, zvezni zakon o zdravstveni neoporečnosti 
živil in predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 55/78, 88/ 
85), odlok o sredstvih javnega obveščanja, ki jim je prepove- 
dano reklamiranje alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov 
(Uradni list SFRJ, št. 24/79) in Odlok o načinu in pogojih, ob 
katerih je dovoljeno obveščati potrošnika o alkoholnih pija- 
čah in tobačnih izdelkih po sredstvih javnega obveščanja. 

Zakon o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne 
rabe v 15. členu prepoveduje reklamiranje alkoholnih pijač in 
tobačnih izdelkov po tisku, radiu, televiziji in drugih sredstvih 
javnega obveščanja, navedena odloka pa opredeljujeta način 
in pogoje obveščanja potrošnikov o tovrstnih izdelkih. To 
obveščanje je dovoljeno le v določenih primerih (sejmi, raz- 
stave), na določenih krajih, biti mora sočasno in enkratno, in 
to le o kakovosti in drugih lastnostih tovrstnih izdelkov. 

Proizvajalec cigaret West je z reklamiranjem svojih izdelkov 
kršil določila zakona in tudi odlokov, ukrepanje zoper te 
kršitve je v pristojnosti ministrstva za zdravstvo, družino in 
socialno varstvo oziroma občinskih sanitarnih inšpektoratov. 

• 
Tako je že Medobčinska uprava inšpekcijskih služb - Sani- 
tarna inšpekcija Ljubljana, vložila pri javnem tožilstvu Ljub- 
ljana dne 1/4-1992 ovadbo zoper Kinematografsko podjetje 
Ljubljana, Nazorjeva 4, zaradi reklamiranja cigaret West pred 
pričetkom kinematografskih predstav. Teče tudi zbiranje 
podatkov za vložitev ovadbe zoper izdajatelje časopisov in 
revij v Republiki Sloveniji, ki reklamirajo tobačne izdelke. 
Zoper RTV - Ljubljana, ki reklamira blagovno znamko West, 
ni bila mogoča vložitev ovadbe, saj v navedenem primeru ni 
šlo za izrecno reklamiranje cigaret. 

Dejavnosti zoper reklamiranje tobačnih izdelkov in alkoholnih 
pijač vodijo pristojne občinske inšpekcijske službe še v dru- 
gih občinah Republike Slovenije. 

Opozoriti bi želeli še na nujnost čimprejšnjega sprejema nove 
republiške zakonodaje, saj je višina zagroženih kazni po 
obstoječem zakonu minimalna (10-200 tolarjev), kar proizva- 
jalci tovrstnih izdelkov s pridom izkoriščajo, nadzorni organi 
pa so pri svojem delu nemočni. 

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

Kdaj bo na mejnih službah izvedena racionaliza- 
cija? '  

JANKO HALB, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
33. seji 4. marca 1992, postavil naslednje vprašanje: 

'Zakaj so na mejnih prehodih države Slovenije uslužbenci 
dveh ministrstev — policija z notranjega in carina s finanč- 
nega. Po videzu sodeč so vsaj na avstrijski strani mejnih 
prehodov uradniki v enakih uniformah oziroma samo po en 
v turnusu (na manjših prehodih) in opravljajo enako delo kot 
naša dva urednika dvojnih organov. 

Kdaj bo tukaj podvzeta racionalizacija in kdaj bo policija 
šela z meje?' 

Na navedeno poslansko vprašanje odgovarjamo naslednje: 

Po evropskih državah je nadzor nad osebami, prevoznimi 
sredstvi, stvarmi in blagom urejen zelo različno. 

Na slovenski državni meji opravljata v skladu s slovensko 
zakonodajo mejni nadzor dve temeljni nadzorni službi: 

a) policija, ki v skladu z Zakonom o nadzoru državne meje, 
Zakonom o tujcih in Zakonom o potnih listinah državljanov 
Republike Slovenije opravlja mejni nadzor na uradno odprtih 
mejnih prehodih in nadzor zunaj mejnih prehodov na kopnem 
in na morju. Policijski organi so pooblaščeni za tako imeno- 
vani varnostni nadzor pri vstopu in izstopu iz države; 

b) carina, ki opravlja nadzor nad blagom v blagovnem pro- 
metu, nad prevoznimi sredstvi, nad blagom, ki ga potniki 
prinašajo s seboj iz tujine ali ga iznašajo iz države, obraču- 
nava ustrezne davščine, opravlja devizni nadzor, obračunava 
cestno takso za vsa tuja vozila (razen za osebna) po posebnih 
dvostranskih sporazumih, opravlja fitopatološki in veterinar- 
ski nadzor (v prevenciji) v skladu z Zakonom o carinski službi 
in Carinskim zakonom ter na podlagi predpisov, s katerimi so 
opravila drugih organov prenesena na carinsko službo. 
Carinska služba nima pooblastil za varovanje državne meje 
zunaj mejnih prehodov niti na kopnem niti na morju. 
V državah, ki mejijo na Republiko Slovenijo so mejhni nad- 
zorni organi zelo različrro organizirani. 
Na meji z Republiko Italijo opravljajo mejni nadzor na mejnih 
prehodih najmanj tri državne službe z različnimi pristoj- 
nostmi. Na vsej je finančna straža v kombinaciji s karabinjerji 
ali pa v kombinaciji z mejno policijo. 

Na meji z Republiko Avstrijo mejni nadzor na mejhnih preho- 
dih opravlja Ministrstvo za finance s posebnimi nadzornimi 
enotami ZOLLVVACHE. V nadzor državne meje zunaj menjnih 
prehodov pa se neposredno vključujejo deželne žandarmerij- 
ske komande vključno z nižjimi izpostavami. Tako imenovani 
mejni nadzor torej opravljata dva različna državna organa. Na 
letališčih in železniških mejnih prehodih pa opravljajo mejni 
nadzor državni policijski organi. 

Na meji z Republiko Madžarsko opravljata mejni nadzor na 
mejnih prehodih dva organa: mejna policija in carina. Zunaj 
mejnih prehodov pa nadzor opravljajo posebne polvojaške 
policijske enote. 

Na meji z Republiko Hrvaško opravlja mejni nadzor poleg 
mejne policije tudi carina. Obe službi imata deljene pristojno- 
sti v zvezi z nadzorom nad osebami in blagom. 

Iz navedenega pregleda organiziranosti mejnih služb sosed- 
njih držav je razvidno, da na nobeni državni meji ne deluje 
izključno služba enega ministrstva oziroma enega organa, 
ampak najmanj dveh različnih organov. 

Zaradi konceptualne zasnove in delitve nalog, ki se nanašajo 
na varovanje državne meje Republike Slovenije, tudi v prihod- 
nje ni pričakovati reorganizacije v smeri ustanavljanja enotne 
službe na naši državni meji. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Ministr- 
stvom za finance in Republiško carinsko upravo. 

Kakšen je status Republike Slovenije v Svetu 
Evrope? 

Dr. LEV KREFT, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 11. 
marca letos vprašal: Na osnovi reklam v sredstvih množič- 
nega obveščanja in razposlanih vabil za jutrišnji pomemben 
dogodek, ko bo »Pharos Foundation« Ljubljani in Sloveniji 
prvič predstavila Svet Evrope v sliki in besedi, sprašujem 
Ministrstvo za zunanje zadeve, ali je Republika Slovenija 
postala gostja v Svetu Evrope neposredno, ali jo pri Svetu 
Evrope zastopa »Pharos Foundation«. 

Morda bi kazalo obvestiti skupščino tudi, ali je Republika 
Slovenije v »Pharos Foundation« polnopravna članica. 
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Ministrstvo za zunanje zadeve, Sektor za multilateralo, mu 
pojasnjuje: 
Republika Slovenija je pridobila status posebnega gosta 
v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope v skladu s Pravili 
postopka Parlamentarne skupščine Sveta Evrope in postop- 
kom za pridobitev statusa posebnega gosta v Parlamentarni 
skupščini Sveta Evrope, ki v 55. členu določa, da o prošnji 
države, ki jo podpiše predsednik nacionalnega parlamenta 
odloča Razširjeni biro Parlamentarne skupščine Sveta 
Evrope. 
Razširjeni biro Parlamentarne skupščine Sveta Evrope je 3. 
februarja 1992 soglasno ugodil prošnji Republike Slovenije, ki 
jo je podpisal predsednik slovenskega parlamenta, dr. France 
Bučar. Prošnja je bila pred tem pripravljena v Ministrstvu za 
zunanje zadeve, v Sektorju za multilateralo in posredovana 
Komisiji za mednarodne odnose Skupščine Republike Slove- 
nije. S tem so bili s Svetom Evrope vzpostavljeni uradni stiki 
na parlamentarni ravni. 

Fondacija PHAROS, ki je nevladna organizacija, se v delovno 
pristojnost Ministrstva za zunanje zadeve, ko gre za vzpostav- 
ljanje stikov z mednarodnimi organizacijami, ne vključuje. 

Fondacija PHAROS ni sodelovala in ni posredovala 
v postopku pridobitve statusa posebnega gosta Republike 
Slovenije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. 

Republika Slovenija ni članica Fondacije PHAROS. 

Svet Evrope je sprejel Fondacijo PHAROS med partnerje, ki 
sodelujejo pri uresničevanju programov Sveta Evrope in jo 
pooblastil za predstavitev Sveta Evrope v Sloveniji v času 
obiska visokih funkcionarjev Sveta Evrope v Ljubljani, 12. in 
13. marca 1992. 

Za medvladno sodelovanje s Svetom Evrope je pristojno Mini- 
strstvo za zunanje zadeve. Nevladne organizacije v Republiki 
Sloveniji se lahko v medvladno sodelovanje s Svetom Evrope 
vključijo samo s pooblastilom in v sodelovanju s pristojnim 
resorjem. 

O propagiranju blagovne znamke 

CIRIL KOLEŠNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
3. 3. 1992, na seji tega zbora, postavil naslednje vprašanje: 
»Kot kaže smo edina država, ki se je odločila, da v enem od 
številnih zakonov propagira blagovno znamko. V zakonu 
o prometnem davku je namreč zapisana blagovna znamka 
športnih copat superga. Zato sprašujem vodstvo skupščine 
In Vlado Republike Slovenije zakaj smo to storili, zakaj 
delamo razliko med proizvajalci športnih copat in ali to 
pomeni nelojalno konkurenco?« 

V zvezi z vprašanjem g. Cirila Kolešnika, poslanca družbeno- 
političnega zbora Skupščine Republike Slovenije, s katerim 
najprej ugotavlja, da smo edina država, ki se je odločila, da 
v enem izmed mnogoštevilnih zakonov (natančneje v zakonu 
o prometnem davku) propagira blagovno znamko športnih 
copat Superga, v nadaljevanju pa sprašuje, zakaj smo to 
storili, zakaj delamo razliko med proizvajalci športnih copat in 
ali to dejanje pomeni nelojalno konkurenco, odgovarjamo 
naslednje: 

Ker pomeni izraz superge splošno uporabljen izraz za športne 
copate, zlasti močnejše, priznava ga tudi Slovar slovanskega 
knjižnega jezika (IV.knjiga, stran 1012, Državna založba Slove- 
nije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti 1985), v tej 
besedni zvezi se uporablja tudi v točki 11 tarifne številke 
3 Zakona o prometnem davku (Uradni iist Republike Slove- 
nije, št. 4/92), v navedenem primeru ne gre za nelojalno 
konkurenco. S tem v zvezi so tudi druga vprašanja, ki jih 
postavlja g. Ciril Kolešnik v nadaljevanju svojega poslanskega 
vprašanja, brezpredmetna. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovorpripra- 
vilo Ministrstvo za trgovino. 

Kako zaščititi slovensko premoženje v Republiki 
Srbiji? 

BOŽO KUHARIČ, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
Vlado Republike Slovenije vprašal, kako namerava zaščititi 
premoženje slovenskega gospodarstva v Republiki Srbiji, 
saj je tamkajšnja vlada že sprejela uredbo o organiziranju 
delov podjetij, katerih sedež je bodisi v Republiki Sloveniji 
ali na Hrvaškem, kar pomeni nacionalizacijo slovenskega 
premoženja? 

V zvezi s vprašanjem Boža Kuhariča, poslanca družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine Republike Slovenije, o nacionaliza- 
ciji slovenskega premoženja v Republiki Srbiji vas obveš- 
čamo, da je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slove- 
nije poslalo 28. februrja 1992 Ministrstvu za zunanje zadeve 
Republike Srbije odločno protestno noto naslednje vsebine: 

.Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža 
spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Srbije 
in ga seznanja z odločnim protestom Vlade Republike Slove- 
nije v zvezi z Uredbo o organiziranju delov podjetja, katerega 
sedež je na teritoriju Republike Slovenije in Republike Hrva- 
ške, ki jo je Vlada Republike Srbije sprejela in objavila v Služ- 
benem glasniku št. 6 z dne 19. 2. 1992. 

S to uredbo Republika Srbija posega na lastninsko in sta- 
tusno področje slovenskih podjetij, kar pomeni popolno naci- 
onalizacijo slovenskega premoženja. S pravnega*stališča ta 
uredba ni konsistentna z zakonodajo, ki v Srbiji ureja podjet- 
ništvo, niti s splošnimi pravnimi načeli, ki so v svetu sprejeta 
in veljavna. Gre torej za politični ukrep, s katerim si Srbija 
poskuša zagotoviti določeno prednost pri delitvi premoženja 
v nekdanji Jugoslaviji in nedopusten poseg v lastninska in 
druga upravičenja pravnih oseb Republike Slovenije. 

Učinkovitih pravnih sredstev za zaščito slovenskega premože- 
nja tako v tem primeru ni mogoče uporabiti, saj je dosedanja 
praksa pokazala, da sodni postopki v večini primerov niso bili 
uspešni. 

Zaradi zaščite premoženja slovenskih podjetij Vlada Repu- 
blike Slovenije zahteva takojšnjo razveljavitev navedene 
uredbe. 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča 
to priložnost, da Ministrstvu za zunanje zadeve Republike 
Slovenije ponovi izraze svojega spoštovanja.' 

Obenem vas obveščamo, da je v pripravi popolnejša informa- 
cija, ki jo na zahtevo odbora Skupščine Republike Slovenije 
za gospodarske zadeve pripravlja Ministrstvo za trgovino. 

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

O izplačilu marčevskih učiteljskih plač v Celju 

JANEZ LAMPRET, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
8. 4. 1992 Ministrstvu za šolstvo in šport zastavil naslednje 
vprašanje: 

Učitelji osnovnih šol in drugi zaposleni v njih v občini Celje 
še do danes niso prejeli plač za mesec 1992. 

Kaj je vzrok za zamik izplačila plač v osnovnih šolah in zakaj 
to le v celjski občini! 

Prosim za takojšnji odgovor ter predlagam, da se zadeva 
temeljito razišče! 

Ministrstvo mu je odgovorilo: 
V zvezi z delegatskim vprašanjem Janeza Lampreta poslanca 
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v Družbenopolitičnem zboru, zakaj učitelji osnovnih šol 
v občini Celje še niso dobili plač za mesec marec, posredu- 
jemo naslednji odgovor: 
Ministrstvo za šolstvo in šport je Občini Celje nakazalo sred- 
stva za plače učiteljem in sicer dne: 
- 27. 3. 1992 - kot akontacijo v višini 72,6% februarske 
dvanajstine v znesku 22.024.518,00 SLT, s prošnjo, da kot 
akontacijo pošljejo tudi šolam, da lahko pripravijo akontacijo 
plač: 
- 3. 4. 1992 je bila nakazana razlika za obračun za mesec 
marec v višini 12.889.182,00 SLT; 

Skupaj nakazana sredstva so znašala 34.913.700,00 SLT. 

- 7. 4. 1992 pa so bila nakazana še sredstva za odpravnine 
delavcem v višini 909.596,00 SLT. 

O vsakem nakazilu in načinu izračuna je bila Občina Celje 
obveščena sproti po telefaksu. 

V razgovoru z gospo Damjano Jager, delavko na Sekretariatu 
za družbene dejavnosti Občine Celje, smo v Ministrstvu dobili 
informacijo, da se je občina dogovorila z ravnatelji šol, da 
bodo izplačila plač premaknili na 8. dan naslednjega meseca 
(v tem primeru na 8. april). S tem naj bi se izognili večkrat- 
nemu nakazovanju šolam in tudi stroškom v zvezi s tem. Šole 
pa bi lahko naenkrat in v celoti obračunale plače delavcem. 

Kdo je odgovoren za gradno in rušenje bunkerjev 
na slovensko-hrvaški meji? 

BORUT PAHOR, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
33. seji zbora, 4. marca 1992, postavil naslednje vprašanje: 

»Prosim, da Vlada predloži Skupščini natančno poročilo, in 
to čim prej, o odgovornosti za trošenje denarja davkoplače- 
valcev v zvezi z gradnjo In v zvezi z rušenjem bunkerjev ob 
meji s Hrvaško. Naj tore| odgovori na tri vprašanja: Kdo je 
odgovoren za to, koliko sredstev se je za to potrošilo In 
kakšne sankcija so predvidene za to?« 

Na vprašanja odgovarjamo naslednje: 

Ministrstvo za notranje zadeve je že v sredstvih javnega 
obveščanja pojasnjevalo okoliščine, ki so pripeljale do grad- 
nje bunkerjev na mejnih prehodih Petišovci in Gibina. 

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 
gradnjo mejnih prehodov na meji z Republiko Hrvaško. 
V skladu z Zakonom o nadzoru državne meje in tudi določilu 
začasna območja mejhnih prehodov, ki obsegajo .območje za 
opravljanja mejne kontrole ter neposredno okolico z objekti, 
ki so potrebni za smotrno in varno odvijanje prometa in mejne 
kontrole' (11. člen zakona). Gradnja ploščadi, cestnih prik- 
ljučkov in postavljanje delovnih objektov - kontejnerjev sta 
potekala v bistvu sočasno, ko je posamezni mejni prehod že 
moral delovati. Gradnjo ustrezne infrastrukture na mejnih 
prehodih je prevzela Republiška uprava za ceste. Na vseh 
mejnih prehodih z Republiko Hrvaško so kontejnerji, nikjer ni 
zidanega 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. Ministr- 
stvo 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 izstrelek, zato je Ministrstvo za notranje zadeve pro- 
jektantom predlagalo, naj se na vseh mejnih prehodih v zem- 
ljo vkopljejo navadne betonske cevi, ki bi bile najbolj enosta- 
ven zaklon ob ogroženosti policistov in drugih zaposlenih na 
mejnih prehodih. 

Takšni enostavni zakloni so bili narejeni na vseh mejnih 
prehodih, razen na mejnih prehodih Petišovci in Gibina. Za 
gradnjo zaklonov na teh dveh mejnih prehodih je Ministrstvo 
za notranje zadeve oziroma njegov oddelek v upravi skupnih 
služb, ki je pooblaščen za naložbe in gradnje 25/10-1992 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 Murska 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 pooblastil v zvezi z opravlja- 
njem dela dveh delavcev iz omenjenih služb. Zoper navedena 
delavca bo minister sprejel ukrepe v skladu s pooblastili, ki 
mu jih daje zakon, in pri tem upošteval dejanske okoliščine, 
ob katerih je do prekoračitve prišlo. Pri tem se bo upoštevalo 
dejstvo, da je gradnja teh zaklonov rezultat spleta okoliščin, ki 
se nanašajo na delo policistov med vojno na območju UNZ 
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 policiste, če bi bili ogroženi. Gradnja 
posameznega zaklona je po podatkih investitorja Republiške 
uprave za ceste stala 500.000,00 SLT. 

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

Kje je zakonska osnova za delovanje kulturnega 
ministrstva? 

TONE PERŠAK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
republiški vladi, predvsem pa njenemu predsedniku, posta- 
vil vprašanje o tem v skladu s katerimi zakoni ali drugimi 
akti deluje Ministrstvo za kulturo kadar se odloča npr. o raz- 
porejanju sredstev namenjenih za spodbujanje kulturnih 
dejavnosti, glede na to, da za svoje delovanje oziroma 
odločitve nimajo več zakonske osnove? 

Prejel je naslednji odgovor: 
Ministrstvo za kulturo kot resorni upravni organ predlaga 
v postopku sprejemanja proračuna Republike Slovenije 
v okviru sredstev, katerih obseg določi Vlada Republike Slo- 
venije na predlog Ministrstva za finance, notranjo globalno 
razdelitev teh sredstev po posameznih področjih. Glede na 
postopek sprejemanja Zakona o proračunu Republike Slove- 
nije, ki je relativno dolg in poteka ob mnogih zapletih ter ob 
realnem dejstvu pomanjkanja sredstev, do sprejema prora- 
čuna v republiški skupščini še ni jasno, s koliko sredstvi bo 
kultura razpolagala iz sredstev proračuna v naslednjem letu. 
S sprejemom proračuna pa Skupščina Republike Slovenije 
tudi sprejme globalni program financiranja kulturnih dejavno- 
sti, saj so s proračunom določeni nameni porabe sredstev po 
posameznih kulturnih dejavnostih. 

Še posebej pa je v kulturi s proračunom opredeljeno, kolikšna 
sredstva so namenjena za delovanje izvajalskih organizacij: 
muzejev, arhivov in zavodov za varstvo naravne in kulturne 
dediščine, in sicer specificirano po posameznih namenih: za 
osebne dohodke, amortizacijo, materialne stroške, prispevke 
in druge osebne prejemke. 

Naslednji del proračuna so dotacije kulturnim ustanovam, 
kjer se posamezne kulturne dejavnosti, ki so opredeljene 
v proračunu, financirajo za enake namene. 

Naložbe in spomeniško varstvene akcije so opredeljene že 
s srednjeročnim programom. 

Ministrstvo za kulturo predlaga globalno razdelitev sredstev 
za kulturo v skladu z dosedanjo politiko in usmeritvami, 
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sprejetimi z dolgoročnim planom Načrt razvoja kulturnih 
dejavnosti SRS v obdobju od leta 1986 do 2000, dopolnjen 
leta 1989. Ta plan je sprejela skupščina Kulturne skupnosti 
Slovenije in zavezuje tudi Vlado Republike Slovenije, saj je po 
12. členu Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 
IX do LXXXIX k ustavi Republike Slovenije (Ur. I. SRS, št. 32/ 
89) pravna naslednica Kulturne skupnosti Slovenije. 

Podroben načrt oz. program razdelitve sredstev posameznim 
uporabnikom - izvajalcem - in za katere namene, je možno 
dokončno izdelati šele takrat, ko je znan obseg sredstev, ki pa 
se določa s proračunom. Zahteva, da je treba republiški 
skupščini predložiti dokončen program financiranja kulturnih 
dejavnosti v sprejem še pred sprejemom proračuna, oziroma 
pogojevanje sprejema proračuna s tem, je torej neuresnič- 
Ijiva, razen seveda, če je na razpolago dovolj sredstev za 
financiranje vseh predloženih programov posameznih kultur- 
nih izvajalcev. 

Ministrstvo za kulturo upošteva pri svojem delu vse še 
veljavne predpise o kulturi, seveda ob upoštevanju sedanje 
situacije, tako da upošteva črko zakona tam, kjer je to 
mogoče, smisel predpisa pa tam, kjer je zakonska dikcija že 
zastarela. Tako še vedno velja tudi zakon o svobodni menjavi 
dela v kulturnih dejavnostih, saj je bila razveljavljena samo 
določba o obvezni ustanovitvi kulturnih skupnosti, v preosta- 
lem delu pa zakon še velja. 

Ministrstvo za kulturo torej deluje na podlagi omenjenega 
Ustavnega zakona in vseh drugih zakonov, ki vsebinsko ure- 
jajo kulturno dejavnost, pa tudi na podlagi zakonov o orgna- 
iziranosti, delovanju in pristojnostih državne uprave. 

Podrobna razdelitev sredstev pa se opravi po sprejemu repu- 
bliškega proračuna na podlagi meril, ki izhajajo iz omenje- 
nega planskega akta, kulturno političnih izhodišč ministra za 
kulturo dr. Andreja Capudra z delovnim naslovom Nekaj izho- 
dišč za kulturni razvoj, ki jih je potrdila Vlada Republike 
Slovenije, že obravnavala republiška skupščina in jih je eden 
od zborov tudi sprejel, ter ob upoštevanju mnenja strokovne 
kulturne javnosti, ki sodeluje pri izboru programov v ekspert- 
nih skupinah. 

Dodajamo, da se razdelitev sredstev v globalu ne razlikuje 
bistveno od predhodnih obdobij in sledi že prej uravnoteženi 
tektoniki razdelitve sredstev posameznim porabnikom repu- 
bliškega proračuna. 

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

Kako bo z lastninjenjem podjetij z mešanim kapi- 
talom? 

TONE PERŠAK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
pristojne vprašal, kako namerava Vlada Republike reševati 
oziroma kakšne postopke lastninjenja namerava predlagati 
v tistih primerih, kjer so podjetja ali deli podjetij v družbeni 
lastnini in so v sklopu tujih podjetij ali celo javnih podjetij iz 
drugih držav, nastala pa so z vlaganjem slovenskega kapi- 
tala? 

Na vprašanje g. Toneta Peršaka, kako namerava Vlada Repu- 
blike Slovenije reševati, oziroma kakšne postopke lastninje- 
nja namerava predlagati v primerih podjetij ali delov podjetij 
v družbeni lastnini, ki so nastali z vlaganji slovenskega kapi- 
tala, so pa v sklopu tujih podjetij oziroma celo v sklopu javnih 
(državnih) podjetij iz drugih držav posredujemo sledeči od- 
govor: 

V primerih lastninjenja podjetij ali delov podjetij, ki so v druž- 
beni lastnini in so nastali z vlaganjem slovenskega kapitala, 
so pa v sklopu tujih podjetij, bi v skladu z predvidenim 
predlogom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, 
takšno podjetje za lastninjenje potrebovalo soglasje Agencije 

za pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbuja- 
nja prenove podjetij. V kolikor bi v teku poslovanja takšnega 
podjetja prišlo do večjih vlaganj slovenskega kapitala, bi bilo 
seveda potrebno pri preoblikovanju zahtevati solastnino slo- 
venskih subjektov v takem podjetju. Solastnik bi v takem 
podjetju verjetno bil tisti slovenski subjekt, ki je denar vlagal, 
v kolikor pa bi ta sredstva spadala pod sredstva gospodarskih 
javnih služb, bi lastnik postala država. 

Po obstoječi zakonodaji lahko tuja podjetja v primeru, da 
menijo, da v premoženju njihovih poslovnih enot ni sloven- 
skega kapitala, ustanovijo s sredstvi teh poslovnih enot novo 
podjetje (tudi delniško družbo) v izključni lasti tujega 
podjetja, venda v takem primeru potrebujejo dovoljenje Mini- 
strstva za zunanje zadeve. 

Po tem principu se je tudi INA Kozina, na osnovi predhodnega 
dovoljenja Ministrstva za zunanje zadeve, registrirala kot 
INTERINA d.d. Ljubljana. 

V primeru lastninjenja INE - Kozine je Ministrstvo za planira- 
nje zbralo dodatne podatke in informacije, z namenom, da 
ugotovi, kako je potekalo »prelastninjenje«. V nadaljevanju 
odgovora posredujemo podatke, ki kažejo na organizacijske 
spremembe, postopek lastninjenja in spremembo lastništva. 

INA KOZINA Je bila poslovna enota INE ZAGREB. INA Indu- 
strija nafte ZAGREB je z vlogo dne 22. 10. 1991 zaprosila 
Ministrstvo za zunanje zadeve, Ljubljana za dovoljenje za 
ustanovitev lastnega podjetja v Republiki Sloveniji s firmo 
INTERINA d.d., Kozina in s sedežem v Kozini 37. b. 

Akt o ustanovitvi podjetja je sprejel edini ustanovitelj družbe 
oziroma upravni odbor firme INA-INDUSTRIJA NAFTE p.o., 
Zagreb. 

Dovoljenje Ministrstva za zunanje zadeve za ustanovitev 
podjetja je bilo izdano 24. 10. 1991. 

25. 10. 1991 je bila registrirana INTERINA trgovina s tekočim 
naftnim plinom in naftnimi derivati, d.d. Kozina na Temeljnem 
sodišču v Kopru. 

Z aktom o ustanovitvi INTERINE je INA prenesla vse svoje 
imetje, ki ga je imela na področju Slovenije na INTERINO. 

Lastnik sredstev je torej INA-INDUSTRIJA NAFTE p. o., Za- 
greb. 

Po vlogi za registrsko spremembo sedeža firme na Temeljno 
sodišče v Ljubljani, je bila s sklepom sodišča z dne 26. 2.1992 
registrirana firma kot INTERINA d.d. Ljubljana. 

INTERINA d.d. LJUBLJANA ima svoje enote v: Kozini, Trzinu, 
Lendavi, Izoli in Ljubljani. Predmet poslovanja je: prodaja 
nafte, naftnih derivatov, plina, petrokemijskih proizvodov in 
ostali poslovni angažmani. 

Ministrstvo za planiranje je zbralo še dodatne podatke o vlo- 
ženih slovenskih sredstvih v INO - Kozina. Poleg podatkov 
o sredstvih in namenski porabi le-teh navajamo še mnenje 
Ministrstva za energetiko o tem, čigava naj bi bila ta sredstva 
po postopku lastninjenja. 

Po podatkih Ministrstva za energetiko je bilo iz sredstev SIS 
za nafto in plin nakazano dne 20. 12. 1985 znesek v višini 
35.000.000 din v dobro računa INA Trgovina OOUR PLIN, 
namenjen za rekonstrukcijo polnilnice INA PLIN Kozina. 

Dne 6. 7. 1987 pa je bil iz istega vira sredstev nakazan znesek 
v višini 70.000.000 din v dobro računa INA TRGOVINA OOUR 
Zagreb, OOUR PLIN Zagreb. Nakazilo je bilo namenjeno za 
izgradnjo skladišča TNP Kozina. 

Če revaloriziramo zneska, znaša skupna vsota nakazil v DEM 
433.813 ali 22.688.420 SLT. 

Ministrstvo za energetiko ugotavlja, da so bila sredstva iz SIS 
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za nafto in plin nakazana z namenom izboljšati oskrbo upo- 
rabnikov s tekočim naftnim plinom v tem delu Slovenije. Po 
njihovi oceni bi bilo potrebno v postopku lastninjenja na 
osnovi vloženih sredstev uveljavljati delež Republike Slove- 
nije v takšnem podjetju, ne glede na to, da je le-to sestavni del 
tujega podjetja. 

Ministrstvo za planiranje je skušalo zbrati tudi podatke o sred- 
stvih, ki so jih za izgradnjo plinarne v Trzinu prispevali občani 
in delno občina Domžale. Občina Domžale nam točnih podat- 
kov ni uspela posredovati. V letu 1979 je bil sklenjen Samou- 
pravni sporazum o izgradnji plinarne Trzin. Sporazum so 
sklenili: Skupščina občine Domžale, Samoupravna interesna 
skupnost občine Domžale, Ina Plin n. sol. o OOUR Zagreb- 
Tozd Trgovina s plinom Kozina, Splošno gradbeno podjetje 
»Gorica« iz Nove Gorice in Krajevna skupnost Trzin. 

Predračunska vrednost investicije za izgradnjo celotne I. faze 
Plinarne Trzin je znašala v letu 1979 din 22.803.000. Iz navede- 
nega sporazuma lahko ugotovimo, da je znašala udeležba 
slovenskih udeležencev sporazuma za izgradnjo prve in 
druge etape I. faze 13.813.000 din ali 1.337.000 DEM ali 
69.925.000 SLT. 

Groba ocena skupnih vloženih slovenskih sredstev v INA- 
KOZINA bi bila torej: 1.770.813 DEM ali 92.613.000 SLT. 

V odgovoru na delegatsko vprašanje g. Peršaka Ministrstvo za 
pravosodje in upravo opozarja na 71. a. člen Zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o postopku za vpis v sodni 
register (Ur. I. SFRJ št. 17/90). 

Glede na to, da so bila v poslovno enoto INA KOZINA vložena 
sredstva slovenskih podjetij in državnih organov, ki jih tuji 
ustanovitelj ni prikazal, oziroma si jih je pri priglasitvi podjetja 
prisvojil, ima lastnik teh sredstev, če ne bi dosegel dogovora 
z ustanoviteljem o spremembi ustanovitvenega akta, ned- 
vomno pravni interes za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti 
vpisa v sodni register. Zato bodo pristojni organi pregledali 
ustanovitveni akt in storili vse, da bodo zaščitili vložena sred- 
stva slovenskih podjetij in državnih organov. 

Po podatkih, ki jih je objavil Gospodarski vestnik št. 11/92 
z dne 12. 3.1992, ima Slovenija v Hrvaški 1315 poslovnih enot 
podjetij, Hrvaška pa jih ima v Sloveniji le 375 (razmerje je torej 
3,5:1). Vrednost vloženih sredstev pa je verjetno v sorazmerju 
s podatki o številu poslovnih enot. 

Zato bomo omenjeni problem reševali tudi v okviru sporazum- 
nega urejanja meddržavnih odnosov med Republiko Slove- 
nijo in Republiko Hrvaško. 

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

Kako doseči ustrezno ceno kapitala? 

EMIL MILAN PINTAR, poslanec v Družbenopolitičnem 
zboru, je 8. aprila 1992, glede nato, da je cena kapitala 
v Sloveniji nenormalno visoka, kar duši gospodarstvo in tudi 
povzroča nelikvidnost in da banke pretežni del krivde za 
visoko ceno kapitala zvračajo na Banko Slovenije in njene 
zahteve po visokih obveznih rezervah, postavil tri vprašanja 
in sicer: 

1. Banki Slovenije: Kaj namerava storiti, da bi zmanjšala 
obresti komercialnih posojil komercialnih bank? 

2. Vladi: Kaj namerava storiti, da bi povečala likvidnost 
gospodarstva in zmanjšala ceno slovenskemu gospodar- 
stvu prepotrebnega kapitala? 

3. Kakšno je sodelovanje med Vlado in Banko Slovenije, da 
se lahko dogaja tako neusklajeno reagiranje oziroma reagi- 
ranje komercialnih bank v nasprotju z nacionalnimi interesi. 

Banka Slovenija mu je pripravila naslednji odgovor: 
Banka Slovenija je na 11. seji Sveta Banke Slovenije dne 18. 
marca 1992 sprejela sklep o novem načinu oblikovanja 
obvezne rezerve, (Sklep o obračunavanju, izločanju in upo- 
rabi obvezne rezerve - Ur. list RS št. 13/92), ki je stopil 
v veljavo 1. aprila 1992. S tem je Banka Slovenije v veliki meri 
znižala stroške na nemonetarnih depozitih, na drugi strani pa 
skuša preprečevati indeksiranje denarnih vlog. Stroški pa se 
znižujejo tudi na ta način, da se v izpolnjevanje obvezne 
rezerve všteva medmesečno povprečno stanje žiro računa in 
stanja v blagajni. 

Vzroke za tako visoke obrestne mere, predvsem pa razliko 
med povprečno aktivno in pasivno obrestno mero pa je treba 
iskati v kvaliteti aktive bank. Ta v »starih« bankah obsega med 
30-50% slabih kreditov, za katere se ne plačuje ne obresti in 
ne glavnice (negativni cash flovv). Zato morajo to financirati 
tisti, ki so še »dobri« dolžniki. Problem torej ne more biti 
rešen niti z ukrepi monetarne politike, niti s kakršnimi koli 
administrativnimi ukrepi vlade. Rešitev je možna le na ta 
način, da se sanira, torej razreši problem slabih kreditov. 

Ob tem bi radi opozorili na to, da se o visokih obrestnih merah 
velikokrat govori na pamet. Saj velja za nekatere banke, ne da 
nimajo cash flovva iz naslova obresti - imajo celo negativ- 
nega. Torej je tudi razlika med povprečno aktivno obrestno in 
povprečno pasivno obrestno mero negativna. 

Kdaj bo urejen odkup stanovanj iz nekdanjega 
zveznega stanovanjskega sklada? 

FRANC PIPAN, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
33. seji zbora, 4. marca 1992, postavil vprašanje, kdaj in 
kako misli Vlada Republike Slovenije zakonsko urediti 
odkup stanovanjskih enot nekdanjega stanovanjskega 
sklada, saj na enako poslansko vprašanje predsednika 
poslanskega kluba SDP Mirana Potrča z dne 14. 1. 1992 
Vlada Republika Slovenija še ni odgovorila. Namesto odgo- 
vora je bila v časopisu Dnevnik z dne 27. 2.1992 objavljena 
izjava namestnika ministra za obrambo, češ da se z odpro- 
dajo stanovanj Jugoslovanske armade in Jugoslovanske 
carine odlaša tudi zato, ker bi tako »dobljena struktura 
lastnikov zelo neljubo odmevala v javnosti«. 

Vlada Republike Slovenije odgovarja naslednje: 
Po 9. členu ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
(Ur. I. RS, št. 1/91) je Republika Slovenija prevzela v upravlja- 
nje vse premično in nepremično premoženje, ki so ga do 
uveljavitve ustavnega zakona upravljala poveljstva, enote in 
zavodi Jugoslovanske armade. V sklad z navedeno določbo 
ustavnega zakona je bil 18. 10. 1991 sprejet dogovor med 
delegacijo Republike Slovenijo in delegacijo države SFRJ 
- Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, ki med drugim 
določa (12. tč.), da Republika Slovenija s 23. 10. 1991 prev- 
zame v upravljanje in gospodarjenje vsa stanovanja iz voja- 
škega stanovanjskega sklada v Republiki Sloveniji. 
V skladu z dogovorom z dne 18. 10. 1991 je Republika Slove- 
nija - Ministrstvo za obrambo prejelo prve osnovne evidence 
stanovanjskega sklada Jugoslovanske armade šele 16. 12. 
1992. 

Na podlagi evidenc vojaškega stanovanjskega sklada za 7.908 
stanovanj in 1.081 garaž, ki jih je predložila Jugoslovanska 
armada, ter za 185 stanovanj in 14 garaž iz Ilirske Bistrice, za 
katera ni uradne evidence, je Ministrstvo za obrambo pričelo 
usklajevati evidenco z dejanskim stanjem na terenu ter izva- 
jati pretočkovanje stanovanj po odloku Vlade Republike Slo- 
venije o ugotavljanju vrednosti ter določanju najemnin za 
stanovanja iz stanovanjskega sklada Jugoslovanske armade 
(Ur. I. RS, št. 8/92). 

Pri ugotavljanju dejanskega stanja je evidentirano, da je 
veliko uporabnikov tako imenovanih vojaških stanovanj pri- 
dobilo ta stanovanja v nasprotju z veljavnimi predpisi. Ugotov- 
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Ijeno je, da so se določeni uporabniki nasilno vselili, zato je 
Ministrstvo za obrambo že vložilo 319 tožb za izpraznitev 
stanovanj. Nekateri uporabniki so pridobili stanovanja po 25. 
6. 1991, ko so vojaške gamizije Jugoslovanske armade brez 
meril in podlag dodeljevale stanovanja iz stanovanjskega 
sklada Jugoslovanske armade tudi civilnim osebam. Nekateri 
uporabniki so stanovanja odkupili, čeprav Skupščina Repu- 
blike Slovenije ni dala soglasja k zakonu o zagotavljanju 
stanovanj v Jugoslovanski armadi (Ur. I. SFRJ, št. 84/90) in bo 
tovrstne kupoprodajne pogodbe Ministrstvo za obrambo 
Republike Slovenije izpodbijalo kot nične. 

Zaradi pomanjkovanja dokumentacije in neusklajenega 
dejanskega stanja z obstoječo evidenco sta predpogoj za 
sprejem zakona o lastninjenju stanovanj stanovanjskega 
sklada Jugoslovanske armade uskladitev podatkov o vseh 
stanovanjskih in njihovih uporabnikov ter izvedeno pretočko- 
vanje teh stanovanj na podlagi že navedenega odloka Vlade 
Republike Slovenije. 

Zakonska ureditev lastninjenja tovrstnih stanovanj ni sporna, 
vendar bi s preuranjenim lastninjenjem ter neupoštevanjem 
že navedene problematike lahko dejansko dobili strukturo 
lastnikov, ki bi .neljubo odmevala v javnosti'; saj bi bili pred- 
kupni upravičenci družbenih stanovanj po določbah stano- 
vanjskega zakona (Ur. I. RS, št. 18/91) v neenakopravnem 
položaju nasproti uporabnikom - predkupnim upravičencem 
Jugoslovanske armade tako glede vrednosti stanovanj kot 
tudi načina pridobitve pravice do odkupa. 

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

Kam sodijo igralni avtomati? 

NACE POLAJNAR, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
vprašal pristojne ali nekateri členi zakona o igrah na srečo 
(38., 40., 44. člen) oziroma njihove določbe ne veljajo za 
mnoge igralne avtomate, ki se kot gobe po dežju pojavljajo 
v številnih gostinskih lokalih, množijo pa se tudi prave 
samostojne igralnice z igralnimi avtomati. Vprašal tudi je, 
kako je obdavčena ta dejavnost in kako v praksi poteka 
izterjava davčnih in drugih zakonskih obveznosti lastnikov 
igralnih avtomatov. 

Ministrstvo za finance mu je pripravilo naslednji odgovor: 
V zvezi s poslanskim vprašanjem, ki ga je glede prirejanja iger 
na srečo na igralnih avtomatih postavil poslanec zbora Nace 
Polajnar in ste nam ga poslali z navedenim dopisom, dajemo 
naslednji odgovor: 

Po določbah 38 do 51. člena zakona o igrah na srečo(Uradni 
list SRS št. 32/80) se lahko posebne igre na srečo prirejajo le 
v igralnicah. Pogoji, pod katerimi se lahko prirejajo igre na 
srečo, so v zakonu podrobneje urejeni in so izčrpno povzeti 
tudi v poslanskem vprašanju. Po določbah 38 in 39. člena 
zakona o igrah na srečo spadajo med posebne igre na srečo, 
ki se lahko prirejajo v igralnicah, tudi igre na igralne avto- 
mate. Za igre na igralne avtomate velja torej načelno enak 
pravni režim, kot za druge posebne igre na srečo. 

Iz navedenega sledi, da se lahko prirejajo igre na igralne 
avtomate le v igralnicah na podlagi dovoljenja Ministrstva za 
finance. Uporaba igralnih avtomatov izven igralnic (po raznih 
gostiščih in zabavališčih) je v nasprotju z zakonom o igrah na 
srečo in pomeni gospodarski presotpek oziroma prekršek po 
54., 58. in 59. členu zakona o igrah na srečo oziroma kaznivo 
dejanje po 234. členu kazenskega zakona. 

Igre na igralne avtomate, ki se prirejajo izven igralnic, so torej 
nezakonite, zato pristojni organi proti prirediteljem ustrezno 
ukrepajo. Podrobnejših podatkov o številu takih avtomatov 
zunaj igralnic zaenkrat ni. 

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve so organi za 

notranje zadeve Republike Slovenije v letu 1992 pregledali 
513 gostinskih lokalov in drugih prostorov in pri tem zasegli 
568 igralnih avtomatov ter večjo vsoto denarja v tolarjih in 
drugih valutah. Zasežen je bil celo osebni avto, ki je bil 
namenjen za nagrado. Po zbranih obvestilih in materialnih 
dokazih bodo organi za notranje zadeve zoper več oseb 
poslali kazenske ovadbe zaradi utemeljenega suma storitve 
kaznivega dejanja po 234. členu kazenskega zakona in pred- 
loge za uvedbo postopka o prekršku. Ker igre na igralne 
avtomate zunaj igralnic niso legalne, tudi niso posebej obdav- 
čene (razen kolikor je prihodek od avtomatov upoštevan 
v celotni realizaciji davčnega zavezanca). Morebitna uvedba 
takšnega davka bi pomenila dejansko legalizacijo omenjene 
dejavnosti. 

Pripominjamo še, da je treba od igralnih avtomatov (katerih 
osnovna značilnost je možnost zadeti dobitek) ločiti igre na 
avtomate za zabavo. Pri teh igrah se ne izplačujejo dobitki in 
zanje ne veljajo določbe zakona o igrah na srečo, zato tudi ni 
potrebno posebno dovoljenje, temveč se lahko opravljajo 
v okviru ustrezne registrirane dejavnosti prireditelja. 

Kakšen je dejanski status Kočevske 

MIRAN POTRČ,poslanec v Družbenopolitičnem zboruje na 
33. seji zbora, 4. marca 1992, postavil Vladi Republike Slove- 
nije pisno vprašanje o sedanjem dejanskim statusu Kočev- 
ske, zakaj nima na tem področju občina nobenih pristoj- 
nosti, kaj se na tem področju zares dogaja in kaj se z njim 
v bodoče predvideva. 

Vlada Republike Slovenije odgovarja naslednje: 

Na območju Kočevske Reke, ki je do uveljavitve odloka 
o spremembi odloka o prenehanju veljavnosti odloka o dolo- 
čitvi varovanega območja (Ur. I. RS, št. 48/90) veljalo za zaprto 
območje, ni zaznati problematike in nejasnosti v obsegu in 
s poudarki, ki jih navaja poslanec. 

Okolica vojaških objektov ni opremljena z opozorilnimi znaki 
za prepoved ustavljanja, parkiranja in obvezne smeri vožnje. 
Vojaški objekti na tem območju se varujejo z običajnimi 
ukrepi za zavarovanje. 

V omenjenem območju ni novogradenj, razen postavitve 
manjšega števila montažnih objektov (nadstrešnic). Na neka- 
terih objektih se opravljajo nujna vzdrževalna dela zaradi 
preprečitve njihovega propadanja, saj niso bili vzdrževani že 
12 let. 

Na območju Gotenice, kjer je notranja organizacijska enota 
Ministrstva za notranje zadeve - vadbeno oskrbovalni center, 
je Varstveno oskrbovalni center v sklopu svojih servisno stori- 
tvenih dejavnosti vse cestne označbe, ki so bile postavljene 
v letu 1990 (obvezna smer, prepoved ustavljanja in parkiranja 
ipd.) in niso bile v skladu s cestno predvidenimi predpisi, 
odstranil v začetku marca 1992. 

Na območju Vadbeno oskrbovalnega centra Gotenica ni bilo 
nikakršnih gradenj in adaptacij, za katere ni bila prehodno 
pridobljena ustrezna dokumentacija. Tako je komite za druž- 
beni razvoj in urejanje prostora, odsek za urbanizem in ureja- 
nje prostora občine Kočevje izdal odločbo o dovolitvi prigla- 
šenih del št. 351-250/91-3/4 dne 27. 8. 1991, s katero je bila 
odobrena obnova dotrajanih sanitarij in zamenjava sanitarnih 
elementov, obnova elektro in plinske instalacije v kuhinji in 
jedilnici. Isti organ je s svojo odločbo št. 351-37/92-3/4 z dne 
25. 3. 1992 dovolil zamenjavo strešne konstrukcije in obnovi- 
tev stenskih ometov na objektu št. 33. 

Za gradnjo čistilne naprave in sistema kanalizacije v naselju 
Gotenica je oddelek za gospodarstvo, odsek za urbanizem in 
urejanje prostora občine Kočevje izdal lokacijsko dovoljenje 
št. 351-18/92-3/4 z dne 5. 3. 1992. Naselje Gotenica se ureja 
z urbanističnim planom občine Kočevje. 
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V izjavi Izvršnega sveta Skupščine občine Kočevje je nave- 
deno, da je gradnja čistilne naprave predvidena v razvojnem 
programu demografsko ogroženih območij v občini Kočevje 
v poglavju Razvojno območje Kočevske Reke. 

Za območje Kočevske Reke v preteklosti niso bili izdelani 
topografski načrti in karte, ki so strokovna podlaga za celovite 
posege v prostor. Ti načrti vse izdelujejo v sodelovanju z jav- 
nim podjetjem Snežnik in Ministrstvom za obrambo. 

Prihodnji razvoj na tem območju je načrtovan v okviru dejav- 
nosti Javnega podjetja Snežnik s ciljem intenzivne lesne pre- 
delave, kmetijstva, lovstva in turizma s trgovino in gostin- 
stvom. V omenjeni razvoj so poleg javnega podjetja Snežnik 
vključeni tudi drugi dejavniki na Kočevskem, vključno z lokal- 
nimi oblastmi. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije Je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za obrambo v sodelovanju z Ministrstvom za 
notranje zadeve. 

Vprašanje v zvezi z denacionalizacijo 

MIRAN POTRČ, poslanec v Družbenopolitičnem zboru in 
LEOPOLD DRAME, poslanec v zboru združenega dela sta 
ministru za pravosodje posredovala naslednje vprašanje: Iz 
sredstev obveščanja je mogoče razbrati izjave gospoda 
ministra Pirnata o tem, da se zakon o denacionalizaciji ne 
izvaja zaradi obstrukcije opozicije, v občinah, kjer je na 
oblasti opozicija in zaradi gonje zoper izvajanje zakona. 
Pričakovali bi, da minister skrbi za izvajanje zakona, ne pa, 
da v javnosti obtožuje, zakaj se zakon ne Izvaja In zavaja 
državljane. 

• 
Ker to minister Pirnat ne počne prvič in, da bi lahko ugotovili 
utemeljenost njegovih obtožb, ga prosim za odgovore na 
naslednja vprašanja: 

1. Ali je zakon o denacionalizaciji mogoče izvajati v celoti 
pred sprejetjem celovite lastninske reforme? 

2. Kaj je ministrstvo doslej po sprejemu zakona storilo za 
njegovo izvajanje -f katera navodila ali druge akte je izdalo 
za to, da bi proces izvajanja zakona pričel? 

3. Katere so tiste občine, v katerih opozicija bojkotira izvaja- 
nje zakona, s kakšnimi ravnanji se to kaže in kaj je že 
v okviru svoje pristojnosti ministrstvo ukrenilo, da se tako 
ravnanje v teh občinah prepreči? 

Prejela sta naslednji odgovor: 

1. Ali je zakon o denacionalizaciji mogoče izvajati v celoti 
pred sprejetjem celovite lastninske reforme? 

Zakon o denacionalizaciji ni mogoče izvajati v celoti iz nasled- 
njih razlogov: 
Med t. i. predpise lastninske reforme, poleg zakona o zadru- 
gah, ki bo neposredno vplival na obseg dela organov, ki 
odločajo o zahtevah za denacionalizacijo, sodijo še zakoni, ki 
naj bi neposredno omogočali izvajanje zakona o denacionali- 
zaciji. Tako na primer na sprejem zakona o skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije nakazuje 27. člen 
zakona o denacionalizaciji. Navedeni člen namreč predvideva 
možnost za odškodovanje v obliki priznanic kot vrednostnih 
papirjev. Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov naj bi 
določil, da se bodo prenesla v last Republike Slovenije neka- 
tera družbena zemljišča, s katerimi upravljajo družbene 
pravne osebe. Prenost teh kmetijskih zemljišč bi olajšal izva- 
janje 27. člena zakona o denacionalizaciji. 

Podobno je izvajanje zakona o denacionalizaciji odvisno od 
sprejema predpisa, ki bo urejal lastninjenje podjetij. Na ta še 
ne sprejeti predpis napotujejo določbe 41., 43. in 91. Člena 
zakona o denacionalizaciji. Predpis o privatizaciji podjetij naj 

bi bilo treba čakati do konca denacionalizacijskega postopka. 
Prav tako naj bi isti predpis uredil pravno podlago za ugotav- 
ljanje vrednosti živega podjetja, v katerega sestavi so stvari, ki 
so predmet denacionalizacije ter določil višino deleža, ki naj 
bi se prenesel v Slovenski odškodninski sklad. 

Posredno spada med predpise, ki bodo urejali t. i. lastninsko 
reformo, tudi zakon o Slovenskem odškodninskem skladu, ki 
bo zavezanec za odškodnino v obveznicah. Te obveznice 
bodo dane upravičencem v določenih primerih, ko stvari ne 
bo mogoče vrniti v naravi, kot plačilno sredstvo za priznano 
odškodnino, ki upravičencu po zakonu o denacionalizaciji 
pripada. Dokler teh obveznic ni, pristojni organi tudi ne 
morejo odločati o obveznostih, ki bi se poravnale z obvezni- 
cami. 

2. Kaj je ministrstvo doslej po sprejemu zakona storilo za 
njegovo izvajanje - katera navodila ali druge akte je izdalo 
za to, da bi se proces izvajanja zakona začel? 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na svoji 136. seji 
dne 28. 11. 1991 sprejel program uresničevanja zakona 
o denacionalizaciji, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravoso- 
dje in upravo. Po tem programu je Ministrstvo za pravosodje 
in upravo zadolženo za usklajevanje nalog tega programa in 
mora o tem poročati vladi Republike Slovenije. Poleg navede- 
nega je bilo Ministrstvo za pravosodje in upravo po programu 
zadolženo še za konkretne naloge: 

1. V okviru naloge »Usposobitev upravnih organov, ki bodo 
odločali o zadevah za denacionalizacijo«, je Ministrstvo za 
pravosodje in upravo dne 3. 12. 1991 Izvršnim svetom skupš- 
čin občin poslalo osnutke sklepov in napotilo za ustanovitev 
strokovnih komisij, ter navodilo o tem, kako ravnati s priglasi- 
tvami in zahtevami, ki so bile upravnim organom poslane pred 
uveljavitvijo zakona o denacionalizaciji ter druga napotila in 
priporočila za uresničevanja zakona v praksi. 

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

a) dne 20. 12. 1991 organiziralo posvet o uresničevanju 
zakona o denacionalizaciji s predsedniki IS skupščin občin in 
prestojniki občinskih upravnih oganov, ki bodo odločali na 
prvi stopnji. Vabljeni so bili seznanjeni z nalogami izvršnih 
svetov skupščin občin glede ustreznega organiziranja občin- 
skih upravnih organov, ki bodo vodili postopke denacionali- 
zacije; 
b) dne 17. 12. 1991 in 16. 1. 1992 organiziralo dva posveta 
z upravnimi delavci ministrstev, ki bodo na prvi in drugi 
stopnji odločali o zahtevah za denacionalizacijo ter z višjimi 
upravnimi delavci odgovornimi za uresničevanje denacionali- 
zacije: 
c) pripravilo program in izvedlo usposabljanja delavcev 
občinskih upravnih organov, ki bodo vodili postopke na prvi 
stopnji oziroma članov strokovnih komisij. Program posvetov 
je predvidel več regionalnih posvetov, na katerih so se delavci 
upravnih organov in člani strokovnih komisij seznanili 
podrobneje z vsebino pojmov, ki jih prinaša zakon o denaci- 
onalizaciji in z uporabo zakona o splošnem upravnem 
postopku v postopku denacionalizacije. V mesecu februarju 
1992 je bilo v skladu s programom izvedenih 7 regionalnih 
posvetov (3x v Ljubljani, v Sežani, v Celju, v Murski Soboti in 
v Mariboru), ki se jih je skupno udeležilo 532 oseb, to je 
delavcev občinskih upravnih organov, članov strokovnih 
komisij in občinskih javnih pravobranilcev. V zvezi z usposab- 
ljanjem je Ministrstvo za pravosodje in upravo pripravilo tudi 
razpored regionalnih seminarjev denacionalizacijskega 
postopka kot posebnega upravnega postopka. Razpisalo je 
8 terminov, seminarji, pa so se začeli 25. 2. 1992 (4x Ljub- 
ljana, Novo mesto, Celje, Maribor in Murska Sobota). Semi- 
narji so organizirani brezplačno. 

3. V okviru naloge »Usposobitev upravnih in drugih organov 
ter služb, ki bodo dajali podatke v zvezi z zahtevami in 
v postopku denacionalizacije, je Ministrstvo za pravosodje in 
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upravo 20. 1. 1992 sodiščem posredovalo navodilo o organi- 
zaciji in načinu dajanja podatkov iz zemljiške knjige in sod- 
nega registra. 

4. V okviru naloge »Izdaja izvršilnih predpisov, ki jih določa 
zakon o denacionalizaciji« je minister za pravosodje in upravo 
v mesecu decembru 1991 izdal Navodil za poslovanje v zvezi 
z zahtevami za denacionalizacijo (Uradni list RS, št. 32/91). 

5. V okviru naloge »Spremljanje uresničevanja zakona« je 
Ministrstvo za pravosodje in upravo: 

- pripravilo vsebinsko podlago za pripravo navodila o vse- 
bini in načinu vodenja evidenc o vloženih zahtevah, o izdanih 
odločbah in o izvršitvi odločb, ki jih vodijo organi prve stopnje 
ter za določitev vsebine in obveznosti upraviteljev podatkov- 
nih zbirk in evidenc, ki jih vodijo republiški upravni organi, 
pristojni za področja, na katerih se izvaja zakon o denaciona- 
lizaciji v predlogu odloka o programu statističnih raziskovanj 
Republike Slovenije; 

- pripravilo vsebino za pripravo enotne računalniške pod- 
pore za organe, ki so dolžni voditi evidence o denacionaliza- 
ciji, sam računalniški program pa bo pripravljen v predvide- 
nem roku; 

- pripravilo predlog sklepa, na podlagi katerega je Vlada 
Republike Slovenija na 150. seji 13. februarja 1992 sprejela 
sklep o preoblikovanju medresorske komisije za proučitev 
pravnih in materialnih možnosti za vračanje premoženja, 
podržavljenega z agrarno reformo, nacionalizacijo in zaplem- 
bami v medresorsko komisijo za spremljanje uresničevanja 
zakona o denacionalizaciji. 

6. Ministrstvo za pravosodje in upravo je opravilo vse svoje 
naloge, ki jih ima po omenjenem programu, razen naloge 
»izdelava računalniškega programa za spremljanje denaci- 
onalizacije«, za katero pa rok, določen v programu, še ni 
potekel. 

7. Med drugimi nalogami je Ministrstvo za pravosodje in 
upravo pripravilo operativni načrt za izvedbo svojih nalog. 
Vsakodnevno daje pismena ali ustna pojasnila republiškim, in 
občinskim upravnim organom, kot tudi posameznim upravi- 
čencem, v zvezi z razlago posameznih določb zakona ali 
v zvezi z njegovim uresničevanjem. Predstavniki ministrstva 
pa se redno udeležujejo tudi posvetov o zakonu o denaciona- 
lizaciji, ki jih organizirajo v posameznih občinah, ministrstvo 
pa uresničuje tudi vse druge naloge, ki jih ima pri usklajeva- 
nju nalog iz programa uresničevanja zakona o denacionaliza- 
ciji oziroma stalno in tekoče sodeluje pri uresničevanju nalog, 
ki jih imajo pri denacionalizaciji drugi upravni organi. 
Ministrstvo za pravosodje in upravo pa je že pripravilo tudi 
prvo poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji, ki 
ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 159. seji dne 20. 
marca 1992 in ga poslala tudi Skupščini Republike Slovenije. 

3. Katere so tiste občine, v katerih opozicija bojkotira izva- 
janje zakona, s kakšnimi ravnanji se to kaže in kaj je že 
v okviru svoje pristojnosti ministrstvo ukrenilo, da se tako 
ravnanje v teh občinah prepreči? 

Iz navedenega poročila in zbranih podatkov ter drugih infor- 
macij, s katerimi razpolaga Ministrstvo za pravosodje in 
upravo izhaja, da uresničevanje zakona o denacionalizaciji po 
posameznih občinah poteka z različno intenzivnostjo. Tako 
v nekaterih občinah (Trebnje in Velenje) do konca meseca 
februarja še niso niti ustanovili strokovnih komisij, ki jih 
določa zakon, medtem, ko v drugih občinah že izdajajo kon- 
kretne odločbe o denacionalizaciji (npr. Slovenska Bistrica). 
Prav tako do konca navedenega meseca še niso v nekaterih 
občinah (npr. Radlje ob Dravi, Radovljica, Ribnica, Šmarje pri 
Jelšah, Trebnje, Vrhnika) niti začeli vračati upravičencem 
priglasitev oziroma zahtev za vrnitev podržavljenega premo- 
ženja, vloženih pred uveljavitvijo zakona o denacionalizaciji, 
kar so bili pristojni občinski upravni organi nemudoma dolžni 
storiti po že omenjenem navodilu, ki ga je v mesecu decem- 
bru 1991 izdal minister za pravosodje in upravo. Različnost 

pristopa k uresničevanju zakona o denacionalizaciji po posa- 
meznih občinah se kaže tudi v tem, da te različno zagotavljajo 
kadrovske, materialne, organizacijsko - tehnične in druge 
pogoje za njegovo uresničevanje. V nekaterih občinah so 
Izvršni sveti sprejeli svoje programe uresničevanja zakona 
(npr. Ljubljana-Bežigrad, Novo mesto, Maribor, Škofja Loka, 
Celje, Metlika), v katerih so posebej določili nosilce za zagoto- 
vitev pogojev za delo strokovnih komisij oziroma upravnih 
organov. Določili so tudi prioritete reševanja zadev ter sklicali 
sestanke z občinskimi društvi lastnikov razlaščenega premo- 
ženja in z zavezanci, ki v večjem obsegu upravljajo s sredstvi, 
ki so predmet denacionalizacije. V nekaterih občinah pa so 
npr. za pomoč upravičencem uvedli tudi dodatne uradne ure. 

Dejstvo je, da se zakon o denacionalizaciji v nekaterih obči- 
nah prepočasi in premalo učinkovito uresničuje tudi v tistem 
delu in pri tistih nalogah, ki bi se lahko in morale opraviti v tej 
fazi uresničevanja zakona. Ministrstvo za pravosodje in 
upravo pa ne zbira niti ne misli zbirati podatkov o strankarski 
strukturi oblasti v posameznih občinah, še zlasti ne, ker je 
izjava, ki so jo nekatera sredstva javnega obveščanja pripisala 
ministru za pravosodje in upravo, v bistvu trditev enega izmed 
udeležencev posvetovanja o zakonu o denacionalizaciji, ki je 
bilo 4. februarja v Celju. Na njegovo takšno trditev je minister 
za pravosodje in upravo le izjavil, da kaže taki trditvi tudi 
verjeti glede na nasprotovanje opozicije pri sprejemanju 
zakona in na podlagi tovrstnih izjav udeležencev drugih 
posvetov ter pritožb posameznih občanov delavcem ministr- 
stva. 

Vlada Republike Slovenije je v sprejemu poročila o uresniče- 
vanju zakona o denacionalizaciji sprejela tudi dodatne opera- 
tivne ukrepe oziroma sklepe, s katerimi je zavezala izvršne 
svete skupščin občin ter republiške in občinske upravne 
organe k hitrejšemu in učinkovitejšemu uresničevanju 
zakona. V ta namen je predsednik Vlade Republike Slovenije 
sklical tudi posvet s predstavniki izvršnih svetov skupščin 
občin in s predsedniki strokovnih komisij, ki je bil 30. marca 
1992 v Skupščini Republike Slovenije. 

Kakšni so študijski programi za izobraževanje 
učiteljev 

Dr. HUBERT POŽARNIK, poslanec v Družbenopolitičnem 
zboru, je pristojne vprašal, kakšni so študijski programi za 
izobraževanje osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev 
v Sloveniji? 

Ministrstvo za šolstvo in šport ga je seznanilo: 
V skladu z veljavnimi predpisi se visokošolski študijski pro- 
grami oblikujejo na podlagi programskih zasnov (dokumenta 
o tem, za katere dejavnosti oziroma stroke, s katerimi pro- 
grami in na kakšni zahtevnostni ravni bo republika zagotav- 
ljala izobraževanje), ki jih na predlog obeh univerz sprejema 
Vlada Republike Slovenije. Za oblikovanje in sprejem študij- 
skih programov so pooblaščeni znanstveno-pedagoški sveti 
posameznih fakultet. Pridobiti si morajo pozitivno mnenje 
znanstveno-pedagoškega sveta univerze, zlasti zaradi finanč- 
nih posledic pa k programom daje soglasje tudi Vlada Repu- 
blike Slovenije. Tak način sprejemanja študijskih programov 
po našem mnenju omogoča, da se le-ti oblikujejo avtonomno 
glede na zahteve posamezne stroke, mnenje univerzitetnega 
znanstveno-pedagoškega sveta pa zagotavlja možnost uskla- 
jevanja posameznih programov ali njihovih sestavin, če je to 
smotrno in potrebno. Iz zapisanega torej izhaja, da obe uni- 
verzi oziroma njune članice na osnovi zakonskih določil 
popolnoma avtonomno sprejemajo študijske programe. 
V zadnjem letu je bila po navedenem postopku in v povezavi 
s sklepom Vlade o financiranju visokošolskega izobraževanja 
glede na trajanje in urni obseg študijskih programov (Ur. I. 
RS, št. 23/91) prenovljena in sprejeta - oziroma je v postopku 
sprejemanja - tudi večina pedagoških študijskih programov 
(na obeh pedagoških fakultetah; Biotehniški fakulteti - biolo- 
gija, Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo - matematika, 
fizika, kemija; Fakulteti za šport in Akademiji za glasbo). 
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Doslej pa še niso bili sprejeti programi, ki jih je oblikovala 
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Oblikovani so 
namreč tako, da bi zahtevali podaljšanje študija za 1 (9.) 
semester, s čimer pa univerzi ne soglašata. 
Kot je razvidno iz zapisnikov koordinacijskih sestankov vod- 
stev obeh univerz (18. 9. 1991 in 20. 1. 1992), univerzi menita, 
da zmanjšanja urnega obsega študijskih programov v smislu 
že omenjenega sklepa Vlade ni mogoče šteti kot argument za 
podaljšanje študija. Sklep (pripravljen je bil v tesnem sodelo- 
vanju z vodstvoma obeh univerz) ni imel namena krčiti stro- 
škov izvedbe študijskih programov, ampak razbremeniti štu- 
dente in jim poleg organiziranega študijskega procesa zago- 
toviti čas za individualni študij. Na sestanku vodstev obeh 
univerz 20.1.1992 je bilo zato sprejeto stališče, »da bi morale 
visokošolske institucije obeh univerz, ki izobražujejo učitelje, 
oblikovati skupen, medsebojno usklajen in mednarodno pri- 
merljiv koncept izobraževanja učiteljev v Sloveniji«. V pri- 
pravo tega koncepta se bo v skladu s svojimi pooblastili in 
odgovornostmi vključilo tudi naše ministrstvo. 

Koliko simbolov in kje 

ALEKSANDRA PRETNAR, poslanka v Družbenopolitičnem 
zboru, je na 33. seji zbora postavila naslednje vprašanje: 

»Kdo je sprejel odločitev, da so jambor za zastavo na trgu 
pred Skupščino Republike Slovenije obdelali v kamen? 
Koliko je stala izvedba in zakaj potrebujemo dva jamborja 
za zastavo: enega pred Skupščino Republike Slovenije in 
drugega na trgu pred njo? 

Bojim se, da bo konec tisočletja trg prekrit s spomeniki 
»trenutnih razpoloženj«; kako težko pa je spomenike odstra- 
njevati na kulturen način, pa se še dobro spomnimo iz 
najnovejše zgodovine.« 

Odgovor ministrstva za informiranje: 
Ministrstvo za informiranje je bilo zadolženo za slovesno 
promocijo Slovenije ob proglasitvi njene samostojnosti. Za 
izvedbo naloge je bil imenovan poseben odbor za slovesno 
promocijo Slovenije. Elaborat je poleg načrtov scenografije 
za slovesnost obsegal tudi projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za trajna obeležja na Trgu republike. Projekt je bil 
potrjen na pristojnih službah Skupščine občine Ljubljana- 
Center maja 1991. Glavna elementa trajnega obeležja sta 
narodni simbol - lipa in državni simbol - prapor. Simbola sta 
postavljena in izdelana tako, da bi postala sestavni del celo- 
vito urejenega trga kot osrednjega državnega trga pred 
skupščinsko palačo, ki je trenutno zgolj parkirišče. 

Trajna ureditev je bila nujna, saj leseno ogrodje z rdečo 
prevleko ni moglo kljubovati času in vremenskim ujmam. 
V začasno rešitev v juniju smo bili prisiljeni zaradi izredne 
časovne stiske, saj iz varnostnih in drugih razlogov dejanj 
osamosvajanja ni bilo mogoče dovolj zgodaj napovedati. 

Govorimo o osrednjem simbolu osamosvajanja ob katerem 
nam »je bilo tisti zgodovinski večer dovoljeno sanjati«, 
naslednje jutro pa se je začela vojna. Jambor, s slovensko 
zastavo, je bil ves čas obrambne vojne osrednji simbol naših 
prizadevanj, zato iz mnogih, zlasti promotivnih razlogov, 
zasluži in terja trajno ureditev. * 

Obdelava droga v kamen - pohorski granit - je stala 
1.150.000 SLT, sredstva pa so bila pridobljena s prodajo 
izdelkov z oznako plamenice. 

Obstoječi trije drogovi pred skupščino ne dopuščajo izobeša- 
nja zastave zadostne velikosti, ki bi na velikem trgu bila 
opazna. 

Ob vsem samoizpraševanju pa vendrle lahko zapišemo tudi 
naslednjo trditev. Tak skromna obeležitev tako slovenskega 
dogodka je v svetu izjemno redka, zato ocenjujemo, da je ta 
drog res najmanj, kar si ta država in njeni državljani zaslužijo. 

Kakšne so nekatere podrobnosti o potovanjih 
predsednika republike in zunanjega ministra? 

PETER REBERC, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
na nadaljevanju 32. seje tega zbora, 18. 3. 1992, vprašal 
naslednje: 

»Na komisiji Skupščine Republike Slovenije za mednarodne 
odnose sem dobil od predsednika predsedstva g. Kučana 
odgovor v ustni obliki, pisnega še vedno nimam, pa vendar 
nisem zadovoljen z odgovorom. 

Trdil sem namreč, da sta imela predsednik Predsedstva g. 
Kučan in zunanji minister g. Rupel nek postanek v Parizu, 
kjer sta se srečala s prijatelj in o tem ni nobenega poročila 
v dokumentih oziroma v poročilih, ki sta jih napjsala po 
prihodu domov. Danes naj dodam, da je šlo za srečanje z g. 
Benom Lukmanom. Upam, da bo v dopolnitvi odgovora g. 
Kučan znal odgovoriti na to vprašanje. 

Postavljam pa drugo vprašanje še g. Ruplu, ki je na poti iz 
Strasbourga v ZDA prav tako na državne stroške postal 
v Parizu pri g. Sonji Ming. Zanima me, ali je bilo o tem dano 
komu poročil in kdo je to plačal.« 

Ministrstvo za zunanje zadeve je odgovorilo: 

V zvezi s poslanskim vprašanjem g. Petra Reberca, ki se 
nanaša na domnevne postanke in sestanke ministra za zuna- 
nje zadeve dr. Dimitrija Rupla v Parizu, Bruxsellesu, Madridu, 
Strasbourgu in ZDA, posredujemo naslednji odgovor: 

»Gospoda poslanca želimo obvestiti, da njegovi podatki ne 
držijo. Minister dr. Dimitrij Rupel ni v času svojega mandata 
nikoli potoval na relaciji Bruxelles-Madrid v spremstvu pred- 
sednika države g. Milana Kučana in se torej tudi ni mogel 
srečati s prijatelji v Parizu, kakor to domneva gospod po- 
slanec. 

Res je, da ni nobenega poročila v dokumentih oz. v zabelež- 
kah, kajti dogodka, ki ga ni, tudi ni moč zabeležiti oz. doku- 
mentirati. 

Glede na drugo zastavljeno vprašanje ministru dr. Ruplu, ki se 
je menda na poti iz Strasbourga v ZDA prav tako na državne 
stroške ustavil v Parizu pri gospe Sonji Ming, pa želimo 
gospoda poslanca Petra Reberca obvestiti, da se je minister 
dr. Rupel 24. novembra lani na poti v ZDA ustavil v Parizu, kjer 
ga je sprejel predsednik COFACE g. Pierre Yves Cosse. Na 
izrecno željo g. Cosseja je bilo srečanje neuradno in nefor- 
malno, to je bil tudi razlog, da do srečanja ni prišlo v poslov- 
nih prostorih LB v Parizu, vendar je pri pogovorih sodeloval 
predstavnik RS v Parizu, g. Beno Lukman. Pri navezavi kon- 
taktov je sodelovala ga. Sonja Ming, tesna sodelavka g. Cos- 
seja. Poročilo o teh razgovorih je izdelalo Ministrstvo za 
zunanje zadeve in z njim ustrezno seznanilo odgovorne.« 

Pogajanja o manjšinski zaščiti Slovencev v Italiji 
je treba oživiti 

ANTON TOMAŽIČ, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
zunanjega ministra Republike Slovenije vprašal, kaj je po 
15. januarju letos storilo njegovo ministrstvo za oživitev 
pogajanj o manjšinski zaščiti Slovencev v Italiji in ali je na to 
vprašanje minister spomnil med srečanjem z italijanskim 
kolegom Giannijem de Michelisom na posvetu t.i. reformi- 
stičnih sil iz držav bivšega realsocialističnega bloka 
v Trstu? 

Republiška vlada mu na vprašanje odgovarja: 
Skrb za položaj, varovanje in zaščito slovenske narodne skup- 
nosti v sosednji Italiji (ter Avstriji in Madžarski) je ustavna 
obveznost Republike Slovenije in ena od prednostnih nalog 
oziroma stalnic v politiki Ministrstva za zunanje zadeve do 
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sosednjih držav. Te skrbi in odgovornosti ni mogoče postaviti 
v določen časovni okvir, pač pa se je treba z italijansko stranjo 
v duhu medsebojnega razumevanja, enakopravnosti in zaupa- 
nju nenehno dogovarjati, da bi se čim prej zadovoljivo in 
trajno uredila vsa odprta manjšinska vprašanja. 

Znano je, da je Republika Slovenija od 9. do 14. januarja 1992 
sodelovala v tristranskih pogajanjih - za katera je dala 
pobudo italijanska stran - med Hrvaško, Italijo in Slovenijo 
o zaščiti italijanske manjšine na Hrvaškem in v Sloveniji ter 
zaščititi slovenske manjšine v Italiji. Republika Slovenija ni 
zavrnila podpisa tristranskega sporazuma o zaščiti italijanske 
manjšine toliko zato, ker bi bilo za našo državo v omenjenem 
tristranskem sporazumu kaj nesprejemljivo oziroma neu- 
strezno, temveč predvsem zato ker italijanska stran ni poka- 
zala pripravljenosti za sočasno reševanje vprašanj položaja 
slovenske manjšine v Italiji. 

Slovenci oziroma njihova zastopstva v Italiji so v svojih reakci- 
jah, na tristranske pogovore pozdravili in podprli načelno 
ravnanje in pokončno držo Republike Slovenije, ki tik pred 
napovedanim mednarodnim priznanjem s strani držav članic 
ES ni popustila pred enostranskimi zahtevami in pritiski 
Republike Italije, naj se Slovenija zaveže k varstvu italijanske 
manjšine, sama pa ni hotela prevzeti nikakršnih obveznosti do 
varstva slovenske manjšine v Italiji. 

Menimo, da je ravnanje Republike Slovenije pripomoglo 
k večji enotnosti vseh Slovencev v Italiji in okrepilo njihovo 
samozavest ter zavest o nedeljivi podpori matične domovine 
glede njihovih manjšinskih pravic. Obenem je Slovence to 
utrdilo v prepričanju, da morajo po dolgoletnih zavlačevanjih 
italijanske države pri sprejemanju globlanega zaščitnega 
zakona zahtevati sprejem sodobnega in za manjšino sprejem- 
ljivega zakona ali več takšnih zakonov. 

Na pogajanjih o zaščiti manjšin, ki so potekala 14. januarja 1.1, 
v Gorici, je italijanska stran na naš predlog, naj bi se pogaja- 
nja, ki so se končala brez podpisa dokumentov o zaščiti 
manjšin, čim prej nadaljevala, pojasnila, da sta italijanski 
poslanski zbornici tik pred razpustom ter da bo mogoče 
nadaljevati pogajanja šele z novo italijansko vlado, obliko- 
vano po volitvah. Ob tem želimo opozoriti, da tudi slovenska 
delegacija ni odločno vztrajala pri tekojšnjem nadaljevanju 
pogajanj, saj smo se zavedali, da bi bila morebitna pogajanja 
o zaščiti Slovencev v Italiji ob predvolilni kampanji tarča 
političnih pritiskov in špekulacij ter da bi lahko spodbudila 
instrumentalizacijo in nove napade na slovensko narodno 
skupnost v Italiji in bi v tem času morebiti lahko bolj škodo- 
vala kot koristila urejanju položaja naše manjšine. 

Menim, da je predvsem stvar italijanskih politični sil ob upo- 
števanju zahtev Slovencev v Italiji, da bo italijanski parlament 
v razumnem roku sprejel evropsko naravnan globalni zaščitni 
zakon. Dokler pa tak zakon ne bo sprejet, pa sta slovenska 
politika in diplomacija nenehno dolžni italijansko stran opo- 
zarjati na ta dolg. 

Na posvetu reformističnih sil v Trstu je minister dr. Dimitrij 
Rupel le javno podprl zahteve slovenske manjšine, z De Mic- 
helisom pa ob srečanju o tem nista govorila. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo ministrstvo za zunanje zadeve. 

ZBOR OBČIN 

O Peterletovem obisku v Rimu 

DANIEL BOŽIČ, poslanec v Zboru občin, je 12. februarja 
1992 vprašal: »Kakšna je bila oziroma na osnovi katere 
platforme se je Peterle pogovarjal z italijanskim premierom 
o manjšinskih vprašanjih? Za katere programe RAI, ki naj bi 
pokrival slovensko državno ozemlje, so se dogovarjali? Ali 
so se pogovarjali o oddajniški mreži? Je bilo v pogovore 
vključeno emitiranje radia TRST A na slovenskem državnem 
ozemlju ter TV in >Radia Koper na italijanskem državnem 
ozemlju? 

Dobil je naslednji odgovor: 

Predsednik slovenske vlade g. Lojze Peterle je 4. februarja 
1992 odpotoval na delovni obisk v Rim na povabilo predsed- 
nika italijanske vlade g. Giulia Andreotija. Povabilo je poslano 
dan pred odhodom 3. 2. 1992. Predsednika Peterleta sta 
spremljala g. F. Horvat, predsednik GZS, in g. T. Kunstelj, 
samostojni svetovalec v kabinetu predsednika. Razgovora pri 
predsedniku Andreottiju se je udeležil tudi odpravnik poslov 
v veleposlaništvu Republike Slovenije v Rimu g. dr. Iztok 
Simoniti. 

Predsednik vlade g. Peterle je bil vseskozi zelo natančno 
seznanjen oz. je neposredno spremljal dogajanja v zvezi 
z manjšinsko problematiko (priprava obeh gradiv - tristran- 
skega in dvostranskega sporazuma, o katerih so se predstav- 
niki Slovenije, hrvaške in Italije pogajali v Zagrebu; pogovori 
zunanjega ministra dr. Rupla s predstavniki italijanskega 
Ministrstva za zunanje zadeve v Gorici 14. 1. 1992; več sej 
skupščinske komisije za mednarodne odnose, na katerih so 
člani obravnavali omenjena dokumenta oz. manjšinsko pro- 
blematiko; razgovor s predsednikom Cossigom). 

Stališča Republike Slovenije do manjšinske problematike so 
znana. Ta stališča je zastopal predsednik Peterle tudi v razgo- 
voru s predsednikom Andreottijem. Njuna skupna ugotovitev 
je bila, da so to zelo občutljiva vprašanja, ki jih ne ena ne 
druga država ne smeta izrabljati (zlorabljati) v predvolilnem 
obdobju, v katerem sta obe. 

V zvezi s stališčem Slovenije, da bo spoštovala določbe tri- 
stranskega sporazuma, čeprav ga ni podpisala, je to pravza- 
prav trdno zagotovilo Slovenije, da se bo tudi v prihodnje 
zavzemala za celovito reševanje manjšinske problematike oz. 
polno zaščito italijanske manjšine v Sloveniji in slovenske 
manjšine v Italiji. 

Predsednik Peterle je deloval v skladu z dogovorom, spreje- 
tim na seji Komisije za mednarodne odnose Skupščine Repu- 
blike Slovenije z dne 14. t. 1992, da se italijanski strani 
poudari pripravljenost Slovenije, da bo spoštovala določila 
sporazuma in bo italijanski manjšini v Sloveniji še naprej 
zagotavljala doseženo raven zaščite. Poleg tega določbe tri- 
stranskega sporazuma ne predvidevajo večje zaščite, kot je 
italijanski manjšini v Sloveniji že zagotovljena v novi ustavi. 

V zvezi z drugimi vprašanji Ministrstvo za zunanje zadeve 
nima informacij, da bi se o navedenih problematikah pogova- 
jala predsednika obeh vlad. 

Za obravavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za zunanje zadeve. 

O položaju prostovoljnih gasilskih organizacij 

MARJAN DVORNIK, poslanec v Zboru občin, je zastavil 
vprašanja o položaju prostovoljnih gasilskih organizacij, na 
katera mu vlada odgovarja naslednje: 
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1. Na kakšni pravni podlagi se prostovoljne gasilske organi- 
zacije obravnavajo kot profitne organizacije? 

Prostovoljna gasilska društva so organizirana po določilih 
Zakona o društvih (Ur. I. SRS, št. 7/74), ki še vedno velja. Tako 
so prostovoljna gasilska društva tako kot vsa druga društva 
dolžna plačevati davke na podlagi Zakona o prometnem 
davku (Ur. I. RS, št. 4/92), ki omogoča, da gasilsko društvo pri 
nakupu specifične opreme plača davek najnižjega davčnega 
razreda, to je 5%. 

2. Ali so gasilska društva dolžna plačevati carino pri uvozu 
osnovnih sredstev? 

Gasilska društva so po določilih zakona o carinah (Ur. I. SFRJ, 
št. 34/90), ki se smiselno uporablja v Republiki Sloveniji, 
oproščena plačila carine pod naslednjimi pogoji: 

- predložitev dokumenta, s katerim dokazujejo gasilsko 
dejavnost (izpis iz sodnega registra, izpis iz registra društev), 

- predložitev mnenja Gospodarske zbornice Slovenije, da se 
ta oprema ne izdeluje v Sloveniji. 
Gasilska društva niso oproščena plačila carinske takse za 
vodenje postopka. 
Zastopnik tujega podjetja, uvoznik ali trgovec je dolžan kupca 
poučiti o njegovih pravicah do olajšav. Prav tako mu je dolžan 
izročiti potrebna navodila za uporabo (v slovenskem jeziku) in 
potrebna strokovna mnenja (ateste) za varno delo z napravo. 

Obveščamo vas tudi, da Republiška uprava za zaščito in 
reševanje pri Ministrstvu za obrambo pripravlja celovito ana- 
lizo požarnega varstva, v kateri bo posebej obravnavana pro- 
blematika prostovoljne gasilske dejavnosti. 

Prav tako se pripravlja nov zakon o požarnem varstvu, v kate- 
rem bodo upoštevani sklepi navedene analize in ki bo na novo 
uredil vsa morebitna odprta vprašanja, ki zdaj povzročajo 
nezadovoljstvo gasilcev. 

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

O avtomobilih na leasing pogodbo v notranjem 
ministrstvu 

FRANCI FELTRIN, poslanec v Zboru občin, je na 33. seji 
zbora, 5. marca 1992, vprašal: 
'Koliko uslužbencev za notranje zadeve je prejelo avtomo- 
bile na leasing sistem v letu 1992, oziroma še v letu 1991?' 

Ministrstvo za notranje zadeve odgovarja naslednje: 
Noben delavec Ministrstva za notranje zadeve oziroma orga- 
nov za notranje zadeve ni prejel avtomobila na leasing po- 
godbo. 

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

O sredstvih zbranih od prodaje stanovanj 

FRANCI FELTRIN, poslanec v Zboru občin, je na 33. seji 
zbora postavil poslansko vprašanje o denarju zbranim od 
prodaje stanovanj in o namenih porabe, upoštevaje pri tem 
tudi specifikacijo po občinah. 

Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora spremlja 
izvajanje stanovanjskega zakona v občinah in v nekaterih 
večjih podjetjih. Podatki se zbirajo trimesečno, tako da lahko 
zaenkrat posredujemo podatke, ki zadevajo stanje glede sred- 
stev v občinah na dan 31. 12. 1991, podatki po stanju 31. 3. 
1992 pa bodo obdelani ob koncu aprila. 

Občine so od prodaje stanovanj po stanju 31. 12. 1991 zbrale 

skupaj 1.974.395.472 SLT kupnin. 55,51% teh sredstev je 
zbranih na posebnem računu (podpartiji). Le 0,03% vseh 
sredstev se zbira v posebej za ta namen ustanovljenem 
skladu. 44,46% sredstev pa se steka v proračunu posameznih 
občin. 

Sredstva zbranih kupnin od prodaje stanovanj po pogojih 
stanovanjskega zakona bodo občine predvidoma porabile za: 
— graditev in nakup stanovanj 11,58% sredstev, 
— dodeljevanje kreditov 5,61% sredstev, 
— nakup nadomestnih stanovanj (154., 155. člen stanovanj- 
skega zakona) 5,57% in 
— za druge namene (odpravnine, davek od prodaje stano- 
vanj, obvezno odvajanje dela kupnin v Republiški stanovanj- 
ski sklad) 17,24 % zbranih sredstev. 

Kar za 60% vseh že realiziranih kupnin pa občine še nimajo 
predvidene porabe teh sredstev, ker večina občin še nima 
izdelanih finančnih načrtov za letošnje leto. 

Specificiran priliv sredstev iz naslova privatizacije je v prilogi. 

V zvezi s prilivom sredstev v Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije, v katerega morajo prodajalci nakazati del kupnin 
od stanovanj in sicer 20% od kupnin, plačanih v enkratnem 
znesku, oziroma prvi in sedmi obrok v letu pri obročnem 
načinu plačila kupnin, pa ocenjujemo, da se je do danes 
v sklad stekla le ena petina pričakovanih sredstev. Vzroki za 
neplačevanje so verjetno v splošno zaostreni finančni situaciji 
lastnikov, pa tudi finančna nedisciplina. Spremembe v pozi- 
tivno smer pričakujemo predvsem od spremenjene zakono- 
daje o zamudnih obresth, ki naj bi omogočila realno ohranja- 
nje vrednosti zamujenih plačil. Sicer pa je Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije preko občinskih uprav za družbene pri- 
hodke že pristopil k razreševanju tega problema, ki onemo- 
goča načrtovano dejavnost sklada. 

Glede sredstev, zbranih v stanovanjskem skladu, naj pouda- 
rimo, da predsta\/ljajo sredstva, zbrana iz privatizacije stano- 
vanj, dejansko edini pomemben vir sredstev sklada. Trenutno 
je v skladu 1.500 mio SLT sredstev, ustvarjenih s prodajo 
stanovanj, iz sredstev proračuna je 1 mio SLT. Stanovanjski 
sklad šele vzpostavlja evidenco o prilivih v sklad po posamez- 
nih občinah, tako da trenutno razpolaga le z zbirnimi podatki. 

Ocenjujemo, da je šlo doslej v prodajo pribižno 37% vseh 
stanovanj, ki naj bi bila predmet privatizacije. Iz podatkov 
občinskih uprav za družbene prihodke izhaja, da je bilo do 
srede meseca sklenjenih skoraj 75.000 kupoprodajnih po- 
godb. 

Sredstva sklada niso bila dodeljena še nobenemu uporab- 
niku. Do sprejetja pogojev za pridobitev sredstev in namene 
porabe sredstev, kar naj bi bilo opravljeno do konca meseca 
marca, sklad skrbi za ohranjanje vrednosti pritečenih sred- 
stev, pri čemer plasmaje razporeja po celotni Sloveniji in 
z ustreznimi jamstvi. 

Predvidoma bo upravni odbor Stanovanjskega sklada, ki je 
primarno odgovoren za upravljanje s sredstvi, najprej razpisal 
posojila z ugodno obrestno mero, namenjena tistim državlja- 
nom Republike Slovenije, ki so svoje stanovanjsko vprašanje 
že razrešili z najemom negotovinskih posojil, pa jih zaradi 
neugodnih kreditnih pogojev ne zmorejo v celoti odplačati. 
Razpis za ostale namene porabe sredstev sklada pa bo predvi- 
doma ob izteku poletja oziroma zgodaj jeseni letos. 

PRILIV SREDSTEV KUPNIN OD PRODANIH 
STANOVANJ 
PODATKI PO OBČINAH 

Zap. št. Občina 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Ajdovščina 
Brežice 
Celje 
Cerknica 
Črnomelj 

Priliv SLT 
30,354.379 

350.000,000 

279.641 
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6. Domžale 
7. Dravograd 
8. Gornja Radgona 
9. Grosuplje 

10. Hrastnik 
11. , Idrija 
12. Ilirska Bistrica 
13. Izola 
14. Jesenice 
15. Kamnik 
16. Kočevje 
17. Koper 
18. Kranj 
19. Krško 
20. Laško 
21. Lenart 
22. Lendava 
23. Litija 
24. Ljubljana 
25. Ljutomer 
26. Logatec 
27. Maribor 
28. Metlika 
29. Mozirje 
30. Murska Sobota 
31. Nova Gorica 
32. Novo mesto 
33. Ormož 
34. Piran 
35. Postojna 
35. Ptuj 
37. Radlje ob Dravi 
38. Radovljica 
39. Ravne na Koroškem 
40. Ribnica 
41. Sevnica 
42. Sežana 
43. Slovenj Gradec 
44. Slovenska Bistrica 
45. Sovenske Konjice 
46. Šentjur pri Celju 
47. Škofja Loka 
48. Šmarje pri Jelšah 
49. Tolmin 
50. Trbovlje 
51. Trebnje 
52. Tržič 
53. Velenje 
54. Vrhnika 
55. Zagorje ob Savi 
56. Žalec 

17,317.900 
408.308 
722.630 

29,000.000 
644.300 

24,297.095 
96,000.000 

93,966.000 

66,027.189 
48,715.116 

4,063.333 
8,328.580 
1,373.970 

49,713.375 
480,254.694 

322.543 
6,431.741 

239,646.326 
1,667.584 

8,851.175 
31,079,456 

126,000.000 
5,164.103 
2,420.059 

10.000 
28,344.451 
7,563.145 

1,555.767 
61,832.856 

5,681.982 
1,765.681 

189.400 
4,302.854 

10,658.000 
21,338.000 
20,444.466 

1,374.419 
3,477.868 

32,479.140 
26,376.783 

1,444.604 

22,470.559 
Skupaj: 1.974,359.472 

O razgovorih o RUZV na Kitajskem 

FRANC FELTRIN, poslanec v Zboru občin, je na 33. seji tega 
zbora, 5. marca 1992, vprašal: 

'Sprašujem gospoda zunanjega ministra dr. Rupla, kakšen 
je bil odgovor na Kitajskem v zvezi z Rudnikom urana Žirov- 
ski vrh? Opozorili so me, da je bil ta omenjen, me pa zanima 
ali je to res ali ne?' 

Vlada je odgovorila naslednje: 
V pogovoru z ministrom LR Kitajske za zunanje gospodarske 
odnose in trgovino Mr. Li Lan Ćingom je minister dr. Rupel 
med drugim omenil tudi naslednje: 
Republika Slovenija se je odločila iz ekoloških razlogov 
zapreti skoraj nov rudnik urana. Zainteresirani smo, da kitaj- 
ska stran prouči možnost za nakup opreme iz omenjenega 
rudnika. 
s tem v zvezi želi slovenska stran poslati pisno informacijo 
o tehnično-tehnoloških in preliminarnih komercialnih ele- 
mentih okvirne ponudbe. 
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za zunanje zadeve. 

O pomislekih o veljavnem stanovanjskem zakonu 

Dr. PETER GLAVIČ, poslanec Zbora občin Skupščine Repu- 
blike Slovenije, je v zvezi s stanovanjskim zakonom nanizal 
številne pomisleke in strokovne očitke zakona, pri čemer se 
opira na januarska Gospodarska gibanja, v katerih je prof. 
Bajt objavil rezultate proučevanja stanovanjskega zakona. 
Pomisleki in strokovni očitki zakonu so v ocenah, da izvršni 
organi pri odločanju ne upoštevajo interesov gospodarstva 
in družbe, ampak interese establišmenta, s tem svoje lastne 
interese, da je vlada s prodajo po podtržnih cenah povzro- 
čila redistribucijo in povečala neenakost med ljudmi, da je 
s prodajo stanovanj onemogočila dvig najemnin za nepro- 
dana stanovanja na tržno raven in s tem spremenila sociali- 
stično posebnost v dokončno in brezpogojno, da je zakon 
povzročil denarni udar, ki je zaradi prelivanja kupnine 
v plače povečal inflacijo in zmanjšal dohodke državnega 
proračuna, da so obvezna prodaja družbenih stanovanj, 
obvezna prodaja zasebnih stanovanj in prodaja po podtrž- 
nih cenah protiustavni ukrepi ter da se je s tem, ko so 
nekateri kupili več stanovanj skupno premoženje ljudi proti- 
zakonito podarilo špekulantom in dodatno uničilo kapital 
podjetij. Dr. Glavič meni, da so vsi navedeni pomisleki prof. 
Bajta tehtni, ker je naš sistem privatizacije menda edinstven 
na svetu in gre za »socialni inženiring«, ki je povezan z uni- 
čenjem vsega obstoječega narodnega bogastva z nerazum- 
nimi ukrepi. Dr. Glavič poziva k predlogu morebitnih spre- 
memb oziroma razveljavitvi zakona. 

Pristojni so mu odgovorili: 

Uvodoma želimo poudariti, da naš odgovor ne pomeni 
kakršne koli strokovne polemike s prof. Bajtom, ki je v januar- 
skih Gospodarskih gibanjih objavil omenjene ocene in so 
sicer za nas nesprejemljive. 

Do povzemanja omenjenih ocen v stališču poslanca dr. Gla- 
viča pa so naša stališča naslednja: 

- nikakor ne moremo sprejeti ocene, da izvršni organi pri 
svojem odločanju ne upoštevajo interesov gospodarstva in 
družbe, ampak svoje lastne interese. 

Razprava o stanovanjskem zakonu je bila v parlamentu odprta 
tako rekoč eno leto, posebnega interesa v razpravi pa so bile 
po pričakovanju deležne sistemske rešitve na področju priva- 
tizacije stanovanj, ki je za dr. Glaviča ena najbolj spornih tem 
v zakonu. 

Proces odprave družbene lastnine je v stanovanjskem zakonu 
dobil s predvideno privatizacijo ustrezno mesto, saj je bilo 
nujno poiskati pravega lastnika stanovanjskega sklada ozi- 
roma dediče družbene lastnine. Pri tem ni šlo za nikakršne 
delilne procese ali administrativno redistribucijo, pač pa za 
ugotovitev zakonodajalca, da je bila stanovanjska pravica, ne 
glede na to, komu in kdaj je bila dodeljena - legalna. Po 
pričakovanju je postopek privatizacije stanovanj, ki zajema 
cca 230.000 državljanov Slovenije, že zaradi svoje vsebine 
sprožil v javnosti kup ocen, vprašanj, nasprotovanj, različnih 
razmišljanj, pa tudi pritrjevanja. 

Dosedanji potek privatizacije, do srede meseca marca letos je 
bilo sklenjenih skoraj 75.000 kupoprodajnih pogodb za pro- 
dajo družbenih stanovanj, je v celoti potrdil ocene o privatiza- 
ciji, kot jih je predlagatelj zakona navajal že v skupščinski 
razpravi še pred sprejetjem stanovanjskega zakona. 

Nikakor ne moremo sprejeti tudi ocene, da je zakon povzročil 
denarni udar, ki je zaradi prelivanja kupnine v plače povečal 
inflacijo in zmanjšal dohodke državnega proračuna. V Mini- 
strstvu za varstvo okolja in urejanje prostora spremljamo 
podatke o izvajanju stanovanjskega zakona, še posebej priva- 
tizacije o občinah in v nekaterih večjih podjetjih. 

Podatki se zbirajo trimesečno, zato lahko ob tej priliki nava- 
jamo obdelane podatke po stanju 31. 12. 1991. Iz njih izhaja, 
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da so občine od prodaje stanovanj po stanju 31. 12. 1991 
zbrale nekaj manj kot dve milijarde SLT kupnin, pri čemer se 
slaba polovica omenjenih sredstev steka v proračunu posa- 
meznih občin, dobrih 55% zbranih sredstev pa se zbira na 
posebnih računih v občinah. Analiza podatkov o namenih 
porabe sredstev je pokazala, da občine v večini primerov še 
niso določile načrt porabe sredstev, kar pomeni, da je kot 
prednostna naloga, da se v občinah sprejmejo odločitve 
o porabi sredstev kupnin. Ne glede na to, pa je naloga občin, 
da kot dober gospodar poskrbijo za ohranjanje vrednosti 
zbranih sredstev iz naslova privatizacije. 

Zahteve v zvezi z ohranjanjem vrednosti so enako aktualne 
tudi za sredstva stanovanjskega sklada Republike Slovenije, 
v katerega se je steklo le ena petina pričakovanih sredstev to 
je približno 1.500 mio SLT. Ob tem pa je treba poudariti, da so 
sredstva, pridobljena s privatizacijo takorekoč edini vir stano- 
vanjskega sklada, namenjenega pomočem pri odplačevanju 
posojil in maloobrestnim posojilom, v manjšem obsegu tudi 
vzpostavitvi delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij. 

Sistem popustov in olajšav kot sestavina koncepta privatiza- 
cije je sicer deležen tudi ocen, da so popusti in olajšave 
preširoki, vendar podatki o dosedanji privatizaciji sklada 
kažejo, da je bil sistem popustov dokaj prilagojen ekonomski 
moči prebivalstva. 

Podrobnih podatkov o porabi sredstev, pridobljenih s privati- 
zacijo stanovanj v podjetjih nimamo in jih tudi ne zbiramo. 
Stanovanjski zakon sicer usmerja podjetja k vlaganju sredstev 
v stanovanjsko področje skozi olajšave na področju promet- 
nega davka, ocenjujemo pa, da je bila večina sredstev porab- 
ljena za tekoče poslovne namene, po vsebini torej za dokapi- 
talizacijo, nikakor pa ne za enostavno prelivanje v fond za 
plače. 

Izvajanje zakona je tudi pokazalo, da privatizacija stanovanj 
sama po sebi ni pomenila napada na stabilnost slovenske 
valute. 

O obvezni prodaji privatnih stanovanj v stanovanjskem 
zakonu ni govora, očitno gre za zmoto, posebnosti privatiza- 
cije stanovaj, ki so predmet denacionalizacije pa so seveda 
razumljivi ob soočanju interesov prvotnega lastnika in dose- 
danjega imetnika stanovanjske pravice na takem stanovanju, 
ki pa iz naslova najema stanovanja uživa vso zakonsko zaš- 
čito, vključno s plačilom neprofitne najemnine za uporabo 
stanovanja tudi v bodoče. 

Dosedanje izvajanje stanovanjskega zakona so spremljale 
tudi posplošene ocene o množičnem špekuliranju ter različ- 
nih drugih nezakonitostih s tem v zvezi. Pri tem je treba reči, 
da gre po svoje za pojav oziroma za svojevrstno inovacijo 
nekaterih državljanov, ki pa se jim gotovo ne bo izplačala 
v tolikšni meri, kolikor si sami to obetajo. Po drugi strani pa 
po podatkih, s katerimi razpolagamo ne gre za neko alar- 
mantno dogajanje glede obsega teh zadev. 

Posebej nesprejemljiva je trditev oziroma ocena, da bo priva- 
tizacija onemogočila dvig najemnin za neprodana stanovanja 
na tržno raven. To tudi ni bil cilj predlagatelja zakona, saj 
stanovanjski zakon zagotavlja vsem imetnikom stanovanjske 
pravice, ki se v obdobju dveh let ne bodo odločili za nakup 
stanovanja, neprofitno najemnino tudi v bodoče, kar pa ne 
pomeni, da neprofitna najemnina ne bo pokrila vseh stroškov 
rabe najemnega stanovanja. Najemnina za službena in tržna 
stanovanja oziroma dogajanja na obeh področjih pa je stvar 
daljših procesov, ki jih privatizacija stanovanj po vsebini 
gotovo ne razvrednoti. Nasprotno, tudi privatizacija stanovanj 
bo sčasoma vplivala na ponudbo stanovanj na stanovanjskem 
tržišču, v določeni meri, zlasti skozi spodbujanje odpravnin za 
izpraznitev družbenih stanovanj tudi na ponudbo službenih 
stanovanj. 

Stanovanjski zakon je v skoraj polletnem izvajanju začel 
večino pričakovanih procesov in to v smeri, ki je bila v parla- 
mentu deležna večinske podpore, pri čemer se ob tej priliki 
spominjamo očitkov o preveliki socialni naravnanosti zakona, 

kar pa vsebinsko za nas ni očitek, zato zavračamo vsa razmi- 
šljanja o razveljavitvi zakona. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora 

O statističnih podatkih in njih uporabnosti 

Dr. PETER GLAVIČ, poslanec v Zboru občin, kritizira kako- 
vost, pravočasnost in aktualnost statističnih podatkov in 
izračunanih statističnih kazalnikov ter navaja nekatere kon- 
kretne primere, ki sodijo med osnovne kazalnike socio- 
ekonomskih gibanj. Obenem izraža tudi dvom o spoštovanju 
najpomembnejših načel, na katerih deluje statistika v svetu 
in pri nas, in sicer o načelu neodvisnosti, nevtralnosti in 
objektivnosti slovenske statistike. 

Zavod Republike Slovenije za statistiko se tudi sam zaveda 
nedodelanosti nekaterih statističnih področij, ki jih je treba 
reorganizirati, kot tudi pomanjkljivosti pri zbiranju, obdelavi 
in posredovanju podatkov. Te pomanjkljivosti pa so posledica 
objektivnih in subjektivnih vzrokov. 

Samostojnost in s tem popolna metodološka in organizacij- 
ska osamosvojitev statistike Slovenije sta se ujemali z neod- 
ložljivo revizijo statističnega sistema in njegove evropeizacije. 
S problemi aktualizacije in prilagajanja slovenske statistike 
mednarodni, ki se je že ali se še bo uveljavila preko Eurostata, 
se ukvarjamo že nekaj let, vendar je reševanje teh prednosti 
vsebina mnogih dolgoročnih nalog in le malo kratkoročnih. 

V Republiki Sloveniji se je začela zelo hitra preobrazba 
družbe. Vsak mesec se ustanavljajo tisoči novih podjetij, prav 
tako številna propadajo. V kratkem času je tako veliko spre- 
memb, da jih je skoraj nemogoče sproti urediti. Določanje 
enot opazovanja in enot poročanja ter na tej podlagi zbiranje 
podatkov sta izredno oteženi. 

Globoka kriza, ki je zajela Slovenijo in splošno nezadovoljstvo 
delavcev, povzroča tudi zelo opazno poslabšanje discipline in 
kakovosti podatkov pri poročanju. Relativno zmanjšana mate- 
rialna sredstva, ki jih imamo na voljo, pa tudi omejujejo 
intenzivno komuniciranje s poročevalskimi enotami, zlasti 
v mesečnih konjunkturnih raziskovanjih. Ob vseh skokovitih 
spremembah statistika tudi nima več možnosti uporabljati 
znanih metod strokovnih ocen v časovnih serijah, ki vse 
temeljijo na znanih gibanjih in ugotovljenih zakonitostih 
v preteklosti oziroma verjetnostih, da se bo pojav enako 
razvijal tudi v bodočnosti. Tako je statistika do neke mere 
ogledalo družbe, ki je v fazi intenzivne preobrazbe. 

Konkretne pripombe 

Indeks cen na drobno 

Slovenska javnost se je deloma tudi upravičeno razburila ob 
popravku indeksa cen na drobno, ki je žal podlaga za vrsto 
konkretnih indeksacij. 

Poleg cen za številne izbrane artikle je za obračun indeksa 
cen treba pripraviti določene parametre. Te je treba obnavljati 
v določenih časovnih obdobjih. Ponderacijski sistem se gene- 
ralno obnovi vsakih 5 let, to je čas, v katerem se v normalnih 
družbah statistično relevantno spremenijo potrošne navade. 
Deloma se ponderji popravijo tudi vsako leto. Letos je bilo na 
vrsti splošno prilagajanje. Taki metodološki predpisi veljajo 
tudi v vseh razvitih državah oz. so priporočeni v mednarodnih 
organizacijah. 

Tako smo tudi za izračun cen na drobno za januar in druge 
mesece 1992 spremenili primerjalne bazne podatke za 1991. 
To pomeni, da smo izključili artikle, ki se ne pojavljajo več 
v zadostnih količinah, ker so zastareli ali jih iz drugih vzrokov 
ni več na trgu. Z januarjem smo iz opazovanja cen izključili 
nekatere jugoslovanske izdelke, saj jih skoraj ni več na našem 
trgu. Zmanjkalo je tudi blago iz uvoza iz držav zunaj nekdanje 
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SFRJ. Prav tako so se lani hitro spreminjale potrošne navade 
in z njimi struktura prodaje na drobno. Slednja je pomemben 
ponderacijski dejavnik, ki daje realno »težo« artiklom pri 
izračunu indeksa. Vendar je po našem mnenju na znižanje 
baznih podatkov najbolj vplival zasebni sektor, ki smo ga 
prvič vključili v indeks v letošnjem letu, in s podatki o cenah 
v zasebnih trgovinah v 1991. letu, ki so bile praviloma nižje kot 
v družbenih, vplivali na znižanje baze in kasneje na povečanje 
»začasnega« indeksa v januarju. 

Popravljeni indeks cen po našem strokovnem prepričanju 
kaže realno rast cen v januarju in februarju. Napaka Zavoda 
Republike za statistiko in njegovih strokovnih sodelavcev bi 
lahko bila v tem, da je predvideno razliko med začasnim in 
dokončnim indeksom podcenjeval oziroma začasnega 
indeksa sploh ne bi smel objaviti, ne glede na njegovo izredno 
konjunkturo in ne glede na to da smo na »začasnost« pri 
objavi posebej opozorili. 

Druga vprašanja in kritike makroekonomskih agregatov 
Drugi del vprašanj se nanaša na sum izpada makroekonom-* 
skih in finančnih podatkov. 

Osamosvajanje je imelo v letu 1991 več pomembnih dogod- 
kov, na katere je bila republika različno pripravljena. Za stati- 
stiko smo pripravili program, ki je v določeni meri pokrival 
statistična področja. Izpadi podatkov pa so nastali posebej 
tam, kjer so statistični podatki izhajali iz evidenc drugih infor- 
macijskih služb, ki pa so bile vse močno centralizirane. 

- Kot primer lahko navedemo statistične podatke o blagovni 
menjavi s tujino. Carinske deklaracije, ki so osnovna evidenca 
za pridobivanje tovrstnih statističnih podatkov, so v nekdanji 
SFRJ obdelovali v Beogradu - Zvezna carina in Zvezni zavod 
za statistiko, ki je obdelane podatke poslal republiškim zavo- 
dom za statistiko. Celoten servis je bil v Zveznem zavodu za 
statistiko, ki nam ob osamosvojitvi ni prepustil dokumentacije 
in programske opreme, tako da mora Zavod Republike Slove- 
nije za statistiko obdelavo povsem na novo pripraviti. 
- Po našem mnenju statistika ustrezno pokriva gibanje 
osebne porabe. Poraba javnega sektorja se izkazuje v deležih 
BDP, ki nam ga je že uspelo obračunati za 1988, 1989,1990 in 
1991. Notranja struktura je predmet evropeizacije in poseb- 
nega medresorskega projekta. 

- Podatki o deviznih rezervah, zunanjem dolgu, gotovini, 
bančnih sredstvih in plasmajih sodijo v področje dela Banke 
Slovenije. Podobno je z notranjimi dolgovi, akumulacijo in 
podkapitalizaciljo (SDK). 

- Podatki o gibanju proizvodnje ne morejo priti prej v jav- 
nost, saj pri izkazovanju mesečnih podatkov oziroma fizič- 
nega obsega proizvodnje npr. industrije prehitevamo neka- 
tere močno razvite zahodne države (ZRN). Seveda je tudi to 
področje treba urediti z mednarodnimi statističnimi stan- 
dardi. Februarja kasnijo indeksi za januar zaradi splošnih 
specifičnosti pri pripravi baz. 

- Podatki o plačah temelje na načelu zaslužkov za prejšnji 
mesec. Za januarsko delo tako podjetja in druge organizacije 
izplačujejo plače celo do konca februarja. Poročila o tem 
zbere Zavod v marcu in jih lahko šele takrat obdela. 

V Zavodu Republike Slovenije za statistiko se že več let 
pripravljamo na tranzicijo v evropske standarde (temu je bilo 
posvečeno posvetovanje statistikov v Radencih 1989). Z osa- 
mosvojitvijo smo postali državna statistika, ki ima bistveno 
druge naloge kot prej, ko smo bili samo regionalna statistika 
z omejeno avtonomijo. 

Pod samostojnostjo razumemo tudi pripravo metodoloških 
osnov, usklajenih s priporočili evropske statistike, predpiso- 
vanje statističnih standardov, racionalizacijo statistike, regi- 
strsko usmeritev ter komuniciranje z mednarodnimi organiza- 
cijami. 

Kot verjetno tudi druge organizacije v Sloveniji nimamo 
dovolj sposobnih in za nove naloge pripravljenih strokovnja- 

kov, čeprav se po danih možnostih že nekaj let vključujemo 
v izobraževanje na tem področju tudi v mednarodnih organi- 
zacijah. Pri tem smo bili do zdaj omejeni, ker je bila za 
mednarodne stike odgovorna zvezna organizacija. Kljub temu 
smo za evropeizacijo statistike pripravili nekatere tranzicije, 
kot npr. priprava uvedbe klasifikacije ekonomskih aktivnosti 
(NACE Rev. 1, ki bo začela veljati 1.1. 1993 tudi pri nas kot 
v vseh državah ES). Prav tako pripravljamo prehod na druge 
mednarodne definicije, kot npr. definicije delovne sile in 
njeno statistično spremljanje, nomenklatura poklicev, nomen- 
klatura proizvodov ipd. 

V Zavodu Republike Slovenije za statistiko pripravljamo tudi 
zakonodajo, ki bo omogočila delovanje statistike po medna- 
rodnih priporočilih. To je: 

- zakon o državni statistiki (ki med drugim predlaga tudi 
ustanovitev posebnega posvetovalnega telesa »statistični 
svet«, ki bi vplival na strokovno določanje in izvajanje stati- 
stičnih raziskovanj) in 
- zakon o nacionalnem programu statističnih raziskovanj. 

Z vso odgovornostjo lahko trdimo, da vlada nima strokovnega 
vpliva na metodo, zajem in rezultate, torej na strokovno delo 
zavoda. Četudi je vlada za statistiko dominanten uporabnik, 
veljajo zanjo kot za vse druge mednarodna statistična pripo- 
ročila, zakoni in drugo, kar ureja strokovno integriteto stati- 
stike. 

Sicer pa bi radi poudarili, da je Zavod Republike Slovenije za 
statistiko odprta organizacija, ki tudi svoje metodologije 
javno objavlja in omogoča seznanjanje s statistiko vsem zain- 
teresiranim. Tudi poslanci so dobrodošli, če se želijo pobliže 
seznaniti z delom statistike. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vil Zavod Republike Slovenije za statistiko. 

O statističnih podatkih in njih uporabnosti 

Dr. PETER GLAVIČ, poslanec v Zboru občin, kritizira kako- 
vost, pravočasnost in aktualnost statističnih podatkov in 
izračunanih statističnih kazalnikov ter navaja nekatere kon- 
kretne primere, ki sodijo med osnovne kazalnike socio- 
ekonomskih gibanj. Obenem izraža tudi dvom o spoštovanju 
najpomembnejših načel, na katerih deluje statistika v svetu 
in pri nas, in sicer o načelu neodvisnosti, nevtralnosti In 
objektivnosti slovenske statistike. 

Zavod Republike Slovenije za statistiko se tudi sam zaveda 
nedodelanosti nekaterih statističnih področij, ki jih je treba 
reorganizirati, kot tudi pomanjkljivosti pri zbiranju, obdelavi 
in posredovanju podatkov. Te pomanjkljivosti pa so posledica 
objektivnih in subjektivnih vzrokov. 

Samostojnost in s tem popolna metodološka in organizacij- 
ska osamosvojitev statistike Slovenije sta se ujemali z neod- 
ložljivo revizijo statističnega sistema in njegove evropeizacije. 
S problemi aktualizacije in prilagajanja slovenske statistike 
mednarodni, ki se je že ali se še bo uveljavila preko Eurostata, 
se ukvarjamo že nekaj let, vendar je reševanje teh prednosti 
vsebina mnogih dolgoročnih nalog in le malo kratkoročnih. 

V Republiki Sloveniji se je začela zelo hitra preobrazba 
družbe. Vsak mesec se ustanavljajo tisoči novih podjetij, prav 
tako številna propadajo. V kratkem času je tako veliko spre- 
memb, da jih je skoraj nemogoče sproti urediti. Določanje 
enot opazovanja in enot poročanja ter na tej podlagi zbiranje 
podatkov sta izredno oteženi. 

Globoka kriza, ki je zajela Slovenijo in splošno nezadovoljstvo 
delavcev, povzroča tudi zelo opazno poslabšanje discipline in 
kakovosti podatkov pri poročanju. Relativno zmanjšana mate- 
rialna sredstva, ki jih imamo na voljo, pa tudi omejujejo 
intenzivno komuniciranje s poročevalskimi enotami, zlasti 
v mesečnih konjunkturnih raziskovanjih. Ob vseh skokovitih 
spremembah statistika tudi nima več možnosti uporabljati 
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znanih metod strokovnih ocen v časovnih serijah, ki vse 
temeljijo na znanih gibanjih in ugotovljenih zakonitostih 
v preteklosti oziroma verjetnostih, da se bo pojav enako 
razvijal tudi v bodočnosti. Tako je statistika do neke mere 
ogledalo družbe, ki je v fazi intenzivne preobrazbe. 

Konkretne pripombe 

Indeks cen na drobno 

Slovenska javnost se je deloma tudi upravičeno razburila ob 
popravku indeksa cen na drobno, ki je žal podlaga za vrsto 
konkretnih indeksacij. 

Poleg cen za številne izbrane artikle je za obračun indeksa 
cen treba pripraviti določene parametre. Te je treba obnavljati 
v določenih časovnih obdobjih. Ponderacijski sistem se gene- 
ralno obnovi vsakih 5 let, to je čas, v katerem se v normalnih 
družbah statistično relevantno spremenijo potrošne navade. 
Deloma se ponderji popravijo tudi vsako leto. Letos je bilo na 
vrsti splošno prilagajanje. Taki metodološki predpisi veljajo 
tudi v vseh razvitih državah oz. so priporočeni v mednarodnih 
organizacijah. 

Tako smo tudi za izračun cen na drobno za januar in druge 
mesece 1992 spremenili primerjalne bazne podatke za 1991. 
To pomeni, da smo izključili artikle, ki se ne pojavljajo več 
v zadostnih količinah, ker so zastareli ali jih iz drugih vzrokov 
ni več na trgu. Z januarjem smo iz opazovanja cen izključili 
nekatere jugoslovanske izdelke, saj jih skoraj ni več na našem 
trgu. Zmanjkalo je tudi blago iz uvoza iz držav zunaj nekdanje 
SFRJ. Prav tako so se lani hitro spreminjale potrošne navade 
in z njimi struktura prodaje na drobno. Slednja je pomemben 
ponderacijski dejavnik, ki daje realno »težo« artiklom pri 
izračunu indeksa. Vendar je po našem mnenju na znižanje 
baznih podatkov najbolj vplival zasebni sektor, ki smo ga 
prvič vključili v indeks v letošnjem letu, in s podatki o cenah 
v zasebnih trgovinah v 1991. letu, ki so bile praviloma nižje kot 
v družbenih, vplivali na znižanje baze in kasneje na povečanje 
»začasnega« indeksa v januarju. 

Popravljeni indeks cen po našem strokovnem prepričanju 
kaže realno rast cen v januarju in februarju. Napaka Zavoda 
Republike za statistiko in njegovih strokovnih sodelavcev bi 
lahko bila v tem, da je predvideno razliko med začasnim in 
dokončnim indeksom podcenjeval oziroma začasnega 
indeksa sploh ne bi smel objaviti, ne glede na njegovo izredno 
konjunkturo in ne glede na to da smo na »začasnost« pri 
objavi posebej opozorili. 

Druga vprašanja in kritike makroekonomskih agregatov 

Drugi del vprašanj se nanaša na sum izpada makroekonom- 
skih in finančnih podatkov. 

Osamosvajanje je imelo v letu 1991 več pomembnih dogod- 
kov, na katere je bila republika različno pripravljena. Za stati- 
stiko smo pripravili program, ki je v določeni meri pokrival 
statistična področja. Izpadi podatkov pa so nastali posebej 
tam, kjer so statistični podatki izhajali iz evidenc drugih infor- 
macijskih služb, ki pa so bile vse močno centralizirane. 

- Kot primer lahko navedemo statistične podatke o blagovni 
menjavi s tujino. Carinske deklaracije, ki so osnovna evidenca 
za pridobivanje tovrstnih statističnih podatkov, so v nekdanji 
SFRJ obdelovali v Beogradu - Zvezna carina in Zvezni zavod 
za statistiko, ki je obdelane podatke poslal republiškim zavo- 
dom za statistiko. Celoten servis je bil v Zveznem zavodu za 
statistiko, ki nam ob osamosvojitvi ni prepustil dokumentacije 
in programske opreme, tako da mora Zavod Republike Slove- 
nije za statistiko obdelavo povsem na novo pripraviti. 
- Po našem mnenju statistika ustrezno pokriva gibanje 
osebne porabe. Poraba javnega sektorja se izkazuje v deležih 
BDP, ki nam ga je že uspelo obračunati za 1988,1989, 1990 in 
1991. Notranja struktura je predmet evropeizacije in poseb- 
nega medresorskega projekta. 

- Podatki o deviznih rezervah, zunanjem dolgu, gotovini, 

bančnih sredstvih in plasmajih sodijo v področje dela Banke 
Slovenije. Podobno je z notranjimi dolgovi, akumulacijo in 
podkapitalizaciljo (SDK). 

- Podatki o gibanju proizvodnje ne morejo priti prej v jav- 
nost, saj pri izkazovanju mesečnih podatkov oziroma fizič- 
nega obsega proizvodnje npr. industrije prehitevamo neka- 
tere močno razvite zahodne države (ZRN). Seveda je tudi to 
področje treba urediti z mednarodnimi statističnimi stan- 
dardi. Februarja kasnijo indeksi za januar zaradi splošnih 
specifičnosti pri pripravi baz. 

- Podatki o plačah temelje na načelu zaslužkov za prejšnji 
mesec. Za januarsko delo tako podjetja in druge organizacije 
izplačujejo plače celo do konca februarja. Poročila o tem 
zbere Zavod v marcu in jih lahko šele takrat obdela. 

V Zavodu Republike Slovenije za statistiko se že več let 
pripravljamo na tranzicijo v evropske standarde (temu je bilo 
posvečeno posvetovanje statistikov v Radencih 1989). Z osa- 
mosvojitvijo smo postali državna statistika, ki ima bistveno 
druge naloge kot prej, ko smo bili samo regionalna statistika 
z omejeno avtonomijo. 

Pod samostojnostjo razumemo tudi pripravo metodoloških 
osnov, usklajenih s priporočili evropske statistike, predpiso- 
vanje statističnih standardov, racionalizacijo statistike, regi- 
strsko usmeritev ter komuniciranje z mednarodnimi organiza- 
cijami. 

Kot verjetno tudi druge organizacije v Sloveniji nimamo 
dovolj sposobnih in za nove naloge pripravljenih strokovnja- 
kov, čeprav se po danih možnostih že nekaj let vključujemo 
v izobraževanje na tem področju tudi v mednarodnih organi- 
zacijah. Pri tem smo bili do zdaj omejeni, ker je bila za 
mednarodne stike odgovorna zvezna organizacija. Kljub temu 
smo za evropeizacijo statistike pripravili nekatere tranzicije, 
kot npr. priprava uvedbe klasifikacije ekonomskih aktivnosti 
(NACE Rev. 1, ki bo začela veljati 1.1. 1993 tudi pri nas kot 
v vseh državah ES). Prav tako pripravljamo prehod na druge 
mednarodne definicije, kot npr. definicije delovne sile in 
njeno statistično spremljanje, nomenklatura poklicev, nomen- 
klatura proizvodov ipd. 

V Zavodu Republike Slovenije za statistiko pripravljamo tudi 
zakonodajo, ki bo omogočila delovanje statistike po medna- 
rodnih priporočilih. To je: 

- zakon o državni statistiki (ki med drugim predlaga tudi 
ustanovitev posebnega posvetovalnega telesa »statistični 
svet«, ki bi vplival na strokovno določanje in izvajanje stati- 
stičnih raziskovanj) in 
- zakon o nacionalnem programu statističnih raziskovanj. 

Z vso odgovornostjo lahko trdimo, da vlada nima strokovnega 
vpliva na metodo, zajem in rezultate, torej na strokovno delo 
zavoda. Četudi je vlada za statistiko dominanten uporabnik, 
veljajo zanjo kot za vse druge mednarodna statistična pripo- 
ročila, zakoni in drugo, kar ureja strokovno integriteto stati- 
stike. 

Sicer pa bi radi poudarili, da je Zavod Republike Slovenije za 
statistiko odprta organizacija, ki tudi svoje metodologije 
javno objavlja in omogoča seznanjanje s statistiko vsem zain- 
teresiranim. Tudi poslanci so dobrodošli, če se želijo pobliže 
seznaniti z delom statistike. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vil Zavod Republike Slovenije za statistiko. 

O pristojnosti za določanje cen 

Dr. CVETO GRADIŠAR, poslanec v Zboru občin, je v zvezi 
s sprejemom odloka o spremembi odloka o prenosu pristoj- 
nosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 33/ 
91-1) postavil naslednja vprašanja: 
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»1. Ali je Vlada Republike Slovenije pristojna za sprejem 
takega odloka In kje ji je dana zakonska oziroma ustavna 
podlaga? 

2. Prenos odločanja o višini cen stanovanjskih in komunal- 
nih storitev na Vlado Republike Slovenije prizadene politiko 
cen na nivoju občine, ker le-ta ne more biti seznanjena 
s specifiko posameznih komunalnih dejavnosti, pri tem pa 
se pojavlja vprašanje tudi pokrivanja izgub, nastalih zaradi 
prenizkih cen 

3. Ali bo Vlada Republike Slovenije upoštevala višini stana- 
rin in cen komunalnih storitev, ker so le-te bile v letu 1991 
neenakomerno povišane v posameznih občinah?« 

O navedenih vprašanjih menimo naslednje: 

Zakon o cenah (Ur. I. RS, št. 1/91-1) v 5. členu določa, da lahko 
za cene posameznih izdelkov in storitev predpiše ukrep dolo- 
čitve cen le Vlada Republike Slovenije. 

1. Na podlagi 10. člena zakona o cenah pa lahko Vlada 
Republike Slovenije zaradi smotrnosti, hitrejšega postopka, 
enostavnosti in zmanjševanja stroškov z odlokom prenese 
pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin 
in posebnih družbenopolitičnih skupnosti za določene 
izdelke in storitve, ki so lokalnega pomena. Na podlagi tega 
poblastila je Vlada Republike Slovenije konec junija 1991 
sprejela odlok o prenosu pristojnosti za določanje cen na 
izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti (Ur. I. RS, št/91-1). S tem je prenesla v občinsko 
pristojnost med drugim tudi pristojnost za oblikovanje cen 
osnovnih komunalnih storitev in stanovanjskih najemnin. 

2. Zaradi priprav na sklenitev socialnega sporazuma med 
sindikati, Vlado Republike Slovenije in Gospodarsko zbornico 
Slovenije, v katerem so cene eden od pomembnih elementov, 
je Vlada z odlokom o spremembi odloka o prenosu pristojno- 
sti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in poseb- 
nih družbenopolitičnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 33/91-1) uma- 
knila pooblastilo, izdano občinam za določanje cen osnovnih 
komunalnih storitev in stanovanjskih najemnin. S tem je bilo 
ponovno vzpostavljeno prvotno stanje glede pristojnosti za 
določanje cen, ki izhaja iz zakona o cenah. 

Torej v tem primeru ne gre za odvzem izvirne pristojnosti 
občine, temveč le za ponovni prevzem funkcij Vlade Repu- 
blike Slovenije, ki jih je ta prenesla na občine, kar izhaja iz 10. 
člena zakona o cenah. 

3. Vlada Republike je konec januarja 1992 sprejela odlok 
o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev in najemnin 
(Ur. I. RS, št. 5/92), s katerim je določila način oblikovanja cen 
navedenih storitev, katerih rast naj bi med trajanjem dogovora 
o temeljnih vprašanjih zagotavljanja socialne stabilnosti zao- 
stajala za 20% za rastjo cen življenjskih potrebščin. Zaradi 
različnega položaja posameznih dejavnosti po posameznih 
občinah navedeni odlok vsebuje določilo, da lahko izvršni 
svet skupščine občine, če ugotovi, da cena, oblikovana po 
določilih odloka, ne pokrije stroškov enostavne reprodukcije, 
Ministrstvu, za trgovino predlaga, da odredi višjo stopnjo 
povišanja (7. člen navedenega odloka). 

4. Navedeni odlok predvideva, da usklajevanje stopnje rasti 
cen posameznih komunalnih storitev po določilih odloka na 
ravni občine zagotavlja izvršni svet skupščine občine. Tak 
način daje izvršnim svetom možnost, da so vseskozi sezna- 
njeni s stanjem na področju cen osnovnih komunalnih stori- 
tev in stanovanjskih najemnin. 

Vlada Republike Slovenije meni, da so rešitve o odloku 
o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev in najemnin 
(Ur. I. RS, št. 5/92) naravnane tako, da posameznih dejavnosti 
ne morejo pripeljati v izgube, če ne bo prišlo do drugih 
okoliščin, ki niso povezane s politiko cen. 

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

O cenzusu za ustanovitev banke 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je vprašal »zakaj je 
Banka Slovenije dvignila cenzus za ustanovitev banke z 32 
na 200 milijonov tolarjev in sedaj na 260 milijonov tolarjev, 
čeprav je obljubljala, da bo z 200 milijonov tolarjev znižala 
na prvotno ali nekaj višjo vrednost. Ali je Banka Slovenije to 
storila na prigovarjanje poslovnih bank, da le-te ne bi imele 
nove konkurence?« 

Na vprašanje so mu odgovorili: 

Drugi odstavek 9. člena Zakona o bankah in hranilnicah (Ur. I. 
RS, št. 1/91) določa najmanjši znesek v denarni obliki, potre- 
ben za ustanovitev banke. V tretjem odstavku istega člena pa 
zakon določa, da najmanjši znesek kapitala v denarni obliki 
usklajuje Banka Slovenije, tako da se ohranja realna vrednost. 
V skladu s tem in določili drugega odstavka 20. člena Zakona 
o Banki Sloveniji (Ur. I. RS. št. 1/91), ki določa, da pri upravlja- 
nju zadev Banke Slovenije Svet Banke Slovenije sprejema 
sklepe in ukrepe ter odloča o drugih vprašanjih, določenih 
s tem zakonom in statutom Banke Slovenije, smo od Banke 
Slovenije zahtevali pisni odgovor na zastavljeno vprašanje. Na 
zastavljeno vprašanje je Banka Slovenije odgovorila na- 
slednje: 

»Banka Slovenije določa znesek kapitala za ustanovitev 
banke na podlagi 9. člena Zakona o bankah in hranilnicah (Ur. 
I. RS, št. 1/91). 

Pri usklajevanju potrebnega zneska ustanovnega kapitala 
v okviru zakona Banka Slovenije skrbi za to, da že v začetku 
poslovanja banka zagotavlja varnost poslovanja za deponente 
banke. Varnost poslovanja je pogoj za zaupanje v bančni 
sistem. V tem trenutku je zaupanje na zelo nizki ravni. 

Slabo kapitalizirane banke tudi niso sposobne servisirati vseh 
potreb gospodarstva, prebivalstva in države, saj je kapital 
ključni element pri določanju potencialno možnega obsega 
posojil, jamstev, posojil posameznim komitentom in drugih 
elementov aktive in aktivnih zunajbilančnih postavk. Od kapi- 
tala je odvisna konkurenčnost banke, ki jo je treba opazovati 
predvsem skozi primerjavo s tujimi bankami ob predpostavki 
odprtosti v svet, ki je vgrajena v Zakon o bankah in hranil- 
nicah. 

Tuji lastniki banke imajo ob zahtevi po večjem ustanovitve- 
nem kapitalu skrbnejši odnos do tveganj v poslovanju banke 
in do odgovornosti in profesionalnosti menedžmenta zanjo. 

Da pa bi kljub temu bančni sistem deloval skozi različne 
nadzorovane oblike, je varčevalcem namenjena npr. hranil- 
nica, za ustanovitev katere je zaenl,rat potrebnih le 1.5 mili- 
jona SLT, kar pa je bistveno manj glede na banko. 

Z drugimi besedami menimo, da je odločitev Banke Slovenije 
o višini delniškega kapitala pravilna, ne nazadnje so tudi 
v vseh sosednjih državah (vključno s staro Jugoslavijo) cen- 
zusi za ustanavljanje bank mnogo višji kot za druga podjetja, 
tipa delniška družba. Za vašo informacijo pa naj vam povemo, 
da že zdaj deluje v Sloveniji 26 samostojnih bank.« 

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

O fluktuaciji v VIS in ponovno o uporabi službe- 
nih avtomobilov v notranjem ministrstvu 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je 12. 2. 1992 
postavil naslednji vprašanji: 

,Ali je res prišlo do velikih fluktuacij v Varnostno Informa- 
tivni službi v zadnjem času in ali je to kaj v zvezi z govori- 
cami, češ da Je bilo v tujini plačanega nekaj orožja, ki nato ni 
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bilo dobavl|eno? Kakšni razlogi so vodili Vlado k sprejema- 
nju sklepa, da Imajo pravico uporabe službenega vozila 
v zasebne namene uslužbenci v Ministrstvu za notranje 
zadeve?' 

Na vprašanji mu vlada odgovarja naslednje: 

V drugi polovici lanskega leta 1/7-31/12-1991 se je v Var- 
nostno-informativni službi na novo zaposlilo 28 delavcev, 34 
pa jih je odšlo, skupno število delavcev se je torej zmanšalo le 
za 6. V prvih dveh mesecih letos so službo zapustili 3 delavci, 
prišlo pa je 12 novih. Ob upoštevanju dejstva, da je od marca 
1990 ob znanih spremembah iz takratne službe državne var- 
nosti odšlo več kot 200 delavcev, je fluktuacija kadrov VIS-a 
v zadnjem obdobju zanemarljiva. 

Možnost, da določeni delavci organov za notranje zadeve 
uporabljajo službena vozila tudi v zasebne namene, je dolo- 
čena s Pravilnikom o uporabi in vzdrževanju službenih vozil 
RSNZ RS, št. 0101/10-91 z dne 1. 6. 1991 in s Pravilnikom 
o uporabi in vzdrževanju službenih vozil, št. 0044/1 -S-010/11 - 
91 z dne 1. 6. 1991. 
Pravilnika je izdal minister za notranje zadeve v skladu s svo- 
jimi pooblastili. 

Do službenih vozil v stalno uporabo so upravičeni določeni 
delavci Ministrstva za notranje zadeve zaradi stalne doseglji- 
vosti, opravljanja dela na različnih funkcijah v mestu in zunaj 
mesta, pogostega izpolnjevanja službenih dolžnosti zunaj 
rednega delovnega časa in racionalizacije uporabe službenih 
vozil in gospodarnosti pri uporabi. Uporabnik vozila je dolžan 
vozilo v stalni uporabi vzdrževati in uporabljati s skrbnostjo 
dobrega gospodarja, dolžan je plačevati mesečno uporab- 
nino ter vse pripadajoče dajatve. Upravičenci lahko službeno 
vozilo uporabljajo tudi v zasebne namene, takrat pa so dolžni 
kriti tudi stroške porabljenega goriva. 

Smiselno enake so .'udi določbe 10. točke sklepa Vlade Repu- 
blike Slovenije o uporabi in nabavi avtomobilov Vlade Repu- 
blike Slovenije, št. 220-08/92-4/2-8 z dne 6. 3. 1992. 

Zadeve v zvezi z govoricami o domnevnem nakupu orožja 
v tujini, ki jo poslanec Vitomir Gros omenja v svojem dopisu, 
ne poznamo, menimo pa, da teh govoric vendarle ne kaže 
povezovati s kadrovs,ko problematiko Varnostno-informativne 
službe. 

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

Zakaj je šel minister na potovanje? 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je na seji tega 
zbora, 26. 3.' 1992, vprašal tudi: »Kaj je delal minister Kacin 
v ZDA in Kanadi, čeprav se ve, da je njegovi poti na ta način 
(projekt turistične promocije v ZDA) nasprotovalo Ministr- 
stvo za turizem in gostinstvo ter Gospodarska zbornica 
Slovenije ter kdo je naročil takšno potovanje?« 

Ena glavnih zadolžitev Ministrstva za informiranje je promo- 
cija Slovenije v tujini in koordinacija promocijskih aktivnosti 
med vladnimi resorji, ki predstavljajo Slovenijo v tujini. Koor- 
dinacija je še posebej važna v primerih, ko gre za publiciteto 
ob dogodkih, ki jih spremlja svetovna javnost in ob stikih 
s perspektivnimi trgi, kjer še vedno prevladujejo stereotipi oz. 
neposredna povezava Slovenije z rizičnimi predeli nekdanje 
Jugoslavije. 

Minister za informiranje Jelko Kacin se je mudil na obisku 
v Združenih državah Amerike skupaj s predstavnikoma TDA 
(Tourism Development Association) g. Milanom Zagodo in g. 
Andrejem Rističem. Eden od namenov njihove poti je bil obisk 
firme, s katero Združenje za razvoj turizma (TDA) uresničuje 
projekt animacije ameriških turistov za obisk turističnih krajev 
v Sloveniji. 

Minister Kacin je izkoristii bivanje v Seattlu tudi za sestanek 

z vodstvom trgovinske zbornice in guvernerjem države Was- 
hington ter ogled nekaterih tipičnih ameriških oblik turistične 
ponudbe. Predvsem pa je pomembno spoznanje, da bo 
meseca novembra v Seattlu letno srečanje ameriških turistič- 
nih agencij s pričakovano udeležbo 3600 poslovnežev. To pa 
bi lahko bila odlična priložnost za promocijo Slovenije, saj je 
zbornica načelno obljubila pomoč pri vključevanju v program 
srečanja. 

V Kanado je minsiter Kacin potoval na sestanek z vodstvom 
Canadian National Exhibition (CNE) v Torontu. Vsako leto 
v avgustu pripravi razstavo v Torontu, kjer se predstavi posa- 
mezna država s svojimi kulturnimi, zgodovinskimi, turistič- 
nimi in gospodarskimi posebnostmi, ki jo obišče 2,5 milijona 
ljudi. Letos so osrednje mesto namenili Madžarski, v letu 1993 
pa bi lahko v tej vlogi nastopila Slovenija. V Ottavi se je 
minister Kacin sestal z vladnimi predstavniki (v soglasju 
z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije). 
V obeh mestih se je minister Kacin srečal tudi s slovenskimi 
izseljenci in odgovarjal na številna aktualna vprašanja o raz- 
merah v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. 

Za obravnavo v vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za informiranje. 

Oznake v poštnih hranilnih knjižicah naj se spre- 
menijo 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je 19. 3.1992, med 
drugimi poslanskimi vprašanji postavil tudi naslednje: 
»Kdaj misli PTT zamenjati v knjižicah Poštne hranilnice izraz 
NBJ in PŠ?« 

Vlada Republike Slovenije mu je posredovala naslednji od- 
govor: 
Sestavljeno ptt-podjetje Slovenije je imelo v svoji sestavi 
v Sloveniji tudi Poštno hranilnico, filialo Poštne štedionice. 
Z osamosvojitvijo Republike Slovenije so se začele priprave 
za reorganizacijo ptt in v okviru teh del je bil postavljen rok 30. 
junij 1992 za ukinitev filiale Poštne štedionice. Prav tako je 
bilo načrtovno, da ptt nadomesti izpad hranilniške službe 
z ustanovitvijo Poštne banke Slovenije. Predlog je Banka 
Slovenije priporočila ptt ustanovitev hranilne službe, bančne 
posle pa bi za ptt opravljale že obstoječe poslovne banke. 
Z uvedbo Slovenske poštne hranilnice bodo ustrezno spreme- 
njeni tudi vsi nazivi in oznake sedanje hranilniške službe. 

Navedeni rok je bil načrtovan tudi zaradi priprav, ki jih mora 
Sestavljeno ptt-podjetje urediti v zvezi z delitvijo premoženja 
in poslovnih obveznosti Poštne štedionice. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za promet in zveze. 

O plačevanju cestnine pri nas s hrvaškimi dinarji 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, sprašuje, kako je 
s plačevanjem v tujih valutah na ozemlju države Slovenije? 
Bilo je objavljeno, da na cestninskih postajah cestna uprava 
sprejema cestnino v hrvaških dinarjih. Nikjer na Hrvaškem 
pa ni možno vnovčlti tolarjev In ni nobene reprocitete. 

Vlada je posredovala naslednji odgovor: 

Odlok o določitvi višine in načina plačevanja cestnine (Ur. I. 
RS, št. 28/90, 20/91, in 6/92) v prvem odstavku 6. člena določa, 
da Ministrstvo za promet in zveze določi tudi seznam valut, 
v katerih je poleg plačila s tolarji možno plačati cestnino ter 
da je podlaga za izračun cestnine njena tolarska protivred- 
nost. Med temi valutami je bil pred slabim mesecem določen 
tudi hrvaški dinar, in sicer iz dveh razlogov: 
1. Vozila s hrvaško registracijo so pogost uporabnik sloven- 
skih avtocest, zato je, kadar vozniki niso imeli tolarjev za 
plačilo cestnine, prihajalo do zastojev in neprijetnih situacij 
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na cestninskih postajah; 
2. Te zagate so hrvaški vozniki večkrat reševali s prevozom 
cestninskih postaj brez plačila cestnine, za kar je zakonsko 
sicer predvideno sankcioniranje, ki je v sedanjih razmerah 
praktično neizvedljivo (npr. pridobitev podatkov o lastniku 
vozila na podlagi registrske oznake vozila). 
Odločitev o uvedbi menjave hrvaških dinarjev na cestninskih 
postajah, ki se menjavajo samo za plačevanje cestnine, je bila 
sprejeta po predhodnem dogovoru s poslovno banko (A 
banko) podjetja za vzdrževanje avtocest, da bo sprejela 
v tolarsko menjavo izkupiček cestnine v hrvaških dinarjih in 
ga v domači valuti vplačala v republiški proračun. Zato se pri 
menjavi hrvaških dinarjev tudi upošteva menjalniški tečaj te 
banke, ki ga dnevno sporoča cestninskim postajam. Ob pri- 
pravi tega odgovora je znašal menjalni tečaj 62 SLT za 100 
hrvaških dinarjev. 
Možnost plačila cestnine s hrvaškimi dinarji ni bila pogoje- 
vana z njeno reprociteto pri uporabi hrvaških avtocest, je pa 
pogojena z navedeno bančno menjavo v domačo valuto in 
v interesu nemotenega pretoka vozil preko cestninske postaje 
ter plačevanje cestnine ob uporabi avtocest. 
Ne glede na opisane razloge sprejemanja hrvaških dinarjev za 
plačilo cestnine in njihove menjave v poslovni banki, ki jih 
uporabi za plačilni promet s to državo, gre v tem primeru za 
prehodno rešitev. Cilj vlade je, da v skladu z opozorilom 
poslanca v meddržavnih dogovorih doseže popolno recipro- 
citeto pri plačevanju z obema valutama. 
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za promet in zveze. 

O uporabi starih grbov, žigov in podobno 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je 9. 3. 1992, 
vprašal: »Zakaj imamo poslanci v delegatskih izkaznicah še 
vedno stare grbe. Zakaj vlada še vedno ne sankcionira tiste, 
ki po 1. januarju 1992 še vedno uporabljajo stare žige in 
podobno?« 

Na vprašanje poslanca zbora občin g. Vitomirja Grosa o upo- 
rabi starih grbov, žigov in podobno odgovarjamo naslednje: 

Zakon o pečatih državnih organov v Republiki Sloveniji (Ur. I. 
RS, št. 14/90 in 45/90) določa v 6. členu, da morajo državni 
organi v skladu z določbami tega zakona in na njegovi pod- 
lagi izdanih predpisov spremeniti svoje pečate do 31. 12. 
1991. Enako velja za žige, ki so pečati iz kovine. Navedeni 
zakon ne določa kazni za tiste, ki do navedenega roka ne 
spremenijo svojih pečatov. Ta rok je instruktivni rok, ker je 
praktično nemogoče vse subjekte javnega prava v tej fazi 
intenzivnih zakonodajnih sprememb zavezati, da hkrati ozi- 
roma pravočasno oblikujejo svoje pečate. Namreč vsako 
področje dela državne uprave ima svoje posebne zahteve, 
zato se v ustreznih zakonih določita oblika in vsebina pečatov 
(za primer - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, Ur. I. RS, št. 12/91 v 28. členu določa obliko in 
vsebino pečata javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda). 
Pečati podjetij, organizacij, skupnosti in posameznikov, ki 
izvršujejo javna pooblastila, se tudi uredijo v zakonu, ki 
določa javna pooblastila. 

Ministrstvo za pravosodje in upravo je že julija 1991 poslalo 
obvestilo vsem upravnim organom v Republiki Sloveniji 
o obliki pečatov z grbom ter o pooblaščenih izdelovalcih 
pečatov. Vlada je obveščena, da so republiški upravni organi 
pospešeno, zlasti po uveljavitvi Zakona o organizaciji in 
delovnem področju republiške uprave (Ur. I. RS, št. 27/91) 
uskladili vsebino in obliko pečatov s tem predpisom. Za mini- 
strstvo in organe v njihovi sestavi je Republiška uprava skup- 
nih služb že v juliju 1991 organizirala skupno nabavo napisnih 
tabel in pečatov. 

Vlada opozarja, da je v skupščinskem postopku sprejemanja 
zakon o uporabi grba, zastave in himne Republike Slovenije, 
katerega uveljavitev bo povzročila spremembe vsebine peča- 
tov, zlasti tistih subjektov, ki morajo imeti po tem zakonu 

v svojih pečatih grb Republike Slovenije. Zaradi navedenega 
vlada ni v zakonu o pečatih državnih organov v Republiki 
Sloveniji predlagala sankcij, ki po instruktažnem roku 31. 12. 
1991 niso uskladili vsebine svojih pečatov z navedenim za- 
konom. 

Kar zadeva del poslanskega vprašanja, ki se nanaša na stare 
grbe v delegatskih zbornicah, vlada opozarja, da vsebino in 
obliko delegatskih izkaznic določa ustrezna služba Skupščine 
Republike Slovenije. 

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

O denacionalizaciji 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je na seji 12. 2. 
1992 med drugim vprašal: 

Kdaj bo Vlada predložila Skupščini stališče d6 denacionali- 
zacije premoženja drugih upravičencev (Zavoda za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje, društev in zasebnih pre- 
moženjskih ustanov), kot jI to nalaga sklep 25. zbora občin? 

Prejel je naslednji odgovor: 

V zvezi z vprašanjem poslanca Vitomirja Grosa, kdaj bo vlada 
predložila skupščini stališče do denacionalizacije premoženja 
drugih upravičencev (Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, društev in zasebnih premoženjskih ustanov), kot 
ji to nalaga sklep zbora občin (25. seja), vam sporočamo 
naslednje: 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je z dopisom št. 
010-02/91-6 že 18. novembra 1991 posredoval Skupščini 
Republike Slovenije poročilo o uresničevanju sklepov zborov 
Skupščine Republike Slovenije, v katerem je vsebinsko zajet 
odgovor na navedeno vprašanje. Odgovor vam ponovno poši- 
ljamo: 

Ob obravnavi predloga zakona o denacionalizaciji je zbor na 
predlog komisije za denacionalizacijo z dodatnim sklepom 
naložil vladi, da v 30 dneh predHži skupščini stališče do 
denacionalizacije premoženja drugih upravičencev, zlasti 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, društev in 
zasebnih premoženjskih ustanov. V enakem roku naj predloži 
tudi poročilo glede tekočih organizacijskih in ekonomsko- 
političnih instrumentov, s katerimi bo država spremljala last- 
ninsko prestrukturiranje. 

Eno od temeljnih načel predloga zakona o denacionalizaciji, 
ki je bilo potrjeno že ob obravnavi osnutka zakona, je, da so 
upravičenci do denacionalizacije le fizične- osebe in le kot 
izjeme tudi cerkvene skupnosti kot civilne pravne osebe. 
Cerkev oziroma cerkvene skupnosti so bile kot izjema oprede- 
ljene zato, ker pri njej kontinuiteta pravnega subjekta ni 
vprašljiva. 

Pojem .društva' zajema celo vrsto za družbo bolj ali manj 
pomembnih pravnih subjektov, pri katerih za nekatera konti- 
nuitete pravnega subjekta sploh ni m.jgoče izkazati, za neka- 
tera pa bi takšen izkaz utegnil biti verjeten, za druge pa bi bilo 
mogoče celo lahko ugotoviti, da je kontinuiteta izkazana. 
Takšna raznolikost v neenakovrednih možnostih izkazovanja 
pravne kontinuitete bi zahtevala odstop od prvotnega načela, 
da so upravičenci praviloma le fizične osebe. To pa bi hkrati 
zahtevalo dodaten študij in dograditev zakona o denacionali- 
zaciji, kar bi tako sprejem zakona kot tudi njegovo izvajanje še 
bolj otežilo. 

Denacionalizacija hkrati pomeni enega od načinov lastninje- 
nja družbene lastnine. S tem vodilom oziroma procesom ne bi 
bilo v skladu, če bi se kot upravičenci opredelile tudi druž- 
bene pravne osebe, kar Skupnost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja in slovenska naravna zdravilišča so. Glede 
na že uvodoma navedeno načelo, da so upravičenci pravi- 
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loma fizične osebe, predlagatelj v arhivih in evidencah ni 
preverjal predpisov in postopkov, na podlagi katerih je bilo 
premoženje teh pravnih oseb podržavljeno. 

Po predlaganem amandmaju, po katerem bi bila Skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičenec do 
denacionalizacije, je predlagatelj na enem primeru preizkusil 
in ugotovil, da v 3. členu ni navedenih predpisov, ki naj bi bili 
podlaga za podržavljanje premoženja tem pravnim osebam. 
Poleg tega da pri teh pravnih osebah ni ugotovljeno pravno 
nasledstvo in da so to družbene pravne osebe, ki razpolagajo 
z družbenimi sredstvi, bi pravkar navedeno dejstvo odsotnosti 
pravnega temelja o podržavljanju povzročilo, da bi bil zakon 
v tem delu nekonsistenten. Zato je prevladalo mnenje, naj 
vrnitev premoženja, ki je bilo nosilcem obveznega socialnega 
zavarovanja delavcev po 9. 5.1945 brez nadomestila podržav- 
ljeno ali preneseno na uporabnike zunaj sistema socialnega 
zavarovanja, uredi zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. To je navedeni zakon, ki je bil pred kratkim 
sprejet, tudi uredil v III. poglavju (členi od 246 do 248 zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Ur. I. RS, št. 12/ 
92). 

Podobna ugotovitev velja tudi za amandma, po katerem naj bi 
bili upravičenci do denacionalizacije tudi slovenska naravna 
zdravilišča, ki so jim bile odvzete parkovne površine in kmetij- 
ska zemljišča. Parkovne površine so komunalni objekti, kme- 
tijska zemljišča pa so bila podružbljena. Za vsako od navede- 
nih vrst nepremičnin veljata drugačen lastninski režim in 
režim upravljanja oziroma gospodarjenja. 

Zato bo treba, tudi če te družbene pravne osebe ne pridejo 
v poštev za vračanje tovrstnega premoženja po zakonu 
o denacionalizaciji, pač pa v kakšnem drugem zakonu, pro- 
učiti sklop vprašanj, povezanih z zahtevo za vračanje tovrst- 
nega premoženja, v okviru predpisov, ki urejajo posamezna 
področja dejavnosti. 

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

O prenosu žiro računa republiškega proračuna 
na Banko Slovenija 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin sprašuje, zakaj s 1. 
1. 1992 ni bil opravljen prenos žiro računa proračuna Iz 
poslovne banke v Banko Slovenije, kot to zahteva zakon. 

O tehnični izvedbi prvega odstavka 60. člena Zakona o banki 
Slovenije se doc ■»varjata Ministrstvo za finance in Banka 
Slovenije >.a od decembra 1991. Tako so bile na sestanku 18. 
12. 1991 SKupno dogovorjene poteze, ki jih je treba izvesti 
vzporedno s prenosom žiro računa proračuna Republike Slo- 
venije v depozit pri Banki Slovenije. V skladu z dogovori na 
tem sestanku je Ministrstvo za finance posredovalo 20. 12. 
1991 Banki Slovenije številko žiro računa proračuna ter kas- 
neje o predvidenem prenosu obvestilo tudi Službo družbe- 
nega knjigovodstva. Prenos po zaključku internih dni v Službi 
družbenega knjigovodstva ni bil opravljen, ker je bilo ugotov- 
ljeno, da niso reav-zirane točke navedenega dogovora z dne 
18. 12. 1991. 

V nadaljevanju so se spremenili tudi pogledi oziroma tolma- 
čenja prvega odstavka 60. člena Zakona o Banki Slovenije. 
Banka Slovenije je namreč poleg prenosa žiro računa prora- 
čuna Republike Slovenije predlagala, da se v depozit prene- 
sejo tudi prehodni računi in računi proračunskih porabnikov. 
Kljub širitvi vsebine zakonskega določila Ministrstvo za 
finance tem predlogom ni nasprotovalo. Predlagani prenos 
sredstev pa je povezovalo s pogoji, pod katerimi bo te depo- 
zite obrestovala Banka Slovenije oziroma p<jd katerimi bo 
Republika Slovenija najela premostitveno posojilo pri Banki 
Slovenije. Menimo, da bi bilo treba za depozit in morebitno 
posojilo urediti odnose med Banko Slovenije in proračunom 

s posebnimi pogodbami, v katerih bi bilo treba upoštevati 
enaka merila za depozite in posojila. 

Na predlog Ministrstva za finance je Vlada Republike Slove- 
nije na 153. seji 27. februarja 1992 sprejela sklep, po katerem 
so se v depozit pri Banki Slovenije prenesli naslednji računi: 

- vplačilni računi prihdkov za financiranje javne porabe in 
socialne varnosti: 840, 842, 843 in 845 

- izvrševanje proračuna Republike Slovenije: 630 

- rezerva Republike Slovenije: 750 

- računi republiških upravnih organov in upravnih organiza- 
cij: 637, 708, 718 in 728. 

Pri tem sklepu je prenos opravila Služba družbenega knjigo- 
vodstva v Republiki Sloveniji 6. 3. 1992. 

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

O PTT in drugih insignaciiah nekdanje Jugosla- 
vije pri nas 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je pristojne 
vprašal: 
1. Zakaj slovenska pošta še ni vzela iz prometa jugoslovan- 
skih znamk, ali jih vsaj prenatisnila (prežigosala), kot je to 
v navadi v podobnih primerih razdeljevanja držav na več 
novih držav? 
2. Zakaj ni bil takoj vzpostavljen telefonski in telegrafski 
promet z vsem svetom, ko je postala Slovenija samostojna? 

3. Ali je bil proti odgovornim na pošti Slovenije sprožen 
postopek za ugotovitev odgovornosti iz prejšnjih dveh točk? 

Poslanec je prejel naslednje odgovore: 
K1) 
Mednarodno poslovanje s poštnimi pošiljkami urejajo kon- 
vencije pod okriljem Svetovne poštne zveze (UPU - Union 
Postale Universelle). V Evropi deluje v skladu z njenimi dolo- 
čili CEPT (Evropska konferenca poštnih uprav), ki vključuje 
tudi Obračunski urad (.Clearing Office'). Slednji skrbi za pora- 
čunavanje poštnih stroškov med državami članicami. 

Članstvo v UPU je možno pod dvema pogojema: 
- ali članstvo države v OZN 
- ali poziitivno glasovanje 2/3 vseh držav članic za sprejem 
nove države. 

S članstvom v UPU se mednarodno legalizirajo znamke dolo- 
čene države in omogoči redni poštni promet in ustrezen 
obračun le-tega med državami članicami. 

Sedaj je z območja prejšnje Jugoslavije država članica v UPU 
le bivša SFRJ, ki za UPU za sedaj tudi edino formalno obstaja, 
in je zato mednarodno legalna izdajateljica poštnih znamk 
samo ona. Kljub tem dejstvom je res, da mednarodni poštni 
promet iz Slovenije in v Slovenijo kolikor toliko normalno teče 
tudi z uporabo slovenskih poštnih znamk - vendar je to glede 
na zgoraj povedano le znamenje politične tolerance držav 
tistih članic UPU, ki nas še niso priznale, in pa seveda njiho- 
vega interesa, da lastni mednarodni poštni promet teče brez 
prekinitev. Tako Republika Slovenija ni imela pravne podlage 
(sprejem v OZN oz. v UPU) za prepoved uporabe jugoslovan- 
skih poštnih znamk - to bi lahko izvedla le za notranji poštni 
promet. Zato smo se odločili, da najprej zagotovimo zane- 
sljivo in sprotno oskrbo poštnih enot na območju Republike 
Slovenije s slovenskimi poštnimi znamkami in nato brez 
objave v Uradnem listu umaknemo jugoslovanske poštne 
znamke iz prodaje in uporabe. To se je zgodilo v teku meseca 
marca in od takrat praktično ptt ni v obhodu več (razen 
možnih naključnih izjem) poslovala z jugoslovanskimi pošt- 
nimi znamkami. 
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Računamo, da bo sedanje stanje s slovenskimi poštnimi 
znamkami trajalo še največ tri mesece, ko bomo sprejeti 
v OZN (in se nato z enostransko pristopno izjavo včlanili 
v UPU). Zato se tudi ne splača sprožiti postopka za včlanjenje 
v UPU glasovanje, ki bi trajalo od 4 do 6 mesecev. 

V zvezi s slovenskimi znamkami je Sestavljeno ptt-podjetje 
Slovenije pripravilo v novembru 1991 nekaj osnutkov novih 
znamk, ki pa jih Ministrstvo za promet in zveze zaradi izbora 
motivov in slabe obdelave ni odobrilo. Zato je pripravilo izdajo 
prve redne znamke z ustrezno različno kombiniranimi vred- 
nostmi. 

Do začetka marca 1992 je bilo izdelano dovolj slovenskih 
znamk, tako da smo tudi pripravili predlog za preklic prodaje 
jugoslovanskih znamk v Sloveniji za poštni promet (razen za 
filatelistične namene). Iskanje soglasij za preklic je v marcu 
zavleklo sam preklic, vendar menimo, da je položaj že dovolj 
jasen, da bomo nalog za preklic kmalu izdali. 

K 2) 
Telefonski in telegrafski promet sta bila vzpostavljena po 
začasnih smereh iz Slovenije v druge države sveta že med 
vojno. Določene težave pri opravljanju tega prometa, ki so 
delno prisotne še danes, so nastale zato, ker je bil pred vojno 
mednarodni telefonski promet v Sloveniji oz. Hrvaški za 80% 
držav v svetu (razen za države, s katerimi ima Slovenija nepo- 
sredne zveze, in države, za katere je promet usmerjen preko 
mednarodne centrale v Zagrebu) usmerjen preko medna- 
rodne centrale v Beogradu, s katero pa so bile od začetka 
vojne v Sloveniji prekinjene in so še vedno prekinjene vse 
zveze. Zato smo takoj začasno vzpostavili promet s tremi 
omenjenimi državami preko mednarodne centrale Zagreb oz. 
preko mednarodne centrale na Duanju. V mednarodnem 
dohodnem telefonskem prometu usmerjajo promet tuje 
države. Slovenija je že med vojno obvestila vse države o mož- 
nosti in načinu začasnega usmerjanja prometa za Slovenijo. 
Države, ki še vedno upoštevajo le navodila SJPTT (zvezne 
jugoslovanke organe), usmerjajo vsak promet na medna- 
rodno centralo Beograd, ki zaradi prekinjenih zvez ne doseže 
Slovenije. V telegrafiji so še vedno vzpostavljene mednarodne 
zveze preko mednarodnih central Beograd, Zagreb in Dunaj. 
Promet je nemoten. 

Ministrstvo za promet in zveze je do zdaj v zvezi z ureditvijo 
dokončnega stanja (sklenitev dvostranskih sporazumov Slo- 
venije z vsako državo posebej) že sklenilo dogovore z madžar- 
skim in avstrijskim ministrstvom. V pripravi pa so že razgovori 
z drugimi državami, ki so v sedanjem obdobju pripravljene 
sodelovati s Slovenijo kot samostojno državo. 

K 3) 
Iz navedenega je razvidno, da so bile izpeljane vse možne 
akcije in da sta telefonski in telegrafski promet iz Slovenije 
kljub vojnemu stanju zadovoljiva. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za promet In zveze. 

O prevozu deviz, ki jih v Sloveniji zbereju tuje 
banke 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je na 33. seji zbora, 
5 marca 1992, postavil naslednje vprašanje: 

,Na kakšen način vozijo tuje banke devize, zbrane v Slove- 
niji, iz Slovenije v tujino? Slišal sem namreč, da je Avstrijska 
banka vozila z avtomobilom Banke Slovenije (blindiranim) 
vsak dan pa približno milijon mark čez mejo na Dunaj.' 

Na postavljeno vprašanje odgovarjamo naslednje: 
Navedena problematika je med drugim normativno urejena v: 
- Zakonu o Banki Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91) 
- Zakon o deviznem poslovanju (Ur. I. RS, št. 1/91) 
- Zakon o bankah v hranilnicah (Ur. I. RS, št. 1/91) 
- Sklepu vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plači- 

lih do tujine - prečiščeno besedilo (Ur. I. RS, št. 29/91) 
- Sklepu o kriterijih bonitete tujih bank, pri katerih smejo 
imeti pooblaščene banke devizne račune (Ur. I. RS, št. 18/91) 
- Sklepu o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti 
pooblaščene banke na računih v tujini in v spremembah tega 
sklepa (Ur. I. RS, št. 17/91, 21/91, 30/91, 3/92, 10/92). 

Mednarodne denarne rezerve Republike Slovenije so glede 
na 49., 50. in 51. člen zakona o deviznem poslovanju seštevek 
mednarodnih denarnih rezerv Banke Slovenije in operativnih 
deviznih rezerev pooblaščenih bank, ki jih sestavljajo devizna 
imetja pooblaščenih bank pri tujih bankah ter druga tuja 
plačilna sredstva v posesti pooblaščenih bank. Glede na 3. 
člen zakona o deviznem poslovanju so pooblaščene banke 
tiste banke, ki so za opravljanje poslov s tujino dobile dovolje- 
nje v skladu z zakonom o bankah in hranilnicah. 

Banka Slovenije v skladu z drugim odstavkom 41. člena 
zakona o Banki Slovenije upravlja z mednarodnimi rezervami 
Republike Slovenije, razen z delom, ki ga imajo pooblaščene 
banke. Ravnanje z delom deviznih denarnih rezerv, ki jih 
imajo pooblaščene banke, pa Banka Slovenije nadzira na 
podlagi 3. odstavka istega člena zako.na o Banki Slovenije. 

Na podlagi 42., 44. in 45. člena zakona o deviznem poslovanju 
lahko Banka Slovenije predpiše najmanjši znesek deviz, ki ga 
morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini, določi 
pogoje, pod katerimi smejo pooblaščene banke deponirati 
sredstva na računih v tujini in merila bonitete tujih bank, pri 
katerih smejo imeti pooblaščene banke devizne račune. 

Banke v Republiki Sloveniji, med katere spada tudi Bank 
Austria mešana družbđ d.d., zbrano tujo gotovino v skladu 
s Sklepom o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti 
pooblaščene banke na računih v tujini, redno polagajo na 
svoje račune v tujini pri bankah, ki izpolnjujejo pogoje boni- 
tete, kot jih določa zakonodaja države, v kateri ima tuja banka 
svoj sedež. Banke si s tem zagotovijo ustrezen donos na 
zbrana tuja sredstva, da bi lahko izplačale obresti varčeval- 
cem, saj morajo glede na 4. člen zakona o bankah in hranilni- 
cah poslovati po načelih likvidnosti, varnosti in rentabilnosti. 

Pri prevozu tujih denarnih sredstev riiorajo biti zagotovljeni 
vsi ukrepi za varen prenos tuje valute in ustrezno zavarovanje. 
Omenjene storitve opravlja za vse slovenske banke (tudi za 
bank Austria mešana družba d.d.) med drugim tudi Banka 
Slovenije in jim navedene storitve tudi zaračunava v skladu 
s svojim cenikom. 

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

O oznakah poštnih številk 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je na seji tega 
zbora, 5. marca 1992 med drugim pristojne tudi vprašal, 
zakaj se poštne številke ne spremenijo tako, da bi se izpu- 
stila številka »6«? 

Poslancu so odgovorili naslednje: 
Opustitev številke v karakteristični poštni številki v domačem 
prometu bi bila možna, v mednarodnem pa bo možna, ko nas 
bodo sprejeli v Organizacijo združenih narodov in s tem tudi 
v ustrezne mednarodne organizacije, ki urejajo mednarodno 
oštevilčenje oziroma izdajajo k predlogu soglasja. Ker pa 
Republika Slovenije še ni priznala niti polovico držav, teh 
postopkov še ni možno izpeljati, razen če najvišji organi 
republike izdajo odlok o uvedbi določenih oznak z namenom 
politične okrepitve izražanja suverenosti Slovenije. 

> 
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo ministrstvo za promet In zveze. 
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O odplačevanju dolgov Jugoslavije 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je na seji tega 
zbora vprašal: ,Ali je res, da je Slovenija začela odplačevati 
dolgove Jugoslavije, čeprav je Jugoslavija razpadla, deli- 
tvena bilanca pa še ni narejena?' 
Dobil je odgovor: 
Ne. Republika Slovenija vzpostavlja z upniki pravne odnose, 
po katerih bo do dokončnega dogovora republik o razdelitvi 
sredstev, pravic in obveznosti bivše Jugoslavije plačevala 
samo obveznosti do svojih subjektov. 
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo ministrstvo za finance. 

Koliko in za kaj se porabijo sredstva od registra- 
cije motornih vozil?   

Dr. LJUBO JAKELJ, poslanec v Zboru občin, je med drugim 
vprašal tudi: ,Zakaj je Vlada dvignila nadomestilo za upo- 
rabo cest, ki ga plačujemo ob registraciji motornih vozil, za 
več kot 200% in če se ta denar res porabi za ceste.' 

Pristojni so hu odgovorili: 
Pred povečanjem letnega povračila za uporabo cest, ki ga 
uporabniki cest plačujejo ob registraciji oziroma podaljšanju 
registracije motornega ali priklopnega vozila (v nadaljevanju: 
povračilo za ceste), konec decembra 1991, je bilo to povračilo 
nazadnje revalorizirano septembra 1990. V tem obdobju je 
bila razmeroma visoka rast cen, ki je za celotno obdobje 
presegla 250%. Zaradi ohranjanja realne vrednosti povračila 
za ceste se je vlada odločila, da njegovo višino uskladi s tem 
porastom cen Kt ga zato povečala za 2,5-krat. 

Zbrana sredstva povračila za ceste se vplačujejo v integralni 
republiški proračun in so eden od virov financiranja vseh 
oblik javne porabe. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministr- 
stvom za finance. 

O prometnem davku za bencin 

LJUBO JAKELJ, poslanec v Zboru občin, je na seji tega 
zbora postavil naslednje delegatsko vprašanje: .Zakaj delež 
prometnega r.avka pri bencinu, namenjen za ceste v prora- 
čunu Republike Slovenije, ni točno opredeljen in zato tudi 
porabljen? 
Obrazložitev: Vlada v Republiki Sloveniji je tisti organ, ki 
določa ceno bencina (naftnih derivatov) in tudi delež, ki je 
namenjen za vzdrževanje cest. Ko smo vozniki najbolj tar- 
nali po kako slabih cestah se vozimo, je Vlada takoj dvignila 
ceno bencina in obljubila, da se bo razlika porabila za ceste. 
To je pesek v oči, kajti denar je šel in gre še vedno v inte- 
gralni proračun, iz njega pa se ne izdaja za ceste toliko 
kolikor zberemo? 
Prejel je našle .'nji odgovor: 
S celovito spremembo davčnega sistema Republike Slovenije 
in preoblikovanjem sistema proračunskega financiranja je 
bila presežena pretekla praksa avtonomnega (SlS-ovskega) 
financiranja posameznih oblik javne porabe, med njimi tudi 
financiranja cestne infrastrukture, na katero se nanaša 
poslančevo vprašanje. 
Vlada Republike Slovenije je v odgovorih na poslanska vpra- 
šanja (postavljena ob sprejemanju republiškega proračuna za 
leto 1992, npr. poslanke Marie Pozsonec) že pojasnila sistem 
integralnega proračuna, v katerem so posamezna povračila in 
takse izgubile svojo parafiskalno naravo v smislu financiranja 
vnaprej določenih namenov javne porabe. Pri povračilu za 
ceste je bila ta njegova namenskost presežena s sprejetjem 
Zakona o prometnem davku (Ur. I. SRS, št. 4/92), ki ga je 
Skupščina Republike Slovenije sprejela na zasedanju zborov 

22. 1. 1992. Z določbo 89. člena tega zakona je bila ukinjena 
zakonska podlaga za določanje deleža sredstev za ceste 
v drobnoprodajni ceni naftnih derivatov (Zakon dlpovračilu za 
ceste ob ceni naftnih derivatov, Ur. I. SRS, št. 23/89 in 38/89), 
od prometa katerih se od tedaj obračunava in vplačuje samo 
davek. Davek kot osnovno fiksalno sredstvo pa ne more biti 
vnaprej strukturiran za določene namene javne porabe, ker se 
ta uravnava s proračunsko porabo. Proračun je osnovni doku- 
ment vsake urejene države, na podlagi katerega država 
v skladu z možnostmi financira prednostne razvojne projekte 
in med katerimi so za leto 1992 najštevilčnejši ravno cestni 
odseki. 
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministr- 
stvom za finance. 

O sprejetju zavarovalniške zakonodaje 

Dr. LJUBO JAKELJ, poslanec v Zboru občin, je vprašal: 

'Kdaj bo prišlo do sprejetja nove zavarovalniške zakono- 
daje, ki bi bila bolj tržno naravnana?' 

Dobil je naslednji odgovor: 

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91-1) se v Republiki Sloveniji za 
zavarovalništvo uporablja zakon o temeljih sistema premo- 
ženjskega in osebnega zavarovanja (Ur. I. SFRJ, št. 17/90 in 
82/90). 
V programu dela Vlade Republike Slovenije za leto 1992 je 
predeljeno, da bo vlada pripravila predlog za izdajo zakona 
o zavarovalstvu z osnutkom zakona in ga v decembru letos 
dostavila Skupščini Republike Slovenije. 
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za finance. 

/ 

O črnih gradnjah 

AURELIO JURI, poslanec v Zboru občin, je na seji tega 
zbora, 5. marca letos, postavil delegatsko vprašanje, v kate- 
rem ugotavlja, da je problem črnih gradenj na Obali občuten 
in marsikje težko rešljiv. Pogosti so hudi pravni spori, ki jim 
upravni organi ter ustrezne inšpekcije niso vselej kos, 
z neljubimi posledicami in vedno glasnejšim negodovanjem 
občanov. Ob tem meni, da je razlog težav tudi v nedorečeno- 
sti oziroma vrzelih o pristojnosti in možnosti ukrepanja po 
zakonu o upravnem postopku. Poslanec sprašuje, ali se 
predvideva izboljšanje zakona v smislu čistejšega in bolj 
dorečenega izvajanja, ali pa se pripravlja nov zakon. 

Na navedeno vprašanje odgovarjamo naslednje: 

Urbanistično načrtovanje, izdajo lokacijskih dovoljenj ter nad- 
zor skladnosti gradnje z lokacijskimi pogoji urejajo predpisi 
s področja urejanja prostora. 

Način ukrepanja - posebni upravni postopek organov urbani- 
stične inšpekcije v primerih gradnje brez ali v nasprotju 
z izdanim lokacijskim dovoljenjem je predpisan v zakonu 
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor. V tem zakonu 
so predpisane kazenske določbe in višina kazni za gospodar- 
ske prestopke in prekrške občanov. 

Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora pripravlja 
zakon o urejanju prostora, s katerim bo celovito uredil učin- 
kovito preprečevanje nedovoljenih gradenj ter predlagal povi- 
šanje kazni za prekrške in prestopke. 

Vprašanje poslanca Aurelia Jurija sovpada tudi s pobudami 
skupščin obalnih občin za spremembo veljavnih predpisov 
o urejanju prostora. Pobude se nanašajo na zakon o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor, zakon o geodetski službi, 
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zakon o graditvi objektov ter še nekatere druge zakone, ki 
posredno vplivajo na urejanje prostora. Ugotavljamo pa tudi, 
da upra#'i postopki pogosto niso vodeni dovolj strokovno oz. 
da niso izkoriščeni vsi pravni instituti, ki jih zakonodaja pred- 
videva. Torej ne gre le za pomanjkljivosti pri zakonodaji, 
temveč tudi za njihovo pomanjkljivo uresničevanje. 

Vse utemeljene pobude bo Ministrstvo za varstvo okolja in 
urejanje prostora upoštevalo pri pripravi zakona o urejanju 
prostora. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora. 

O uresničevanju zakona o spodbujanju razvoja 
demografsko ogroženih območij v Sloveniji 

FEDJA KLAVORA, poslanec v Zboru občin, je na 33. seji 
zbora, 4. marca 1992, v razpravi o predlogu za izdajo zakona 
o spremembi zakona o spodbujanju razvoja demografsko 
ogroženih območij v Republiki Sloveniji, postavil naslednja 
vprašanja. 

1. Kako daleč so nacionalni program po sektorjih? 
2. Koliko vlog je bilo vrnjenih po razpisu (če obstaja taka 
analiza)? 
3. Koliko zahtevkov In v kakšni višini sredstev je bilo vlože- 
nih za telefonijo? (Posebej bi opozoril: preverili naj bi študijo 
o telefoniji na takih razvojno prizadetih območjih, ki jo je 
pred leti izdelal Urbanistični inštitut). 
Vlada mu je posredovala naslednje odgovore: 

1. Vlada Republike Slovenije je na 155. seji 6. marca 1992 
sprejela delovni program za pripravo strateškega razvojnega 
plana in prostorskega plana Republike Slovenije. Po termin- 
skom planu morajo posamezna ministrstva dostaviti razisko- 
valne rezultate in programe raziskav za potrebe obeh planskih 
dokumentov do konca maja Zavodu za makroekonomske 
analize in razvoj. V organih vlade je predvidena obravnava 
strateškega razvojnega plana v septembru 1992. 

2. Lani je Ministrstvo za planiranje v natečajnem roku od 6. 4. 
do 31. 7. evidentiralo skupaj 2.658 vlog (brez prenešenih vlog 
iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Iz pre- 
glednice odobrenih in neodobrenih zahtevkov za sofinancira- 
nje naložb na demografsko ogroženih območjih v Republiki 
Sloveniji (Poročevalec Skupščine RS, št. 3/92) je razvidno, da 
je bilo v letu 1991 od skupnega števila odobrenih 662 vlog, 
nerešenih pa 1860. Ministrstvo za planiranje je 136 zahtevkov 
zavrnilo zaradi nepopolne dokumentacije, torej iz formalnih 
vzrokov. 

Ministrstvo za planiranje je poleg 136 že omenjenih zahtevkov 
zavrnilo še 2500 vlog, ki jih je poslalo Ministrstvo za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. Ti zahtevki so se nanašali na 
naložbe, ki so bile začete v letih 1989 in 1990, ko Zakon 
o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij 
v Republiki Sloveniji še ni bil operativen. V vseh primerih je 
šlo za naložbe, ki jih je spodbudilo Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v okviru sistema nepovratnega finan- 
ciranja kmetijske proizvodnje. 

Ministrstvo za planiranje tako ni vrnilo nobene vloge, zavrnilo 
pa jih je 136 iz formalnih vzrokov (nepopolna dokumentacija). 

3. Vloženih je bilo 105 zahtevkov za sofinanciranje gradnje 
telefonije. Predračunska vrednost teh zahtevkov je bila po 
cenah maj-junij 1991 1. 138.897.648 SLT, zahtevek za sofinan- 
ciranje pa 444.839.647 SLT. Odobrenih je bilo 16 zahtevkov 
s predračunsko vrednostjo 158.497.262 SLT, sredstva iz 
postavke .spodbujanje razvoja demografsko ogroženih 
območij' pa so znašala 59.376.862 SLT. 

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

O statusu in financiranju demokratske stranke 

TONE KRAMARIČ, poslanec v Zboru občin, je postav 
naslednje vprašanje: 

'Ali je Demokratska stranka, stranka v parlamentu ali ne 
Neokusno je, da nekateri poslanci o tem razpravljajo, nr 
člani — njeni člani, pa se ne moremo otresti njihovih očitkom 
Drugo vprašanje za to ministrstvo pa je še: koliko sredste' 
za štiri člane v družbenopolitičnem zboru dobi Demokratski 
stranka oziroma komu se nakazuje denar zanjo?' 

Na postavljeno vprašanje Vlada Republike Slovenije odgo 
varja naslednje: 

1. Mnenje glede delovanja Demokratske stranke v Skupščin 
Republike Slovenije bi morala dati pristojna delovna telesi 
Skupščine Republike Slovenije. 

2. Do sredstev iz proračuna ustrezne družbenopolitične 
skupnosti so politične organizacije upravičene sorazmerne 
številu njihovih poslancev v družbenopolitičnem zboru skupš 
čine družbenopolitične skupnosti. Obseg teh sredstev s« 
določi v proračunu ustrezne družbenopolitične skupnost 
(prvi in drugi odstavek 21. člena zakona o pomičnem združe 
vanju - Ur. i. SRS, št. 42/89 in RS, št. 35/90). ' 

Sredstva za delovanje političnih strank v Skupščini Republike 
Slovenije, ki so na podlagi posebnega ugotovitvenega 
razreda Skupščine Republike Slovenije, zagotovljena v prora- 
čunu, nakazuje Ministrstvo za finance v mesečnem znesku 
neposredno političnim strankam, zastopanim v Skupščin • 
Republike Slovenije. Demokratski stranki Ministrstvo 2 
finance ne plačuje proračunskih sredstev, qiede na omenjei 
razrez. ' 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripre 
vilo Ministrstvo za pravosodje in upravo v sodelovanj 
z Ministrstvom za finance. 

O slovenski delegaciji v Davosu 

TONE KRAMARIČ, poslanec v Zboru občin, je na 33. sej 
tega zbora, 5. marca 1992, vprašal: »Iz sredstev javnege 
obveščanja je bilo razvidno, da je bila slovenska delegacij« 
v Davosu številna. Prosim vlado, da posreduje natančne 
stroške obiska slovenske delegacije in oceno uspešnosti 
njene dejavnosti v Davosu.« < 

Vlada Republike Slovenije mu odgovarja: 

Predsednik Vlade Republike Slovenije g. L. Peterle se je 
odzval povabilu izvršnega odbora VVorld Economic Foruma, 
ki je imel letno konferenco od 30. januarja do 2. februarja 
1992 v Davosu. Predsednik g. L. Peterle je aktivno sodeloval 
v posameznih okroglih mizah in se poleg tega srečal tudi 
s številnimi visokimi političnimi osebnostmi, udeleženci 
Foruma (med drugimi: Catherine Lalumiere generalna sekre- 
tarka Evropskega sveta; Henry Kissinger, bivši državni sekre- 
tar ZDA; Rene Felber, predsednik švicarske Konfederacije; 
Kurt Furgler, nekdanji trikratni predsednik švicarske Konfede- 
racije; Pik Botta, južnoafriški zunanji minister; Klaus Jacobi, 
direktor sektorja za zunanje zadeve Švice; Bili Bradley, sena- 
tor New Jerseya; Den Flinter, Ministrstvo za industrijski razvoj 
Irske; Jean Claude Paye, generalni sekretar OECD; Van Den 
Brook, nizozemski zunanji minister; Jensen, danski zunanji 
minister, Lord Griffith iz Velike Britanije* dr. Schvvab, pred- 
sednik World Economic Foruma; Kari voh Schwarzenberg iz 
Češke). 

Operativno je organizacijo udeležbe z naše strani vodila fon- 
dacija Pharos. Ministrstvo za zunanje zadeve pa je pripravilo 
nekatere strokovne podlage in opomnik za razgovore o bilate- 
ralnih odnosih Slovenije s Švico. 
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— S strani Vlade so se Foruma udeležili samo predsednik g. L. 
e Peterle in njegov osebni svetovalec dr. Boris Pleskovič. Vlada 
— je iz proračuna krila stroške potovanja in znižane dnevnice, 

ker je bil predsednik gost organizatorjev. 
lav 

Udeležba predstavnikov iz Slovenije je bila ocenjena kot zelo 
uspešna tako s političnega kot gospodarskega vidika. K temu 

ne so doprinesla tudi številna srečanja, ki so jih z drugimi gospo- 
, ir darstveniki imeli naši vidni predstavniki iz gospodarstva, ki so 
ko« se tudi udeležili Foruma, 
ite 
:ski       

O oskrbi z zdravili 
Igo 

MARCEL ŠTEFANČIČ, poslanec v Zboru občin, je na 33. seji 
ćjn zbora, dne 5. marca 1992, postavil naslednje poslansko 
„ vprašanje: 

,Kaj namerava narediti vlada, da bi prav kmalu ali pa čim 
prej uredila trg z zdravili na Slovenskem? Prihajajo namreč 
do tega, da zmanjkuje veliko zdravil, tudi tistih, ki smo jim 
rekli alternativna zdravila in je na tem področju velik nered 

"i ter veliko nezadovoljstvo bolnih ljudi, ki seveda ne morejo 
p® na nek normalen način priti do primernih zdravil.' S( 
\ef 
j" Na postavljeno vprašanje odgovarjamo naslednje: 

Oskrba slovenskega trga z zdravili je odvisna od zdravil slo- 
venskih proizvajalcev (Bayer-Pharma, Krka in Lek), proizvajal- 

na cev zdravil iz nekdanjih jugoslovanskih republik (Pliva, 
Belupo, Galenika, Zdravje, Bosnalijek, Alkaloid...) ter zdravil, 

rg
C uvoženih predvsem iz držav Zahodne Evrope, 

kn '• Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo, ki 
v skladu s svojimi pristojnimi spremlja preskrbo slovenskega 

, trga z zdravili, meni, da je kljub občasni deficitarnosti nekate- 
rih zdravil, oskrba zadovoljiva. 

Podatki slovenskih veledrogerij, ki oskrbujejo slovenske 
. lekarne z zdravili vseh že navedenih farmacevtskih proizvajal- 
• 1 cev in iz uvoza, namreč kažejo, da je založenost z zdravili 

primerna. 

- • Vendar so bolniki kljub temu večkrat nezadovoljni, ker ne 
dobijo .pravega' zdravila ali zdravila v večini lekarn sploh ne 

- - dobijo. 

ej Slovenski proizvajalci zdravil so že pred časom začeli oskrbo- 
ga vati slovenski trg z nekaterimi vzporednimi zdravili (enaka 
Ijs delujoča substanca in drugačno ime zdravila) drugih farma- 
n« cevtskih proizvajalcev (predvsem iz Srbije) v bojazni, da bi 
»ti zaradi znanih blokad slovenski bolniki ostali brez določenih 

zdravil. 

Po naših informacijah naj bi bil eden od vzrokov za nezado- 
voljstvo bolnikov v tem, ker ne dobijo zdravila z istim imenom 

je in zunanjim videzom, kot že morda velikokrat prej. Izdano jim 
a, je zdravilo domačega proizvajalca z drugačnim imenom in 
ja videzom, ki pa je po sestavi in delovanju isto. Taka zamenjava 
al je v lekarni namreč dovoljena po pravilniku brez konzultacije 
di z zdravnikom, 
ci 
8- Med vzroke za pomanjkanje nekaterih zdravil v določenih 
s- lekarnah lahko štejemo tudi tolarsko nelikvidnost zdravstva, 
s; To pomeni, da so nekatera draga zdravila (predvsem za red- 
3- kejša obolenja) na voljo samo v nekaterih lekarnah. V takem 
ii, primeru v lekarni, ki nima zdravila na zalogi, bolnika pravi- 
i- • loma napotijo v ustrezno lekarno, kjer bo preparat dobil. 
5j Razumljivo pa je, da so tudi taka pota za bolnega človeka 
n vzrok za nezadovoljstvo, 
j" 
i- Z osamosvojitvijo Slovenije je Ministrstvo za zdravstvo, dru- 
z žino in socialno varstvo prevzelo vse naloge, povezane z zdra- 

vili, kar je bila vedno zvezna pristojnost. 

Na Ministrstvu za zdravstvo, družino in socialno varstvo že 
o deluje Komisija za zdravila, ki bo v skladu s svojimi pristoj- 

nostmi tudi registrirala zdravila domačih proizvajalcev, na 
podlagi veljavnega zakona o dajanju zdravil v promet, ter tako 

omogočila bolnikom v Sloveniji dostop do novih zdravil, ki 
doslej še niso bila na voljo pri nas. 

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

Kaj zavira ureditev statusa lovišča Ljubljanski 
vrh? 

Dr. IVAN VIVOD, poslanec v Zboru občin, je med drugim na 
Ministrstvo za kmetijstvo naslovil vprašanje o lovišču Ljub- 
ljanski vrh, ki je bil doslej rezervat za izbrance. Z njim pa je 
upravljala Lovska zveza Slovenije, čeprav za to nima pravne 
osnove. Občine Cerknica, Logatec in Vrhnika so zahtevale 
dodelitev tega lovišča, vendar še niso prejele odgovora. 
Zato poslanec prosi odgovor, kje so ovire, da to vprašanje 
še ni urejeno. 

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je pripravilo 
naslednji odgovor: 

Vprašanje ukinitve in razdelitve površine Gojitvenega lovišča 
Ljubljanski vrh okolišnim lovskim družinam se ponavlja vse 
od leta 1990 in je bilo že večkrat izčrpno obdelano v mnenjih 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Ravno zahteva o ukinitvi in razdelitvi GL Ljubljanski vrh je 
v občini Vrhnika privedla do ugotovitve, da gre pri tem za širše 
vprašanje vseh gojitvenih lovišč v Sloveniji. Zato je bila na 
pobudo Skupščine občine Vrhnika izdelana Informacija 
o gojitvenih loviščih v Sloveniji z oceno potrebe in smotrnosti 
njihovega nadaljnjega obstoja št. 324-01/91 z dne 21. 5. 1990. 
To informacijo je na 3. seji dne 12. junija obravnaval Odbor za 
gospodarstvo pri Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije. Poročilo o tej seji prilagamo kot prilogo 1. Na 6. seji dne 
25. junija je informacijo obravnaval Izvršni svet Skupšine 
Republike Slovenije, kjer je sprejel ugotovitve in sklepe št. 
323-02/90-2/1-8 z dne 22. junija 1990, ki jih prilagamo kot 
prilogo 2. Ker so to ugotovitve in sklepi Vlade Republike 
Slovenije, ki se nanašajo tudi na GL Ljubljanski vrh, jih je 
potrebno pri odločitvah o tem in drugih gojitvenih loviščih 
obvezno upoštevati, dokler vseh vprašanj v zvezi z gojitvenimi 
lovišči ne uredijo v Skupščini sprejeti novi zakon o lovstvu in 
varstvu narave. 

Do sprejema novih zakonov velja za urejanje vprašanj v zvezi 
z lovišči še vedno tudi zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi 
ter o upravljanju lovišč (Ur. I. SRS, št. 25/76 in 29/86). Kot je 
navedeno v 13. točki v prejšnjem odstavku citiranih ugotovi- 
tev in sklepov, za razdelitev gojitvenih lovišč med lovske 
družine niso izpolnjeni pogoji, predpisani v veljavnem zakonu 
o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (27. in 
drugi členi). Tudi ta veljavni zakon je - dokler ne bo sprejet 
novi - brezpogojno potrebno upoštevati pri vseh odločitvah 
o loviščih. 

Izvršni svet Skupščine obine Cerknica je z dopisom z dne 25. 
julija 1991 naslovil na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano zahtevo po ukinitvi GL Ljubljanski vrh in razdelitvi 
njegovih površin med lovske družine. Na to zahtevo je Ministr- 
stvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odgovorilo Skupš- 
čini občine Cerknica z izčrpnim mnenjem o vprašanju GL 
Ljubljanski vrh št. 324-9/91 z dne 15. 8. 1991. To mnenje 
skupaj z vsemi z njim povezanimi dopisi prilagamo kot prilogo 
3. 

Ne glede na ugotovitve in sklepe Izvršnega sveta Republike 
Slovenije št. 323-02/90-2/1-8 in ne upoštevaje z dokumentacijo 
utemeljenega mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano sta po dogovoru z občino Cerknica svoji zahtevi po 
ukinitvi GL Ljubljanski vrh naslovili na Izvršni svet Republike 
Slovenije še Skupščini občine Vrhnika dne 24. 12. 1991 in 
Logatec dne 29. 1. 1992. Na te zahteve je Vladi Republike 
Slovenije poslalo svoje mnenje Ministrstvo za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano št. 324-02-26/91 od dne 24. 3. 1992, ki so 
mu priloženi tudi odgovori na vprašalnik o škodah od divjadi, 
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prejet 20. 3. 1992 od Gozdnega gospodarstva Postojna, ki ga 
prilagamo kot prilogo 4. 

V prilogah 1 -4 so vsa vprašanja v zvezi z loviščem Ljubljanski 
vrh kolikor mogoče dokumentirano pojasnjena. Na podlagi te 
dokumentacije in upoštevanja danes še veljavnega zakona, ki 
ureja vprašanje lovišč in ugotovitev in sklepov Izvršnega sveta 
Republike Slovenije št. 323-02/90-2/1-8 z dne 22. 6. 1990 je 
lahko stališče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano vsaj zaenkrat do ukinitve in razdelitve lovišča Ljubljan- 
ski vrh samo odklonilno. Ministrstvo je dolžno spoštovati 
veljavne zakone kot tudi mnenje Vlade Republike Slovenije. 

Sicer pa je vprašanje ukinitve in razdelitve GL Ljubljanski vrh, 
tako kot je bilo ugotovljeno že prvič leta 1990, ko se je 
pojavilo, mnogo širše kot se morda kaže iz lokalnega gle- 
dišča. V različnih oblikah se pojavlja tudi drugod po Sloveniji 
v zvezi z drugimi gojitvenimi lovišči. Tako nekatere občine 
zahtevajo tako kot Cerknica, Logatec in Vrhnika razdelitev 
površine gojitvenega lovišča med že obstoječe lovske dru- 
žine, druge občine želijo na površini gojitvenega lovišča usta- 
noviti nove lovske družine po krajevnih skupnostih in pone- 
kod je slišati zahteve po ustanavljanju kmečkih lovskih skup- 
nosti lastnikov zemljišč ali celo podjetij za izkoriščanje div- 
jadi, ki bi občinam prinašala določen dohodek. Skratka vsaka 
občina si drugače predstavlja ureditev vprašanja gojitvenega 
lovišča, ki leži na njenem območju. Potem so prisotni tudi 
interesi Republike, ki želi v širšem interesu nekatera gojitvena 
lovišča ali njihove pomembne dele zavarovati kot regijske ali 
krajinske naravovarstvene parke. Skratka za površine gojitve- 
nih lovišč se v Sloveniji potegujejo najrazličnejši interesi. Zato 
teh zahtev ne kaže reševati nesistematično glede na posa- 
mezne lokalne želje in zamisli od primera do primera. Takšno 
reševanje vprašanja gojitvenih lovišč bi samo oviralo prihod- 
njo sistematično rešitev organiziranosti lovstva v celoti, kate- 
rega manjši sestavni del so tudi gojitvena lovišča. 
Sodobno ureditev lovstva v Sloveniji vključno z gojitvenimi 
lovišči lahko zagotovi samo nova zakonodaja, ki bo urejala 
vprašanja lovstva in varstva narave. Ta zakonodaja, ki je 
v pripravi, mora dati jasne odgovore na nekaj temeljnih vpra- 
šanj, od katerih bo bistveno odvisna tako organiziranost lov- 
stva kot oblikovanje lovišč v Sloveniji. Da omenima samo 
nekatera, so to vprašanja o pripadnosti oziroma lastništvu 
divjadi, odnosu lastništva zemljišča do pripadnosti divjadi in 
lovne pravice, kdo bo upravičen do upravljanja z loviščem in 
še vrsta drugih. Dokler ni dokočnega v Skupščini z zakoni 
potrjenega odgovora na ta vprašanja, ni mogoče smotrno 
ukrepanje in spreminjanje lovišč. Zato nasprotovanji delitvi 
površin sedanjih gojitvenih lovišč obstoječim lovskim druži- 
nam v današnjih pogojih ne pomeni ohranjanja preživelih 
oblik organiziranosti lovstva in preteklih časov, ampak samo 
prizadevanje, ki naj prepreči nepotrebno prerazporejanje 
površin iz ene preživele oblike v drugo, ki lahko samo ovira 
prihodnjo sodobno ureditev lovstva na podlagi sodobnih 
zakonov, ki naj bi bili sprejeti v doglednem času. Konec 
koncev je današnja lovska družina, ki brez odškodnine pri- 
dobi površino lovišča v trajno upravljanje, pri katerem nima 
prav nobene konkurence enako preživela oblika organizira- 
nosti lovstva, kakor gojitveno lovišče namenjeno izključno 
lovu privilegiranih krogov. Vsekakor je obe ti dve obliki lovske 
organiziranosti ustvaril isti preživeli čas. Zato bo najbrž obe 
obliki potrebno nadomestiti z drugačnimi, če že ne prostor- 
sko pa brez dvoma vsebinsko. Dokler pa tega še ni, tudi 
prerazporejanje površin med takšnima preživelima oblikama 
nima pomena in je lahko samo začasno in odvečno delo brez 
pravega učinka. 

V zvezi z delegatskim vprašanjem je potrebno odgovoriti še 
na pripombo, da z loviščem Ljubljanski vrh upravlja Lovska 
zveza Slovenije, čeprav za to nima pravne podlage. Ne da bi 
se spuščali v strokovno oceno tega določila, moramo s tem 
v zvezi navesti besedilo 24. člena danes še veljavnega zakona 
o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Ur. I. 
SRS, št. 25/76 in 29/86), ki glasi: 
»Lovišče se izroči v upravljanje lovski organizaciji, ki zagotav- 
lja pogoje za varstvo in gojitev divjadi in za pospeševanje 
lovstva (objekti, naprave in druga sredstva za varstvo in goji- 
tev divjadi, strokovni kadri in drugo.« 

V tako ohlapno opredeljeno definicijo je mogoče kot lovske 
uvrstiti najrazličnejše organizacije in tudi Lovsko zvezo Slove- 
nije, ki združuje in vodi 411 lovskih družin na slovenskem. 
Dokler velja sedanji zakon, torej Lovski zvezi Slovenije ni 
mogoče odrekati pravne podlage za upravljanje lovišča. 

O prekomerni porabi energije in enoto proiz- 
vodnje 

dr. IVAN VIVOD, poslanec v Zboru občin, je na republiško 
vlado naslovil vprašanje o tem ali se katero od ministrstev 
ukvarja s čezmerno porabo energije na enoto proizvoda. 
Znano namreč je, da imamo v Sloveniji Industrijo, ki, v pri- 
merjavi z drugimi evropskimi državami, prekomerno porabi 
električno in drugo energijo. To pa zelo podraži proizvode In 
onemogoča konkurečno nastopanje na tujih trgih?! 

Na vprašanje, ali se katero od ministrstev ukvarja s problema- 
tiko čezmerne porabe energije na enoto proizvodnje, ki ga je 
poslanec dr. Ivan Vivod postavil v zboru občin Skupščine 
Republike Slovenije, 19. 3. 1992, odgovarjamo naslednje: 

V vprašanju zajeta problematika je zelo kompleksna. Poraba 
primarne energije na enoto družbenega proizvoda je v Slove- 
niji v primerjavi z razvitimi državami občutno višja, predvsem 
na račun energetsko intenzivnih industrijskih panog in ener- 
getsko potratnih tehnoloških procesov. Glavni razlog za tak- 
šen razvoj so bile nerealno nizke cene energije. Ekstenzivna 
raba energije se ni zmanjšala niti med cenovnimi naftnimi 
šoki v 70. oz. 80. letih, kar kaže na izrazito togost pri obnaša- 
nju porabnikov energije. 

Ministrstvo za energetiko je glavne usmeritve oz. cilje na 
področju smotrne porabe energije opredelilo v programu 
prestrukturiranja energetike Slovenije. Ti so: 

- sprememba strukture gospodarstva - s pospešenim raz- 
vojem energetsko manj zahtevnih panog in postopnim opuš- 
čanjem energetsko zahtevnih procesov in tehnologij; 

- racionalno ravnanje z energijo v procesih porabe končne 
energije - s posodabljanjem opreme in organizacije poizvod- 
nih procesov ter z ukrepi neposrednega varčevanja: 

- racionalno pridobivanje in prenos energije - z gospodar- 
nim načrtovanjem in delovanjem energetskega gospodarstva; 

- nadomeščanje goriv - z uvajanjem kakovostnejših goriv. 

Tako opredeljene cilje ministrstvo spodbuja z naslednjimi 
sredstvi: 

- gospodarskimi ukrepi, ki vključujejo tržno usmerjeno 
cenovno politiko ob upoštevanju razmerij med cenami ener- 
getov, pripravo učinkovite in stimulativne tarifne politike, 

- informativnimi in izobraževalnimi programi, svetovalno 
dejavnostjo, raziskovalnimi in demonstracijskimi projekti, 

- normativnimi ukrepi: zaostritev standardov in normativov 
za energetske izkoristke različnih tehnologij, uvedba znaka 
učinkovite rabe energije, 

- finančnim spodbujanjem oz. sofinanciranjem projektov in 
programov za energetsko prestrukturiranje in smotrno rabo 
energije pod ugodnejšimi pogoji. 

V Ministrstvu za energijo že od leta 1989 tečejo različne 
dejavnosti za učinkovitejšo porabo energije v različnih sektor- 
jih v gospodarstu. 

V letu 1990 je bil objavljen razpis (7. 4.) za sofinanciranje 
projektov smotrne rabe energije, na katerega se je prijavilo 37 
projektov. Podobno je bil v letu 1991 objavljen drugi natečaj 
(8. 6.) za sofinanciranje projektov in programov za energetsko 
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prestrukturiranje. Namen natečaja, ki je še vedno odprt, je 
finančno podpreti prizadevanja podjetij pri uvajanju energet- 
sko varčnih naprav in tehnologij, boljšem izkoriščanju pri- 
marne energije in obnovljivih virov energije, uvajanju kogene- 
racije toplote in elektrike, znižanju specifične rabe energije na 
enoto proizvoda, znižanju energijskih izgub. Na natečaj se je 
prijavilo 57 investitorjev, kar kaže na naraščajoče zanimanje. 
V ožji izbor je prišlo v skladu s pogoji natečaja in splošnimi, 
energetskimi, ekonomskimi in ekološkimi merili 37 projektov. 
Do 31. 1. 1992 je bilo 16-im projektom odobreno sofinancira- 
nje z udeležbo proračunskih sredstev v višini 124 mio SLT pri 
skupni predračunski vrednosti naložb 500 mio SLT. Poleg 
tega je bilo 26 graditeljem malih vodnih elektrarn odobreno 
sofinanciranje v višini 171 mio SLT. 

V zadnji fazi je raziskava na Institutu Jožef Štefan, v kateri bo 
podrobneje obdelano spodbujanje projektov smotrne rabe 
energije v industriji in ustanovah, vključno s pripravo enotne 
metodologije izvajanja energetskih pregledov in presoj ter 
program seminarjev za poslovodne in tenične delavce v indu- 
striji. 

Ministrstvo za energetiko je finančno podprlo projekt uvedbe 
energetskega svetovanja in Zavod za raziskavo materiala in 
konstrukcij v Ljubljani je februarja letos začel z energetsko 
svetovalno službo za varčevanje z energijo v zgradbah in 
gospodinjstvih. Maja letos bo odprt Gradbeni center v Ljub- 
ljani, kjer bo mogoče dobiti praktične informacije o izolacij- 
skih materialih in drugih elementih varčne gradnje oz. obnove 
ter instalacij za ogrevanje hiš in stanovanj. V njem bodo 
organizirani stalno svetovanje in izobraževanje ter informira- 
nje. V maju bo organiziran seminar za energetske svetovalce, 
ki bodo svetovali po vsej Sloveniji. V pripravi je organizirnje 
regionalnega svetovalnega omrežja, ki bo postopoma razšir- 
jeno po vsej Sloveniji. 

Poleg navednih so začete še druge dejavnosti kot npr. ener- 
getski koncepti občin in mest, izkoriščanje biomase, geoter- 
malne, vetrne in sončne energije v različne namene, kar naj bi 
se postopoma prispevalo k relativno manjši porabi konvenci- 
onalnih, neobnovljivih virov energije. Uresničitev teh in prej 
omenjenih usmeritev za smotrno rabo energije in obnovljiv vir 
pa bo odvisna od višine sredstev, ki bodo za to področje 
namenjena iz republiškega proračuna v letu 1992 in v prihod- 
njih letih. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za energetiko v sodelovanju z Ministrstvom 
za industrijo in gradbeništvo. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Kaj storiti zaradi poslovanja beograjske IK 
banke? 

DANILO BAŠIN, poslanec v Zboru združenega dela, je na 42. 
seji tega zbora, 8. aprila 1992, vprašal: »Opozarjam na 
problematiko vezano na IK banko Beograd, Direkcijo za 
moloobmejni promet Koper, preko katere je teklo poslova- 
nje po tlm. »tržaškem računu«. Ta banka namreč do italijan- 
skih partnerjev nI poravnala približno dve in pol milijarde lir. 
To pa lahko povzroči, da bodo Italijanski upniki zaplenili 
premoženje slovenskih podjetij. Zato vlado, pa tudi Banko 
Slovenija sprašujem, kaj je bilo storjenega, da bi preprečili 
možne zaplembe slovenskih podjetij oziroma kako načrtu- 
jejo rešiti problem poslovanja po »tržaškem računu«. 

Banka Slovenije pa je še dodatno pojasnila: 
1. Dosežen je sporazum s pristojnimi italijanskimi organi, da 
bo bančno poslovanje opravljala na naši strani Ljubljanska 
banka Splošna banka Koper d. d. iz Kopra. Pričakujemo samo 
še dekret italijanskih oblasti, da postane zadeva operativna. 

2. Obveznosti Direkcije za maloobmejni promet v Kopru do 
tujine po naših ugotovitvah znašajo 1,4 milijarde lir. 

Izterjava tega bo po našem mnenju dolgotrajen proces, ker 
gre za spor s tujcem, zato bi moralo priti do organizirane 
akcije upnikov v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in 
s pomočjo Ministrstva za zunanje zadeve. 

Banka Slovenije ni bila nikoli pogodbeni partner pri poslova- 
nju po tržaškem sporazumu in ne more v tem primeru prevze- 
mati nobenih obveznosti razen tistih, ki izhajajo iz veljavnih 
predpisov. 

V upanju, da smo z našim zgoraj citiranim odgovorom in 
današnjim pojasnilom odgovorili na nam postavljeno poslan- 
sko vprašanje g. Bašina, vas lepo pozdravljamo. 

Ministrstvo za finance je pripravilo naslednji odgovor: 
V zvezi z navedenim poslanskim vprašanjem vam sporočamo, 
da je institucija, ki je neposredno odgovorna za kontrolo 
bančnega poslovanja v Republiki Sloveniji, kakor tudi za 
neposredno ukrepanje zoper banke in njihove odgovorne 
osebe, Banka Slovenije. Skladno s členom 56 zakona o ban- 
kah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-1) lahko Ministrstvo 
za finance v okviru svoje nadzorne funkcije zahteva od bank 
poročila in dodatne podatke o vseh poslovnih zadevah bank, 
poročilo o reviziji in dodatne informacije o opravljeni reviziji 
banke ter izredne preglede poslovanja bank. Skladno s 57. 
členom istega zakona pa ministrstvo v soglasju z Banko 
Slovenije lahko popolnoma ali delno prepove opravljanje 
poslov bančnim delavcem s posebnimi pooblastili, imenuje 
nadzorno osebo, ki lahko ukrepa po cit. 56. členu zakona in 
zadrži delitev ali izplačilo dobička ter zmanjšanja ustanov- 
nega kapitala banke. Vsebinsko enake ukrepe lahko izvaja 
Banka Slovenije tudi samostojno na podlagi čl. 50 v zvezi s čl. 
57 zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1). Do 
sedaj je kontrolo poslovanja JIK banke Koper in ukrepanje 
zoper njo izvajala Banka Slovenije, ki je opravila pregled 
njenega poslovanja v novembru 1991 in v februarju 1992 ter 
banki izdala tudi ustrezne ureditvene odločbe. 

Sicer pa so dejstva naslednja: 

1. Banka Slovenije do 8. 10. 1991 po takrat veljavni zakono- 
daji (zakon o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetar- 
nem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin) ni bila pristojna niti za samostojno 
kontrolo niti za ukrepanje proti tej banki. 

2. Na osnovi pritožb komitentov navedene banke je Banka 
Slovenije v novembru leta 1991 opravila kontrolo njenega 
poslovanja in dejansko ugotovila nepravilnosti, saj banka ni 
spoštovala slovenske zakonodaje in s tem v zvezi ni izplače- 
vala deviznega priliva, ali opravljala deviznih plačil v tujino po 
nalogu komintentov. 

3. Vodstvo banke v Beogradu je soglašalo z ugotovitvami 
Banke Slovenije in pismeno zagotovilo, da bo banka izpolnila 
ugotovljene zapadle obveznosti. 

4. Zaradi neizpolnitve obveznosti in zavarovanja interesov 
upnikov je Banka Slovenije postavila kontrolorje, ki nadzoru- 
jejo poslovanje JIK banke v naši republiki. Banka Slovenije je 
opravila pregled poslovanja JIK banke v Kopru in zaradi 
ugotovljenih nepravilnosti ukrepala zoper banko skladno 
s svojimi pooblastili. 

O nastalih težavah smo obvestili tudi pristojne organe v Italiji, 
ki so zadolženi za korektno izpolnjevanje Mednarodne 
pogodbe sklenjene med Italijo in Jugoslavijo iz leta 1953. 
Prosili smo jih, da nadaljujejo poslovanje po Tržaškem spora- 
zumu s Slovenijo in Hrvaško preko na novo določenih banč- 
nih institucij, ki bodo korektno opravljale plačilni promet. 
Italijanska stran načelno soglaša z našimi ugotovitvami in 
predlogi, ni pa še sprejela dokončne odločitve, ki bi zagoto- 
vila tekoče odvijanje poslov. 

5. Poudarjamo, da Poslovna enota, ki se ukvarja tudi s posli 
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z občani kot tudi Direkcija za maloobmejni promet JIK banke 
nista samostojni pravni osebi. Zato tudi ni možno, zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti v naši republiki začeti stečajnega 
postopka nad poslovno enoto oziroma Direkcijo za maloob- 
mejni promet. Stečajni postopek je možno sprožiti v skladu 
z zakonom samo proti JIK banki, ki ima sedež v Beogradu. 

6. Banka Slovenije zato ocenjuje, da bodo postopki izterjave 
s strani oškodovancev daljši kot običajno. To pa ne pomeni, 
da Banka Slovenije v skladu z določili 19. člena ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije ne bo zaščitila njenih varče- 
valcev. 

O navedenih dejstvih in ukrepih Banke Slovenije je bilo Mini- 
strstvo za finance obveščeno, ni pa se neposredno vključe- 
valo v kontrolne postopke in ukrepanje, ker k učinkovitosti 
ukrepanja, glede na prej navedene zakonske možnosti in 
ukrepe Banke Slovenije, ne bi moglo bistveno prispevati. 

Kako zaustaviti odliv deviz v tujino? 

MARKO JAKLIČ, Poslanec Zbora združenega dela, je na 41. 
seji zbora, 19. marca 1992, postavil vprašanje glede prena- 
šanja tuje efektive iz domačih bank v tuje in odliva teh 
sredstev v tujino. 

Ministrstvo za finance mu je odgovorilo: 

Zakon o bankah in hranilnicah (Ur. I. RS, št. 1/91), ki ga je 
sprejela Skupščina Republike Slovenije v juniju 1991 ne 
ločuje med tujimi in domačimi bankami. V 7. členu oprede- 
ljuje le ustanovitelje, ki so lahko tuje ali domače pravne ali 
fizične osebe. S to določbo je Skupščina sprejela odločitev, 
da se na domačem denarnem trgu vpelje konkurenca med 
bankami, ne glede na to ali prihaja iz tujine ali s strani 
domačih oseb. Ker je vsaka banka, ustanovljena na ozemlju 
Republike Slovenije domača banka, mora poslovati po pred- 
pisih, ki jih je sprejela Skupščina Republike Slovenije ali 
Banka Slovenije, ki s svojimi predpisi ureja bančno poslova- 
nje in veljajo za vse banke enako. Banka Slovenije pa je 
v skladu z 68. členom zakona o deviznem poslovanju in 55. 
členom zakona o bankah in hranilnicah skupaj z Ministrstvom 
za finance in Agencijo Republike Slovenije za zavarovanje 
vlog v bankah in hranilnicah tudi dolžna izvajati nadzor nad 
poslovanjem bank. 

Poslovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, v zvezi s katerimi 
poslanec postavlja vprašanje ureja devizni zakon (Ur. I. RS, št. 
1/91). Tuja vlauta se v državi kupuje in prodaja na domačem 
deviznem trgu, ki ga v skladu z 9. členom navedenega zakona 
sestavljajo vsi posli nakupa in prodaje tujih plačilnih sredstev 
med bankami in domačimi osebami (torej tudi fizičnimi ose- 
bami), med pooblaščenimi bankami neposredno ter med poo- 
blaščenimi bankami in Banko Slovenije. Tuja plačilna sred- 
stva, ki so predmet kupoprodaje na domačem deviznem trgu, 
se uporabijo za plačevanje v tujino, bodisi da se plačuje uvoz, 
bodisi da se odplačujejo zapadle anuitete. Plačevanje v tujino 
je prosto, poteka pa preko pooblaščenih bank, t. j. tistih bank, 
ki od Banke Slovenije dobijo dovoljenje za opravljanje teh 
poslov, če izpolnjujejo vse zahtevane pogoje. Na domačem 
trgu pa se z deviznimi posli t. j. kupoprodajo in zbiranjem tujih 
plačilnih sredstev lahko ukvarjajo vse banke, z menjavo, 
odkupom in prodajo deviz pa tudi pooblaščeni menjalci. 

Presežek tuje valute na deviznem trgu lahko odkupijo poo- 
blaščene banke in jih vključijo v svoje devizne rezerve ali pa 
Banka Slovenije, ki s temi devizami oblikuje svoje medna- 
rodne denarne rezerve. Tako operativne devizne rezerve poo- 
blaščenih bank, kot devizne rezerve Banke Slovenije pa 
v skladu z 51. členom deviznega zakona tvorijo mednarodne 
denarne rezerve Republike Slovenije. 

Tako Banka Slovenije, kot pooblaščene banke morajo imeti 
svoje devize na računih pri najboljših tujih bankah. Devizni 
zakon v 45. členu dovoljuje Banki Slovenije, da lahko sama 

predpiše kriterije bonitete tujih bank, pri kateri smejo imeti 
pooblaščene banke devizne račune. V skrbi za varnost 
naložbe tujih plačilnih sredstev Banka Slovenije lahko pred- 
piše tudi minimalni znesek deviz, ki ga mora posamezna 
pooblaščena banka imeti deponiranega pri tujih bankah. V ta 
namen je Banka Slovenije sprejela Sklep o najmanjšem zne- 
sku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih 
v tujini (Ur. I. RS, št. 17/91, 21/91/ in 30/91). Najmanjši znesek 
se določi v odvisnosti od velikosti plačilnega prometa posa- 
mezne pooblaščene banke, ki presežek tuje valute nad pred- 
pisanim minimumom prav tako deponirajo ali ga naložijo 
v skladu s svojo poslovno politiko. Banke morajo namreč 
v skladu s 4. členom zakona o bankah in hranilnicah z vsemi 
svojimi sredstvi, vključno deviznimi upravljati po načelu var- 
nosti, likvidnosti in rentabilnosti, torej tako, da jim prinašajo 
kar največ dobička. Držanje deviznih sredstev v državi bi bilo 
nerentabilno. Na domačem trgu, kjer je zaradi krepitve 
domače valute, le izjemoma dovoljeno devizno kreditiranje, bi 
banke težko poslovale v skladu z navedenimi načeli. Popol- 
noma pa bi se s tem postavila pod vprašaj tudi varnost 
deviznih hranilnih vlog državljanov. Poleg tega predstavlja 
zadrževanje tuje valute v državi brezobrestno kreditiranje 
tujine, česar v naših razmerah ne moremo podpirati. ' 

Glede samega prenosa deviz iz ene banke v drugo s strani 
državljanov je potrebno poudariti, da v skladu z uvodoma 
pojasnjenim načelom dovoljene konkurenčnosti v bančnem 
sistemu, lahko fizične osebe prosto izbirajo banko, pri kateri 
bodo deponirale svoje prihranke. Banke morajo s svojim 
poslovanjem - solidnostjo, zanesljivostjo in varnostjo doka- 
zati, da so vredne zaupanja varčevalcev, naloga države in 
centalne banke pa je da skrbita, da vse banke poslujejo 
v skladu s predpisi. 

O izklopu elektrike med stavko 

Dr. JANEZ REMŠKAR, poslanec v Zboru združenega dela, je 
na ministrstvo za energetiko in Ministrstvo za delo, pred- 
vsem pa na vodstvo Svobodnih sindikatov Slovenije, naslo- 
vil zahtevo oziroma vprašanje o tem, kdo je odgovoren da 
so izklopili elektriko Institutu Golnik za približno eno uro. 
Poudaril je, da je bilo v sredstvih javnega obveščanja zago- 
tavljano, da izklapljanja elektrike v času stavke ne bo in na 
to v bolnišnici niso bili pripravljeni. Izpad elektrike pri delu 
z bolniki in občutljivimi aparaturami predstavlja, poleg 
siceršnje nevarnosti tudi znatno materialno škodo. 

Ministrstvo za energetiko je pripravilo naslednji odgovor: 

V zvezi s poslanskim vprašanjem dr. Janeza Remškarja, kdo je 
odgovoren za izklop elektrike Inštitutu Golnik 18. 3. 1992 
v času splošne opozorilne stavke vam posredujemo naslednji 
nadzor: 

1. Elektro Gorenjska je Vlado Republike Slovenije pisno 
obvestila o vzrokih, ki so vplivali na nepredviden izklop Bol- 
nice Golnik. 

2. Republiški energetski inšpektorat; Elektroenergetska 
inšpekcija je opravila inšpekcijski pregled z namenom ugoto- 
vitve vzroka izklopa električne energije. Iz zapisnika izred- 
nega inšpekcijskega pregleda je razvidno, da je do breznape- 
tostnega stanja prišlo, zaradi napake v mehaničnemu stikalu 
št. 1024 v TP Letence, ker pri vklopu ni bila izvedena sklenitev 
zanke, česar pa delavec ni opazil in zato nadaljeval z dogovor- 
jenimi stikalnimi manipulacijami, kar je imelo za posledico 
nehoten izklop bolnice Golnik. 

3. Po obvestilu s strani osebja bolnice Golnik je bilo v najkraj- 
šem možnem času vzpostavljeno prvotno stanje (7.42) pri 
čemer je bilo obveščeno tudi osebje bolnice. 

Smatramo, da smo s tem dodatno pojasnil razloge, ki so 
pripeljali do nehotenega izklopa bolnice Golnik hkrati pa bi 
morali opozoriti, da ie to bil edini nam znani primer »napač- 
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nega izklopa«. Kriteriji za omejevanje obtežb in porabe elek- 
trične energije v ESS Slovenije in ukrepi za njihovo izvajanje 
v tč. 5 poudarjajo kateri uporabniki so izvzeti iz omejitev 
porabe električne energije. Hkrati pa je tudi navedeno, da si 
naj zaščiteni uporabniki, ki ne prenesejo odklopov preskrbijo 
lastne agregate za proizvodnjo najnujnejših količin električne 
energije. 

ELES mu je posredoval naslednji odgovor: 

Posredujemo vam opis postopkov, ki so bili izvedeni zaradi 
stavke Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije. 

Sindikat delavcev energetike je 18. februarja 1992 organiziral 
opozorilno stavko, ki je trajala od 7.00 do 9.00 ure, in to na 
način, da so elektrarne znižale proizvodnjo za 20% od stanja, 
ki je bilo navedenega dne ob 7.00 uri zjutraj. Javno podjetje 
ELES je med opozorilno stavko nadomestilo izpad proizvod- 
nje delno z dobavo izven države delno pa z omejevanjem 
porabe pri neposrednih odjemalcih, medtem ko odjemalci na 
distribucijskem omrežju niso čutili posledic stavke. 

Na osnovi izkušenj, ki jih je dobil stavkovni odbor delavcev 
energetike z opozorilno stavko dne 18. februarja 1992, se je 
odločil, da bo ob splošni opozorilni stavki 18. marca 1992 od 
svojih članov zahteval znižanje proizvodnje tako, da se bo 
proizvodnja na bloku 4 v TE Trbovlje in na blokih 1, 2 in 3 v TE 
Šoštanj znižala na tehnični minimum, proizvodnja v TE-TO 
Ljubljana na vrednost, ki bo še zadoščala za pokrivanje 
toplotnega konzuma Ljubljane, proizvodnja v hidroelektrar- 
nah pa na raven, ki ustreza naravnemu dotoku, oziroma še 
nižje, če to omogoča stanje bazenov elektrarne. 

V javnih podjetjih prenosa in distribucije se odjem zniža na 
obseg, ki ustreza 5. stopnji omejevanja porabe po »Kriterijih 
za omejevanje obtožbe (Ur. list SRS, št. 31/84 in 36/87). Ta 
stopnja omejevanja porabe v distribuciji pomeni odklop upo- 
rabnikov dvakrat po dve uri, vsakokrat pri polovici uporabni- 
kov. Od odklopov so izvzeti odjemalci, ki so zaščiteni. Seznam 
zaščitenih odjemalcev je naveden v citiranem Uradnem listu. 
Pri neposrednih odjemalcih so iz omejitev izvzeti tisti delovni 
procesi v teku, kjer bi z omejitvijo nastala večja neposredna 
škoda (metalurške peči). 

Na podlagi napovedanih zahtev stavkovnega odbora je bil 
v skladu z 9. členom zakona o stavku (Ur. list SFRJ, št. 23/91 in 
RS, št. 22/91) dne 17. 03.1992 sklican sestanek med predstav- 
niki stavkovnega odbora (Druks, Dolar, Skorenšek) in pred- 
stavniki ELES-a (mag. Kristan, Marcon, Trebše, Jevšenak, 
Drol, Pavlovčić) z namenom, da bi zagotovili izpolnitev pogo- 
jev iz 7. člena citiranega zakona. Po mnenju vodstva podjetja 
bi namreč izvedba stavke naslednjega dne, kot jo je v »Navo- 
dilih za tehnično izvedbo stavke« predvidel stavkovni odbor, 
lahko povzročila nestabilnost prenosnega omrežja in nespo- 
štovanje mednarodnih izmenjav. 

Stavkovni odbor je sprejel predlog ELES-a, da se v času 
stavke najprej znižuje odjem, nato pa se novemu stanju prila- 
gaja proizvodnja elektrarn. Tak postopek omogoča nadzor 
nad pretoki v prenosnem omrežju. Prej predvideni postopek, 
t. j. znižanje vse proizvodnje na tehnični minimum in temu 
znižanju prilagojen odjem distribucije, bi ogrozil mednarodne 
izmenjave in ustvaril akcidentno stanje v prenosnem omrežju. 

Na istem sestanku je vodstvo stavkovnega odbora zagotovilo: 
- da bo potekalo odklapljanje odjemalcev v skladu s »Krite- 
riji o omejevanju obtežb«, 
- da bodo pri omejevanju izvzeti zaščiteni uporabniki 
- da bo pri distribucijskih podjetjih, mimo dispečerske 
službe ELES-a, od stavkovnih odborov v distribuciji zahtevalo 
zniževanje odjema v višini, ki ustreza 5. stopnji omejitev, 
- da v primeru okvar na proizvodnih enotah, ki bi dodatno 
znižale proizvodnj, ne bo nasprotovalo nadomestitvi izpadle 
moči z večjo proizvodnjo obratujočih strojev, oz. z zagonom 
plinskih blokov v TE Brestanici oz. v TE Trbovlje, 
- da soglaša s tem, da bo dispečerska služba ELES-a, ki ima 
edina pregled nad trenutnim stanjem v elektroenergetskem 
sistemu, prilagajala proizvodnjo električne energije v Slove- 
niji trenutnim potrebam s tem, da bosta bloka 4 in 5 v TE 

Šoštanj obratovala po načelu sekundarne regulacije, 
- da bodo stavkovni odbori podvzeli vse ukrepe, da ne bi 
prišlo do namernih poškodb elektroenergetskih naprav ali do 
drugih nasilnih dejanj. 

Potek zniževanja odjema med stavko dne 18. 03. 1992 v jutra- 
njem in večernem času je razviden iz priloge (dnevni diagram 
za 18. 03.1992). Prve analize dogodkov so pokazale, da so se 
stavkovni odbori držali danih zagotovil. 

Način in izvedba odklopov v javnih podjetjih distribucije ne 
spada v ingerenco Službe za vodenje elektroenergetskega 
sistema ELES. 

Ugotavljamo pa, da so »Kriteriji za omejevanje obtežb« 
potrebni prilagoditve na sedanje razmere in vsebinskega pre- 
tresa. Zato je ELES že poslal Ministrstvu za energetiko pred- 
log nekaterih formalnih popravkov teh kritrijev pa tudi teze za 
njihove globlje vsebinske spremembe. 

Elektro Gorenjska pa je odgovorilo: 

V zvezi s poslanskim vprašanje Vam zagotavljamo, da reduk- 
cija električne energije za Bolnico Golnik ni bila ne hotena ne 
načrtovana, čeprav je časovno sovpadala s časom splošne 
stavke. Dne 18. 3. 1992 kot tudi že nekaj dni prej smo zaradi 
del na zamenjavi strelovodne vrvi na 35 kV daljnovodu Naklo- 
-Tržič napajali Bolnico Golnik po 20 kV daljnovodu Križe- 
-Golnik in ne po 20 kV daljnovodu Breg-Golnik, kot je to 
običajno. Da bi Bolnici zagotovili električno energijo kljub 
izklopom široke potrošnje, je bila na omenjenem daljnovodu, 
po katerem je dobivala električno energijo potrebna vrsta 
stikalnih manipulacij. Pri enf od teh manipulacij je prišlo do 
tehnološke napake na stikalu v Tp Letence, česar pa naš 
delavec ni opazil in je nadaljeval z ostalimi stikalnimi manipu- 
lacijami. Tako je bila ob 7.05 Bolnica žal nehote izklopljena. 
Osebje Bolnice nas je o odklopu obvestilo ob 7.30 in v najkraj- 
šem možnem času smo napako popravili, tako da je bilo 
Bolnici ponovno zagotovljeno napajanje ob 7.42. 

Obžalujemo, da je zaradi spleta okoliščin prišlo do izklopa 
Bolnice Golnik, kateri smo dne 20. 3. 1992 pismeno pojasnili 
nastalo neprijetnost in se ji opravičili. Upamo, da boste naše 
pojasnilo in opravičilo poslancu upoštevali in nam verjeli, da 
odklop Bolnice ni bil v nobenem primeru vključen v sklop 
redukcij, ki so se izvajale kot način stavke v energetiki. Bol- 
nice tudi v preteklosti nismo odklapljali, kadar smo na njenem 
območju zaradi pomanjkanja energije izvajali redukcije in 
tudi tokrat ne. Na to kaže tudi to, da so bili vsi važnejši 
porabniki vnaprej obveščeni kot tudi to, da je bila odprava 
napake opravljena že ob 7.42. Smatramo, da glede na pove- 
dano ne gre za namerni izklop in zato tudi ni mogoče govoriti 
o neposredni odgovornosti. Vsa dela so izvajali delavci, ki so 
za to usposobljeni in imajo ustrezna pooblastila. Trdimo celo 
lahko, da je značaj okvare takšen, da ni mogoče govoriti niti 
o malomarnem odnosu do opravljenih preklopov. 

Ker pa poslanec Dr. Janez Remškar z dobljenimi odgovori ni 
bil zadovoljen je na seji zbora, 8. 4.1992, postavil naslednje 
dopolnilno vprašanje: »V zvezi z izklopom elektrike v Inšti- 
tutu Golnik, med opozorilno stavko, ki je bila 18. marca 1992, 
v trajanju od 45 minut do 1 ure, sem dobil kar dokajšnje 
število opravičil in razlag, ki jih seveda zaposleni v Inštitutu 
ne moremo sprejeti. Dejstvo je, še enkrat poudarjam, da je 
do izpada prišlo točno ob 7. uri na dan napovedane stavke 
in s tem ne glede na vse okoliščine, ki so v opravičilu sicer 
navedene, da so bili v okvari posamezni sektorji na daljno- 
vodih, teh opravičil seveda ne morem sprejeti. Če se nekaj 
dela planirano med odgovornimi ljudmi, ne more priti do 
izpada električne energije v bolnišnici. Ker so bila nepo- 
sredno ogrožena' življenja ponovno sprašujem kako so 
odgovarjali odgovorni ljudje? Povsem nesprejemljivo pa se 
mi zdi, če je tako res izjavil, stališče gospoda ministra dr. 
Mihe Tomšiča, kjer je v debelem tisku v zadnji Mladini 
navedeno: »Če v zdravstvu nimajo aparatov, ki bi prenesli 
enourni izpad elektrike, so za to krivi sami.« Torej, to je 
višek cinizma.« 

Elektro Gorenjska mu ponovno odgovarja: 
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Gospod poslanec dr. Janez Remškar v dopolnilnem vprašanju 
sam ugotavlja, da je dobil dokajšnje število opravičil in razlo- 
gov v zvezi z nehotenim izklopom Inštituta Golnik dne 18. 3. 
1992. Z delom, vsebino in razlago pa se, kot je razvidno iz 
dopisa, ne strinja. 

Kljub vsemu moramo ponovno ugotoviti naslednje: 
1. Izklope Inštituta Golnik dne 18. 3. 1992 od 7.00 ure do 7.45 
ure ni bil predviden in je nastal kot posledica tehnološke 
napake na stikalu ob potrebnih manipulacijah stikalca za 
zagotovitev neprekinjenega napajanja Inštituta Golnik dne 18. 
3. 1992 in k tem dejstvom nimamo več kaj dodati. 

2. Dne 31. 3. 1992 je Republiški elektroenergetski inšpektor 
opravil po uradni dolžnosti izredni inšpekcijski pregled zaradi 
izklopa napajanja z električno energijo Inštituta Golnik dne 
18. 3. 1992. 

Iz temeljitega pregleda in obsežnega zapisnika lahko ugoto- 
vimo, da republiški elektroenergetski inšpektor ni ugotovil 
nepravilnosti pri postopkih v navedenem primeru. 
Dovoljujemo si pa naslednjo ugotovitev: 
Elektroenergetski sistem, katerega del je tudi distribucija, je 
občasno podvržen odpovedim bodisi kot posledica tehnolo- 
ških ali človeških napak. To se je doslej že zgodilo skoraj 
v vseh zapadnih elektroenergetskih sistemih in prav nedavno 
tega tudi v Berlinu. 

Ponovno poudarjamo, da nehoteni in nenamerni izklop Inšti- 
tuta Golnik obžalujemo. Morda ni odveč pripomniti, da neho- 
tena havarija lahko nastopi že jutri. Zato je zakonodajalec 
(slovenska vlada) predpisal ustrezne zaščitne ukrepe, ki 
veljajo za vse vitalne objekte v Sloveniji. 

Kako ustrezno voditi evidenco o nočitvah tujcev? 

ANDREJ ŠTER, poslanec v Zboru združenega dela, je na seji 
zbora dne 30. 3. 1992, postavil v pisni obliki naslednje 
vprašanje in predloga: 

- ali je možno uporabiti za prijavo gostov pri pristojni poli- 
cijski postaji tudi v računalniško povezavo oziroma poslati 
kopije prijavne knjige po telefaksu; 
- če te možnosti ni, predlagam, da Ministrstvo za notranje 
zadeve to z organizacijskim predpisom omogoči; 
- sedanji obrazec za prijavo tujca je neustrezen; kot enega 
od podatkov predpisuje tudi mejni prehod, preko katerega 
je tujec prišel v državo, čeprav vemo, da na naši meji potnih 
listov vedno ne žigosajo. 

V zvezi s tem Ministrstvo za notranje zadeve odgovarja 
naslednje: 

Povezava podjetij in drugih organizacij ter posameznikov, 
ki sprejemajo tujce na prenočevanje z računalnikom na kate- 
rem Ministrstvo za notranje zadeve, občinski upravni organi 
pristojni za notranje zadeve in postaje policije vodijo predpi- 
sane evidence, ni mogoča. Taka povezanost bi bila 
v nasprotju z zakonom o varstvu osebnih podatkov še zlasti 
v njem predpisanimi dolžnostmi upravljavca zbirk podatkov. 
Hkrati bi bila v nasprotju z drugimi predpisi, ki urejajo vpraša- 
nje dolžnosti vodenja, ažurnega vnašanja in odgovornosti za 
pravilnost vnešenih podatkov v evidence. 

Strinjamo pa se s predlogom, da se tistim, ki sprejemajo 
goste na prenočevanje omogoči, da kopijo prijavne knjige 
pošiljajo pristojnim postajam policije po telefaksu. Možno pa 
je policijski postaji posredovati podatke z računalniškim 
medijem za prenos podatkov (npr. z disketo), če se tako 
dogovorijo in kot to določi občinski upravni organ za notranje 
zadeve. 

Pripombe na obrazec za prijavo tujca so upravičene vendar 
so dane na obrazec, ki je bil predpisan z pravilnikom, ki ni več 
veljaven. Z veljavnim pravilnikom o načinu izvajanja zakona 
o tujcih (Ur. list. RS, št. 19/91-l( izdanim na podlagi zakona 
o tujcih (Ur. list RS, šte. 1/91-1) je ukinjen dotedanji obrazec. 
Predpisana je knjiga tujcev s kopijo. V skladu z zakonom tega 
podatka o mejnem prehodu preko katerega je tujec prišel 

v Slovenijo, knjiga tujcev ne vsebuje. Knjiga tujcev vsebuje le 
podatke o: enotni matični številki tujca (če jo ima) priimku, 
imenu, spolu, rojstnem datumu, rojstnem kraju, državljanstvu, 
sedanjem začasnem oziroma stalnem prebivališču v Repu- 
bliki Sloveniji, datum prihoda ter vrsti in številki potne listine, 
datumu in kraju izdaje ter njeni veljavnosti. 

Knjiga tujcev s kopijo je že natisnjena in dana v uporabo 
tako, da se stari obrazec v praksi niti ne bi smel več uporab- 
ljati. 

Kako z enotnim količnikom do ustrezne pokoj- 
ninske osnove? 

DRAGO ŠTRUC, poslanec v Zboru združenega dela, je na 42. 
seji, 8. aprila 1992, postavil naslednje vprašanje: 

»Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
Republike Slovenije je doslej z navodilom o vpisovanju 
podatkov osebnih dohodkov za leto 1991 predpisala prera- 
čun bruto osebnega dohodka na neto znesek z enotnim 
količnikom 1.62 in še nekaj stotink. Menim, da enotni količ- 
nik ni primeren, saj ne upošteva akontacije dohodnine, ki jo 
je posamezni delavec plačeval v tem poslovnem letu med 
letom. Enoten količnik bo v bistvu prizadel vse tiste ljudi, ki 
so prejeli podpovprečni osebni dohodek in pa bo dal pred- 
nost tistim, ki so prejemali nadpovprečnega. Imam izračun 
takšnega primera, ko bi delavec s podpovprečnim OD bil 
oškodovan iz naslova pokojnine kot osnove, za približno 
15.000 pa še nekaj tolarjev, medtem ko bi v nasprotnem 
primeru nadpovprečnega OD drug pridobil približno 47.000 
in še nekaj več tolarjev. Menimo, da ta enotni količnik ni 
uporaben za takšen preračun, lahko se pa uporablja 
v skladu z navodilom Ministrstva za finance za drugi del 
alinee istega zakona. 

Postavljam vprašanje pokojninski skupnosti, ali je enoten 
količnik za te namene upravičen in kako utemeljujejo takšne 
razlike, ki bodo nastale pri pokojninski osnovi?« 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja mu je 
odgovorila: 

V zvezi z vprašanjem, ki ga je zastavil poslanec Drago Štruc, 
dajemo naslednje pojasnilo: 

Po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju (Ur. I. RS 12/92) se pokojninska osnova, od katere 
odmerimo pokojnino in nekatera nadomestila, do katerih so 
upravičeni delovni invalidi s preostalo delovno zmožnostjo, 
odmerijo od pokojninske osnove. To določimo praviloma 
s pomočjo mesečnega povprečja plač, doseženih v katerih- 
koli zaporednih desetih letih zavarovanja po 1. 1. 1970, ki so 
za zavarovanca najugodnejša. Podobne določbe so vsebovali 
tudi predpisi, veljavni pred citiranim zakonom. Za čas do 31. 
12. 1990 so se pri izračunu pokojninske osnove upoštevale 
povprečne neto plače, izkazane po zaključnem računu za 
posamezno koledarsko leto. Z uveljavitvijo zakona o dohod- 
nini (Ur. I. RS 48/90 in 34/91) ter zakona o prispevkih za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in 
zaposlovanje (Ur. I. RS 48/90), to je s 1.1.1991 pa je bil vpeljan 
bruto sistem plač. Medsebojno primerljivost plač iz različnih 
obračunskih sistemov bi bilo mogoče zagotoviti bodisi tako, 
da bi se tudi za čas pred 1.1.1991 upoštevale bruto plače, kar 
bi seveda imelo za posledico preračunane vseh do tedaj 
znanih neto plač v bruto zneske ali pa preračun bruto plač, 
izplačanih od 1. 1. 1991 dalje v neto znesek, ki bi bil primerljiv 
s pred tem obračunanimi plačami. Zakonodajalec se je odločil 
za to drugo možnost, glede na to, da bi bilo praktično nemo- 
goče za nazaj, za vsa obdobja do leta 1970, preračunavati že 
javljene podatke o neto plačah v bruto zneske. Dejstvo je, da 
so v preteklih letih veljale različne prispevne stopnje za zado- 
voljevanje družbenih in drugih potreb, po katerih so se obra- 
čunavali prispevki iz osebnih dohodkov. Te so bile različne po 
občinah in so se večkrat letno, oziroma celo mesečno spremi- 
njale. Določitev neke povprečne stopnje, s katero bi se zago- 
tovila po predhodnem preračunu, kolikor toliko ustrezna 
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medsebojna primerljivost novih in v preteklih letih izplačanih 
bruto plač, pa po mnenju finančnih strokovnjakov, prav iz prej 
navedenih razlogov, ni izvedljiva. 

Bruto plače, izkazane od 1. 1. 1991 dalje pa je mogoče 
pretvoriti v neto zneske, primerljive z neto plačami, izplača- 
nimi do 31. 12. 1990 tako, da se jih zmanjša za davke in 
prispevke, ki se obračunavajo in plačujejo od plač po pov- 
prečni stopnji v Republiki Sloveniji. Tak način upoštevanja 
plač pri izračunu pokojninske osnove pa je neposredno pred- 
pisan v 44. členu uveljavnega Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in se v skladu s prehodnimi določ- 
bami Zakona uporablja tudi za ugotavljanje plač, izplačanih 
v letu 1991. Za ugotovitev višine neto plač za to leto, je 
potrebno bruto plače zmanjšati (deliti) za toliko, kolikor je 
znašala povprečna stopnja davkov in prispevkov v tem letu, to 
je za 1,6223. 

Primerjave tako izračunanih neto plač s plačami, izplačanimi 
do 31. 12. 1990, ne kažejo, upoštevaje povprečno povečanje 
plač v tem letu, večjih odstopanj. Do teh pa bi vsekakor 
prihajalo, če bi, namesto na predpisani način, upoštevali (kot 
nekateri predlagajo) dejanska neto izplačila. Le-ta nikakor 
niso primerljiva z neto plačami, izplačanimi do 31. 12. 1990, 
glede na to, da je višina plač od 1. 1. 1991 v določeni meri 
odvisna ne le od obremenitev, ki so drugačne, temveč, tudi od 
razmer, v katerih zavarovanec živi. Le-te vplivajo na višino 
olajšav po zakonu o dohodnini in s tem seveda tudi nepo- 
sredno na višino plače same. Takšne posledice pa za pokoj- 
ninski sistem seveda ne morejo biti sprejemljive, saj višina 
pokojnine ne more biti odvisna od razmer v katerih zavarova- 
nec živi, glede na to, da gre za pravico iz dela. Razen tega pa 
na tak način ugotovljena plača ne bi bila dokončna vse do 
dokončne odmere dohodnine za posamezno leto. Ker se ta 
opravi šele sredi tekočega leta za preteklo leto, bi to vplivalo 
na podaljševanje postopkov za odmero pokojnin, saj do tedaj 
praktično ne bi bilo mogoče izdati dokončne odločbe o višini 
pripadajoče pokojnine. 

Prenizke oziroma previsoke pokojninske osnove, določene na 
podlagi plač iz določenega obdobja pred uveljavitvijo, se po 
določbah veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju korigirajo. Korekcije so izražene z obveznostjo 
odmere pokojnine od zneska najnižje pokojninske osnove (če 
gre za zavarovanca, ki je upravičen do takšne odmere), kadar 
je dejanska pokojninska osnova in od nje odmerjena pokoj- 
nina nižja od zneska najnižje pokojninske osnove in od te 
osnove odmerjene pokojnine. Višina najnižje pokojninske 
Osnove se spreminja z vsakokratno spremembo povprečne 
plače na zaposlenega v Republiki. Po zakonu namreč znaša 
64% vsakokratnega zneska povprečne bruto plače, zmanj- 
šane za davke in prispevke, ki se obračunavajo od plače po 
Povprečni stopnji v Republiki Sloveniji. Enako pa je tudi 
v primeru, ko pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske 
osnove presega znesek pokojnine, do katere bi bil upokoje- 
nec upravičen, če bi bila pokojnina odmerjena od vsakokrat- 
nega zneska najvišje pokojninske osnove. Le-ta znaša 3,1 
kratni znesek povprečne plače na zaposlenega v Republiki, 
Zmanjšane za davke in prispevke, ki se obračunavajo od plače 
Po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji. V takem primeru se 
Pokojnina odmeri od zneska najvišje pokojninske osnove. 

S temi korekcijami, vgrajenimi v sistemu pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, se zagotavlja, gledano v globalu, 
nespremenjena razmerja med najnižjimi in najvišjimi pokojni- 
nami, uveljavljenimi v različnih časovnih razdobjih. 

Delegatska vpašanja o izjavah Igorja Bavčarja na 
srečanju demokratske stranke 

Marjan VILFAN, poslanec Zbora združenega dela, je 
Postavil naslednje delegatsko vprašanje: 

Na medregijskem srečanju Demokratske stranke v Mari- 
boru dne 13/3-1992 ste, citirano iz časopisa DELO, izjavili 
naslednje: 

»Nobenega področja, pomembnega za slovensko politiko in 
gospodarstvo, demokrati ne smemo prepuščati več tistim 
strankam, za katere se je med Demosovo koalicijo zdelo 
samoumevno, da ga pokrivajo na nek sindikalistični način. 
Pričakujemo od g. ministra Bavčarja, da: 

1. pojasni katere stranke je imel v mislih, ko je govoril 
o sindikalizmu; 

2. kako misli Demokratska stranka prevzeti ministrstvo tem 
takoimenovanim sindikalističnim strankam. 

Ker gre za vprašanja, za katera ni potrebna predhodna 
strokovna priprava, pričakujem odgovor g. ministra čim- 
prej«. 

Na podlagi 41. člena Poslovnika Skupščine republike Slove- 
nije ima poslanec v zboru pravico postaviti Vladi ali republi- 
škim upravnim organom vprašanja, ki se nanašajo na njihovo 
delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. 

Iz vsebine vprašanja je razvidno, da se vprašanje, postavljeno 
ministru za notranje zadeve, ne nanaša na delo ali na zadeve 
iz pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve, temveč na sta- 
lišče politične stranke (Demokratske stranke), katere član in 
prvak je Igor Bavčar. Ministrstvo za notranje zadeve ni kompe- 
tetno za pojasnjevanje strankarskih stališč. 

O postopku za pridobitev slovenskega državljan- 
stva naših izseljencev 

ANGELCA ŽEROVNIK, poslanka v Zboru Združenega dela, 
je na 39. seji tega zbora, 5. marca 1992, vprašala zakaj je za 
tiste, ki prosijo za sprejem v državljanstvo Republike Slove- 
nije po 13. členu zakona o državljanstvu Republike Slove- 
nije, določen zato zapleten In za slovenske izseljence žaljiv 
splošni upravni postopek ter kaj lahko Ministrstvo za zuna- 
nje zadeve stori, da poenostavi sprejem v državljanstvo za 
slovenske izseljence 

Dobila je naslednji odgovor: 

Postopek za pridobitev državljanstva Republike Slovenije 
nikakor ni žaljiv, saj se vodi v skladu z določbami zakona. 

Prošnje za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije se 
rešujejo po postopku, ki ga določa zakon o splošnem uprav- 
nem postopku, ki med drugim določa, da je treba v postopku 
ugotoviti resnično stanje stvari in v ta namen ugotoviti vsa 
dejstva, pomembna za zakonito in pravilno odločbo. Da bi 
prošnje, ki jih v večini primerov vlagajo osebe pri organu 
republike Slovenije v tujini, pooblaščenem za opravljanje kon- 
zularnih zadev, vsebovale vse podatke, na podlagi katerih je 
mogoče odločiti o stvari, je bil pripravljen seznam podatkov 
oziroma dejstev, ki naj jih prosilec navede v prošnji. Interes 
držav iz 13. člena zakona je mogoče ugotoviti le na podlagi 
podatkov o dejavnosti in aktivnosti osebe, ki prosi za sprejem 
v državljanstvo s tako imenovano izredno naturalizacijo. Ker 
gre v teh primerih dosledno za uveljavljanje dvojnega držav- 
ljanstva. ki ima negativne posledice tudi v odnosu do prosil- 
čeve države, je treba oceniti tudi te posledice. 

Ni potrebno, da se prošnja vlaga na določenem obrazcu, 
morajo pa biti v njej navedeni vsi podatki in dejstva, potrebna 
za njeno rešitev. Če podatki niso popolni, mora organ zahte- 
vati, da stranka vlogo dopolni, kar pa po krivdi prosilca 
podaljša reševanje zadeve. 

Zakon o državljanstvu Republike Slovenije je Skupščina 
Republike Slovenije sprejela po temeljiti razpravi. Takrat je 
bilo sprejeto stališče, da za pridobitev državljanstva, tako kot 
povsod tudi pri nas, pride v poštev le institut sprejema v držav- 
ljanstvo z odločbo v upravnem postopku na podlagi vloge. 
Poleg tega je prevladalo stališče, da se poleg redne naturali- 
zacije predvidi le še sprejem v državljanstvo pod blažjimi 
pogoji (to je 12. člen zakona) in sprejem v državljanstvo za 
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tiste, za katere je izkazan državni interes (to je 13. čine 
zakona). V postopku sprejemanja so bili tudi dani predlogi, 
naj bi predvideli posebne olajšave pri sprejemanju v držav- 
ljanstvo za slovenske izseljence. Na koncu pa je prevladalo 
stališče, da zadostujejo določila 12., 13. ter 41. člena zakona, 
ki rešujejo sprejem v državljanstvo za tiste osebe, ki jim^je bilo 
slovensko državljanstvo odvzeto po posebnem zakonu iz leta 
1946 in za njihove otroke. 

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije bo 
v skladu s svojimi pristojnostmi spremljalo uresničevanje 
naturalnoga in tudi procesnega zakona in bo po izdelavi 
analize stanja s problematiko na tem področju seznanilo 
pristojne organe. 

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

POSLANSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

ODGOVOR IN STALIŠČE 
Ministrstva za energetiko na vprašanje in pobudo 
Vaneta Gošnika, poslanca v Družbenopolitičnem 
zboru, za plačevanje rente NE Krško in TE Šo- 
štanj 

Poslanec Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije je na 35. seji zbora postavil pisno vprašanje v zvezi 
s plačevanjem rente NE Krško občini Krško v obliki nadome- 
stila za uporabo stavbnega zemljišča ter zahtevo, da začne 
s takšnim izplačevanjem rente tudi TE Šoštanj že v letu 1992. 
Na postavljeno vprašanje in pobudo daje Ministrstvo za ener- 
getiko naslednji odgovor in stališče: 
1. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč ureja zakon 
o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), ki 
v 61. členu določa, da višino nadomestila določi občinska 
skupščina, pri čemer upošteva zlasti opremljenost stavbnega 
zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in 
možnost priključitve za te objekte in naprave,' lego in 
namembnost ter smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča, 
izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospo- 
darskih dejavnostih in merila za oprostitev plačevanja nado- 
mestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

Na tej podlagi je občina Krško sprejela spremembe in dopol- 
nitev odloka Skupščine občine Krško o nadomestilu za upo- 
rabo stavbnih zemljišč v občini Krško (Ur. list RS, št. 17/87), ki 
v 17. b členu določa, da organizacije združenega dela, ki pri 
svojem delu uporabljajo radioaktivne elemente, zaradi katerih 
je predpisan poseben režim varovanja in pogojujejo obnaša- 
nje drugih uporabnikov prostora izven območja, ki služi nepo- 
sredno opravljanju dejavnosti, plačujejo s faktorjem 15 pove- 
čano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 

Nuklearna elektrarna Krško oziroma oba lastnika sta v prete- 
klih letih (1987-1991) plačevala tako povečano nadomestilo, 
ki ni renta, temveč na podlagi zakona in občinskega odloka 
izračunano nadomestilo za stavbno zemljišče. V letu 1991 je 
nadomestilo močno poraslo, zato je Elektrogospodarstvo Slo- 
venije sprožilo pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije 
postopek za presojo ustavnosti in zakonitosti 17. b člena 
Odloka občine Krško o nadomestilu za uporabo stavbnih 
zemljišč v občini Krško. Ustavno sodišče je na seji dne 13. 
februarja 1992 odločilo, da se razveljavijo določbe 17. b člena 
Odloka občine Krško o nadomestilu za uporabo stavbnih 
zemljišč v občini Krško. Ustavno sodišče je na seji dne 13. 
februarja 1992 odločilo, da se razveljavijo določbe 17. b člena 
omenjenega odloka z obrazložitvijo, da med merili in kriteriji, 
po katerih se določa nadomestilo za uporabo stavbnega zem- 
ljišča in ki jih zakon o stavbnih zemljiščih določa v 61. členu, 
ni predvidena možnost, da bi lahko občinski odlok kot kriterij 
določanja višine nadomestila določil motnje, ki jih bo z upo- 
rabo zemljišča povzročal uporabnik. Kriterij multiliciranja, ki 
ga je v tem primeru pri določanju nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč predpisala občina, je nezakonit. 

Kot je razvidno, v primeru plačevanja nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča NE Krško občini krško ne gre za rento, 
temveč za v preteklih letih nepravilno odmerjeno nadomestilo 
za stavbno zemljišče. 

2. Glede plačevanja rente s strani TE Šoštanj, ki ogroža 
okolje, menimo, da zaenkrat ne obstaja zakonska podlaga. 
Le-to bo uredil nov zakon o varstvu okolja, ki je v proceduri in 
ki predvideva rento za različne vplive uporabnikov na okolje. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Vaneta 
Gošnika, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
za pripravo zakona o obvezni zaprisegi državnih 
uslužbencev 

Na 35. seji družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije 19. marca 1992 je poslanec Vane Gošnik dal 
pobudo, da pristojno ministrstvo pripravi predlog zakona ali 
predlog sprememb obstoječih zakonov, s katerimi bi v državi 
Sloveniji uvedli obvezno zaprisego državnih uslužbencev in 
drastične kazni za njeno kršitev. 

Vlada Republike Slovenije na poslančevo pobudo odgovarja 
naslednje: 
V skladu z določbami ustave bo treba na novih osnovah 
urediti celoten sistem državne uprave. V sklopu nove ureditve 
sodi tudi priprava zakona o javnih uslužbencih, ki naj bi uredil 
vsa vprašanja v zvezi z delovnimi razmerji, pravicami, obvez- 
nostmi in dolžnostmi državnih uslužbencev. Med taka vpraša- 
nja nedvomno sodi tudi odgovornost uslužbencev za zako- 
nito, pravočasno in vestno opravljanje njihovega dela. 

Vendar pa že zakon o delavcih v državnih organih (Ur. I. RS, 
št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91 in 2/91-1) omogoča preprečevanje 
dejanj, ki pomenijo zlorabo uradnega položaja, in kaznovanje 
njihovih storilcev. Navedeni zakon predvideva disciplinsko 
odgovornost delavcev v državnih organih za kršitve delovnih 
obveznosti in dolžnosti. Za hujše kršitve delovnih obveznosti 
in dolžnosti je predviden obvezen ukrep penehanja delovnega 
razmerja (drugi odstavek 45. člena navedenega zakonj). Med 
hujše kršitve, zaradi katerih delavcu preneha delovno raz- 
merje, v skladu z določbami zakona sodijo tudi dejanja, ki 
pomenijo kaznivo dejanje, zoper uradno dolžnost, druga kaz- 
niva dejanja, storjena na delu ali v zvezi z delom ali storjena iz 
nečastnih nagibov, neizpolnjevanje ali nevestno, nepravo- 
časno ali malomarno opravljanje delovnih in drugih obvezno- 
sti, pa tudi zloraba položaja ali prekoračitev poblastila. 

Preprečevanje nadaljevanja hujših kršitev delovnih obvezno- 
sti in dolžnosti omogoča določba 50. člena navedenega 
zakona, po katerih je delavca, zoper katerega je uveden disci- 
plinski postopek zaradi hujše kršitve delovne obveznosti in 
dolžnosti, za katero se izreče prenehanje delovnega razmerja, 
mogoče začasno odstraniti z delovnega mesta in ga prerazpo- 
rediti na drugo delovno mesto; mogoče pa ga je celo začasno 
odstraniti z dela v državnem organu. 
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Disciplinski postopek začne sicer predstojnik po lastni odloči- 
tvi ali na zahtevo višjega upravnega delavca, pobudo zanj pa 
ima pravico dati vsak delavec v organu, ki zve za tako kršitev. 
Pri tem pa je treba pripomniti, da od uveljavitve zakona 
o delavcih v državnih organih ni bilo veliko pobud za uvedbo 
disciplinskega postopka zaradi takih kršitev delovnih obvez- 
nosti in dolžnosti. 

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

ODGOVOR 
Ministrstva za energetiko na pobudo Vaneta 
Gošnika, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
da vlada prične uveljavljati in da spremeni 17. 
člen odloka o spremembah in dopolnitvah tarif- 
nega sistema in ta odlok prične veljati 

Z dopisom št. 020-02/91-19 z dne 8. 4. 1992 smo prejeli 
poslansko pobudo g. Vaneta Gošnika, ki jo je podal na 33. seji 
Družbenopolitičnega zbora 4. 3. 1992. 

V pobudi poslanec sprašuje vlado, zakaj je umaknila veljav- 
nost Odloka o spremembah in dopolnitvah tarifnega sistema. 
V nadaljevanju se zavzema za višjo odkupno ceno električne 
energije kot jo elektrogospodarstvo plačuje proizvajalcem 
v malih hidroelektrarnah ter za spremembo 17. člena omenje- 
nega odloka tako, da bo povečan odstotek cene glede na 
povprečno gospodinjsko tarifo. 

Ministrstvo za energetiko sprejema pobudo poslanca g. 
Vaneta Gošnika. Za celovito ureditev položaja nesistemskih 
proizvajalcev, ki vključujejo poleg proizvajalcev električne 
energije v malih hidroelektrarnah tudi proizvajalce s sočasno 
proizvodnjo toplotne in električne energije, proizvajalce v ter- 
moelektrarnah na odpadke ter proizvajalce iz drugih alterna- 
tivnih virov (veter, fotovoltaični, geotermalni) je predviden 
postopek, po katerem bo najprej sprejet sistemski Zakon 
o gospodarskih javnih službah, pripravljene pa so tudi teze za 
Zakon o oskrbi z energijo, v katerih je predvidena opredelitev 
statusa proizvajalcev električne energije, ki zaradi posebne 
vloge v energetski strategtiji Slovenije sodijo v posebno kate- 
gorijo, v tezah poimenovano »kvalificirani proizvajalci«. 

Z ozirom na nujnost ureditve teh razmerij bo Ministrstvo za 
energetiko pripravilo predlog za izdajo posebnega zakona, ki 
bi med drugim določal zajamčene odkupne cene za »kvalifici- 
rane proizvajalce« in ga predložite v obravnavo Vladi oziroma 
skupščini Republike Slovenije. 

ODGOVOR 
Ministrstva za zunanje zadeve na pobudo Franca 
Jurija, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, za 
nemoten prehod preko meje reševalcem in dru- 
gim v primerih nujnih intervencij in nuđenja po- 
moči 

V zvezi z vprašanjem poslanca Franca Jurija vas obveščamo, 
da je v pripravi pobuda in osnutek sporazuma med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem in turističnem 
prometu oseb ter obmejnem prometu lastnikov nepremičnin, 
ki v 18. členu predvideva ureditev teh in podobnih vprašanj 
(prestopanje meje v nujnih primerih): 

1. »V primeru nesreč, naravnih katastrof in v ostalih nujnih 
primerih lahko sanitarno osebje, gasilci in ostale reševalne 
ekipe ter prizadeto prebivalstvo prestopijo mejo na katerem 
koli mestu in brez dokumentov, potrebnih za prestop meje, da 
nudijo pomoč ali jim je nudena pomoč. 

2. Tak prehod morajo osebe javiti takoj, ko je to možno, 

pristojnemu organu ene od držav pogodbenic. Ta pa obvesti 
o tem organ druge države pogodbenice.« 

Predlagana ureditev bo mnogo širša in ustreznejša od 12. 
člena Pravilnika o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje 
v zvezi s 6. členom tega Zakona, ki ureja zadevno vprašanje 
do sprejetja obmejnega sporazuma. 

MNENJE 
Vlada Republike Slovenije o pobudi dr. Leva 
Krefta, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, za 
ustanovitev koordinacijske skupine za kulturno 
promocijo Slovenije 

Vlada Republike Slovenije ne podpira ideje dr. Leva Krefta 
o nujnosti ustanovitve posebne koordinacijske skupine za 
pripravo in izvedbo kulturne predstavitve Slovenije na različ- 
nih mednarodnih prireditvah v Španiji v letošnjem letu. 

Vlada Republike Slovenije se strinja s trditvijo dr. Leva Krefta 
o velikem pomenu prireditev, ki bodo letos v Španiji, in s tem 
da je treba omenjene prireditve glede kulturne predstavitve še 
posebej dobro izkoristiti. Ministrstvo za kulturo si v zvezi 
s promocijo slovenske kulture in s promocijo v špansko 
govorečih deželah v letošnjem letu posebej prizadeva doseči 
našo čim večjo prisotnost in je tudi v predlogu dopolnjenega 
programa promocije Slovenije v letu 1992 predlagalo neka- 
tere aktivnosti in sodelovanje na nekaterih prireditvah v Špa- 
niji oz. v povezavi s Španijo. Njihova uresničitev bo odvisna 
tudi od višine sredstev, ki bodo v proračunu Slovenije name- 
njena za promocijo Slovenije. 

Pobude za posebno koordinacijsko skupino za pripravo in 
izvedbo kulturne predstavitve Slovenije v Španiji v letošnjem 
letu pa vlada ne podpira predvsem zato, ker že obstajajo 
posebne svetovalne skupine in komisije za posamezne dejav- 
nosti v kulturi, v katere so pri Ministrstvu za kulturo vključeni 
številni kulturni in drugi javni delavci. Prav tako obstaja tudi 
redna štirinajstdnevna koordinacija strokovnih delavcev mini- 
strstev za informiranje, kulturo in zunanje zadeve ter Gospo- 
darske zbornice Slovenije in CTEP, kjer se usklajuje skupen 
nastop za že načrtovane promocijske aktivnosti in tudi išče 
možnosti za uresničitev novih pobud in predlogov, kakor koli 
povezanih s promocijo Slovenije. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za informiranje v sodelovanju z Ministr- 
stvom za kulturo in Ministrstvom za zunanje zadeve. 

ODGOVOR 
Republiške uprave za javne prihodke na vpraša- 
nje in pobudi Janeza Lampreta, poslanca v Druž- 
benopolitičnem zboru, za realnejšo odmero 
zdravstvenega zavarovanja na osnovi katastr- 
skega dohodka 

Poslanec Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije gospod Janez Lampret ugotavlja, da se je prva 
akontacija davka in prispevka za zdravstveno varstvo glede na 
odmero v preteklem letu povečala za 3-krat, kar predstavlja 
izredno veliko finančno obremenitev, ob upoštevanju, da se je 
katastrski dohodek povečal za 5,5-krat, se bodo te obveznosti 
še povečale. Meni, da katastrski dohodek pomeni isto kot 
bruto plača delavca, zato ni razloga, da kmet plačuje prispe- 
vek za zdravstveno varstvo po stopnji 22% od katastrskega 
dohodka, delavec pa le po stopnji okrog 8%. V zvezi s tem 
postavlja vprašanje: 

I. Zakaj se kmetje in delavci ne izenačijo pri plačevanju pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje; 
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II. Daje pobudi: 

1. da se katastrski dohodek na novo odmeri, ker je njegova 
višina nerealna, zlasti pri gozdu zaradi velikega letnega 
poseka v prejšnjih obdobjih; 

2. da se določi nova stopnja prispevka za zdravstveno zavaro- 
vanje kmetov za leto 1992, ki bo odraz dejanskega stanja in bo 
izenačen s stopnjo, po kateri plačujejo ta prispevek delavci. 

V zvezi z navedenim pojasnjujemo: 

Pobudi za nov izračun katastrskega dohodka ni možno spre- 
jeti. 

1 Zadnji izračun katastrskega dohodka je bil izveden v letu 
1989, od leta 1990 dalje pa se izvaja njegova valorizacija. Le-ta 
se opravi v primeru, ko se spremenijo cene kmetijskih in 
gozdnih proizvodov ter cene materialnih stroškov. Izvede se 
tako, da se poprečni pridelki (hektarski donosi) in materialni 
kazalci stroškov proizvodnje iz zadnjega obračuna (leta 1989) 
obračunajo po novih cenah. Za valorizacijo katastrskega 
dohodka za leto 1991 so bile upoštevane poprečne odkupne 
cene iz leta 1989, povečane s poprečnim indeksom cen leta 
1988 in 1989, za valorizacijo leta 1992 pa poprečne cene za 
leto 1990, povečane s poprečnim indeksom cen leta 1990 in 
1989. Tudi materialni stroški so bili obračunani na podlagi 
nabavnih cen iz obdobja in na način kot to velja za ugotovitev 
cene pridelkov. Razmerje med tako ugotovljenim katastrskim 
dohodkom leta 1991 in 1992 predstavljata valorizacijski količ- 
nik, s katerim se valorizirajo lestvice katastrskega dohodka za 
vse katastrske kulture (teh je 12) v vsakem katastrskem okraju 
(teh je 42). Poprečne odkupne cene, upoštevane ob zadnji 
valorizaciji leta 1991 so se povečale od 4-krat do 7-krat pri 
njivskih pridelkih, povrtnin do 9-krat, sena leguminoz in trav- 
nikov od 4,5-krat do 7,5-krat, grozdja 7-krat, sadja nad 8-krat 
(razen jabolk za predelavo). V približno enakem obsegu so se 
povečale tudi cene materialnih stroškov. 

Glede na to, da so se pri valorizaciji za leto 1992 upoštevale 
kot izhodiščne cene leta 1990, povečane na prej navedeni 
način, pobuda ni sprejemljiva. Pri tem je potrebno upoštevati 
tudi dejstvo, da zavezanci davka iz kmetijstva, katerih katastr- 
ski dohodek presega 50% poprečnega letnega osebnega 
dohodka zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu 
(kar za leto 1992 predstavlja 100.938 SLT) plačujejo v tem letu 
le akontacijo dohodnine po stopnji 8%, ki se bo odmerila za 
leto 1992 šele v letu 1993. 

Ob spremembah zakona o dohodnini bo Vlada Republike 
Slovenije predlagala davčne olajšave pri davku iz kmetijstva 
oziroma dohodnini za vlaganja v gozdove (gojitvena in var- 
stvena dela ipd.), ki so opredeljena v osnutku zakona o gozdo- 
vih, s čimer naj bi bil rešen problem, na katerega poslanec 
v zvezi z gozdovi opozarja. Vlada Republike Slovenije meni, 
da je problem vlaganj potrebno reševati individualno, ne pa 
skozi katastrski dohodek, ki se obračunava za ves katastrski 
okraj. 

2. Določitev prispevkov za zdravstveno varstvo kmetov je 
temeljila na posebni informaciji izdelani pred leti, ko je bila 
narejena primerjava med obremenitvijo posameznih skupin 
zavarovancev kot tudi deležu pokrivanja stroškov. S spreje- 
mom zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje je bil določen 
prispevek za zdravstveno varstvo od katastrskega dohodka in 
dohodka iz gozda v višini 22%. Pri tem pa je potrebno pouda- 
riti, da kmet plačuje prispevek od katastrskega dohodka dolo- 
čenega v začetku leta (ali na koncu prejšnjega leta) in se torej 
osnova in stopnja med letom ne spreminja. Za zdravstveno 
varstvo delavcev pa je potrebno v letu 1992 plačati prispevke 
v višini 18,15% in sicer plača delavec prispevek v višini 8,69% 
od bruto plače, delodajalec, pri katerem je zaposlen, pa še 
zanj od bruto plače 8,69% in 0,77%. Ta prispevek se plačuje 
od vsakokratne plače, ki pa se med letom usklajuje, kar 
pomeni, da se nominalni znesek plačanega prispevka iz 
meseca v mesec spreminja. Iz navedenega izhaja, da ni 
mogoče enačiti katastrski dohodek s kategorijo bruto plače 

delavca ter da je katastrski dohodek osnova za plačevanje 
davkov in prispevkov kmetijskega gospodarstva in ne le 
kmeta delavca-posameznika. 

V pobudi oziroma poslanskem vprašanju ni navedeno, na 
podlagi katerih podatkov je ocenjeno, da je delavčev prispe- 
vek le 7%, vendar menimo, da iz podatkov, ki smo jih navedli 
izhaja, da trditev iz pobude ne ustreza dejanskemu stanju. 

V Zavodu za zdravstveno zavarovanje bomo ponovno proučili 
ta vprašanja na podlagi podatkov za lansko leto tako glede 
obremenitev posameznih skupin zavarovancev, kot tudi glede 
pokrivanja stroškov in vas bomo o tem obvestili. Po podatkih 
iz Informacije iz leta 1986 je bilo ugotovljeno, da se stroški za 
zdravstveno varstvo z zbranimi prispevki iz kmetijstva pokri- 
vajo le v višini 16%. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Francija 
Pivca, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, za 
izvedbo kalibraže in o določitvi statusa maribor- 
skega letališča 

Na nadaljevanju 33. seje družbenopolitičnega zbora Skupš- 
čine Republike Slovenije, dne 18. 3. 1992 je poslanec Franci 
Pivec dal pobudo, naj Ministrstvo za promet in zveze pri 
avstrijskih izvajalcih takoj naroči izvedbo kalibraže maribor- 
skega letališča, Vlada Republike Slovenije pa naj prouči mož- 
nost, da se letališču Slivnica prizna status javnega podjetja 
republiškega značaja. 

Na navedeni pobudi odgovarjamo naslednje: 
1. Republiška uprava za zračno plovbo je od avstrijskih letal- 
skih oblasti že večkrat zahtevala polete za umerjanje sistema 
za instrumentalno pristajanje na Letališču Maribor. 3. marća 
1992 so se predstavniki Republiške uprave za zračno plovbo 
na mariborskem letališču sestali s posadko letala, ki naj bi 
usmerila pristajalni sistem. Posadka letala si je ogledala vse 
radionavigacijske naprave na letališču in skupen sklep tega 
sestanka je bil, da ni nobenih ovir za elektronske meritve in 
umerjanje naprav. 20. marca 1992 je predstavnik avstrijske 
civilne letalske oblasti poslal dopis, v katerem sporočajo, da 
zaradi nujnega popravila njihovega letala teh letalskih umer- 
janj naprav vsaj še dva meseca ne bo mogoče opraviti. Repu- 
bliška uprava za zračno plovbo je po tem obvestilu takoj 
navezala stike tudi z italijanskimi in švicarskimi letalskimi 
oblastmi, ki imajo enaka letala za izvedbo navedenih po- 
stopkov. 

6. in 7. aprila 1992 je švicarsko letalo izvedlo kalibražo mari- 
borskega letališča. 

2. V pripravi je zakon o letališčih, ki bo urejal organizacijo, 
načrtovanje, gradnjo, vzdževanje, dejavnost in financiranje 
letališč. Zakon bo opredelil, katera letališča bodo pridobila 
status javnega podjetja. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za promet in zveze. 

ODGOVOR 
Ministra za delo na pobudo Aleksandre Pretnar, 
poslanke v Družbenopolitičnem zboru, za vzpo- 
stavitev javne računalniške borze za občasna 
dela vsaj v Ljubljani 

Aleksandra Pretnar, poslanka družbenopolitičnega zbora, 
daje Ministrstu za delo pobudo, da se vzpostavi javna računal- 
niška borza dela za občasna dela vsaj v Ljubljani in Mariboru, 
katere bi se posluževale predvsem brezposelne osebe. 

Na to pobudo dajemo naslednje stališče: 
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Za zaposlovanje brezposelnih oseb skrbi na podlagi zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
Republiški zavod za zaposlovanje, ki ima organizirane enote 
služb v vseh večjih mestnih centrih Slovenije (10), v vsaki 
občini pa ima izpostave. Zavod ima organizirano informacij- 
sko službo tako, da so informacije dostopne vsem osebam, ki 
so prijavljene na zavodu in osebam tudi aktivno išče ponovno 
zaposlitev. Zavod ima tudi informacije o občasnih delih, ki jih 
zbira pri vsakodnevnem kontaktiranju z organizacijami oz. 
delodajalci glede na ponudbe in povpraševanja po delavcih. 
Nima pa zavod zakonske osnove za zbiranje vseh ponudb 
o občasnih oz. začasnih delih v smislu 107. člena zakona 
o delovnih razmerjih. V 110. čl. ZDR-ja je sicer določeno, da 
organizacije oz. delodajalec obvesti o potrebi po sklenitvi 
Pogodbe o delu zavod za zaposlovanje, pri čemer ni oprede- 
ljen niti rok niti sankcije, če organizacija oz. delodajalec ne 
izvršuje teh obveznosti. Zato so na Zavodu le tiste informacije, 
ki jih organizacije oz. delodajalci pošiljajo zavodu. Sicer se po 
novi zakonodaji s takšnimi posli lahko ukvarjajo, na podlagi 
koncesije, poleg zavoda tudi druge organizacije oz. privatniki. 
Ministrstvo za delo je že izdalo nekaj teh koncesij organizaci- 
jam oz. privatnikom, ki bodo specializirano pristopili k tem 
vrstam uslug občanom. 

Glede predloga, da se Zavod takoj uspešnejše in manj biro- 
kratsko organizira, lahko rečemo, da je v teku reorganizacija 
Zavoda, ki se na podlagi 77. člena zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti preoblikuje v javni 
zavod. Zavod bo zasnovan in bo deloval podobno kot isto- 
vrstne institucije v zapadnoevropskih državah. V teku je kon- 
stituiranje upravnega odbora, v katerem so zastopani pred- 
stavniki delodajalcev, delavcev in države. 

Vzporedno teče tudi modernizacija dela z izpopolnjevanjem 
računalniško podprtih informacijskih tokov. 

Postavljena bo tudi nova organizacija in sistemizacija službe, 
ki bo s tem in z določeno kadrovsko izpopolnitvijo tudi lažje 
obvladovala novo brezposelnost in poskrbela za boljši pretok 
informacij o različnih možnostih za delo. 

POJASNILA 
Ministrstva za delo k pobudi Boruta Šukljeta, 
Poslanca v Družbenopolitičnem zboru, za 
dosego realne vrednosti pokojnin ali ustrezno 
nadomestilo zanje 

Poslanec Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije je, na nadaljevanju 35. seje zbora, dne 25. 3. 1992, 
Podal naslednjo poslansko pobudo: 

»SPIZ je obvestil upokojence, da bo uskladil pokojnine za 
nazaj za 6,9%. 

Če so upokojenci še maja lani prejemali za polno delovno 
dobo realno pokojnino v višini 50-70% od pokojninske 
osnove (namesto zakonskih 85%), se je realna vrednost 
v februarju letos izplačanih pokojnin znižala na vsega 30-50% 
realne pokojninske osnove, pa naj gre za najnižje, srednje ali 
Pa višje pokojnine. 

In prav to je povzročilo pravo upokojensko revščino. 
Predlagam: 
- da SPIZ pripravi ukrepe s ciljem, da se dosežejo realne 
Pokojnine za polno delovno dobo v višini 85% realne pokoj- 
ninske osnove; 
- da, če ni mogoče izplačati razlik med prejetimi in realnimi 
Pokojninami, se upokojencem izdajo za razliko realnih zne- 
skov vrednosti papirji; 
- da je potrebno to problematiko upoštevati tudi pri pripravi 
zakona o lastninjenju.« 

K navedeni poslanski pobudi dajemo naslednja pojasnila: 
1. Od 1. aprila 1992 dalje se uporablja Zakon o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 12/92), ki ga je 

Skupščina Republike Slovenije sprejela 5. marca 1992. 
Skladno s 160. členom tega zakona je SPIZ povečala pokoj- 
nine za 6,9% od 1. 1. 1992 dalje, to je od začetka meseca, za 
katerega je bil objavljen podatek o porastu plač, ki še ni bil 
upoštevan pri prejšnjih uskladitvah pokojnin. Upokojenci so 
ob tej uskladitvi prejeli povečanje pokojnin za marec in pora- 
čun za pretekla dva meseca, medtem ko bi po prejšnjih 
predpisih prejeli poračun le za en mesec. 

2. Zavarovancu se pokojnina odmeri od pokojninske osnove 
v odstotku, ki se določi glede na dopolnjeno pokojninsko 
dobo. Moškemu s 15 leti pokojninske dobe se pokojnina 
odmeri v višini 35% pokojninske osnove, za vsako nadaljnje 
leto pa se pokojnina poveča za po dva odstotka pokojninske 
gsnove tako, da za 40 let pokojninske dobe doseže 85%. 
Ženski s 15 leti pokojninske dobe se pokojnina odmeri v višini 
40% pokojninske osnove, nato se ji do 20 let pokojninske 
dobe odmerni odstotek za vsako leto poveča za po 3% pokoj- 
ninske osnove, od dopolnjenega 20. leta pokojninske dobe 
dalje pa za po 2% pokojninske osnove. Enaka lestvica za 
odmero pokojnin je veljala tudi po predpisih, ki so se uporab- 
ljali do 31. 3. 1992. Zato lahko potrdimo, da so se zavarovan- 
cem tako v letu 1991 kot tudi v letošnjem letu pokojnine 
odmerjale v višini od 35% do 85% pokojninskih osnov. Upoko- 
jencem s krajšo pokojninsko dobo, ki imajo nizke dohodke na 
družinskega člana, se zagotavlja varstveni dodatek. Pokoj- 
nina za moškega s 15 leti pokojninske dobe skupaj z varstve- 
nim dodatkom tako znaša najmanj 65% najnižje pokojninske 
osnove, ženski s pravico do varstvenega dodatka pa so pri 15 
letih pokojninske dobe zagotovljeni pokojninski prejemki 
v višini najmanj 71,5% najnižje pokojninske osnove. 

Ob sprejemu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju je bilo potrjeno že poprej veljavno stališče, da je pri 
odmeri pokojnin treba upoštevati doseženo pokojninsko 
dobo zavarovancev, zato menimo, da so razlike med pokojni- 
nami, ki izvirajo iz različno dolge pokojninske dobe, upravi- 
čene. 

3. Po podatkih SPIZ-a je povprečna pokojninska doba, 
s katero so se starostno upokojili moški, 36 let, za ženske pa 
29 let. Glede na to je povprečen odstotek, v katerem so bile 
odmerjene starostne pokojnine, 75% pokojninskih osnov. 
Povprečna starostna pokojnina, izplačana v letu 1991, je zna- 
šala 73,8% povprečne plače na zaposlenega v republiki 
v istem letu. Zaradi spremembe načina usklajevanja pokojnin, 
po kateri bodo upokojenci ob vsaki uskladitvi prejeli poračun 
za dva meseca, bo navedeno razmerje med povprečno sta- 
rostno pokojnino in povprečno plačo ponovno preseglo 75%. 

Navedeno razmerje med povprečno starostno pokojnino in 
povprečno plačo na zaposlenega delavca v republiki je na 
približno enaki ravni že več kot 30 let (od 70% do 73,5%). 
Izjemna gibanja so se pojavila v obdobju od 1986 do 1990, ko 
so zaradi nepretehtanih ukrepov bivše SFRJ, ta razmerja 
bistveno porasla. Zaradi tega pa je prišlo v letu 1990 do 
navzdržnega finančnega stanja v SPIZ-u, ki ga je bilo možno 
razrešiti le tako, da se je raven pokojnin ponovno znižala 
toliko, da so bila vzpostavljena poprejšnja razmerja v primer- 
javi s plačami zaposlenih delavcev. 

4. V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so 
opredeljena razmerja med plačami in pokojninami. Realna 
vrednost pokojnin je zato neposredno odvisna od gibanja 
realne vrednosti plač. Način usklajevanja pokojnin je v celoti 
določen v zakonu in bi ga bilo možno spremeniti le s spre- 
membo zakona. 

V 159. členu zakona je določeno, da Skupščina Republike 
Slovenije v začetku vsakega leta določi razmerje med pov- 
prečno plačo na zaposlenega v republiki in povprečno sta- 
rostno pokojnino. Glede na to lahko določi višje razmerje od 
85%, kolikor velja sedaj. V tem primeru bi se realna vrednost 
pokojnin povečala v primerjavi z realno vrednostjo plač, 
hkrati pa bi se ponovno povečali prispevki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje oziroma bi se dodatno zmanjšala aku- 
mulativna zmožnost gospodarstva. 

Poročevalec 69 



ODGOVORI 
Ministrstva za finance na pobudo Janeza Lam- 
preta in Toneta Peršaka, poslancev v Družbeno- 
političnem zboru, ter Zveze društev upokojen- 
cev občine Koper, glede obdavčenja italijanskih 
pokojnin 

Predsednik Kluba poslancev Demokratske stranke gospod 
Tone Peršak v svojem in v imenu svoje stranke zastavlja 
vprašanje, ali je res, da namerava Ministrstvo za finance iz 
naslova davka na dohodek zahtevati plačilo davka tudi od 
pokojnin, ki jih prejemajo nekateri državljani Republike Slove- 
nce od Republike Italije oziroma drugih zahodnih držav. 

V primeru, da je takšno stališče točno, 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 omenjenim upokojencem ne bo treba plačevati 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. Ce vlada te zahteve ne bi upoštevala, bi, žal, 
ponovno ravnala tako, kot so ravnale vlade v preteklih deset- 
letjih, ko so, npr., tudi umetniki, ki so delovali ali so bila 
njihova dela prevedena ali uprizarjana v drugih državah, dva- 
krat plačevali davek: najprej v državi, v kateri so honorar 
zaslužili, in nato 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. 

Stališče vlade Republike Slovenije: 

Skladno z določbo zadnjega odstavka 13. člena zakona 
o dohodnini (Uradni list 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 iz 
tujine, ki se vključujejo v osnovo za odmero dohodnine. Od 
obračunane dohodnine se odštejejo že med letom plačane 
akontacije dohodnin, med drugim tudi davek od osebnih 
prejemkov od pokojnin. 

SFRJ je sklenila sporazume oziroma pogodbe o izogibanju 
dvojnemu obvdavčevanju dohodkov in premoženja z 20 drža- 
vami, med drugim tudi z Italijo (Uradni list 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 sporazume, 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 upava 
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 plačanem 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 ugotovii 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 12. 
člena zakona o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo 
v osnovo za 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 Slove- 
nije, ki prejemajo dohodke iz tujine in so obdavčljivi tudi 
v Sloveniji, ne glede na 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. 

Stališče Ministrstva za finance oziroma Republiške uprave za 
družbene prihodke: 

Zveza društev upokojencev občine Koper in Območna organi- 
zacija demokratične stranke upokojencev Koper v svojih ugo- 
tovitvah in predlogih prikazujeta problematiko v zvezi z izvaja- 
njem zakona o dohodnini (Uradni list RS, t. 48/90 in 34/91), ki 
zadeva obdavčevanje Italijanskih pokojnin, katere prejemajo 
rezidenti Republike Slovenije iz Italije. 

Na konkretnih primerih utemeljujeta svoje ugotovitve ter 
predlagata, 
a) da je potrebno absolutno preprečiti dvojno obdavčitev 
italijanskih pokojnin, 
b) da je treba stopnje dohodnine iz 10. člena revalorizirati. 
c) da se preračunavanje italijanskih pokojnin v tolarje opravi 
po uradnem tečaju, veljavnem ob vsakokratnem prejemu 
pokojnine ali po letnem poprečnem ponderiranem tečaju, 
d) da se zagotovi izvajanje ustavnega načela prepovedi retro- 
gradnosti pri obračunu za nazaj prejetih pokojnin. 

Stališče je: 

Ad a) Skladno z določbo zadnjega odstavka 13. člena zakona 
o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) je zavezanec za 
davek od osebnih prejemkov tudi rezident Republike Slove- 
nije, ki prejema pokojnino iz tujine. 
Glede na to, da je bil med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo 
sklenjen sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 
dohodka in premoženja (Uradni list SFRJ, Mednarodne 
pogodbe, št. 2/83), se v zvezi z obdavčevanjem pokojnin, ki jih 
rezidenti Republike Slovenije prejemajo iz Italije, uporabljajo 
določbe 18. člena navedenega sporazuma. Po teh določbah 
pa se pokojnine, izplačane rezidentu države pogodbenice na 
podlagi prejšnje zaposlitve, obdavčijo samo v državi pogod- 
benici, katere rezident je prejemnik pokojnine. Tako je pokoj- 
nina (18. člen, točka 2. b), ki jo fizični osebi izplača država 
pogodbenica (v tem primeru Italija) ali njena družbenopoli- 
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tična skupnost ali lokalna uprava iz proračuna ali iz poseb- 
nega sklada, obdavči samo v drugi državi (to je Republiki 
Sloveniji), če je prejemnik njen državljan in rezident. 

Glede na to, da tuja zakonodaja, med njimi tudi italijanska, 
pozna več vrst pokojnin, ki se plačujejo iz različnih virov, se 
nekatere teh pokojnin obdavčijo že v tej državi. V takih prime- 
rih, ko je bil davek od pokojnine plačan že v tujini, je rezident 
Slovenije kljub temu dolžan prejeto pokojnino napovedati pri 
davčnem organu občine, kjer ima stalno prebivališče, ter 
predložiti dokumentacijo (dokazilo), da mu je bil davek že 
odtegnjen (protokol k sporazumu - k prvemu odstavku 25. 
člena). Ta davek se šteje za plačani davek med letom in se 
upošteva pri odmeri dohodnine. Zato v nobenem primeru ne 
more priti do dvojne obdavčitve istih dohodkov. 

Preračun v Italiji plačanega davka v dinarje oziroma tolarje se 
izvrši na podlagi srednjega deviznega tečaja dinarja oziroma 
tolarja veljavnega na dan izplačila pokojnine. Če ni znan dan 
izplačila pa se upošteva srednji mesečni tečaj meseca v kate- 
rem je bila pokojnina izplačana. 

Ad b) Zahteva predlagateljev o nujnosti valorizacije lestvice za 
dohodnino iz 10. člena zakona o dohodnini za leto 1991 je že 
vgrajena v 121. členu navedenega zakona. Na podlagi te 
določbe je bila že izvršena valorizacija lestvice, ki se bo 
uporabljala za odmero dohodnine za leto 1991 in objavljena 
v Uradnem listu Republike Slovenije št. 8/92. 

Ad c) Skladno z navodili, ki jih je Republiška uprava za 
družbene prihodke dala občinskim upravam za družbene pri- 
hodke, se preračun tujih pokojnin v domačo valuto izvrši 
skladno z rešitvijo, ki smo jo navedli v zadnjem odstavku 
točke a). 

Ad d) Z dohodnino se obdavčujejo vsi dohodki, ki jih je 
zavezanec prejel v koledarskem letu od 1. januarja do 31. 
decembra, ne glede na to, za katero leto ali obdobje so bili 
izplačani. 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini 
pa je bila spremenjena določba 11. člena, po kateri se 
dohodki za dela, ki jih je zavezanec ustvarjal dalj kot eno leto, 
oziroma njegovi dohodki izvirajo iz preteklih let, ali jih je 
prejel za več let vnaprej, razdelijo na toliko enakih delov, 
kolikor let je delo ustvarjal oziroma za kolikor let je prejel 
dohodke. Ta določba se uporablja že pri odmeri dohodnine za 
leto 1991. 

VSEM OBČINAM V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Upravam za družbene prihodke 

ZADEVA: OBDAVČEVANJE ITALIJANSKIH POKOJNIN 

V prilogi vam v vednost pošiljamo stališče Vlade Republike 
Slovenije do pobude Zveze društev upokojencev občine 
Koper in Območne organizacije demokratične stranke upoko- 
jencev Koper ter Kluba poslancev Demokratske stranke 
v zvezi z obdavčevanjem pokojnin, ki jih dobivajo državljani 
Republike Slovenije iz Italije. 

Poleg tega prilagamo tudi izračun dohodnine iz naslova itali- 
janske pokojnine in pokojnine, izplačane pri SPIZ, iz katerega 
je razviden tudi postopek izračuna dohodnine v primerih, ko 
zavezanci prejmejo dohodke za več let. Zveza društev upoko- 
jencev občine Koper je dostavila še dodatne podatke, iz 
katerih je razvidno, da je v primerih, ko prejemajo upokojenci 
pokojnino iz Italije v minimalnih zneskih, le-ta sestavljena iz 
dela, ki predstavlja pokojnino, in dela prejemka, ki predstavlja 
varstveni dodatek k pokojnini (integrazione al minimo) in se 
izplačuje iz proračunskih sredstev Republike Italije. Glede na 
določbo 16. člena, prva alinea 9. točke, po kateri se varstveni 
dodatek k pokojnini ne obdavčuje, ugotavljamo, da se tudi ti 
varstveni dodatki, ki se izplačujejo prejemnikom italijanskih 
pokojnin, ne vključujejo v osnovo za odmero dohodnine in se 
torej ne obdavčujejo. 

Prejemniki italijanskih pokojnin zato v obrazec napovedi vpi- 

šejo pod oznako 17 v stolpec 8 le dinarsko oziroma tolarsko 
protivrednost pokojnine, vključno z izplačanimi pokojninami 
za več let nazaj. Zneske pokojnine, ki se nanašajo na pred- 
hodna leta, pa posebej prikažejo v tabeli A III na drugi strani 
napovedi, tako da vpišejo pod oznako 17 vrsto prejemka, 
prejeti znesek za pretekla leta in število let, na katera se ta 
znesek nanaša. 
Poleg tega pa v obrazec vpišejo tudi vse ostale obdavčljive 
dohodke (pokojnina, prejeta od SPIZ, prejemki za prilož- 
nostno opravljene storitve). V primeru, da upokojenci še ne 
razpolagajo s podatki, iz katerih bi bila razvidna delitev pre- 
jemka na pokojnino in varstveni dodatek, vpišejo na zadnji 
strani obrazca pod pripombo zavezanca, da bo napoved 
s temi podatki dopolnil, ko bo podatke prejel od izplačevalca. 

V primerih, ko so upokojenci že vložili napoved in so v napo- 
ved vnesli podatek o pokojnini skupaj z varstvenim dodatkom, 
naj v napovedi ta podatek prečrtajo in vpišejo le znesek 
pokojnine. Če pa podatka o višini pokojnine nimajo naj pod 
pripombo zavezanca navedejo, da bodo napoved naknadno 
dopolnili. S tem v zvezi vam sporočamo, da smo neuradno 
obveščeni, da bodo te podatke upokojenci dobili do 30. aprila 
1992. V tem obvestilu bo prikazan tudi eventualno plačani 
davek v Italiji, ki ga zavezanci vpišejo pod oznako 17 v stolpec 
10 b. 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudah Zvonka 
Ivanušiča, Tomaža Pavšiča, Bruna Podveršiča 
in Jožeta Zakonjška, poslancev v Zboru občin, 
Jožeta Hobiča, poslanca v Družbenopolitičnem 
zboru in Antona Horvata, poslanca v Zboru zdru- 
ženega dela, za spremembo zakona o spodbuja- 
nju razvoja demografsko ogroženih območij 
v Republiki Sloveniji. 

1. Stalno bivališče 

Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih obmo- 
čij v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 48/90 - v nadaljevanju: 
zakon) določa v 2. členu med drugim tudi merila v zvezi 
s stanjem oz. gibanjem prebivalstva, ki jim mora zadostiti 
določeno območje, da je spoznano kot demografsko ogro- 
ženo območje. Pri tem sta pomembna dva kazalca: 

- da rast stalnega prebivalstva ne presega 25% povprečne 
rasti prebivalstva v Republiki Sloveniji od leta 1981 dalje in 

- da je indeks staranja stalnega prebivalstva najmanj 25% 
manj ugoden kot v povprečju Republike Slovenije. 

Poslanec Jože Zakonjšek v pobudi opozarja na problem, da 
nekateri prebivalci iz drugih krajev prijavijo svoje stalno biva- 
lišče v svojih počitniških hišah, s tem pa naj bi izkrivljali 
dejansko demografsko sliko kraja, kjer imajo tako počitniško 
hišo. 

Ministrstvo za planiranje je pri določanju demografsko ogro- 
ženih območij (Odlok o območjih, ki se štejejo za demograf- 
sko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju 
1991-1993, Ur. I. RS, št. 6/91, 5-1/91 in 6/92) glede na nave- 
dena kazalca, lahko uporabilo le uradne statistične podatke 
Zavoda RS za statistiko, ki vodi register stalnega prebivalstva 
(in s tem tudi ustrezne kazalce). Podatke o stalnem prebival- 
stvu pošljejo zavodu občinske matične službe, ki so tudi 
neposredno odgovorne za zadeve glede evidenc stalnih biva- 
lišč prebivalstva. Veljavna ustavna ureditev tudi določa, da si 
vsak državljan Republike Slovenije prosto izbira svoje (stalno) 
prebivališče, izpolnjevanje konkretnih zakonskih pogojev 
glede upravičenosti prijave stalnega bivališča pa preverjajo 
občinske matične in druge službe. Zato vlada meni, da 
pobuda ni utemeljena, saj se mora pri ugotavljanju števila 
stalnega prebivalstva in njihove starostne strukture opirati na 
uradne podatke. 
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2. Komunalne ceste 

Poslanec Jože Zakonjšek predlaga, naj se Iz sredstev za 
pospeševanje razvoja demografsko ogroženih območij sofi- 
nancirajo tudi tiste krajevne prometnice, ki jih tudi po rekon- 
strukciji ne bi mogli uvrstiti med lokalne ceste. 

Zakon v 10. členu govori o lokalni gospodarski infrastrukturi, 
ki jo natečaj za pridobitev obravnavanih sredstev (Ur. I. RS, št. 
16/91) natančneje opredeljuje. V 3. poglavju natečaja je dolo- 
čeno, da se med lokalno cestno omrežje štejejo lokalne ceste 
in tiste krajevne prometnice, ki jih je na podlagi predpisanih 
meril in metodologije možno razvrstiti med lokalne ceste. 
Omenimo naj, da pojem 'komunalna cesta' ni jasen, saj zakon 
o cestah (Ur. I. SRS, št. 2/88) ne pozna takih cest, temveč le 
magistralne, regionalne in lokalne ceste ter dovozne, vaške, 
poljske, gozdne in druge krajevne poti. Če so v pobudi 
mišljene navedene poti, je ministrstvo že v natečaju za leto 
1991 dopustilo možnost sofinanciranja takih poti (krajevnih 
prometnic), vendar z omejitvijo, da se po njihovi rekonstruk- 
ciji lahko uvrstijo med lokalne ceste. Tako določilo namerava 
obdržati tudi v natečaju za leto 1992. 

Po mnenju vlade bi bilo neprimerno širiti obseg tovrstnih 
naložb, saj bi se s tem zmanjšala njihova učinkovitost. 

3. Kreditni pogoji 

Poslanec Jože Zakonjšek ugotavlja, da so kreditni pogoji za 
infrastrukturne in podobne objekte preostri in naj se prilago- 
dijo pogojem, ki sicer veljajo v kmetijstvu. 

Po zakonu Ministrstvo za planiranje dodeljuje sredstva za 
gradnjo objektov gospodarske infrastrukture kot nepovratna 
sredstva. Kreditni pogoji za gospodarske naložbe so na pod- 
lagi zakona določeni v odloku Izvršnega sveta oziroma Vlade 
(Ur. I. RS, št. 14/91 za leto 1991 in št. 6/92 za leto 1992). Pogoji 
so naslednji: doba odplačila 10 let, dveletni moratorij, 2% 
obrestna mera in vezava nominalne vrednosti glavnice na 
vsakokratni tečaj SLT v odnosu na DEM. 

Vlada meni, da pobuda ni utemeljena, saj so pogoji glede 
ročnosti zelo ugodni, obresti nizke, valutna klavzula pa nare- 
kuje pretehtanost naložb. 

4. Spremembe zakona oziroma dopolnitev meril za določa- 
nje sredstev posameznim občinam 

Ob obravnavi spremembe in dopolnitve zakona o spodbuja- 
nju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Slo- 
veniji (Ur. I. RS, št. 48/90) v zborih Skupščine Republike 
Slovenije 4. marca 1992 sta bili dani tudi pobudi za večje 
spremembe tega zakona. Zaradi vsebinske podobnosti pobud 
dajemo nanju združen odgovor. 

Že pred razpravo o omenjeni spremembi zakona o republiški 
skupščini je bil na skupščinski komisiji za strategijo nacional- 
nega in regionalnega razvoja sprejet sklep, naj Vlada Repu- 
blike Slovenije celovito prouči načine in učinkovitost razvoj- 
nega intervencionizma in na tej podlagi pripravi ustrezne 
spremembe obravnavanega zakona. V tej smeri je bilo tudi 
več razprav ob sprejemanju sprememb tega zakona v republi- 
ški skupščini. 

S tem v zvezi je nosilec obravnavanega zakona - Ministrstvo 
za planiranje - že pozval vse slovenske občine in ustrezne 
institucije, naj ministrstvu sporočita svoje mnenje in predloge 
v zvezi z drugačnimi merili za opredelitev demografsko ogro- 
ženih območij in za dodeljevanje teh namenskih sredstev. 
Ministrstvo je naročilo tudi študijo, ki naj prikaže konkretne 
načine spodbujanja skladnejšega regionalnega razvoja 
v sosednjih in nam podobnih državah. Ministrstvo v okviru 
obstoječih meddržavnih in regionalnih asociacij navezuje tudi 
neposredne stike z ustreznimi državnimi institucijami v sosed- 
njih, razvitejših državah. Prav tako namerava ministrstvo 
v koordinaciji s skupščinsko komisijo za strategijo nacional- 
nega in regionalnega razvoja, s katero bo nasploh usklajevalo 
delo pri spremembi zakona, organizirati regijske posvete 

glede morebitnih novih izhodišč in zakonskih rešitev obravn« 
vanega področja. 

Zato ima Vlada Republike Slovenije obravnavani poslansk 
pobudi za prispevek k izhodiščem za spremembe zakona ii 
jih bo kot taki ustrezno upoštevalo pri oblikovanju morebitni! 
novih zakonskih rešitev, odvisno od smiselnosti posamezni' 
kazalcev in dostopnosti podatkovnih baz. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje prlpf 
vilo Ministrstvo za planiranje. 

MNENJE 
Vlade republike Slovenije o pobudi Jožeti 
Hobiča, poslanca v Družbenopolitičnem zboru 
Janeza Lukača, poslanca v Zboru občin iij 
Antona Horvata, poslanca v Zboru združenega 
dela, v zvezi s pripravo volilne zakonodaje. 

Jože Hobič, poslanec družbenopolitičnega zbora, Jane! 
Lukač, poslanec zbora občin in Anton Horvat, poslanec zbort 
združenega dela Skupščine Republike Slovenije, so v imenJ 
poslanskega kluba Slovenske ljudske stranke dali pobud« 
v kateri predlagajo, naj Vlada Republike Slovenije pripra^ 
volilno zakonodajo v dveh variantah (proporcionalni in večin 
ski sistem) in jo predloži Skupščini Republike Slovenije. OW 
nem naj predloži tudi zakonske predloge, ki naj bi omogoč' 
izvedbo volitev. 

Vlada Republike Slovenije o pobudi meni naslednje: 
Komisija Skupščine Republike Slovenije za ustavna vprašanj' 
je na svoji seji 18/2-1992 sklenila, da bo ustavna komisij' 
predlagatelj treh temeljnih volilnih zakonov, in sicer zakon 
o volitvah v državni zbor, zakona o volitvah v državni svet ij 
zakona o volitvah predsednika republike. Druge zakone, ki ^ 
potrebni za izvedbo volitev, pa naj bi predložila Vlada Rep"' 
blike Slovenije. Za pripravo navedenih treh temeljnih volilni* 
zakonov je ustavna komisija imenovala posebno strokov"' 
skupino, ki je že pripravila in predložila ustavni komistf 
delovno gradivo za zakon o volitvah v državni zbor in za zako* 
o volitvah predsednika republike. Ustavna komisija bo obrajj 
navala predloženo delovno gradivo na seji dne 16. 3. 199'' 
Glede na povedano ni razloga, da bi Vlada Republike Slov? 
nije pripravila in predložila Skupščini Republike Slovenij' 
zakone, za katere je sklenjeno, da jih bo pripravila in predlo 
žila ustavna komisija. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripr' 
vilo Ministrstvo za zakonodajo. 

MNENJE 
Vlada Republike Slovenije o pobudi Andreja Vef 
liča in Francija Pivca, poslancev v Družbenopol' 
tičnem zboru, mag. Jožeta Protnerja, poslanci 
v Zboru občin in Rudija Mogeta, poslanci 
v Zboru združenega dela, da Vlada Republik 
Slovenije daje soglasje k spremembam ce< 
obveznega zavarovanja avtomobilov 

Slovenske zavarovalnice so se dogovorile in uveljavile nen^ 
malno visoko povečanje obveznega zavarovanja za avtom' 
bile. Obvezno zavarovanje za pretežni del osebnih avtomof 
lov po tem povišanju znaša dve povprečni slovenski briJt' 
plači. Ker je povišanje obveznega avtomobilskega zavarov? 
nja posledica dogovora vseh zavarovalnic (kartelno dogovaj 
janje) in ker gre za obvezno plačilo zavarovanja ob registracl 
(monopolni položaj zavarovalnic), dajemo pobudo, da k sp'J 
membam cen obveznega zavarovanja daje svoje soglasje 
venska vlada. 

Vlada Republike Slovenije o pobudi meni naslednje: 
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Z zakonom o temeljih sistema premoženjskega in osebnega 
zavarovanja (Ur. I. SFRJ, št. 17/90 in 82/90) ter Ur. I. RS, št. 1/ 
91-1) je določeno, da se morajo med drugim obvezno zavaro- 
vati tudi uporabniki oziroma lastniki motornih vozil proti 
odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam (6. člen 
ter 83. in 85. člen tega zakona). Prav tako je določeno, da 
morajo lastniki oziroma uporabniki prevoznih sredstev skle- 
niti pogodbo o obvezem zavarovanju z zavarovalno organiza- 
cijo. Pogodba o obveznem zavarovanju mora biti sklenjena, 
preden je bilo prevozno sredstvo dano v promet. To pomeni, 
da se prevozno sredstvo lahko registrira ali podaljša registra- 
cija šele, ko so predloženi dokazi o sklenjeni zavarovalni 
pogodbi. Zavarovalna organizacija pa je zavezana, da mora 
skleniti pogodbo o obveznem zavarovanju pod pogoji, pod 
katerimi opravlja ta zavarovanja. 

Lastnik oziroma uporabnik prevoznega sredstva se 
s pogodbo o zavarovanju (zavarovanje avtomobilske odgo- 
vornosti) zavaruje proti odgovornosti za škodo, ki jo z upo- 
rabo prevoznega sredstva povzroči tretjim osebam zaradi 
smrti, telesne poškodbe, prizadetega zdravja ter uničenja ali 
poškodovanja stvari. 
Namen obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti je, 
da se oškodovancem zagotovi iz zavarovalnih premij, ki jih 
plačujejo zavarovanci, ustrezna in pravična odškodnina, ki jo 
mora plačati zavarovalnica. Ob tem je treba povedati, da 
obveznost zavarovalnice za odškodnino iz zavarovanja avto- 
mobilske odgovornosti ne more biti večja od zneska, ki ga 
določi Vlada Republike Slovenije, razen če z zavarovalno 
pogodbo ni določen večji znesek. Veljavna zneska, za katere 
je treba skleniti pogodbo o zavarovanju avtomobilske odgo- 
vornosti, sta za avtobuse in tovorna vozila 4.000.000 tolarjev, 
za druga motorna vozila pa 2.000.000 tolarjev (Ur. I. SFRJ, št. 
56/91 ter Ur. I. RS, št. 1/91-1). Navedena zneska v veliko 
primerih zadoščata le za plačilo totalne škode na vozilih, 
medtem pa ostaja nepokrita škoda, ki jo lastnik oz. uporabnik 
prevoznega sredstva povzroči tretjim osebam zaradi smrti, 
telesne poškodbe in druge materialne škode. 

Zato bo Ministrstvo za finance čim prej pripravilo in predla- 
galo Vladi Republike Slovenije odlok o najnižjih zavarovalnih 
zneskih, za katere se mora skleniti zavarovanje proti avtomo- 
bilski odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam. 
S tem odlokom se bosta navedena zneska bistveno povečala. 

Po sprejemu Zakona o temeljih sistema premoženjskega in 
osebnega zavarovanja v letu 1990 je v Sloveniji nastalo več 
zavarovalnih organizacij, ki so se oblikovale kot delniške 
družbe. Zakon je naložil novim zavarovalnim organizacijam, 
da svojo organizacijo, poslovanje ter takte uskladijo z novim 
zakonom do 31. 12. 1990 oz. do 30. 6. 1991. Za določitev 
premij obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti pa 
se v zavarovalnih organizacijah še vedno uporablja premijski 
sistem X-AO-l/89 za zavarovanje avtomobilske odgovornosti, 
ki velja od 31. 12. 1988. Zakon tudi sam navaja zavarovalne 
organizacije k poslovnemu, poklicnemu kakor tudi organiza- 
cijskemu sodelovanju, obenem pa določa tudi, da morajo 
poslovati po ekonomskih načelih in načelih lojalne tržne 
konkurence. Konkurence pa seveda ni, če vse zavarovalne 
organizacije uporabljajo isto metodologijo izračuna premij 
obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti. 

Po premijskem sistemu X-AO-l/89 se zavarovalna premija 
določi na podlagi: 

a) vrste in namembnosti vozila; 
b) tehničnih lastnosti vozila (moči motorja, nosilnosti, pro- 
stornine valjev motorja, števila registriranih mest v vozilu, 
števila zaposlenih oseb v delavnici); 
c) sprememb vrednosti vozil; 
d) registracijskega območja, v katerem je vozilo registrirano 
(rizično območje oziorma v katerem je sedež ali prebivališče 
zavarovanca, če se vozilo ne registrira); 
e) oblike zavarovanja; 
f) višine kritja; 
g) obsega kritja; 
h) števila škodnih dogodkov oz. tehničnega rezultata (bonus, 
malus); 

i) trajanja zavarovanja; 
j) drugih meril po premijskem sistemu. 

Najpomembnejši vpliv na višino premije ima določitev rizič- 
nega območja in spremembe vrednosti vozil. Motorna vozila 
so v Republiki Sloveniji po omenjenem premijskem sistemu 
od 5. 6.1989 razporejena v 17. rizično območje (v letu 1987 12. 
rizično območje). To razporeditev je določila komisija izvršil- 
nega odbora skupščine Zavarovalnih organizacij Jugoslavije 
za zavarovanje motornih vozil. Povprečna nabavna vrednost 
vzorčnih vozil pa se po obstoječem premijskem sistemu 
določa na podlagi pooblaščene organizacije Center za vozila 
Hrvatske, d. o. o., na podlagi seštevka vseh modelov vzorč- 
nega vozila v proizvodnji v primerjavi s skupnim številom tega 
vozila v voznem parku Jugoslavije. 

V Ministrstvu za trgovino na podlagi spremljanja sprememb 
cen ugotavljajo naslednjo situacijo pri obveznem zavarovanju 
avtomobilske odgovornosti: 

nabavna premija 
cena 

v SLT 
golf jugo scala jugo coral 

XII 90 153.153,00 112.980,00 102.565,00 4.316,00 
XII 91 899.356,00 446.125,00 398.850,00 13.397,00 
INDEX 587,20 394,90 385,1 310,3 

Tabela pokaže, da so se nabavne cene posameznih vozil v letu 
1991 dražile hitreje, kot je naraščala premija za zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti, obenem pa tudi bolj od ugotov- 
ljene rasti cen na drobno v istem obdobju (I = 347,1). Premija 
za zavarovanje avtomobilske odgovornosti pa je s svojo rastjo 
zaostala tako za rastjo nabavnih cen vozil, kakor tudi za 
inflacijo, prav tako pa tudi za rastjo cen življenjskih potrebš- 
čin (I = 340,6). 

ĆODna premije za delež % 
zaposle- vozila do 44 

nega KW v SLT 
v Republiki 

Sloveniji 
v SLT 

XI 89 3.157,00 
XII 89 3.148,30 99,72 
XI 90 6.702,00 
XII 90 4.316,90 64,41 

indeks 212,3 indeks 137,1 
XI 90/XI 89 XI 90/XII 89 
XI 91 14.681,00 
XM 91 13.397,00 91,25 

indeks 219,1 indeks 310,3 
XI 91 /XI 90 XII 91/XII 90 

XII 91 16.634,00 
I 92 19.324,00 116,20 

indeks indeks 
XII 91/XI 91 113,3 I 92/XII 91 144,2 

Tabela primerja rast čistih osebnih dohodkov na delavca 
v Sloveniji za november s premijami za zavarovanje avtomo- 
bilske odgovornosti v letih 1990, 1991 in v januarju 1992 in 
upošteva zamik, da premijo za tekoči mesec zavezanec plača 
s prihodkom iz predhodnega meseca. 

Primerjava iz tabele pokaže, da so v letu 1990 rasle premije 
bistveno počasneje od rasti čistega OD, zato se je ugotovljeni 
delež premije v čistem OD decembra 1989 z 99,72% znižal na 
64,41 v decembru 1990. V letu 1991 se je rast premij in čistega 
OD obrnila; čisti OD je zaostal za rastjo premij, kar je zopet 
povzročilo dvig deleža premije v čistem OD na 91,52% 
v decembru 1991. 
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Ta proces hitrejšega povečevanja višine premij od rasti 
čistega osebnega dohodka, ugotovljenega v letu 1991, se 
v januarju 1992 močno stopnjuje. Premije se povišujejo 
s stopnjo rasti 44,2%, čisti osebni dohodki pa s stopnjo 13,3%, 
kar povzroči da, premije prvič v opazovanem obdobju prese- 
gajo višino čistih osebnih dohodkov (za 16,2 %). 

Vse navedene ugotovitve kažejo, da so se nove zavarovalne 
organizacije delniške družbe le organizacijsko prilagodile 
zakonodaji iz leta 1990, svoje poslovanje, vsaj pri določanju 
premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, 
pa so prevzele po obliki in načinu, ki je veljal še v Jugoslaviji. 
Pri svojem delu uporabljajo ugotovitve nekdanjih zveznih 
organov in podjetij zunaj Slovenije ter strukturo voznega 
parka v Jugoslaviji. 

Vlada Republike Slovenije je že predložila Skupščini Repu- 
blike Slovenije v obravnavo predlog za izdajo zakona o var- 
stvu konkurence z osnutkom zakona. Zakon želi omogočiti in 
vzdrževati učinkovito konkurenco na trgu med podjetji zlasti 
s cenami, kakovostjo, obliko, uporabno vrednostjo izdelkov in 
storitev, z ugodnimi plačilnimi, prodajnimi, garancijskimi in 
podobnimi pogoji. Zakon je zato naperjen proti tistim deja- 
njem, ki zaželeno konkurenco deformirajo nepošteno, nelo- 
jalno ali pa konkurenco omejujejo in izključujejo. Tako zakon 
določa, da so kartelni sporazumi prepovedani in nimajo prav- 
nega učinka. Kot kartelne sporazume zakon šteje med drugim 
tudi sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, s katerimi ude- 
leženci določijo cene svojih izdelkov in storitev. Za zlorabo 
prevladujočega položaja na trgu zakon šteje dejanja, ki pov- 
zročajo drugim podjetjem ali potrošnikom škodo. Kot zloraba 
prevladujočega položaja je mišljena zlasti prodaja blaga ali 
storitev po nesorazmerno visokih cenah ali prodaja po neso- 
razmerno nizkih cenah. Navedeni zakon bo učinkovita zakon- 
ska podlaga, s katero bo možno prepovedati monopolno 
(kartelno) oblikovanje cen. 

V vmesnem obdobju (do sprejetja zakona o varstvu konku- 
rence in sprejetja slovenske zakonodaje, ki bo urejala zavaro- 
valništvo na novih temeljih, bo Ministrstvo za trgovino zaradi 
preprečitve monopolnega oblikovanja premij za obvezno 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti predlagalo Vladi 
Republike Slovenije ukrep določitve cen. 

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

ZBOR OBČIN 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Daniela 
Božiča, poslanca v Zboru občin, za ustanovitev 
posebne delovne skupine Skupščine Republike 
Slovenije za proučitev reforme republiške 
uprave 

Zbor združenega dela Skupščine Republike Slovenije je na 
seji 23. marca 1992 sprejel sklep, s katerim podpira pobudo 
poslanca Romana Jakiča za ustanovitev posebne skupščin- 
ske delovne skupine za reorganizacijo vlade in republiške 
uprave. Enako pobudo je v zboru občin dal poslanec Danijel 
Božič. 

O pobudah Republike Slovenije meni naslednje: 

- Ustave Republike Slovenije je v skladu z načelom delitve 
oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast opredelila 
tudi organe, ki to oblast uresničujejo. Tako zakonodajno 
oblast uresničuje državni zbor, izvršilna vlada in uprava, 
sodno pa sodišča. 

Funkcije in pristojnosti zakonodajnega organa ureja nepo- 

sredno ustava, le manjši del vprašanj prepušča zakonski ure- 
ditvi in poslovniku. Nasprotno pa je ustava za vlado, zlasti 
upravo, neposredno določila le nekaj temeljnih izhodišč, vsa 
druga vprašanja pa prepustila zakonskemu urejanju. 

Skupščini Republike Slovenije je že predložen predlog za 
izdajo zakona o Vladi Republike Slovenije z zakonskim osnut- 
kom. Gre za tisti del materije, za katerega obstoji posebnoa 
ustavno pooblastilo, ki daje podlago za opredelitev vlade kot 
nosilca izvršilne oblasti v sistemu državne ureditve. 

$ 
Ta del zakonske materije je samostojen in zaokrožen sklop 
sistemskih določb o vladi kot organu, ki ga v dosedanji 
ureditvi nismo poznali in vsebinsko ni vezan na druge veje 
oblasti. Drugi sklop izvršilne oblasti je uprava, za katero 
ustava večji del vprašanj prepušča zakonski ureditvi. 

- Vzpostavitev uprave v smislu, kot jo opredeljuje nova 
ustava, je izredno zahtevna in dolgoročna naloga, ki terja 
ustrezno ureditev v večjem številu zakonov. 

Pri tem gre za prevzem nalog iz državne pristojnosti, ki jih 
zdaj še opravljajo občine, in za razmejitev med nalogami 
države (in s tem uprave) ter nalogami lokalnih skupnosti 
različnih tipov, kar je predmet področnih zakonov in zakona 
o lokalni samoupravi. V zvezi s tem se odpira tudi vprašanje 
decentralizacije opravljanja upravnih nalog iz državne pristoj- ! 
nosti - po posebnih organih ali po notranjih organizacijskih 
enotah ministrstev ali organov v njihovi sestavi, kar se vsebin- 
sko navezuje na ureditev lokalne samouprave. 

Posebej je treba opozoriti, da nova ustava ne pozna več 
pojmov republiška oziroma občinska uprava, temveč oprede- 
ljuje le upravo oziroma upravne organe kot tiste organe, ki 
opravljajo upravne naloge iz državne pristojnosti. Službe 
lokalnih skupnosti, ki bodo opravljale izvršilne naloge iz 
lokalne pristojnosti, seveda ne bodo imele enakega položaja 
kot upravni organi. Zato posegi v organizacijo republiške 
uprave z njenimi sedanjimi pristojnostmi niso niti smiselni niti j 
ustavno sprejemljivi, kar je razloženo že v predlogu za izdajo 
zakona o Vladi Republike Slovenije. 

- Omenjene naloge pri graditvi sistema uprave v sklopu nove 
državne ureditve terjajo poglobljeno strokovno delo in pozna- 
vanje upravnih znanosti ter ureditev v drugih sistemih. Zas- 
nove teh zakonov pripravlja pristojno ministrstvo v sodelova- 
nju s strokovnimi institucijami oz. pravnimi strokovnjaki, ki 
poznajo ta vprašanja. Uprave, kot jo vzpostavlja nova ustava, 
namreč v dosedanjem sistemu nismo poznali. Zato bo najprej 
treba sprejeti nove sistemske rešitve za državno upravo in 
lokalno samoupravo ter vsebinske opredelitve upravnih nalog 
v področni zakonodaji. Šele na tej podlagi pa bo mogoče 
vzpostaviti organizacijo državne uprave od ministrstev do 
njihovih decentraliziranih služb. V skladu s svojim položajem 
v sistemu državne ureditve je vlada predlagatelj zakonov, ki 
bodo urejali delovanje uprave ter organizacijo in pristojnosti 
ministrstev. Pristojnosti ministrstev kot organov, ki nepo- 
sredno opravljajo naloge uprave (121. člen ustave), bodo 
namreč bistveno drugačne kot sedaj, od tega pa sta odvisna 
njihovo število in notranja struktura. 

Reorganizacija republiške uprave, torej v sklopu omenjenih 
nalog, sploh ni ključno vprašanje, saj je odvisno od številnih 
predhodnih rešitev. 

Zato Vlada Republike Slovenije meni, da taka delovna sku- 
pina, kot je predlagana v fazi strokovnih proučevanj in pri- 
prav, ni smotrna niti potrebna, saj bi pomenila zgolj drobljenje 
strokovnih sil, ki jih že sicer primanjkuje. Skupščinska 
delovna telesa pa bodo obravnavala ustrezne zakone, ki bodo 
pripravljeni v rokih, določenih v ustavnem zakonu, in v logič- 
nem zaporedju. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripra- 
vilo Ministrstvo za pravosodje in upravo. 
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ODGOVOR 
Vlada Republike Slovenije na pobudo Slavka 
Dragovana, poslanca v Zboru 'občin, v zvezi 
s katastrskim dohodkom 

Katastrski dohodek se valorizira, ko se spremenijo cene kme- 
tijskih pridelkov in gozdnih proizvodov ter cene materialnih 
stroškov. Pri obračunu ostaneta obseg in struktura kmetijske 
in gozdne proizvodnje ter materialnih stroškov nespreme- 
njena. Za izračun valorizacijskega količnika za leta 1992 so 
bile upoštevane povprečne odkupne cene kmetijskih in gozd- 
nih proizvodov ter povprečne nabavne cene reprodukcijskega 
materiala, ugotovljene za leto 1990. Te cene se skladno 
z zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka valorizirajo 
s količnikom letne stopnje rasti teh cen v zadnjih dveh letih. 
Valorizirani KD se po veljanih predpisih pod določenimi 
pogoji uporablja za odmero davka iz kmetijstva kot akontacija 
dohodnine oz. za odmero dohodnine prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje kmetov po stopnji 22 %, za odmero pri- 
spevka solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč 
po stopnji 0,05% in za odmero samoprispevka, če je ta uve- 
den. Pri odmeri dohodnine se katastrski dohodek zmanjša za 
znesek obeh obračunanih prispevkov in samoprispevka, kar 
pomeni razbremenitev obveznosti iz opravljanja kmetijske 
dejavnosti. Valorizirani katastrski dohodek, ki ga posamezne 
insitucije še povečujejo z določenimi količniki, se uporablja 
tudi kot cenzus pri določanju pravic, tudi pri pravicah do 
štipendij. 
V preteklih letih je bil kriterij za pridobitev štipendije za 
prosilce z dohodkom iz kmetijske dejavnosti premalo selekti- 
ven. Zato je bilo s pravilnikom o štipendiranju (Ur. I. RS, št. 24/ 
91) določeno, da je treba dohodke iz kmetijske dejavnosti 
izraziti kot ekvivalent osebnega dohodka, torej gre za vzpore- 
janje dohodka od zemljišča z osebnim dohodkom zaposlenih. 
Analiza iz konca leta 1991 po prejemnikih republiških štipen- 
dij in gibanja odobrenih oziroma zavrnjenih štipendij kaže, da 
je bilo zaradi preseganja cenzusa odklonjenih 21% prosilcev 
iz kmečkih družin, medtem ko je bilo med vsemi ostalimi 
prosilci odklonjenih 28,9%. Taki rezultati potrujejo, da faktor 
za preračun katastrskega dohodka na ekvivalent osebnega 
dohodka ni bil neustrezen. 

S spremembo zakona o zaposlovanju in zavarovanju za pri- 
mer brezposelnosti (Ur. I. RS, št. 12/92) je določen višji vstopni 
cenzus za pridobitev republiške štipendije za dijake in štu- 
dente, ki se šolajo izven kraja stalnega prebivališča, tako, da 
bo v ponovljenem razpisu za šolsko leto 1991/92 imelo mož- 
nosti pridobiti republiško štipendijo še več prosilcev iz kmeč- 
kih družin, saj se jih večina šola izven kraja stalnega prebiva- 
lišča. 

Poleg navedenega bo Vlada Republike Slovenije ob spre- 
membi zakona o dohodnini predlagala davčne olajšave pri 
davku iz kmetijstva oziroma dohodnini za vlaganja v gozdove, 
ker izhaja iz predloga zakona o gozdovih, ki je v postopku 
sprejemanja. Proučila bo tudi določene ukrepe v zvezi z dolo- 
čanjem obveznosti iz naslova pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. S temi ukrepi bo prispevala k dodatni razbreme- 
nitvi obveznosti, ki jih plačujejo kmetje. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
v sodelovanju z Ministrstvom za delo. 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Janeza 
Galeta, poslanca v Zboru občin, za ustanovitev 
skupščinske komisije za nadzor nad cenami 

O pobudi za ustanovitev skupščinske komisije za nadzor nad 
cenami, ki jo je poslanec Janez Gale dal v zboru občin 
Skupščine Republike Slovenije, menino naslednje: 

Po določilih zakona o cenah (Ur. I. RS, št. 1/91-1) se cene 
oblikujejo prosto, razen če s tem zakonom ali z drugimi 
zakoni in na njihovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi ni 
drugače določeno. S sprejetjem zakona o cenah smo se takoj 
opredelili za tržno oblikovanje cen, razen v energetski in 
prometni infrastrukturi (pomembnejši naftni derivati, elek- 
trična energija, zemeljski plin, osnovne ptt-storitve, prevoz 
potnikov po železnici), kjer oblikovanja cen ni možno prepu- 
stiti tržnim zakonitostim zaradi trajnega monopolnega polo- 
žaja navedenih dejavnosti in pomembnega vpliva, ki jih imajo 
te cene na stroške gospodarstva in na življenjske stroške 
občanov. Za te dejavnosti je že v zakonu predviden stalen 
nadzor nad cenami, in sicer dejanje soglasja Vlade Republike 
Slovenije k cenam (4. člen omenjenega zakona). 

Vlada Republike Slovenije pa ima v zakonu o cenah tudi 
pooblastilo, da lahko poseže na cene drugih izdelkov in 
storitev, če nastanejo motnje pri preskrbi ali gibanju cen 
oziroma zaradi preprečitve monopolnega položaja na trgu. 
Prav tako ima minister, pristojen za cene, pooblastilo, da 
v soglasju s pristojnim republiškim upravnim organom določa 
cene izdelkov, pri katerih se izplačujejo nadomestila, in 
določa cene ob sprostitvi blaga iz republiških blagovnih 
rezerv (5., 7. in 8. člen navedenega zakona). 

Navedena pooblastila iz zakona sta Vlada Republike Slovenije 
in minister, pristojen za cene, že uporabila. Najprej v začetku 
julija lani, ko je za mesec dni določila najvišjo raven cen 
nekaterih osnovnih živil in drugih izdelkov, ki ga je kasneje 
nadomestila z drugimi predpisi na področjih, za katere je bilo 
ugotovljeno, da je prišlo do velikega odstopanja v gibanju cen 
oziroma do pojavov monopolnega oblikovaja cen. Tako tre- 
nutno veljajo naslednji predpisi: odlok o načinu oblikovanja 
cen svežega mesa, odredba o načinu oblikovanja cen kon- 
zumnega pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega 
homogeniziranega mleka, odredba o načinu oblikovanja cen 
moke in kruha iz pšenice iz republiških blagovnih rezerv in 
odlok o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev in na- 
jemnin. 
Z uveljavitvijo zakona o cenah je bila ustanovljena komisija za 
cene pri Ministrstvu za trgovino, ki je po zakonu o organizaciji 
republiških upravnih organov pristojno za cene. 

Komisija je bila ustanovljena z namenom spremljanja in anali- 
ziranja gibanja cen in priprave mnenj ob sprejemu ukrepov 
določitve cen, ki jih lahko sprejme Vlada Republike Slovenije. 
Komisijo sestavljajo predstavniki republiških upravnih orga- 
nov, pristojnih za energetiko, kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, industrijo in gradbeništvo, promet in zveze ter turizem 
in gostinstvo, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije, 
predstavnik organiziranih potrošnikov in dva predstavnika 
strokovnih inštitucij (Ekonomska fakulteta, Ekonomski inšti- 
tut Pravne fakultete). Komisija za cene se sestane ob vsakem 
predlogu za izdajo soglasja k cenam in ob vsakem predlogu 
za sprejem enega od predvidenih ukrepov določitve cen. 

V zvezi z ugotovitvijo o monopolnem obnašanju posameznih 
podjetij na trgu (centri moči) je treba povedati, da je Vlada 
Republike Slovenije že predložila Skupščini Republike Slove- 
nije v obravnavo predlog za izdajo zakona o varstvu konku- 
rence z osnutkom zakona. Zakon želi omogočiti in vzdrževati 
učinkovito konkurenco na trgu zlasti s cenami, kakovostjo, 
obliko, uporabno vrednostjo izdelkov in storitev, z ugodnimi 
plačilnimi, prodajnimi, garancijskimi in podobnimi pogoji. 
Zakon je zato naperjen proti tistim dejanjem, ki zaželeno 
konkurenco deformirajo nepošteno, nelojalno ali pa konku- 
renco omejujejo in izključujejo. Tako zakon določa, da so 
kartelni sporazumi prepovedani in nimajo pravnega učinka. 
Kot kartelne sporazume zakon šteje med drugim tudi spora- 
zume, sklepe in usklajena ravnanja, s katerimi udeleženci 
določijo cene svojih izdelkov in storitev. Za zlorabo prevladu- 
jočega položaja na trgu zakon šteje dejanja, ki povzročajo 
drugim podjetjem ali potrošnikom škodo. Kot zloraba prevla- 
dujočega položaja je mišljena zlasti prodaja blaga ali storitev 
po nesorazmerno visokih cenah ali prodaja po nesorazmerno 
nizkih cenah. Navedeni zakon bo učinkovita zakonska pod- 
laga, s katero bo možno prepovedati monopolno oblikovanje 
cen. 
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Vlada Republike Slovenije meni, da bo z omenjenimi reši- 
tvami v zakonu o varstvu konkurence in pooblastil, ki ji jih 
daje zakon o cenah, sposobna ob predhodni obravnavi na 
komisiji za cene, ki deluje pri Ministrstvu za trgovino, tudi 
v prihodnje obvladati politiko cen pomembnejših izdelkov in 
storitev, zato ne vidi potrebe po ustanovitvi posebne skupš- 
činske komisije za cene, za ustanovitev katere tudi ni ustrezne 
zakonske podlage. Če pa Skupščina Republike Slovenije 
meni, da jo je treba sproti seznanjati z vprašanji na področju 
cen, vlada predlaga, da se s to problematiko seznani odbor 
Skupščine Republike Slovenije za splošne gospodarske za- 
deve. 

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

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo dr. Ljuba 
Jaklja, poslanca v Zboru občin, za financiranje 
RTV iz republiškega proračuna 

Gospod Ljubo Jakelj je v zbom občin Skupščine Republike 
Slovenije dal naslednjo pobudo: 
,Ob dejstvu, da je naša RTV postala nacionalna, predlagam, 
da se v bodoče financira iz republiškega proračuna. Če pa se 
ugotovi, da ni nacionalna, naj se financira kot drugi mediji po 
svetu - iz sredstev za reklame.' 
Odgovarjamo naslednje: 
1. RTV Slovenija se na podlagi zakona o RTV Slovenija (Ur. I. 
RS, št. 14/90, 24/90, 43/90) financira predvsem iz RTV naroč- 
nine, ki jo mora plačevati vsak imetnik radijskega in televizij- 
skega sprejemnika na območju Republike Slovenije, ki lahko 
sprejema program RTV Slovenija. 

Sredstva, pridobljena z RTV naročnino, se uporabljajo za 
ustvarjanje in oddajanje programov, ki so 'skupnega pomena 
za prebivalce Slovenije in za posamezne specifične skupine 
gledalcev in poslušalcev v Republiki Sloveniji ter programov 
za italijansko in madžarsko narodnost v Republiki Sloveniji, 
za slovensko narodnostno skupnost v zamejstvu, delavce na 
začasnem delu v tujini ter za izseljence. Zakon (2. odstavek 7. 
člena) posebej določa, da lahko znaša obseg ekonomskopro- 
pagandnih sporočil v teh programih največ 20% program- 
skega časa. 
Zakon (8. člen) tudi predvideva, da Republika Slovenija zago- 
tavlja dodatna (proračunska) sredstva za programe italijanske 
in madžarske narodnosti v Republiki Sloveniji ter za gradnjo 
objektov, naprav in opreme, namenjenih prenosu in oddaja- 
nju programov, v skladu s srednjeročnim programom Repu- 
blike Slovenije. 

2. Osnutek zakona o javnih glasilih ohranja sistem financira- 
nja iz RTV naročnine, pri čemer pa naj bi se sredstva iz 
naročnine izključno uporabljala za produkcijo nacionalnih 
RTV-programov (izhodišča za nacionalne programe naj bi 
sprejela Skupščina Republike Slovenije na predlog posebne 
komisije za radiodifuzijo v skladu z zakonom). 

Del prihodka pa bi lahko javni zavod RTV-Slovenija tudi v pri- 
hodnje pridobival z oglaševanjem (ekonomska propaganda). 

Predlagatelj je pri pripravi osnutka upošteval rešitve, ki jih 
pozna večina evropskih držav, to je kombinirano financiranje 
- z RTV-naročnino in z reklamami. V Evropi le Španija finan- 
cira javno (državno) RTV izključno iz proračuna. 

O predlaganih rešitvah za financiranje in opredelitvah naci- 
onalnih programov ter njihovi ustreznosti bodo torej razprav- 
ljali v parlamentu ob osnutku in predlogu zakona o javnih 
glasilih. 

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

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo dr. Ljuba 
Jaklja, poslanca v zboru občin, za prepoved upo- 
rabe oznake YU na avtomobilih s slovenskimi 
registrskimi tablicami 

Poslanec zbora občin Skupščine Republike Slovenije dr 
Ljubo Jakelj je dal pobudo, da se zakonsko prepove uporaba 
označbe države YU na motornih vozilih, registriranih v Repu- 
bliki Sloveniji, ne glede na predpisani rok zamenjave registr- 
skih tablic, saj je s priznanjem Slovenije kot samostojne in 
suverene države naša država dobila tudi mednarodno avto- 
mobilsko oznako SLO. Kljub temu pa še vedno več kot polo- 
vica motornih vozil vozi v cestnem prometu z oznako YU. 

Na pobudo odgovarjamo naslednje: 
V skladu s 37. členom Konvencije o cestnem prometu, ki j« 
bila sestavljena na Dunaju dne 8. 11. 1968, mora imeti vsako 
vozilo v mednarodnem prometu na zadnjem delu poleg regi- 
strske številke tudi označbo države, v kateri je registrirano- 
Ker država Republika Slovenija še ni članica Organizacije 
združenih narodov, konvencije še ni mogla podpisati. Šele ob 
podpisu te konvencije bo Organizacija združenih narodov 
Republiki Sloveniji določila kodo za označevanje motornih 
vozil, registriranih na njenem območju, v mednarodnem pro- 
metu. Pri tem pa Organizacija združenih narodov upošteva 
kode za označevanje države, ki jih določi Komisija Organiza- 
cije združenih narodov za ISO 3166 s sedežem v Ženevi. 
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je pričelo 
z aktivnostmi za določitev mednarodnih oznak države Repu- 
blike Slovenije že v mesecu juliju 1990. Te aktivnosti potekajo 
preko Urada za standardizacijo in meroslovje Ministrstva za 
znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Ministrstva za 
zunanje zadeve Republike Slovenije. Tako je Urad za standar- 
dizacijo in meroslovje Ministrstvo za notranje zadeve dne 29 
10. 1991 z dopisom obvestil, da je za označitev Republike 
Slovenije pri Komisiji za ISO 3166 potrjena rezervacija kode 
SLO, dvočrkovna koda SI pa je rezervirana pogojno. Z dopi- 
som z dne 12. 3.1992 pa je omenjeni urad obvestil MNZ, daje 
za označitev Republike Slovenije pri Komisiji za ISO 3166 
potrjena le dodelitev dvočrkovne kode SI, za dodelitev tročr- 
kovne kode SLO pa so potrebna še dodatna soglasja. 
Ker Republika Slovenija še nima uradno določene kode za 
označitev motornih vozil v mednarodnem prometu, uporabe 
oznake SLO ni mogoče predpisati kot obvezno. Ministrstvo za 
informiranje Republike Slovenije bo po javnih medijih pripo- 
ročilo lastnikom motornih vozil, da na svojih vozilih nadome- 
stijo oznako YU z oznako SLO. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Ministr- 
stvom za informiranje. 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudah Branka 
Novaka, poslanca v Zboru občin, za spremembo 
7. člena zakona o dohodnini 

Poslanec zbora občin Skupščine Republike Slovenije Branko 
Novak je dal pobude, po katerih naj bi se: 

- v 7. členu zakona o dohodnini opredelilo, da se osnova za 
dohodnino zmanjša za 5% brez dokazil zavezanca, da je 
vlagal sredstva za namene, opredeljene v tem členu. Če bi 
zavezanec uveljavljal zmanjšanje osnove za večji odstotek, bi 
moral dokazati vlaganje sredstev za celoten odstotek zmanj- 
šanja; 

- določba 4. točke 7. člena zakona dopolnila tako, da b| 
zavezancu lastniku stanovanjske hiše, ki v enem letu vlož' 
znesek sredstev za vzdrževanje stanovanjske hiše in ta pre- 
sega 10% njegove osnove za dohodnino, omogočilo zniževa- 
nje davčne osnove v naslednjih letih; 
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- izjemoma kot dokazilo vloženega zneska sredstev v nakup 
zdravil po 8. točki 7. člena zakona štel odrezek blagajniškega 
traku, na katerega bo zavezanec sam vpisal svoj priimek in 
ime. 

Pobud Vlada Republike Slovenije ne sprejema. 

- Pobuda, ki se nanaša na zmanjšanje osnove za dohodnino 
v višini 5% te osnove brez dokazovanja o vlaganju sredstev za 
namene, za katere se po 7. členu zakona lahko zmanjša 
osnova za dohodnino, v bistvu po/neni določitev neobdavčlji- 
vega dela dohodka zavezanca za dohodnino. Določitev neob- 
davčljivega dela dohodka nasprotuje načelu splošne davčne 
obveznosti, na katerem temelji zakon o dohodnini in je bil 
v zakon uveden po sklepu odbora za proračun in javne 
finance Skupščine Republike Slovenije ob obravnavanju 
osnutka zakona o dohodnini. Po navedenem načelu je 
v obdavčitev zajet vsak dohodek fizičnih oseb iz vseh virov 
dohodnine. Uvedba neobdavčljivega dela je tudi v nasprotju 
z drugim temeljnim načelom zakona o dohodnini, to je nače- 
lom horizontalne enakosti vseh dohodkov, kar pomeni, da so 
enako visoki dohodki posameznih zavezancev enako obreme- 
njeni z davkom. Sprejetje pobude bi imelo za posledico zoži- 
tev kroga davčnih zavezancev in prenos davčnih bremen na 
druge davčne zavezance z uvedbo ostrejše progresije. 
- Pobuda, po kateri bi se zavezancem lastnikom stanovanj- 
skih hiš, ki porabijo v enem letu višji znesek sredstev za 
vzdrževanje teh objektov, kot znaša 10% njihove osnove za 
dohodnino, ta zniževala v naslednjih letih, ni sprejemljiva iz 
sistemskih razlogov. Z dohodnino se namreč obdavčujejo 
dohodki, navedeni v 2. členu zakona, ki jih zavezanec prejme 
oziroma doseže v enem koledarskem letu. Zato se osnova 
lahko zmanjšuje za znesek sredstev, porabljenih za namene iz 
7. člena zakona v letu, za katero se dohodnina odmerja. 
Sprejetje predlagane pobude bi poleg tega pomenilo neenako 
obravnavanje namenov, za katere se osnova zmanjšuje in pri 
katerih je višina porabljenih sredstev odvisna od odločitve 
zavezanca, zaradi česar je znižanje osnove za dohodnino 
omejeno z 10%. 

- Pobuda, po kateri naj bi odrezek blagajniškega traku, na 
katerega bi zavezanec vpisal svoj priimek in ime, štel za 
dokazilo o vlaganju sredstev v nakup zdravil po 8. točki 7. 
člena zakona o dohodnini, se ne nanaša na določbe zakona. 
Zakon namreč predpisuje oblike in vsebine dokumentov, 
s katerimi se dokazuje namembnost porabe sredstev in s tem 
pravica do zmanjšanja osnove. V zadnjem odstavku 7. člena 
zakona je samo določeno, da mora zavezanec vsa sredstva, za 
katera uveljavlja zmanjšanje osnove za dohodnino, posebej 
izkazati in dokazati z dokumenti. V postopku odmere dohod- 
nine more zavezanec zato predložiti tako dokazilo, ki bo 
vsebovalo tiste podatke, ki omogočajo presojo utemeljenosti 
zahteve po zmanjšanju davčne osnove. Zaradi navedenega je 
Republiška uprava za družbene prihodke že 17. januarja 1991 
poslala takratnemu Republiškemu sekretariatu za zdravstvo 
in socialno varstvo mnenje, po katerem je možno dokazovati 
nakup zdravil tudi z odrezkom blagajniškega traku, če je na 
hrbtni strani vpisano ime kupca in navedba, da je bilo kup- 
ljeno zdravilo, ter ti podatki potrjeni s pečatom lekarne. 
Z navedenim mnenjem so bile seznanjene tudi vse občinske 
uprave za družbene prihodke. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vila Republiška uprava za družbene prihodke. 

MNENJE 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
na pobudo Matjaža Ježa, poslanca v Zboru 
občin, za spremembo odloka o upravljanju goz- 
dov v družbeni lastnini 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je proučilo 
delegatsko pobudo poslanca Z'iora občin v zvezi s spre- 
membo 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) in daje nanjo naslednje mnenje: 

Vlada Republike Slovenije je ob sprejemanju odloka o spre- 
membi odloka o upravljanju gozdov v družbeni lastnini, za 
katere zakon o denacionalizaciji določa obveznost vračanja, 
do izvedbe denacionalizacije, temeljito pretehtala posledice, 
ki bi jih lahko imel odlok za gospodarjenje z delom družbenih 
gozdov, če bi bil sprejet kot trajen ukrep. V analizi je imela vse 
posledice, ki jih navaja tudi poslanec Matjaž Jež. Z odlokom je 
želela na zadovoljiv način prispevati k izvajanju 88. člena 
zakona o denacionalizaciji, pri čemer je poudarjala, da odlok 
razume samo kot začasen predpis, ki nikakor ne bi smel za 
daljše obdobje onemogočati gospodarjenje z gozdovi po 
zakonu o gozdovih. Prepričana je, da bi to zagotovili s takojš- 
njim sprejemom zakona o gozdovih in učinkovitim, pospeše- 
nim vračanjem gozdov vsaj v primerih, ko v zvezi z vpraša- 
njem ni nič spornega. Na ta način bi upravičenec ne prišel 
samo do pravic v nastajanju, ampak bi tudi postal nosilec 
obveznosti po zakonu o gozdovih. 
V zvezi z napadenim odlokom o spremembi odloka o upravlja- 
nju gozdov v družbeni lastnini... vam pošiljamo mnenje, ki ga 
je Vlada Republike Slovenije posredovala Ustavnemu sodišču 
Republike Slovenije. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Tomaža 
Pavšiča, poslanca v Zboru občin, za uskladitev 
navodil ministrstev in služb na ravni republike 

Poslanec zbora občin Skupščine Republike Slovenije je 10. 
februarja 1992 dal pobudo, da pristojna ministrstva in službe 
na ravni republike odpravijo neskladja v svojih navodilih 
občinskim upravnim organom. Ta predlog je delegat obrazlo- 
žil z dvema primeroma, in sicer: 

Podjetja glede na navodilo Službe družbenega knjigovodstva 
od organov za notranje zadeve zahtevajo podatke o enotni 
matični številki za svoje delavce, ki prijavljajo njihove izpla- 
čane osebne dohodke. Ministrstvo za notranje zadeve in Mini- 
strstvo za pravosodje in upravo pa sta skladno z Zakonom 
o varovanju osebnih podatkov občinskim upravnim organom 
za notranje zadeve posredovanje takih podatkov izrecno pre- 
povedali. Tako prihaja do nevšečnosti, ki bodo onemogočale 
redno prijavo dohodnine. 

Republiška uprava za ceste na podlagi odloka Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije o določitvi višine letnih povra- 
čil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest, nalaga 
upravnim organom za notranje zadeve tudi vodenje evidence 
akceptnih nalogov za podjetja, ki plačujejo omenjeno povra- 
čilo v dveh obrokih. Gre za enostavno zahtevo, saj Ministrstvo 
za notranje zadeve upravnim organom ni izdalo potrebnih 
navodil oziroma jih za to ni pooblastilo, niso pa tega dolžni 
opravljati po zakonu. 

Predlog smo proučili in odgovarjamo naslednje: 

Ad 1) 

Ministrstvo za potranje zadeve je na pobudo Republiške 
uprave za družbene prihodke Ministrstva za finance 10. 2. 
1991 pisno obvestilo vse občinske upravne organe za notra- 
nje zadeve v Republiki Sloveniji o možnostih posredovanja 
osebnih podatkov za odmero dohodnine. Trditev poslanca g. 
Pavšiča, da je vsaj Ministrsvo za notranje zadeve občinskim 
upravnim organom za notranje zadeve izrecno prepovedalo 
posredovanje osebnih podatkov za potrebe prijave dohod- 
nine, je netočna. V omenjenem dopisu smo upravne organe 
opozorili na zakonito izvajanje posameznih določb o posre- 
dovanju osebnega podatka (EMŠO) posameznim podjetjem. 
Predlagali smo neposredno zbiranje omenjenega osebnega 
podatka, t. j. od občinskih uprav za družbene prihodke. 

Alternativno pa smo opozorili na možnosti, da če podjetja in 
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pravne osebe nimajo zakonske podlage za zbiranje potrebnih 
osebnih podatkov, ie-te pridobijo s privolitvijo posameznika. 
Menimo, da je taka rešitev zakonita in v odnosu do uprav za 
družbene prihodke tudi pravno korektna. 

Ad 2) 
Višina letnih povračil za uporabo cest je določena z Odlokom 
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plaču- 
jejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopa 
vozila (Ur. I. RS, št. 33/91-1). Vse pristojnosti glede sprejema- 
nja vplačil teh povračil ima v skladu z navedenim odlokom 
Uprava za ceste Republike Slovenije, ki je orgah v sestavi 
Ministrstva za promet in zveze. Občinski upravni organi za 
notranje zadeve morajo v skladu z določbo 4. člena tega 
odloka pred registracijo vozila oziroma podaljšanjem veljav- 
nosti prometnega dovoljenja za vozilo le zahtevati, da lastnik 
vozila svoji vlogi priloži potrdilo o plačanem povračilu 
v ustrezni višini. 

Ker pa Uprava za ceste Republike Slovenije nima organizirane 
svoje mreže izpostav, kjer bi lastniki vozil lahko vplačali 
povračilo, to delo opravljajo organizacije, poblaščene za teh- 
nične preglede vozil, občinski upravni organi za notranje 
zadeve ter drugi organi in organizacije, ki to delo želijo 
opavljati in so sklenili pogodbo z Upravo za ceste Republike 
Slovenije. 

Upravo za ceste Republike Slovenije za to delo plačuje 
pogodbenicam nadomestilo v višini 1,75% od vsote vplačil 
povračil. 

Glede na to je Uprava za ceste Republike Slovenije naložila 
obveznost vodenja evidence sprejetih akceptnih nalogov le 
tistim občinskim upravnim organom za notranje zadeve, ki po 
pogodbi z njo sprejemajo vplačila letnih povračil za uporabo 
cest. 
Ocenjujemo, da ne obstajajo neskladja med navodilom Mini- t 
strstva za notranje zadeve in služb na ravni republike, saj so 
bile aktivnosti v obravnavanih zadevah usklajene oz. skoordi- 
nirne. 

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

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Janeza 
Žampe, poslanca v Zboru občin, v zvezi z okužbo 
z IBR virusom 

O pobudi Janeza Žampe, poslanca zbora občin Skupščine 
Republike Slovenije, za sanacijo bolezni infekciozni bivini 
rinitraheitis - infekciozni pustulozni vulvovaginitis (IBR-IPV), 
Vlada Republike Slovenije meni naslednje: 

G. Janez Žampa predlaga, da bi Republika Slovenija zagoto- 
vila finančna sredstva za odkrivanje bolezni IBR - IPV in za 
sanacijo škode, ki bi jo utrpeli rejci goveda ob pojavu te 
bolezni. 
Republiška veterinarska uprava je že v letu 1985 skupaj s stro- 
kovno komisijo Veterinarske fakultete izdelala program sana- 
cije IBR - IPV, za izvedbo katerega pa ni bilo Sredstev. 
Če prevrednotimo program iz leta 1985 na današnje cene, bi 
predlog, ki ga je dal g. Žampa, naj bi sistematično pregledali 
vse reje, ki oddajo več kot 30.000 I mleka letno, pomeni 
naslednje: 
 - vSLT 
- 1137 rej s povprečno 26 živalmi = 280 SLT, 
kolikor staneta odvzem krvi 5.628.999,00 
- prevozi za odvezm krvi in oddajo vzorcev 
iz 1137 rej x 30 km x 14,50 SLT 494.595,00 
- laboratorijska preiskava krvi 1137 x 18 živali 
x 300 SLT (50% od redne cene) 6.030.000,00 
SKUPAJ 12.062.595,00 

Po opravljenih preiskavah pa je treba zagotoviti tudi sredstva 
za sanacijo, to je odškodnine za pozitivne živali, oddane 
v zakol, dvakrtni zaporedni odvzem krvi preostlaim živalim, 
preiskavo na IBR - IPV in za končno dezinfekcijo. Če v teh 
rejah ne pride do ponovne okužbe, lahko za vsa ta opravila 
predvidimo stroške v višini 54.000.000,00 SLT. 

Sredstev za ugotovitev te bolezni in za sanacijo škode pri 
rejcih ni v okrivu posebnega računa za zdravstveno varstvo 
živali pri proračunu Republike Slovenije. Če bi vsa sredstva 
tega računa porabili za tp namene, bi bila zagotovljena komaj 
tretjina sredstev, potrebna za prvotno diagnostiko te bolezni. 

Sredstva posebnega računa za zdravstveno varstvo živali pri 
proračunu Republike Slovenije so namenjena za zatiranje 
zoonoz (bolezni, skupne ljudem in živalim), kot je to npr. 
Steklina. Za zatiranje te bolezni se v skladu z mednarodno 
prevzetimi obveznostmi iz proračuna Republike Slovenije že 
četrto leto zapored zagotavlja dodatna sredstva. Za leto 1992 
je predvidenih 30.000.000,00 SLT.V zvezi s pobudo g. Janeza 
Žampe o sanaciji bolezni IBR - IPV vam sporočamo na- 
slednje: 

1. Strinjamo se z ugotovitvijo poslanca g. Žampe o nevanrosti, 
ki pomeni za slovensko govedorejo bolezen infekciozni bovini 
rinotraheitis in infekciozni pustulari vulvovaginitis IBR - IPV. 

2. Veterinarska služba je doslej izvajala naslednje: 

- bolezen se zatira po zakonu, 

- pretekli 2 leti smo sistematično pregledali kri na IBR - IPV 
v vseh rejah bikovskih mater v okviru selekcijskoga programa 
v govedoreji. Iz republiškega proačuna so bila zagotovljena 
sredstva za preiskavo več kot 8.000 vzorcev krvi in ugotov- 
ljeno, da je pozitivnih manj kot 5% živali svetlolisaste (SL) in 
sivorjave (SR) pasme. Okoli 40% živali črno-bele pasme je 
reagiralo pozitivno. Na podlagi teh ugotovitev sta bili odrejeni 
dvakrat letna vakcinacija vseh pozitivnih reaktorjev v rejah 
bikovskih pasem ČB-pasme, zapora pozitivnih rej bikovskih 
mater SL in SR pasme in priporočeno je bilo imetnikom, da 
pozitivne živali izločijo. 

- da se preprečijo škode pri govejih pitancih je bila interven- 
cijsko uvožena ustrezna vakcina z Madžarske in Francije. Po 
registraciji preparata pa urgentno izdajamo soglasje za uvoz, 

- za zaščito domače črede pred boleznijo iz uvoza je obvezna 
karantena, v kateri vse živali za pleme in pitanje preiščemo na 
IBR - IPV. Enak ukrep bo veljal od 1. aprila 1992 dalje za 
živali, uvožene iz drugih republik nekdanje Jugoslavije, vklju- 
čujoč Republiko Hrvaško. 

Reje s pozitivnimi živalmi so bile vključene v načrtno sanacijo, 
za izločitev plemenskih krav in telic pa ni bilo razpoložljivih 
sredstev, zato so morali rejci, ki so želeli ostati rejci bikovskih 
mater, sanacijo izvesti večinoma na svoje stroške. 

V skladu s selekcijskim programom v govedoreji se krave 
- bikovske matere črno-bele pasme, redno vakcinirajo, reje 
bikovskih mater rjave in lisaste pasme pa vzdržujemo nega- 
tivne IBR - IPV. Vsak bikec, kandidat za plemenskega bika, ki 
gre v vzrejališče, mora biti negativen na IBR - IPV. Stroški 
pregledov bikcev in vakcinacija bikovskih mater ČB pasme 
bodo v letu predvidoma znašali 1.600.000 SLT. 

Družbene farme kljub prepovedi prometa z okuženimi živalmi 
dajejo v promet pozitivna teleta in s tem širijo bolezen. Nadzor 
prometa pozitivnih živali v zasebnih rejah pa je težek, skoraj 
nemogoč, ker rejci ne spoštujejo predpisanih določil o redni 
vakcinaciji pozitivnih živali in da morajo v zdravstvenem spri- 
čevalu to vakcinacijo tudi deklarirati. 

Glede na navedeno zaenkrat niti na posebnem računu za 
zdravstveno varstvo živali proračuna Republike Slovenije, niti 
v proračunu Republike Slovenije ni mogoče zagotoviti sred- 
stev za ugotavljanje bolezni OBR - IPV in sanacijo škode. Ta 
sredstva bomo poskušali zagotoviti v naslednjih letih. Če pa 
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so rejci goved zainteresirani za takšno akcijo in so jo priprav- 
ljeni tudi financirati, pa bi Republiška veterinarska uprava 
lahko takšno akcijo organizirala in tudi izvedla. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Isabelle 
Flego in dr. Ivana Vivoda, poslancev zbora 
občin, za sprostitev plačila prometnega davka 
za šolske malice 

O pobudi Isabelle Flego, poslanke zbora občin Skupščine 
Republike Slovenije, za oprostitev plačila prometnega davka 
od šolskih malic, menimo naslednje: 

V skladu s 40. in 41. členom zakona o osnovni šoli (Ur. I. RS, 
št. 5/80), mora osnovna šola kot sestavni del skrbi za zdrav 
telesni in duševni razvoj otrok organizirati prehrano učencev. 
Glede na to, da je organizirana prehrana učencev obveznost 
osnovne šole in s tem sestavni del izobraževanja v osnovnem 
šolstvu, se ne more šteti za opravljanje storitve, obdavčene po 
zakonu o prometnem davku. Prometni davek se pri tako 
organizirani prehrani ne plačuje, tudi ko osnovna šola, ki 
nima lastne kuhinje, naroča malico pri šoli, ki ima lastno 
kuhinjo. 
Dejavnost šolskih kuhinj zunaj organizirane prehrane učen- 
cev v osnovni šoli se šteje za opravljanje storitev, obdavčenih 
po zakonu o prometnem davku. 

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

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudah Ivana Biz- 
jaka in Franca Planinška, poslancev v Zboru 
občin, za spremembo zakona o prometnem 
davku 

O pobudi za spremembo zakona o prometnem davku, ki sta jo 
v zboru občin Skupščine Republike Slovenije dala Ivan Bizjak 
in Franc Planinšek, tako da bi krajevne skupnosti pridobile 
status pooblaščenih kupcev, ki lahko kupujejo določene pro- 
izvode brez plačila prometnega davka, menimo naslednje: 

Po 5. točki 6. člena zakona o začasnih ukrepih o davku od 
prometa proizvodov in storitev (Ur. I. SFRJ, št. 4/91) so bile 
krajevne skupnosti oproščene plačila davka pri nakupu proiz- 
vodov za graditev cest, vodovoda, kanalizacijskega omrežja, 
plinovoda, električnega omrežja in drugih komunalnih objek- 
tov na njenem območju na podlagi sklepa organa krajevne 
skupnosti in po sprejetem investicijskem projektu. 

Z zakonom o prometnem davku (Ur. I. RS, št. 4/92) je na novo 
urejena obdavčitev prometa proizvodov in storitev,v Republiki 
Sloveniji. Načelno se prometni davek pobira v končni potroš- 
nji. Z zakonom je bilo zato treba urediti po načelu suspenzije 
tisti promet v posameznih fazah, ki se ne šteje za končno 
potrošnjo. Tako je z zakonsko ureditvijo zasledovano načelo, 
da je ves promet obdavčljiv (vse prodaje), razen določenih faz, 
ki so z zakonom posebej določene (6. člen). Tako se šteje 
prodaja reprodukcijskega materiala pravni osebi ali zaseb- 
niku, registriranima za opravljanje proizvodne dejavnosti za 
davka prost promet. 

Za proizvodno dejavnost se šteje tudi opravljanje te dejavno- 
sti v proizvodnih obratih in proizvodnih delovnih enotah, 
predvidenih v statutu ali drugem aktu neproizvodnih pravnih 
oseb oziroma dovoljenju za opravljanje dejavnosti pri zaseb- 
nikih pod pogojem, da vodijo evidenco o nabavi in porabi 
reprodukcijskega materiala in proizvodov. 

Glede na to, da krajevne skupnosti niso registrirane za oprav- 
ljanje proizvodne, to je gradbene dejavnosti, so bile v prej 
veljavnem zakonu posebej naštete kot pooblaščeni kupci 
(poleg njih pa tudi stanovanjske zadruge in kmetje za graditev 
gospodarskih poslopij). Pri pripravi novega zakona je bilo 
upoštevano izhodišče, da so pooblaščeni kupci, ki lahko 
nabavljajo brez plačila prometnega davka, le pravne osebe in 
zasebniki, ki so registrirani za opravljanje te dejavnosti. 

O možnosti za vključitev krajevnih skupnosti kot pooblašče- 
nih kupcev pri nakupu gradbenega materiala so sicer razprav- 
ljali v postopku sprejemanja zakona o prometnem davku, ki 
pa zaradi prej navedenih izhodišč ni bila sprejeta. Da pa bi 
omilili prehod na vode pogoje, so bile sprejete nižje stopnje 
prometnega davka na gradbeni material, in sicer 5 in 10% 
(prej 26,5 do 33,5%). 

Iz navedenih razlogov menimo, da je pobuda za spremembo 
zakona neutemeljena. 

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

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

POJASNILO 
Banke Slovenija v zvezi s pobudo Jožeta Ber- 
leca, poslanca v Zboru združenega dela, da se 
vzpostavijo razmerja med ceno energije in 
deviznim tečajem 

Tečaj tolarja je prost in drseč. Tečaj, ki ga objavlja Banka 
Slovenije je izračunan po metodologiji, ki jo je sprejel Svet 
Banke Slovenije in predstavlja samo po določenih matematič- 
nih principih izračunano povprečje tečajev, ki se realizirajo na 
deviznem trgu. Na deviznem trgu je vsak ekonomski subjekt 
v svojih odločitvah svoboden, tako glede cene, kot vsote 
deviz, ki jih prodaja, ali kupuje. Banka Slovenije nastopa na 
deviznem trgu enakopravno z ostalimi subjekti. Glede na 
velikost deviznih rezerv in siceršnjo politiko Banke Slovenije 
(Tečaj je odvisna spremenljivka in se določa enodogeno) le-ta 
na trgu ne intervenira, da bi branila tečaj na zgornji ali spodnji 
točki. Tečaj je torej odvisen od ponudbe in povpraševanja po 
devizah na trgu. Pri tem pa tako eno kot drugo stran določajo 
razični vplivi. 

Ker centralna banka daje v obtok primarni denar predvsem 
preko deviznih transakcij, je nastop Banke Slovenije na deviz- 
nem trgu vezan na količino tolarjev v obtoku. Ta pa je dolo- 
čena tako, da je njen osnovni cilj stabilizacija rasti cen in zlom 
inflacije. 

Rešitev problema vidimo predvsem v zmanjšanju inflacije in 
s tem obresti ter splošne indeksacije v gospodarstvu. Največje 
generatorje inflacije danes predstavljajo cene proizvodov in 
storitev, ki nimajo konkurence na domačem trgu. Torej cene, 
ki so pod neposredno kontrolo vlade. Ustavitev rasti cen teh 
proizvodov in storitev je zato ključnega pomena. Rast teh cen 
ima tudi velik demonstracijski efekt na ostale proizvajalce. 
Popustljiva monetarna politika, bi v tem trenutku pomenila 
lahko v kratkem času prestop kritične meje inflacije 20% na 
mesec in s tem nastop hiperinflacije z vsemi svojimi posledi- 
cami. 

Kaj predstavlja hiperinflacija za nacionalno gospodarstvo, 
imamo že izkušnje. Sedaj, ko pričakujemo povezovanje 
z ostalim svetom in vključevanje slovenske ekonomije 
v Evropo, bi nas to potiskalo na obrobje vseh teh integracij- 
skih procesov. 

Mnenja smo zato, da bi morali ostali akterji ekonomske poli- 
tike s svojimi ukrepi podpreti stabilizacijsko politiko Banke 
Slovenije. Samo tako je možno doseči tiste cilje in rešitve, za 
katere se zavzema tudi poslanec g. Berlac. 
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MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Anke Oster- 
man, poslanke v Zboru združenega dela, v zvezi 
z obdavčenjem živil in pijač, ki jih uživajo slad- 
korni bolniki 

Poslanka zbora združenega dela Skupščine Republike Slove- 
nije Anke Osterman je dala pobudo za znižanje prometnega 
davka na živila in pijače, ki jih uživajo sladkorni bolniki. 

O pobudi vam sporočamo naslednje mnenje: 

Skupščina Republike Slovenije je v januarju 1992 sprejela nov 
zakon o prometnem davku, ki se nanaša na obdavčitev pro- 
meta izdelkov in storitev v Republiki Sloveniji. Temeljno izho- 
dišče pri obdavčitvi prometa je bilo vsesplošna obdavčljivost 
prometa izdelkov in storitev ter stopenj, ki naj bi zagotavljale 
finančno nevtralen učinek spremenjenega davka. V obdavči- 
tev so zajeti tudi izdelki, ki so namenjeni za prehrano ljudi, in 
osnovni izdelki kmetijstva in ribištva, ki pa so obdavčeni po 
najnižji stopnji prometnega davka. Obdavčitev prometa izdel- 
kov je vsesplošna in se ne more vezati na uporabnike posa- 
meznih izdelkov. Iz teh razlogov pobude ni mogoče sprejeti. 

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

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Anke 
Osterman, poslanke v Zboru zduženega dela, 
v zvezi z merili pri oskrbi beguncev iz Hrvaške 

Tako je bilo za neposredno oskrbo beguncev iz republi- 
škega proračuna zagotovljenih do marca letošnjega leta 166 
mio SLT. Sredstva so bila porabljena za neposredno oskrbo 
beguncev v republiških zbirnih centrih, za plačilo računov 
nujne zdravstvene pomoči, za oskrbo ostarelih in bolnih oseb 
v socialnih zavodih in težje prizadetih otrok v nekaterih 
posebnih socialnih zavodih. 

Občinski proračuni so za neposredno oskrbo beguncev 
v občinskih zbirnih centrih po oceni porabili okoli 140 mio 
SLT. 

Družine, ki so imele v oskrbi begunce, so prejele enkratno 
pomoč iz republiških blagovnih rezerv v obliki paketa hrane in 
v denarju v višini 1000 SLT na begunca. Ocenjeno je, da je bila 
tako razdeljena pomoč družinam v skupni vrednosti 25 mio 
SLT. Dodatno so bila družinam razdeljena živila v skupni 
vrednosti 150 mio SLT iz zalog prehrane, ki so ostale v skla- 
diščih JA. Družinam, ki so skrbele za begunce, so preko 
občinskih centrov za socialno delo razdelili tudi enkratne 
denarne pomoči v skupni višini 19 mio SLT. 

Da bi vsaj delno ublažili breme družin, ki so prevzele skrb za 
begunce, je Ministrstvo za finance dalo tolmačenje zakona 
o dohodnini, po katerem se oskrba beguncev oziroma nastali 
stroški v zvezi s tem ne vštevajo v osnovo za plačilo dohod- 
nine. 

Iz povedanega izhaja, da za oskrbo beguncev pri družinah 
niso bila predvidena niti ne zagotovljena ustrezna sredstva, 
£a bi bilo mogoče uresničiti delegatsko pobudo. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor 
pripravilo Ministrstvo za finance v sodelovanju z Republiško 
upravo za zaščito In reševanje. 

Poslanka zbora združenga dela Skupščine Republike Slo- 
venije Anka Osterman je na vlado Republike Slovenije naslo- 
vila pobudo, v kateri predlaga, da se tudi za oskrbo beguncev, 
ki so nameščeni pri družinah, zagotovijo finančna sredstva 
najmanj v višini 2.500 SLT mesečno na osebo in se tako 
zagotovi približno enaka obravnava vseh beguncev iz Hrva- 
ške, ki so začasno v naši državi. 

Vlada Republike Slovenije odgovarja naslednje: 

Problematika vojnih beguncev iz Republike Hrvaške se je 
pričela sistemsko reševati v drugi polovici septembra lani, ko 
je bilo v Republiki Sloveniji že 1.690 pribeglih oseb, ki so bile 
v glavnem nameščene pri sorodnikih in prijateljih. Takrat je bil 
ustanovljen prvi republiški zbirni center, kmalu zatem pa še 
preostalih 10. 

V republiškem proračunu za leto 1991 namenskih sredstev 
za reševanje te problematike ni bilo treba zagotoviti preko 
proračunske rezerve, kasneje pa tudi iz prilivov na podlagi 
zakona o delnem povračilu škode, povzročene z vojaško 
agresijo na R Slovenijo v letu 1991. 

Zaradi znanih finančnih težav republiškega proračuna 
v lanskem letu se je Vlada RS odločila, da se bo del begunske 
problematike reševal na podlagi vsestranske humanitarne 
pomoči prebivalstva Republike Slovenije in različnih domačih 
in mednarodnih humanitarnih organizacij, le tisti del, ki bo 
ostal nepokrit, pa se bo reševal institucionalizirano in se bodo 
zanj zagotavljala sredstva delno iz republiškega, delno pa iz 
občinskih proračunov. 

ODGOVOR 
Ministrstva za šolstvo in šport na pobudo Jožeta 
Berleca, poslanca v Zboru združenega dela, 
v zvezi z urnikom občinskih tekmovanj za 
Vegova priznanja 

Na 41. seji Zbora združenega dela Skupščine Republike Slo- 
venije, dne 19. marca 1992 je poslanec Jože Berlec podal 
pobudo, da se urnik občinskih tekmovanj za letošnje leto 
prilagodi tako, da v njem ne bo predviden 18. april, kot dan za 
občinska tekmovanja, za Vegova priznanja. 

V skladu z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih 
v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 26 z dne 21. 11. 1991) je 
sicer dela prost dan velikonočna nedelja in ponedeljek, ven- 
dar se dejansko velikonočni prazniki začenjajo že v petek, 18. 
aprila pa je sobota. Zaradi tega se nekateri učenci ne bodo 
udeležili tekmovanja, pa tudi učitelji bi želeli imeti ta dan 
prosto. 

Zaradi navedenega smo dne, 3. 4.1992 z dopisom št. 622-6/91 
smo obvestili organizatorje občinskih tekmovanj za Vegova 
priznanja - Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slo- 
venije, Jadranska 19, Ljubljana, da spremenijo datum tega 
tekmovanja in da v bodoče upoštevajo pri organizaciji tekmo- 
vanj praznike in dela proste dneve kot določa zakon. 

Izdaja Skupščina Republike Slovenije - V d odgovornega urednika: Tanja Hrovatin-Radobuljac - Naslov uredništva: Skupščina Republike Slovenije, Ljubljana, šubičeva 4, 
telefon (061) 161-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časopisov in revij p o.. Dunajska 5. Ljubljana - Cena Izvoda 10 tolarjev (brez poštnine) - Letna naročnina kot akontacija se 
obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Skupščina Republike Slovenije. Ljubljana. 50100-845-50204-Naročninske zadeve: telefon (061) 161-222 (215), številka (aksa: (061) 
158-173. 
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