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Predlog zakona o VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR - ESA 567 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za ustavna vpra- 
šanja je na 48. seji dne 29. junija 1992 določila besedilo 

predloga zakona o volitvah v državni zbor, ESA 567, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem zborom Skupščine 

Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 2. člena 
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije, 
266. in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije ter v zvezi z drugim odstavkom 1, člena začasnega 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije in skladno 
s sklepi zborov Skupščine Republike Slovenije z dne 17. 6. 
1992. 

Za obravnavo predloga zakona o volitvah v državni zbor so 
pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združe- 
nega dela. Pred tem bodo predlog zakona obravnavali Zako- 
nodajno-pravna komisija in druga zainteresirana delovna te- 
lesa. 

PREDLOG 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. 

Volilec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, 
uresničuje pravico voliti v volilni enoti, v kateri je imel zadnje 
stalno prebivališče sam ali eden od staršev. 

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 na štiri leta. 

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

4 
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 
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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. 

IV. 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- 
tov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je 
prenehal mandat. 

Če preneha mandat poslancu narodne skupnosti, postane 
poslanec za preostanek mandatne dobe tisti kandidat s sez- 
nama kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen 
poslanec, ki mu je prenehal mandat. 

Če kandidat iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena 
v roku osmih dni ne sporoči, da sprejema mandat, se ta 
pravica prenese na naslednjega kandidata. 

18. člen 

Če na listi oziroma seznamu iz prejšnjega člena ni nasled- 
njega kandidata, se opravijo nadomestne volitve. 

Nadomestne volitve se opravijo tudi, če poslancu v primeru iz 
prvega odstavka prejšnjega člena 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. 

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 v volilni enoti, v kateri je bil 
izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat. 

Na nadomestnih volitvah je izvoljen kandidat, ki je dobil 

največ glasov. 

Če se na nadomestnih volitvah v volilni enoti voli dvoje ali več 
poslancev, se glasuje o vseh kandidatih na listah kandidatov 
v vseh volilnih okrajih. Volilec lahko glasuje za največ toliko 
kandidatov, kolikor poslancev se voli na nadomestnih volitvah 
v volilni enoti. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ 
glasov. 

Nadomestne volitve se opravijo po določbah tega zakona, ki 
veljajo za splošne volitve, kolikor ni v tem členu drugače 
določeno. 

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. 

Vsaka volilna enota se razdeli na enajst volilnih okrajev, tako 
da je v vsakem volilnem okraju približno enako število prebi- 
valcev. V vsakem volilnem okraju se glasuje za enega kandi- 
data. 

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

21. člen 

Volilne enote in volilne okraje določa zakon. 

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 volilni komisiji posebnih volilnih enot. 

24. člen 

Volilni organ sestavljajo predsednik in člani ter njihovi 
namestniki (v nadaljnjem besedilu: člani). 

Člani volilnih organov 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 v volilnem organu. 

Člani volilnih organov ne morejo biti predstavniki oziroma 
zaupniki list kandidatov. 
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26. člen 33. člen 

Funkcija v volilnem organu je častna. 

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

Člani volilnih organov 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 or- 
gana. 

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. 

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. 

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. 

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 člana volilne komisije volilne enote 
se imenujeta izmed pravnih strokovnjakov. Dva člana in dva 
namestnika članov volilne komisije volilne enote se imenujeta 
po predlogih poslanskih skupin, pri čemer se upošteva soraz- 
merna zastopanost političnih strank. 

V volilni komisiji posebne volilne enote za izvolitev poslanca 
narodne skupnosti mora biti vsaj en član pripadnik narodne 
skupnosti. 

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. 

Ostali člani okrajne volilne komisije in njihovi namestniki se 
imenujejo po predlogih političnih strank, pri čemer se upo- 
števa njihova sorazmerna zastopanost. Predloge za imenova- 
nje članov okrajnih volilnih komisij in njihovih namestnikov 
lahko dajo tudi predstavniški organi lokalnih skupnosti 
z območja volilnega okraja. 

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 republiške 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. 
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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 po 89. členu tega zakona, 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 in območja volišč, 

2) imenuje volilne odbore, 

3) ugotavlja izid glasovanja v volilnem okraju, 

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 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. 

43. člen 

Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem 
z njenimi pravili. Lista kandidatov se določi s tajnim glasova- 
njem. 

Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v vsaki volilni 
enoti, če njene liste kandidatov podprejo s podpisi najmanj 
trije poslanci državnega zbora. Pbdpisi poslancev na predpi- 
sanih obrazcih se predložijo republiški volilni komisiji. 

Politična stranka lahko vloži 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. 

Politična stranka lahko vloži 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 določi s podpisi najmanj trideset volilcev 
- pripadnikov italijanske oziroma madžarske 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 kra- 
jevnem 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 Usti 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. 
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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 list^ 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 dveh ali več listah kandidatov v volilni 
enoti, šteje za veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena, 
in o tem takoj obvesti kandidata in predstavnike list kandi- 
datov. 

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. 
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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. 

Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost 
volilca z osebnim dokumentom 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 volilca 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. 

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 vblilne enote, 

- oznako volilnega okraja, 

- zaporedne številke in imena list kandidatov po vrstnem 
redu iz seznama list kandidatov ter priimke in imena kandida- 
tov, o katerih se glasuje v volilnem okraju, 

- navodilo o načinu glasovanja. 

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. 

74. člen 

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

- oznako volilne enote, 

- priimke in imena kandidatov po vrstnem redu iz seznama 
kandidatov, 

- navodilo o načinu glasovanja. 

Volilec glasuje tako, da pred priimki in imeni kandidatov 
označi prednostni vrstni red kandidatov s številkami od 1 na- 
prej. 

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

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. 

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 VOLIŠČU 

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 imeniku in po potrdilih skupno število 
volilcev, ki so glasovali, odpre glasovalno skrinjico, ugotovi 
število oddanih glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih in 
koliko glasov so dobili posamezni kandidati. 

Pri volitvah poslanca narodne skupnosti ugotovi volilni odbor 
prednostni vrstni red kandidatov. 

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 primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena se v zapisnik 
vpiše prednostni vrstni red kandidatov. 

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

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, koliko glasov so dobili posamezni 
kandidati in delež glasov posameznih kandidatov v skupnem 
številu glasov, oddanih, v volilnem okraju. Volilna komisija 
ugotovi tudi izid glasovanja po pošti, pri čemer upošteva 
glasovnice, ki so prispele po pošti do 12. ure na dan po dnevu 
glasovanja. 

87. člen 

Okrajna volilna komisija sestavi o svojem delu pri ugotavlja- 
nju volilnega izida za območje volilnega okraja zapisnik, ki ga 
podpišejo 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 delež glasov posameznih kandidatov 
v skupnem številu glasov, oddanih v volilnem okraju, ter 
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 po prejšnjem 
členu, se razdelijo na ravni države. Pri tem se seštejejo gla- 
sovi, oddani za istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali 
več volilnih enotah. 

Za razdelitev teh mandatov se najprej ugotovi, koliko od vseh 
88 mandatov bi pripadlo istoimenskim listam sorazmerno 
število glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To se 
ugotovi na podlagi zaporedja najvišjih količnikov, ki se izraču- 
najo tako, da se seštevki glasov, ki so jih dobile istoimenske 
liste v vseh volilnih enotah, delijo z vsemi števili od 1 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 po 89. členu, 
se dodelijo istoimenskim listam z najvišjimi količniki iz dru- 
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gega 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 iz 89. 
člena. 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 

Izid volitev v volilni enoti ugotovi volilna komisija volilne 
enote. O tem in o svojem delu sestavi zapisnik, ki ga podpi- 
šejo predsednik in člani komisije. Zapisnik in drug volilni 
material pošlje republiški volilni komisiji. 

'Izid volitev na državni ravni ugotovi republiška volilna komi- 
sija. O tem sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in 
člani komisije. 

94. člen 

Volilna komisija posebne volilne enote za volitve poslancev 
italijanske ozirortfa madžarske narodne skupnosti ugotovi, 
koliko volilcev je vpisano v volilni imenik, koliko od njih je 
glasovalo, koliko jih je glasovalo po pošti, koliko glasovnic je 
bilo neveljavnih in prednostni vrstni red kandidatov. 

Prednostni vrstni red kandidatov se točkuje. Za vsako prvo 
mesto se dodeli kandidatu toliko točk, kolikor je kandidatov 
na glasovnici. Za vsako naslednje mesto se dodeli točka manj. 
Točke, ki jih dobi posamezni kandidat, se seštejejo. 

95. člen 

Za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupno- 
sti je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil največje število točk 
v volilni enoti. Če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako 
največje število točk, 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. O tem in o svojem delu sestavi zapis- 
nik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije. Zapisnik in 
drug volilni material pošlje republiški volilni komisiji. 

96. člen 

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

97. člen 

Ižvoljenemu 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. 

• 
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 Holoči dan glasovanja na ponovnih 
volitvah. 

Ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur se opravijo 
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 liste kandidatov 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 
potrjevanja list kandidatov, če ugotovi, da je odločba nepra- 
vilna 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. 

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. 
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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 najmanj 10.000 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). 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev ali s kaznijo zapora 
do 30 dni se kaznuje za prekršek, kdor v nasprotju z 78. 
členom tega zakona pride na volišče z orožjem ali nevarnim 
orodjem ali kdor brez naročila predsednika 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 osem 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. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov 11. in 
17.6.1992 obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona 
o volitvah v državni zbor z osnutkom zakona, ki ga je predlo- 
žila Komisija Skupščine Republike Slovenije za ustavna vpra- 
šanja. Zbori so naročili predlagatelju, naj pri pripravi predloga 
zakona prouči in ustrezno upošteva stališča, pripombe, pred- 
loge in mnenja delovnih teles skupščine, mnenje vlade, pisne 
pripombe ter stališča, pripombe in predloge iz razprav 
poslancev na sejah zborov. 

Zbori skupščine so z dvotretjinsko večino glasov vseh poslan- 
cev podprli izhodišča, načela in poglavitne rešitve v predlogu 
za izdajo zakona ter sprejeli na teh podlagah izdelani osnutek 
zakona, ki je zato osnova za pripravo predloga zakona. Glede 
na to predlagatelj ni mogel upoštevati tistih stališč, pripomb- 
,predlogov in mnenj, ki spreminjajo v osnutku zakona obliko- 
vane temeljne rešitve. Tako predlagatelj ni mogel upoštevati 
predlogov, da se glasuje o listah kandidatov v volilni enoti, kot 
tudi ne predlogov, da se pri drugi delitvi mandatov na ravni 
države dodeljujejo mandati kandidatom po vrstnem redu, 
določenim na /rezervnil listi. Ti predlogi odstopajo od načela 
čimbolj neposrednega vpliva volilcev na personalno sestavo 
parlamenta in od načela čimbolj enakomerne zastopanosti 
prebivalstva in povezanosti poslancev z volilci. Tema dvema 
načeloma ustrezata rešitvi, da se o posameznih kandidatih 
z list kandidatov glasuje po volilnih okrajih in da je volilna 
enota tudi izvolilna enota, kar pomeni, da se tudi pri drugi 
delitvi mandatov na ravni države dodelijo mandati listam in 
kandidatom, ki so dobili ustrezno podporo v volilnih enotah. 

Predlagatelj je upošteval pripombe in predloge, ki prispevajo 
k izboljšanju, večji jasnosti in pravno-tehnični izdelanosti 
zakonskega besedila, med njimi zlasti večino pripomb in 
predlogov Zakonodajno-pravne komisije (19., 20., 24., 33., 43., 
57., 90. in 109. člen). 

Na podlagi predloga Komisije za narodnosti je drugače ure- 

jeno kandidiranje (45. člen) in postopek izvolitve poslancev 
narodnih skupnosti. O kandidatih za poslanca narodne skup- 
nosti se glasuje z označevanjem prednostnega vrstnega reda, 
ki se pri ugotavljanju izida glasovanja točkuje, izvoljen pa je 'i 
tisti kandidat, ki je dobil največje število točk (74., 94. in 95. 
člen). V skladu s tem so dopolnjene oziroma spremenjene , 
tudi določbe o nadomestnih volitvah poslanca narodne skup- 
nosti (17. in 18. člen). 'f 

V zvezi s pripombo Zakonodajno-pravne komisije k 19. členu 
je v tem členu natančneje opredeljen postopek nadomestnih 
volitev. Prav tako je upoštevano mnenje Zakonodajno-pravne 
komisije k 20. členu, naj zakon tudi za oblikovanje volilnih 
okrajev določi podobno načelo, kot velja za volilne enote, to 
je, da se o enem kandidatu glasuje na približno enako število 
prebivalcev. 

V skladu s predlogi iz razprave so v predlogu zakona še 
naslednjespremembe in dopolnitve: 

V 7. členu je dodan nov tretji odstavek, ki določa, da državljani 
Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, uresni- 
čujejo pravico voliti v volilni enoti, v kateri je imel državljan ali 
eden od njegovih staršev zadnje stalno prebivališče. 

V 34. členu je dodan nov četrti odstavek, ki ureja način 
imenovanja članov okrajnih volilnih komisij. , 

V 109. členu je v novem drugem odstavku posebej opredeljen 
prekršek iz prejšnje pete točke in zanj zagrožena višja 
denarna kazen ter alternativno tudi kazen zapora do 30 dni. 

V 110. členu je število delegatov zborov Skupščine Republike 
Slovenije, ki je potrebno za podporo listam političnih strank 
pri prvih volitvah v državni zbor, znižano od 10 na 8, kar 
sorazmerno ustreza v 43. členu določenemu številu poslancev 
državnega zbora. 
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Predlagatelj ni upošteval naslednjih pripomb, predlogov, 
mnenj oziroma stališč: 

Predlagatelj ni upošteval predlogov, da se kandidiranje omeji 
na osebe, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Po 
mnenju predlagatelja ta pogoj ni primeren glede na to, da je 
kandidat lahko povezan z volilci v volilni enoti tudi na druge 
načine, npr. ker je tam v preteklosti dalj časa prebival ali je 
tam zaposlen in podobno. Stvar predlagateljev list kandidatov 
pa je, da ocenijo, kateri kandidat je primeren in lahko računa 
na podporo volilcev v določeni volilni enoti. 

Poslanski klub Demos je predlagal, Zbor občin pa je sprejel 
stališče, da se v zakonu določi, da mora kandidat za poslanca 
predložiti tudi pisno izjavo o tem, ali je kdaj sodeloval s tajno 
službo v enopartijskem sistemu do volitev spomladi leta 1990, 
ter da ima kriva izjava o tem za posledico izgubo mandata. 
Predlagatelj tega predloga oziroma stališča ni upošteval, ker 
je po veljavni zakonodaji izguba določenih pravic lahko samo 
posledica obsodbe za določena kazniva dejanja ali na dolo- 
čene kazni. 

Predlagatelj ni upošteval predlogov, da se v zakonu podrob- 
neje opredeli javna volilna propaganda oziroma volilni molk 
(5. člen) in katera dejanja obsega prepoved agitacije na 

volišču(65. člen). Javno volilno propagando bo podrobneje 
opredelil zakon o predvolilni dejavnosti. Agitacija pa je znan 
in uveljavljen pojem, tako da je povsem jasno, da prepoved 
agitacije na volišču obsega vse oblike vplivanja na opredelitev 
volilca. 

Zakonodajno-pravna komisija je predlagala v razmislek, ali 
ni namesto izraza Ivolilni okraji ustreznejši izraz Ivolilno 
okrožjel, glede na to, da je v preteklosti okraj predstavljal 
širšo lokalno skupnost. Predlagatelj meni, da je izraz Ivolilni 
okraji dovolj jasno opredeljen kot določeno volilno območje 
in se po tem razločuje od morebitnih drugih območij, ki bi bila 
poimenovana kot lokrajl (upravni okraj, sodni okraj ipd ). 
Prav tako predlagatelj ni upošteval predloga Zakonodajno- 
-pravne komisije, naj bo na glasovnici tudi informacija, da 
glas ne gre direktno kandidatu, ampak njegovi stranki (73. 
člen). Taka informacija bi bila netočna, ker gre glas volilca 
tako kandidatu kot listi kandidatov, poleg tega pa natančnejše 
informiranje volilcev o volilnem sistemu ne sodi na glasov- 
nico. 

Predlagatelj tudi ni upošteval predlogov za zvišanje oziroma 
znižanje praga za dodelitev mandatov na državni ravni (tretji 
odstavek 90. člena), ker ocenjuje, da je predlagani prag naj- 
manj treh mandatov primeren. 
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Predlog zakona o DRŽAVNEM SVETU - ESA 568 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za ustavna vpra- 
šanja je na 48. seji dne 29. junija 1992 določila besedilo 

predloga zakona o državnem svetu, ESA 568, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem zborom Skupščine 

Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 2. člena 
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije, 
266. in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije ter v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije in skladno 
s sklepi zborov Skupščine Republike Slovenije z dne 17. 6 
1992. 

Za obravnavo predloga zakona o državnem svetu so pristojni, 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela 
Pred tem bodo predlog zakona obravnavali Zakonodajno- 
pravna komisija in druga zainteresirana delovna telesa. 

PREDLOG 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. 

Ob pogojih iz prejšnjega odstavka imajo pravico voliti in biti 
voljeni: 

- za člane državnega sveta - predstavnike delodajalcev, 
predstavnike delojemalcev, predstavnike kmetov, obrtnikov in 
samostojnih poklicev oziroma predstavnike negospodarskih 
dejavnosti osebe, ki v Sloveniji opravljajo ustrezno dejavnost 
oziroma so v delovnem razmerju, 

- za člane državnega sveta - predstavnike lokalnih interesov 
osebe, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. 

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

3. člen 

Splošne 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 splošne volitve opravijo najprej dva 
meseca 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. 

Splošne 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 
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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 s tem zakonom niso posebej urejena, se 
primerno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni 
zbor. 

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. 

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 državnega sveta voli volilno telo, ki ga sestavljajo , 
člani predstavniškega organa interesne organizacije oziroma ' 
lokalne skupnosti, pošlje pristojna volilna komisija seznam 
kandidatov predsedniku predstavniškega organa interesne 
organizacije oziroma lokalne skupnosti najkasneje petnajst 
dni pred dnevom glasovanja. 

17. člen 

Člane državnega sveta voli 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 žreD, 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 
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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 deloda- 
jalcev. 

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 roku iz 14. 
člena republiški volilni komisiji. Seznamu priložijo dokazilo 
o vpisu v register, pravila zbornice oziroma združenja in 
podatke o številu delavcev, zaposlenih pri članih zbornice 
oziroma združenja. 

3. Volitve predstavnikov delojemalcev 

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 roku iz 14. člena 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 roku iz 14. člena 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, visokih in višjih 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, visokih in višjih šol 

35. člen 

Člana državnega sveta - predstavnika univerz, visokih in 
višjih šol voli volilno telo, ki ga sestavljajo izvoljeni predstav- 
niki univerz, visokih in višjih šol. 

Vsaka univerza ter visoka oziroma višja šola izvoli v volilno 
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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 roku iz 14. člena republiški volilni 
komisiji. Seznamu priložijo dokazilo o vpisu v register, pravila 
organizacije in podatke o številu članov. 

6. Volitve predstavnikov lokalnih interesov 

38. člen 

Dvaindvajset članov državnega sveta - predstavnikov lokal- 
nih interesov izvolijo lokalne skupnosti. 

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 roku iz 14. člena 
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. 

45. člen 

Državni svet ima mandatno-imunitetno komisijo. 

Mandatno-imunitetno komisijo sestavljajo predsednik in 
štirje člani, ki se izvolijo izmed predstavnikov interesnih 
skupin. 

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, ki ga imenuje 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. 
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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 mandatov 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 
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. 

Zahtevo 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 na- 
rave. 

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 or- 
ganih. 

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, 

- v drugih primerih, ki jih določa zakon. 

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

65. člen 

Štiri člane državnega sveta - predstavnike delojemalcev 
volijo sindikati, zveze oziroma konfederacije sindikatov, orga- 
nizirane za območje države. 

Seznamu izvoljenih predstavnikov v volilno telo priložijo sin- 
dikati, zveze oziroma konfederacije sindikatov iz prejšnjega 
odstavka pravila in podatke o številu članov. 

c) Volitve predstavnikov kmetov 

66. 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. 

d) Volitve predstavnika obrtnikov 

67. člen 

Člana državnega sveta - predstavnika obrtnikov voli Obrtna 
zbornica Slovenije. 

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

e) Volitve predstavnikov lokalnih interesov 

68. člen 

Člane državnega sveta - predstavnike lokalnih interesov 
volijo občine. 

Predstavnike občin v volilnem telesu, ki ga sestavljajo pred- 
stavniki dveh ali več občin, izvolijo skupščine občin. 

f) Razpis volitev in sklic prve seje državnega sveta 

69. člen 

Prve volitve državnega sveta razpiše predsednik Skupščine 
Republike Slovenije, ki skliče tudi prvo sejo na teh volitvah 
izvoljenega državnega sveta. 

2. Končna določba 

70. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov 11. in 
17.6.1992 obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona 
o volitvah v državni svet z osnutkom zakona, ki ga je predlo- 
žila Komisija Skupščine Republike Slovenije za ustavna vpra- 
šanja. Zbori so naročili predlagatelju, naj pri pripravi predloga 
zakona prouči in ustrezno upošteva stališča, pripombe, pred- 
loge in mnenja delovnih teles skupščine, mnenje vlade, pisne 
pripombe ter stališča, pripombe in predloge iz razprav 
poslancev na sejah zborov. 

Zbori skupščine so z dvotretjinsko večino glasov vseh poslan- 
cev podprli izhodišča, načela in poglavitne rešitve v predlogu 
za izdajo zakona ter sprejeli na teh podlagah izdelani osnutek 
zakona, ki je zato osnova za pripravo predloga zakona. 

Predlagatelj je upošteval pripombe redakcijskega značaja, ki 
jih je dala Zakonodajno-pravna komisija, in ustrezno popra- 
vil besedilo 17., 25., 27., 33., 37. in 40. člena. Redakcijsko je 
popravljeno tudi besedilo 3., 5., 34. in 35. člena. V 2. členu je 
dodan nov drugi odstavek, v katerem je natančneje oprede- 
ljena volilna pravica v okviru posameznih interesnih skupin. 
V 63. členu pa je dodana določba, da članu državnega sveta 
preneha mandat tudi v drugih primerih, ki jih določa zakon. 

Glede na to, da še ni sprejet zakon o reprezentativnosti 
sindikatov, je v prehodnih določbah dodan nov 65. člen, ki 
vsebuje posebne določbe za prve volitve članov državnega 
sveta - predstavnikov delojemalcev. Prav tako je predlagatelj 
upošteval predloge, da pri prvih volitvah članov državnega 
sveta - predstavnikov lokalnih interesov izvolijo predstavnike 
občin v volilnem telesu skupščine občin in ne samo zbori 
krajevnih skupnosti, ker se lokalni interesi oblikujejo v skupš- 
čini občine kot celoti in ne samo v zboru krajevnih skupnosti 
(68. člen). V posebnih določbah za prve volitve članov držav- 
nega sveta je zaradi jasnosti dodana tudi nova določba, po 

kateri prve volitve v državni svet razpiše in njegovo prvo sejo 
skliče predsednik Skupščine Republike Slovenije (69. člen). 

Predlagatelj ni upošteval naslednjih pripomb, predlogov, 
mnenj oziroma stališč: 

Poslanski klub Demos je predlagal, Zbor občin pa je sprejel 
stališče, da se v zakonu določi, da mora kandidat za poslanca, 
člana državnega sveta ali predsednika republike predložiti 
tudi pisno izjavo o tem, ali je kdaj sodeloval s tajno službo 
v enopartijskem sistemu do volitev spomladi leta 1990, ter da 
ima kriva izjava o tem za posledico izgubo mandata. Predla- 
gatelj tega predloga oziroma stališča ni upošteval iz razlogov, 
ki so navedeni v obrazložitvi predloga zakona o volitvah 
v državni zbor. 

Predlagatelj ni mogel upoštevati predlogov, da se v zakonu 
določi, da se v državni svet izvoli tudi predstavnik upokojen- 
cev in predstavnik športnikov. Upokojenci v ustavi niso dolo- 
čeni kot posebna interesna skupina, ki ima svojega predstav- 
nika v državnem svetu. Poklicni športniki pa volijo predstav- 
nika v državni svet v okviru interesne skupine samostojnih 
poklicev. 

Prav tako predlagatelj ni mogel upoštevati predlogov, da 
zakon določi, da se v državni svet izvolita predstavnik zamej- 
skih Slovencev in predstavnik slovenskih izseljencev, ker 
ustava ne predvideva predstavnikov teh skupin v državnem 
svetu. 

Predlogov, da se vsaj pri prvih volitvah predstavniki lokalnih 
interesov volijo neposredno, kot tudi predlogov, da se člani 
državnega sveta izvolijo z absolutno večino, predlagatelj ni 
upošteval iz razlogov, ki so navedeni že v predlogu za izdajo 
zakona, kot tudi iz razlogov racionalnosti volilnih postopkov. 
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Predlagatelj tudi ni upošteval predlogov, naj se volitve in 
organizacija državnega sveta uredita z ločenima zakonoma, 
ker se sprejemata z različno večino. Predlagatelj meni, da je 
s pravno-sistemskega vidika ne glede na različen način spre- 
jemanja obeh delov zakona smotrno, da se volitve in organi- 
zacija državnega sveta uredijo z enim zakonom, kot je bilo to 
obrazloženo že v predlogu za izdajo zakona. 

Prav tako predlagatelj ni upošteval predloga, da bi se pred- 
sednik in podpredsednik državnega sveta volila za celotno 
mandatno dobo državnega sveta. Enoletni mandat predsed- 
nika in podpredsednika državnega sveta je utemeljen s tem, 
da je tudi pri vodenju državnega sveta zagotovljena enako- 
merna zastopanost interesnih skupin v državnem svetu, in 
s tem, da se funkcije v državnem svetu ne opravljajo profesi- 
onalno. 

Predlog zakona o VOLITVAH PREDSEDNIKA REPUBLIKE — ESA 569 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za ustavna vpra- 
šanja je na 48. seji dne 29. junija 1992 določila besedilo 

predloga zakona o volitvah predsednika republike, ESA 
569, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem zborom Skupščine 

Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 2. člena 
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije, 
266. in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije ter v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije in skladno 
s sklepi zborov Skupščine Republike Slovenije z dne 17. 6. 
1992. 

Za obravnavo predloga zakona o volitvah predsednika repu- 
blike so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor 
združenega dela. Pred tem bodo predlog zakona obravnavali 
Zakonodajno-pravna komisija in druga zainteresirana 
delovna telesa. 

PREDLOG ZAKONA o volitvah predsednika republike 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Predsednik republike se voli na podlagi splošne in enake 
volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim 
glasovanjem. 

2. člen 

Pravico 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 
mandatne dobe, morajo biti volitve predsednika republike 
opravljene najkasneje stopet dni po prenehanju mandata 
prejšnjega predsednika republike. 

5. člen 

Volitve predsednika republike razpiše predsednik državnega 
zbora. 

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 
razpisane najkasneje petnajst dni po prenehanju mandata 
prejšnjega predsednika republike. 

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči 
več kot devetdeset dni in ne manj kot šestdeset dni. 

6. člen 

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

P6samezna 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. 

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. 

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 glaso- 
vanja. 

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 so- 
glasje. 

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. 

Republiška volilna komisija objavi seznam kandidatur najkas- 
neje petnajst dni pred dnevom glasovanja. 

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 na seznamu kandidatur 
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 je 
več kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je 
dvoje ali več kandidatov dobilo enako drugo najvišje število 
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje določi 
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 določi 
z žrebom. 

24. člen 

Ponovno glasovanje se opravi najkasneje enaindvajset dni po 
prvem glasovanju. 

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

25. člen 

Republiška volilna komisija'izdela poročilo o izidu volitev za 
predsednika republike in ga predloži predsedniku državnega 
zbora ter objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

26. člen 

Prve volitve predsednika republike razpiše predsednik Skupš- 
čine Republike Slovenije. 

Pri prvih volitvah predsednika republike lahko določi kandi- 
data skupina najmanj osemdeset delegatov zborov Skupščine 
Republike Slovenije, podporo kandidaturi, ki jo določi poli- 
tična stranka, pa lahko da najmanj trideset delegatov zborov 
Skupščine Republike Slovenije. 
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27. člen 28. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o voli- Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
tvah in odpoklicu predsednika in članov Predsedstva SR Republike Slovenije. 
Slovenije (Uradni list SRS št. 42/89 in 5/90). 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov 11. in 
17.6.1992 obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona 
o volitvah predsednika republike z osnutkom zakona, ki ga je 
predložila Komisija Skupščine Republike Slovenije za ustavna 
vprašanja. Zbori so naročili predlagatelju, naj pri pripravi 
predloga zakona prouči in ustrezno upošteva stališča, pri- 
pombe, predloge in mnenja delovnih teles skupščine, mnenje 
vlade, pisne pripombe ter stališča, pripombe in predloge iz 
razprav poslancev na sejah zborov. 

Zbori skupščine so z dvotretjinsko večino glasov vseh poslan- 
cev podprli izhodišča, načela in poglavitne rešitve v predlogu 
za izdajo zakona ter sprejeli na teh podlagah izdelani osnutek 
zakona, ki je zato osnova za pripravo predloga zakona. Pred- 
lagatelj je upošteval predlog zakonodajno-pravne komisije, 
da se v drugem odstavku 15. člena pri roku za umik soglasja 
kandidata izpusti navedba ure. Redakcijsko je popravljeno 
besedilo 19. in 21. člena. V 26. členu pa je zaradi jasnosti 
dodana določba, da prve volitve predsednika republike raz- 
piše predsednik Skupščine Republike Slovenije. 

Predlagatelj ni upošteval naslednjih pripomb, predlogov, 
mnenj oziroma stališč: 

V Komisiji za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je 
bilo izraženo mnenje, da bi kazalo proučiti določbo, da je za 
predsednika republike lahko izvoljen državljan Republike Slo- 

venije, ki je dopolnil 18 let. Poslanec Zbora združenega dela 
Ivan Dretnik pa je predlagal, da se ta starostna meja zviša 
zaradi življenjskih izkušenj, ki so za to funkcijo potrebne. 
Predlagatelj tega mnenja oziroma predloga ni mogel upošte- 
vati, ker ustava ne določa posebne starostne meje za pasivno 
volilno pravico za predsednika republike in zato velja sta- 
rostna meja 18 let, ki je določena za splošno volilno pravico 
v 43. členu ustave. 

Poslanski klub Demos je predlagal, Zbor občin pa je sprejel 
stališče, da se v zakonu določi, da mora kandidat za poslanca, 
člana državnega sveta ali predsednika republike predložiti 
tudi pisno izjavo o tem, ali je kdaj sodeloval s tajno službo 
v enopartijskem sistemu do volitev spomladi leta 1990, ter da 
ima kriva izjava o tem za posledico izgubo mandata. Predla- 
gatelj tega predloga oziroma stališča ni upošteval iz razlogov, 
ki so navedeni v obrazložitvi predloga zakona o volitvah 
v državni zbor. 

V Komisiji za notranjo politiko je bilo v zvezi z določilom 26. 
člena, po katerem lahko določi kandidata pri prvih volitvah 
predsednika republike skupina najmanj 80 delegatov zborov 
Skupščine Republike Slovenije, izraženo mnenje, da bi kazalo 
razmisliti o nekoliko nižjem pragu, npr. 60 delegatov. 

Predlagatelj tega mnenja ni upošteval, ker je število 80 dele- 
gatov sedanje skupščine sorazmerno številu 30 poslancev 
državnega zbora, ki je določeno v 11. členu. 
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Osnutek zakona o EVIDENCAH S PODROČJA JAVNE VARNOSTI 

- ESA 506 

Vlada Republike Slovenije je na 7. seji 18/6-1992 določila 
besedilo: 
- OSNUTKA ZAKONA O EVIDENCAH S PODROČJA 
JAVNE VARNOSTI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 

nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 
- Igor BAVČAR, minister za notranje zadeve, 
- spec. Bogo BRVAR, namestnik ministra za notranje 
zadeve, 
- mag. Slavko DEBELAK, direktor Uprave za upravno 
pravne zadeve Ministrstva za notranje zadeve. 

Osnutek zakona o evidencah s področja javne varnosti bosta 
obravnavali Komisija za notranjo politiko kot matično delovno 
telo in Zakonodajno-pravna komisija. Matično delovno telo 
bo zakon obravnavalo predvidoma v začetku julija meseca. 

Za obravnavo osnutka zakona o evidencah s področja javne 
varnosti so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in 
Zbor združenega dela. 

OSNUTEK ZAKONA o evidencah s področja javne varnosti 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Zakon določa in ureja zbirke osebnih podatkov (v nadaljnjem 
besedilu: evidence), ki jih pri opravljanju z zakonom določe- 
nih nalog s področja javne varnosti zbirajo, obdelujejo, shra- 
njujejo, posredujejo in uporabljajo organi za notranje zadeve. 

2. člen 

Za zbiranje, obdelovanje,- shranjevanje, posredovanje in upo- 
rabo podatkov, vsebovanih v evidencah, se uporabljajo 
določbe zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, 8/90 in 
19/91), če s tem zakonom za posamezne primere ni določeno 
drugače. 

Izvrševanje določb tega zakona spremlja in nadzoruje pri- 
stojno delovno telo Skupščine Republike Slpvenije. 

3. člen 

Upravljalec evidenc, določenih s tem zakonom, je Ministrstvo 
za notranje zadeve. 

4. člen 

Uradne osebe organov za notranje zadeve lahko uporabljajo 
osebne podatke, kadar izvršujejo z zakonom določene naloge 
in če so za to pooblaščene. 

Minister za notranje zadeve določi uradne osebe iz prejšnjega 
odstavka, ki so pooblaščene za uporabo osebnih podatkov, in 
predpise način evidentiranja uporabe in posredovanja oseb- 
nih podatkov. 

5. člen 

Osebni podatki se zbirajo neposredno od posameznika, 
na katerega se nanašajo. 

V posameznih primerih, ko so podani razlogi za sum, da je 
bilo storjeno kaznivo dejanje ali prekršek, lahko uradne osebe 

organov za notranje zadeve zbirajo osebne podatke tudi od 
drugih oseb, ki o tem kaj vedo, ali iz obstoječih evidenc, za 
katere zakon določa, da jih smejo uporabljati. 

Kadar organi za notranje zadeve zbirajo podatke na način iz 
prejšnjega odstavka, o tem niso dolžni obvestiti posameznika, 
na katerega se podatki nanašajo, če bi to onemogočilo izvrši- 
tev z zakonom določene naloge. 

II. VRSTE EVIDENC 

Skupne določbe 

6. člen 

Za izvrševanje nalog javne varnosti Ministrstvo za notranje 
zadeve vodi in vzdržuje: 
- evidenco osumljencev kaznivih dejanj, 
- evidenco osumljencev prekrškov, 
- evdienco iskanih in nadzorovanih oseb, 
- evidenco legitimiranih oseb, 
- evidenco operativnih informacij, 
- evidenco posebnih operativnih metod in sredstev, 
- evidenco daktiloskopiranih in fotografiranih oseb; 
- evidenco dogodkov. 

7. člen 

Vse evidence iz prejšnjega člena vsebujejo naslednje 
skupnne osebne podatke: 
- ime in priimek, 
- rojstne podatke (dan, mesec, leto in kraj), 
- stalno ali začasno prebivališče, 
- državljanstvo. 

Evidenca osumljencev kaznivih dejanj 

8. člen 

Evidenca osumljencev kaznivih dejanj se nanaša na osebe, za 
katere obstaja sum, da so storile kaznivo dejanje, zaradi 
katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, in jih organi 
za notranje zadeve ovadijo javnemu tožilstvu. Evidenca vse- 
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buje tudi osebne podatke oseb, ki so bile s kaznivim dejanjem 
oškodovane. 

9. člen 

Evidenca osumljencev kaznivih dejanj vsebuje poleg podat- 
kov iz sedmega člena tega zakona še naslednje osebne 
podatke: vzdevek ali lažno ime, družinske in premoženjske 
razmere, šolsko izobrazbo, poklic in zaposlitev, vpis v kazen- 
sko evidenco in podatke o kaznivem dejanju (vrsta, kraj, čas, 
način storitve, motiv, udeleženci in škoda). 

Za oškodovance vsebuje evidenca samo podatke iz sedmega 
člena tega zakona. 

Evidenca osumljencev prekrškov 

10. člen 

Evidenca osumljencev prekrškov se nanaša na osebe, za 
katere obstaja sum, da so storile prekršek, za odkrivanje 
katerega so pristojni organi za notranje zadeve, zoper katere 
organi za notranje zadeve predlagajo uvedbo postopka o pre- 
kršku. Evidenca vsebuje tudi osebne podatke oseb, ki so bile 
s prekrškom oškodovane. 

11. člen 

Evidenca osumljencev prekrškov vsebuje poleg podatkov iz 
sedmega člena tega zakona še podatke o poklicu in zaposlitvi 
storilca, za odgovorno osebo pravne osebe pa tudi dela in 
naloge, ki jih opravlja, ter podatke o prekršku (vrsta, kraj, čas, 
način storitve, motiv, udeleženci in škoda). 

Za oškodovance vsebuje evidenca podatke iz sedmega člena 
zakona. 

Evidenca iskanih in nadzorovanih oseb 
12. člen 

Evidenca iskanih in nadzorovanih oseb se nanaša na osebe, 
za katerimi je razpisano iskanje na podlagi odločitve organa 
za notranje zadeve ali pristojnega pravosodnega organa. 
Nanaša se tudi na osebe, ki so jih organi za notranje zadeve 
ovadili javnemu tožilstvu zaradi suma dveh ali več kaznivih 
dejanj, za katera so bile obsojene na zaporno kazen najmanj 
enega leta; način njihovega življenja pa kaže na nevarnost 
ponovne storitve kaznivega dejanja. 

13. člen 

Evidenca iskanih in nadzorovanih oseb vsebuje podatke iz 
sedmega in devetega člena tega zakona, evidenca nadzorova- 
nih oseb pa tudi podatke o načinu življenja, ki kaže na nevar- 
nost ponovne storitve kaznivega dejanja. 

Evidenca legitimiranih oseb 
14. člen 

Evidenca legitimiranih oseb se nanaša na osebe, ki jih poo- 
blaščene uradne osebe organov za notranje zadeve legitimi- 
rajo pri izvajanju z zakonom določenih nalog zaradi sumlji- 
vega obnašanja, ravnanja ali videza, ali ko zaradi zadrževanja 
na določenem kraju ali ob določenem času zbudijo pokornost 
pooblaščene uradne osebe. 

15. člen 

Evidenca legitimiranih oseb vsebuje poleg podatkov iz sed- 
mega člena tega zakona še podatke o razlogu, kraju in času 
legitimiranja. 

Evidenca operativnih informacij 

16. člen 

Evidenca operativnih informacij vsebuje osebne podatke, ki 

jih organi za notranje zadeve zberejo ob zaznavi razlogov za 
sum storitve kaznivega dejanja ali prekrška. 

17. člen 
m 

Evidenca operativnih informacij vsebuje osebne podatke iz 
sedmega člena tega zakona ter podatke v zvezi s kaznivim 
dejanjem ali prekrškom (vrsta, kraj, način storitve, motiv, 
udeleženci in škoda). 

Evidenca posebnih operativnih metod in sredstev 

18. člen 

Evidenca operativnih metod in sredstev se nanaša na osebe, 
proti katerim so bile uporabljene posebne metode in sredstva 
iz Zakonua o notranjih zadevah. 

19. člen 

Evidenca operativnih metod in sredstev vsebuje podatke iz 
sedmega člena tega zakona in številko odločbe sodišča ozi- 
roma številko pisnega dovoljenja ministra za notranje zadeve. 

Evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb 

20. člen 

Evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb se nanaša 
na osebe, ki jih pooblaščene uradne osebe organov za notra- 
nje zadeve daktiloskopirajo ali fotografirajo v skladu z za- 
konom. 

21. člen 

Evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb vsebuje 
poleg osebnih podatkov iz sedmega člena tega zakona še 
prstne odtise in odtise dlani, tropozno fotografijo ter kraj, čas 
in razlog daktiloskopiranja ali fotografiranja. 

Evidenca dogodkov 

22. člen 

Evidenca dogodkov se nanaša na osebe, ki jih pooblaščene 
uradne osebe organov za notranje zadeve obravnavajo kot 
udeležence dogodkov (npr.: naravne in druge nesreče, ones- 
naževanje okolja, pogrešane osebe, požari, samomori). 

23. člen 

Evidenca dogodkov vsebuje poleg podatkov iz sedmega 
člena tega zakona še podatke o dogodku (vrsta, kraj, čas, 
udeleženci in škoda). 

Pravice posameznika 

24. člen 

Posameznik ima pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi 
podatki, ki se nanašajo nanj, vsebovanimi v evidencah, ki so 
urejene s tem zakonom. 

Pri evidencah iz tretje, četrte, sedme in osme alineje 6. člena 
tega zakona ima posameznik pravico iz prejšnjega odstavka 
takoj po vzpostavitvi evidence. Pri evidencah iz prve, druge, 
pete in šeste alineje 6. člena tega zakona ima to pravico po 
uvedbi kazenskega postopka ali postopka o prekršku; kolikor 
ta ni uveden pa najkasneje po zastaranju pregona. 

Shranjevanje podatkov 

25. člen 

Podatki iz evidenc se shranjujejo: 

- pri evidencah iz prve, druge, pete in šeste alineje 6. člena 
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tega zakona do pravnomočne odločitve pristojnega organa, 
kolikor te ni pa do zastaranja pregona; 

- pri evidenci iz tretje alineje 6. člena tega zakona dokler 
trajajo razlogi zaradi katerih je bilo uvedeno iskanje oziroma 
nadzor, vendar pri iskanju oseb najdalj do zastaranja pre- 
gona, pri nadziranih- osebah pa najdalj pet let od zadnje 
prestane kazni; 

- pri evidencah iz četrte in osme alineje 6. člena tega zakona 
eno leto; 

- pri evidenci iz sedme alineje 6. člena tega zakona do izbrisa 
obsodbe. 

Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka se podatki arhivirajo. 
Dostop do arhiviranih podatkov je dopusten na podlagi pisne 
odločitve ministra za notranje zadeve, organa iz drugega 

odstavka 2. člena tega zakona, ali na zahtevo posameznika, 
na katerega se podatki nanašajo. 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

26. člen 

Upravljalec uskladi vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje 
obstoječih evidenc ter zbiranje, obdelavo, shranjevanje, 
posredovanje in uporabo osebnih podatkov, vsebovanih 
v njih z določbami tega zakona v dveh mesecih od dneva, 
njegove uveljavitve. 

27. člen 

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

I. UVOD 
Predlog za izdajo zakona o evidencah s področja javne varno- 
sti z osnutkom zakona so obravnavali Komisija za notranjo 
politiko, Zakonodajno-pravna komisija, Zbor združenega 
dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor. Zbor združenega 
dela in Zbor občin sta dne 22. 1. 1992 sprejela predlog za 
izdajo zakona, zavrnila osnutek zakona in naložila predlagate- 
lju, da pripravi nov osnutek pri čemer naj ustrezno upošteva 
pripombe iz razprave. Družbenopolitični zbor je dne 12. 2. 
1992 sprejel predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona. 
Usklajevalnega postopka med zbori do sedaj ni bilo. 

II. PRIPOMBE, PREDLOGI IN MNENJA 

Pripombe, predlogi in mnenja delovnih teles in zborov Skupš- 
čine Republike Slovenije, ki so bile dane k osnutku zakona, so 
ustrezno upoštevane pri pripravi novega osnutka zakona. 
Nanašale so se predvsem na: uskladitev osnutka zakona z 38. 
členom ustave, vprašanje o pristojnem delovnem telesu 
Skupščine za spremljanje in nadzor nad izvrševanjem določb 
zakona, vprašanje načina zbiranja osebnih podatkov (nepo- 
sredno - posredno zbiranje), vprašanje obsega osebnih 
podatkov (EMŠO), vprašanje o pogojih izpostavitve evidence 
legitimiranja in vprašanje shranjevanja ter arhiviranja osebnih 
podatkov. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

Temeljni cilj zakona je v ureditvi varstva osebnih podatkov 
s področja javne varnosti in v tem okviru določiti pravice in 
dolžnosti organov za notranje zadeve pri posegih v posamez- 
nikovo zasebnost v zvezi z zbiranjem določenih osebnih 
podatkov oziroma vodenju evidenc o teh podatkih. 

Osnutek zakona upošteva mednarodno sprejeta načela var- 
stva posameznika z vidika zbiranja, obdelovanja, shranjeva- 
nja, posredovanja in uporabo podatkov, ki se nanašajo nanj. 
Osnutek izhaja iz načel vsebovanih v Konvenciji Evropskega 
sveta o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo 
podatkov iz leta 1981, še posebej pa iz Priporočila Komiteja 
ministrov Evropskega sveta o uporabi osebnih podatkov 
s strani policije iz leta 1987. Ta načela so: nadzor in notifika- 
cija, restriktivnost zbiranja osebnih podatkov, restriktivnost 
shranjevanja osebnih podatkov, restriktivna uporaba osebnih 
podatkov, restriktivnost pri posredovanju osebnih podatkov, 
publiciteta, časovna omejieve shranjevanja osebnih podatkov 
in zavarovanje podatkov. Navedena načela so bila podrobno 
opisana v predlogu za izdajo zakona. 

Osnutek zakona v prvem poglavju najprej opredeljuje namen 
zakona, ki je določitev in ureditev zbirk osebnih podatkov (v 
nadaljnjem besedilu: evidence), ki jih zbirajo, obdelujejo, 
shranjujejo, posredujejo in uporabljajo organi za notranje 
zadeve pri opravljanju z zakonom določenih nalog s področja 
javne varnosti, to je pri odkrivanju kriminalitete, prekrškov in 
drugih odklonskih pojavov. 

Osnutek zakona ureja samo tista specifična vprašanja evi- 
denc s področja javne varnosti, ki z zakonom o varstvu oseb- 
nih podatkov niso urejena oziroma glede katerih zakon napo- 
tuje na specialno pravno ureditev. Taka rešitev je tesno pove- 
zana z načelom zakonitosti zbiranja osebnih podatkov, po 
drugi strani pa kot splošna določba napotuje na restriktivnost 
urejanja vprašanj v zvezi z uporabo osebnih podatkov pri 
izvrševanju nalog javne varnosti. Zbirajo se samo tisti osebni 
podatki, ki so nujno potrebni za zatiranje družbeno negativnih 
pojavov. Glede na občutljivost poseganja v posameznikovo 
osebno sfero pristojno skupščinsko telo spremlja in nadzo- 
ruje izvrševanje dolobč tega zakona. Delovno telo v osnutku 
ni konkretno opredeljeno, kot ni opredeljeno tudi v 33. členu 
Zakona o varstvu osebnih podatkov. Predlagatelj meni, da je 
določitev tega telesa v pristojnosti Skupščine. 

Upravljalec evidenc s področja javne varnosti je Ministrstvo za 
notranje zadeve. Osebne podatke, vsebovane v evidencah, 
lahko uporabljajo uradne osebne organov za notranje zadeve, 
kadar izvršujejo z zakonom določene naloge in so za takšno 
uporabo pooblaščene. Dostop do osebnih podatkov ima 
samom omejen krog delavcev, poleg tet/a pa se bo uporaba 
podatkov posebej evidentirala. Kot posledica že omenjenih 
načel je v osnutku zakona odločeno, da minister za notranje 
zadeve določi uradne osebe, ki so pooblaščene za uporabo 
osebnih podatkov in predpiše način evidentiranja uporabe in 
posredovanja osebnih podatkov. 

V osnutku zakona je uveljavljeno načelo neposrednega zbira- 
nja osebnih podatkov. V skladu z drugim odstavkom 7. člena 
Zakona o varstvu osebnih podatkov, je izjemoma določeno 
posredno zbiranje osebnih podatkov v posameznih primerih. 
Upoštevana je pripomba iz razprave, da je potrebno izjeme 
konkretizirati. Izjema so posamezni primeri, ko so podani 
razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje ali prekr- 
šek. Posrebno ?biranje se v prakbi nanaša na primere, ko 
posameznik ni dosegljiv, podatki o njem pa so nujno potrebni, 
ali kadar je posameznik sicer dosegljiv, vendar bi neposredno 
zbiranje podatkov onemogočilo izvršitev z zakonom določene 
naloge (npr. uničenje dokazov, pobeg iskane osebe, prijavlja- 
nje kaznivih dejanj in prekrškov od oškodovancev in tretjih 
oseb itd.). V teh primerih se lahko podatki zbirajo posredno 
od drugih oseb ali iz obstoječih evidenc. V primerih posred- 
nega zbiranja osebnih podatkov, organi za notranje zadeve 
o tem niso dolžni obvestiti posameznika, na katerega se 
podatki nanašajo, če bi to onemogočilo izvršitev z zakonom 
določene naloge. Drugo poglavje osnutka zakona obravnava 
vrste evidenc. Evidenc je osem, razen evidence dogodkov, se 
vse neposredno nanašajo na podatke, ki jih organi za notranje 
zadeve vodijo zaradi odkrivanja kriminalitete in prekrškov. 
Osebni podatki, skupni vsem v zakonu določenim evidencam, 
so: ime in priimek, rojstni podatki (dan, mesec, leto in kraj), 
podatki o stalnem ali začasnem prebivališču in podatki 
o državljanstvu. Glede na pripombe iz razprave je iz.skupnih 
osebnih podatkov izpuščena enotna matična številka. 
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Evidenca osumljencev kaznivih dejanj se nanaša na osebe, za 
katere obstaja sum, da so storile kaznivo dejanje zaradi kate- 
rega se storilec preganja po uradni dolžnosti in jih organi za 
notranje zadeve ovadijo javnemu tožilstvu. Poleg skupnih 
osebnih podatkov evidenca vsebuje še druge osebne 
podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo kazenskega 
postopka in jih zahteva Zakon o kazenskem postopku. Glede 
na predlog za izdajo zakona so v osnutku izpuščeni podatki 
o služenju vojaškega roka in kraju vpisa v vojaško evidenco, 
ker ti niso nujni za izvedbo postopka. Za oškodovance vse- 
buje evidenca samo skupne osebne podatke, ki so potrebni za 
njegovo identifikacijo. 

Evidenca osumljencev prekrškov se nanaša na osebe, za 
katere obstaja sum, da so storile prekršek, proti katerim 
organi za notranje zadeve predlagajo uvedbo postopka o pre- 
kršku. Evidenca vsebuje poleg skupnih osebnih še druge 
podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo postopka o prekršku 
in jih zahteva Zakon o prekrških. Za oškodovance vsebuje 
evidenca prekrškov samo skupne osebne podatke. 

Evidenca iskanih in nadzorovanih oseb se nanaša na osebe, 
za katerimi je razpisano iskanje na podlagi odločitve pristoj- 
nega pravosodnega organa ali organa za notranje zadeve ter 
osebe, ki so jih organi za notranje zadeve ovadili javnemu 
tožilstvu zaradi suma storitve dveh ali več kaznivih dejanj, za 
katera so bili obsojeni na zaporno kazen najmanj enega leta, 
način njihovega življenja pa kaže na nevarnost ponovne stori- 
tve kaznivega dejanja. Upoštevana je bila pripomba iz raz- 
prave, da je izraz "drug operativni ukrep« preširok, zato novo 
besedilo veže vzpostavitev evidence samo na razpisano iska- 
nje. Predlagatelj ni mogel upoštevati pripombe iz razprave 
glede »načina življenja« pri nadzorovanih osebah. Ti podatki 
so pomembni za odkrivanje povratniške delinkvence oziroma 
povratnikov, ki so osumljeni ponovne storitve kaznivega deja- 
nja. Pri tem je omejeno preverjanje načina življenja predvsem 
na ugotavljanje stikov s kriminalnim podzemljem, očitnega 
nesorazmernega trošenja sredstev in pripravljalnih dejanj za 
storitev novega kaznivega dejanja. Evidenca vsebuje skupne 
osebne podatke, osebne podatke določene v evidenci osum- 
ljencev kaznivih dejanj in podatke o načinu življenja. 

Evidenca legitimiranih oseb se nanaša na osebe, ki jih po- 
oblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve legitimi- 
rajo pri izvajanju z zakonom določenih nalog javne varnosti. 
Upoštevane so pripombe iz razprave, da niso dovolj natančno 
definirani pogoji za vzpostavitev evidence legitimiranih oseb. 
Besedilo osnutka je dopolnjeno s prakso izvajanja tega 
ukrepa, ki je vezana na policistovo odločitev o legitimiranju 
določene osebe glede na njeno sumljivo obnašanje, ravnanje 
ali videz, ali ko zaradi zadrževanja na določenem kraju ali ob 
določenem času zbudi policistovo pozornost. Evidenca vse- 
buje poleg skupnih osebnih podatkov še podatke o razlogu, 
kraju in času legitimiranja. 

Evidenca operativnih informacij vsebuje osebne podatke, ki 
jih organi za notranje zadeve zberejo ob zaznavi razlogov za 
sum storitve kaznivega dejanja ali prekrška. Temelji na 
določbi prvega odstavka 151. člena Zakona o kazenskem 
postopku, ki veže začetek predkazenskega postopka na 
obstoj razlogov za sum, da je storjeno kaznivo dejanje za 
katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. Evidenca 
vsebuje skupne osebne podatke ter podatke v zvezi s kazni- 
vim dejanjem ali prekrškom. 

Evidenca posebnih operativnih metod in sredstev se nanaša 
na osebe, proti katerim so bile uporabljene posebne metode 
in sredstva iz 1. in 2. točke drugega odstavka 19. a člena 
Zakona o notranjih zadevah. Te posebne operativne metode 
in sredstva so: tajno sodelovanje, tajno opazovanje in odkup 
predmetov ter kontrola telefona in drugih komunikacijskih 
sredstev in občil, kontrola pisem in drugih pošiljk. Za tajno 
sodelovanje, tajno opazovanje in odkup predmetov je 
potrebno predhodno pisno dovoljenje ministra za notranje 
zadeve. Za kontrolo telefona in drugih komunikacijskih sred- 
stev in občil, kontrole pisem in drugih pošiljk se zahteva 
odločba sodišča, skladno z 11. členom Zakona o notranjih 
zadevah. Evidenca vsebuje, poleg skupnih osebnih podatkov, 

številko pisnega dovoljenja ministra za notranje zadeve 
s katerim je bil dovoljen poseg oziroma številko sodne od- 
ločbe. 
Evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb se nanaša 
na osebe, ki jih pooblaščene uradne osebe organov za notra- 
nje zadeve v skladu z zakonom daktiloskopirajo ali fotografi- 
rajo. Evidenca vsebuje poleg skupnih osebnih podatkov še 
prstne odtise in odtise dlani, tropozno fotografijo ter kraj, čas 
in razlog daktiloskopiranja ali fotografiranja. 

Evidenca dogovorov se nanaša na osebe, ki jih pooblaščene 
uradne osebe organov za notranje zadeve obravnavajo kot 
udeležence dogodkov, npr.: naravne in druge nesreče, ones- 
naževanje okolja, pogrešane osebe, požari, samomori. Evi- 
denca vsebuje poleg skupnih osebnih podatkov še podatke 
o dogodku. 

V razpravi v zborih in delovnih telesih skupščine je bilo največ 
pripomb v zvezi s 24. in 25. členom. Pripombe so se nanašale 
na uskaljenost predloga za izdajo z 38. členom Ustave Repu- 
blike Slovenije. Tretji odstavek tega člena določa, da ima 
vsakdo pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi podatki, ki se 
nanašajo nanj in pravico do sodnega varstva ob njihovi zlo- 
rabi. 

Navedene pripombe so bile upoštevane pri pripravi novega 
besedila 24. člena osnutka. Pri evidencah iskanih in nadzoro- 
vanih oseb, legitimiranih oseb, daktiloskopiranih in fotografi- 
ranih oseb in evidenci dogodkov ima posameznik pravico do 
vpogleda takoj po vzpostavitvi evidence. Pri evidencah osum- 
ljencev kaznivih dejanj, osumljencev prekrškov, operativnih 
informacij in evidenci posebnih operativnih metod in sredstev 
ima posameznik to pravico po uvedbi kazenskega postopka 
ali postopka o prekršku, kolikor ta ni uveden pa najkasneje po 
zastaranju pregona. Odlog vpogleda je nujen zaradi prepreči- 
tve razkritja podatkov, kar bi onemogočilo izvršitev nalog, ki 
jih mora policija opraviti za uspešno izvedbo vseh dejanj pri 
odkrivanju kaznivih dejanj in prekrškov. Navedeno rešitev 
dopušča tudi 9. člen Konvencije o varstvu posameznikov 
glede na avtomatsko obdelavo podatkov, ki določa izjeme in 
omejitve pravic posameznika, kadar gre za zaščito državne 
varnosti, javne varnosti, monetarnih interesov države ali zati- 
ranja kriminalitete. 

Omenjene pripombe so bile upoštevane tudi pri pripravi 
novega besedila 25. člena osnutka, ki določa časovne omeji- 
tve shranjevanja podatkov. Roki so različni glede na podatke, 
ki jih posamezna evidenca vsebuje. Podatki so shranjeni le 
toliko časa kot je to potrebno za dosego namenov, zaradi 
katerih so bili zbrani. Podatki se shranjujejo: pri evidenci 
osumljencev kaznivih dejanj in evidenci osumljencev prekr- 
škov, evidenci operativnih informacij in evidenci posebnih 
operativnih metod in sredstev do pravnomočne odločitve 
pristojnega organa, kolikor te ni pa do zastaranja pregona: pri 
evidenci iskanih in nadzorovanih oseb dokler trajajo razlogi 
zaradi katerih je bilo uvedeno iskanje oziroma nadzor, vendar 
pri iskanih osebah najdalj do zastaranja pregona, pri nadzira- 
nih osebah pa najdalj pet let od zadnje prestane kazni: pri 
evidenci legitimiranih oseb in evidenci dogodkov eno leto: pri 
evidenci daktiloskopiranih in fotografiranih oseb do izbrisa 
obsodbe. Po preteku rokov se podatki arhivirajo. Dostop do 
arhiviranih podatkov je dopusten na podlagi pisne odločitve 
ministra za notranje zadeve, pristojnega delovnega telesa 
Skupščine Republike Slovenije, ali na zahtevo posameznika 
na katerega se podatki nanašajo. Taka rešitev je potrebna iz 
dveh razlogov. Prvič ima arhiviranje podatkov poseben 
pomen za posameznika, saj na primer lahko arhivirane 
podatke uporabi za obnovo postopka ali za druga izredna 
pravna sredstva, česar v primeru uničenja podatkov ne bi 
mogel ali bi mu bilo znatno oteženo. Drugič pa je to potrebno 
zaradi kontrole pravilnosti delovanja organov za notranje 
zadeve in dejansko predstavlja del nadzornega sistema nad 
njihovim delom. Istočasno je tudi zagotovilo, da organi za 
notranje zadeve ne bi mogli zaradi takšnih ali drugačnih 
razlogov odločati o njihovem uničevanju. 

V prehodnih in končnih določbah je določen rok dveh mese- 
cev, v katerem mora upravljalec uskladiti vzpostavitev, vode- 
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nje in vzdrževanje obstoječih evidenc ter zbiranje, obdelavo, 
shranjevanje, posredovanje in uporabo osebnih podatkov 
vsebovanih v evidencah z določbami tega zakona. 
V skladu s prvim odstavkom 154. člena ustave Republike 
Slovenije je določen petnajstdnevni rok za uveljavitev zakona. 
Sprejetje predlaganega zakona in njegovo izvajanje ne bo 

imelo finančnih in materialnih posledic. Ustrezni organizacij- 
ski in tehnični ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so že 
sprejeti in se tudi že izvajajo v skladu z zakonom o varstvu 
osebnih podatkov. Določeni stroški bodo nastali le ob realiza- 
ciji pravic, ki jih posamezniku daje zakon o varstvu osebnih 
podatkov. Stroške v zvezi z zahtevo nosi upravljalec zbirke 
podatkov, stroške izpisa in seznama pa vlagatelj zahteve. 

Predlog za izdajo zakona o NEODVISNIH PROIZVAJALCIH ELEKTRIČNE 

ENERGIJE z osnutkom zakona - ESA 641 

VANE GOŠNIK, poslanec Družbenopolitičnega zbora 
PETER JAMNIKAR, poslanec Zbora občin 
VLASTA SAGADIN, poslanka Zbora združenega dela 

Poslanci Vane Gošnik (DPZ), Peter Jamnikar (ZO) in Vlasta 
Sagadin (ZZD) vlagajo vsak v svojem zboru, v skladu z 226. 
in 267. členom Poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 
v zakonodajni postopek PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O NEODVISNIH PROIZVAJALCIH ELEKTRIČNE ENERGIJE 
Z OSNUTKOM ZAKONA. 

Ministrstvo za energetiko je pod vodstvom bivšega mini- 
stra dr. Tomšiča maja letos pripravilo Zakon o neodvisnih 
proizvajalcih električne energije. Iniciativo je marca 1992 
sprožilo Slovensko društvo za male hidroelektrarne 
v obliki predloga sprememb in dopolnitev Zakona o ener- 
getskem gospodarstvu, nadaljeval jo je poslanec Vane 
Gošnik s poslanskim vprašanjem vladi 8. 4. 1992 (»zakaj je 
vlada umaknila veljavnost Odloka o spremembah in dopol- 
nitvah tarifnega sistema in predlog za višjo odkupno ceno 
električne energije iz malih hidroelektrarn«) in na tej točki 
končalo Ministrstvo za energetiko z odgovorom, da spre- 
jema pobudo poslanca Gošnika in da bo v kratkem predlo- 
žilo »Skupščini v proceduro Zakon o nesistemskih proiz- 
vajalcih električne energije«. 

Posebna delovna skupina, v kateri so bili g. Cvetkovič 

(Ministrstvo za energetiko), dr. Tavzes (Institut Jožef Šte- 
fan), g. Gospodinjački (Slovensko društvo za male hidro- 
elektrarne) in g. Gošnik (poslanec Zelenih Slovenije), je 
pripravila predlog za izdajo z osnutkom zakona, Ministr- 
stvo za energetiko pa gaje 14. maja 1992 poslalo v presojo 
Ministrstvu za zakonodajo. To je svoje mnenje in pri- 
pombe Ministrstvu za energetiko posredovalo 28. maia 
1992. 

Ministrstvo za energetiko je na osnovi pripomb Ministrstva 
za zakonodajo pripravilo končno verzijo predloga za 
izdajo z osnutkom zakona, vendar ta še ni vstopila 
v vladno proceduro. Ker zaradi stališč novega ministra za 
energetiko žal ni videti pravih možnosti, da bi Ministrstvo 
za energetiko zakon v doglednem času predložilo v spre- 
jem Vladi Republike Slovenije, ta pa Skupščini Republike 
Slovenije, ga v zakonodajno proceduro Skupščini Repu- 
blike Slovenije vlagamo podpisani poslanci. 

Prosijo, da se predlog za izdajo zakona z osnutkom dodeli 
pristojnim in zainteresiranim delovnim telesom Skupščine 
Republike Slovenije in zborom Skupščine Republike Slo- 
venije v sprejem. Podpisani poslanci bodo sodelovali pri 
delu skupščinskih delovnih teles in zakon zagovarjali na 
sejah skupščinskih zborov. Pri tem bodo pomagali tudi 
soavtorji zakona g. Cvetkovič, dr. Tavzes in g. Gospodi- 
njački. 

Predlog za izdajo zakona o neodvisnih proizvajalcih elek- 
trične energije z osnutkom zakona bosta obravnavala Odbor 
za splošno gospodarske zadeve kot matično delovno telo in 
Zakonodajno-pravna komisija. Matično delovno telo bo 
zakon obravnavalo v mesecu juliju. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o neodvisnih proiz- 
vajalcih električne energije z osnutkom zakona so pristojni 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o neodvisnih proizvajalcih električne energije 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Veljavna zakonodaja v državi Sloveniji zelo skopo, mačehov- 
sko in nezadostno ureja položaj tistih proizvajalcev električne 
energije, ki niso del monopolnega elektrogospodarskega 
sistema Republike Slovenije. 

Zakon o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81 
in 29/86) v 12. členu smiselno določa le to, da lahko občani in 
civilno pravne osebe zadovoljujejo svoje elektroenergetske 
potrebe, organizacije pa tudi potrebe po toplotni energiji, 
z naložbami v lastne proizvodne objekte. Soglasje, ki ga za to 
potrebujejo, pa lahko neobvezno tudi določa, da morebitni 
presežek električne in toplotne energije vključujejo v elektro- 
gospodarski oziroma toplovodni sistem. V 13. členu pa isti 

zakon omenja, da je razvoj nekonvencionalnih virov energije 
(sončna in geotermična energija, energija vetra, razne vrste 
odpadne toplote in podobno) sestavni del programa elektro- 
energetskih dejavnosti. 

Vlada Republike Slovenije je pri izdajanju soglasij k tarifnim 
postavkam za prodajo električne energije šele pred nedavnim 
pričela določati tudi posebno tarifno postavko za odkup elek- 
trične energije od industrijskih in Tnalih elektrarn, vendar je 
odkupna cena izjemno nizka. Zadnje soglasje, ki ga je Vlada 
Republike Slovenije izdala 10. junija 1992, določa takšno 
ceno za odkup od industrijskih in malih elektrarn, da ta 
dosega le 64,9% cene gospodinjskega odjema. 

Danes je na javno omrežje priključenih 205 zasebnih in več 

poročevalec 25 



industrijskih kogeneracijskih elektrarn s skupno močjo pri- 
bližno 120 MW, vse pa uspešno obratujejo. 

Gradnja zasebnih malih hidroelektrarn (v nadaljevanju mHE) 
zadnja leta narašča, kar je predvsem rezultat in posledica 
naporov Slovenskega društva za mHE in dveh natečajev Mini- 
strstva za energetiko za sofinanciranje energetskih projektov 
in programov za energetsko prestrukturiranje Slovenije. 

Pri danes veljavnih pogojih (ko so stroški gradnje v zasebnem 
sektorju še vedno do 50% manjši kot v razvitih državah, 
odkupne cene električne energije pa celo 50 do 70% nižje kot 
v istih državah) noben objekt ne dosega 3 do 4% interne 
stopnje donosnosti, moral pa bi vsaj 8%. Večini tako poceni 
zgrajenih zasebnih mHE lanskoletni dohodek ni zadoščal niti 
za minimalno amortizacijo. 

T udi priključevanje na javno omrežje je prepuščeno svobodni 
razlagi slabo opredeljenih in obenem zastarelih tehničnih 
normativov elektrodistribucije. 

Institut Jožef Štefan je v projektu »Neodvisni proizvajalci 
električne energije v Republiki Sloveniji« (IJS-DP/R2-97) opre- 
delil vse potrebne tehnične, ekonomske in pravne pogoje za 
aktiviranje neizkoriščenega elektroenergetskega potenciala 
v Sloveniji, ki ga je ocenil na 350 MW, kar predstavlja več kot 
polovico moči Jedrske elektrarne Krško, ki pripada Republiki 
Sloveniji. Ti neizrabljeni »speči« viri so v industriji, komunal- 
nih dejavnostih, malih hidroelektrarnah, izkoriščanju sončne 
energije, energije vetra, izkoriščanju geotermalne energije, 
odpadkov in v ostalih dejavnostih. Zakon bo tem »spečim« 
virom omogočil normalno obratovanje in ekonomsko varno 
poslovanje, obenem pa bo uvedel nujno potrebno konku- 
renco monopolnemu elektroenergetskemu sistemu in posle- 
dično zmanjšal ceno proizvodnje električne energije v Slove- 
niji. 

V interesu države Slovenije je, da monopolni proizvajalci 
električne energije v Sloveniji dobijo učinkovito konkurenco. 
Že načrtovani novi elektroenergetski objekti v Sloveniji bodo 
namreč izredno dragi, njihova vsaj delna nadomestitev z nesi- 
stemskimi kogeneracijskimi elektrarnami v industriji, poveča- 
nem komunalnem ogrevanju in proizvodnjo električne ener- 
gije z obnovljenimi viri, pa bi Sloveniji do kohca leta 2000 po 
študiji IJŠ prihranila približno milijardo US dolarjev. To oceno 
je institut izdelal leta 1989 na podlagi scenarija razvoja elek- 
troenergetskega sistema Slovenije. Takšno energetsko pre- 
strukturiranje pa bi poleg prihrankov povečalo tudi udeležbo 
čistih energetskih virov v energetski bilanci Slovenije. Zmanj- 
šanje emisij škodljivih snovi v ozračje, h kateremu bo ta zakon 
pripomogel, je zelo pomembno omenjati tudi zaradi dejstva, 
da je Vlada Republike Slovenije na svoji 4. seji 28. 5. 1992 
sprejela in 2. junija 1992 Skupščini Republike Slovenije 
poslala predlog akta o notifikaciji nasledstva glede koncencij 
Organizacije združenih narodov. Med njimi je tudi Konvencija 
o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (Ženeva, 
13. 11. 1979) in Protokol h Konvenciji o onesnaževanju zraka 
na velike razdalje preko meja iz leta 1979 o dolgoročnem 
financiranju programa za opazovanje in vrednotenje emisije 
onesnaževalcev zraka v Evropi (Ženeva, 28. 9. 1984). K uresni- 
čevanju konvencije in protokola, ki ju bo Skupščina Repu- 
blike Slovenije gotovo sprejela, bo bistveno pripomogel tudi 
ta zakon. 

Zakon torej ureja status objektov, ki proizvajajo električno in 
toplotno energijo tako, da na ekonomsko primeren in učinko- 
vit način izkoriščajo obnovljive energetske vire in imajo zelo 
visok izkoristek. Cena električne energije, ki jo ti objekti 
oddajajo v elektroenergetski sistem Slovenije, bo po tem 
zakonu pospešila gradnjo teh energetskih objektov, k temu 
pa bo prispeval tudi obvezen odkup električne energije iz teh 
objektov. „ 

II. UREDITEV V DRUGIH DRŽAVAH 

V Evropi nastaja veliko enotno tržišče za blago, storitve, denar 
in surovine, pa tudi za energijo in še posebej za električno 
energijo. Po poti Združenih držav Amerike, ki so leta 1978 
sprejele zakon PURPA in z njim odločno uveljavile tržni pri- 

stop tudi pri proizvodnji električne energije, danes stopa tudi 
združena Evropa. 

Evropska skupnost je že sprejela usmeritve, ki posebno 
pozornost namenjajo takoimenovanim kvalificiranim (pri nas: 
neodvisnim) proizvajalcem električne energije. Ti so za evrop- 
ske države dokazano posebej pomembni z narodnogospodar- 
skega vidika, saj je njihova proizvodnja električne energije 
cenejša in okolju prijazna. Zato morajo električno energijo od 
teh proizvajalcev javna elektrodistributerska podjetja tudi 
obvezno odkupiti. 

Svet držav članic Evropske skupnosti je izdal priporočilo 
vsem članicam za spodbujanje sodelovanja med javnimi 
podjetji za dobavo električne energije in neodvisnimi proizva- 
jalci (COM/88, C172/9). V tem dokumentu državam članicam 
priporočajo, da: 

- vzpodbujajo neodvisno proizvodnjo električne energije, ki 
temelji na obnovljivih virih, energiji iz odpadkov in kombini- 
rani proizvodnji toplotne in električne energije. Članice tudi 
pozivajo, da pripravijo načrt sodelovanja med temi proizva- 
jalci tako, da bodo v sporazumih zajete količine in cene 
izmenjav energije; 

- uvedejo standardne pogodbene kriterije, kot so prosto- 
voljni dogovori med strankami in posebni zakonski oziroma 
drugi administrativni ukrepi. 

Priporočilo državam članicam svetuje, da naj neodvisni proiz- 
vodnji električne energije ne postavljajo ovir, in da naj njeno 
količinsko proizvodnjo ne ovirajo z ukrepi in pogoji javnih 
elektroenergetskih podjetij. Glede cene električne energije, ki 
jo ti proizvajalci oddajajo v javno elektroenergetsko omrežje, 
pa svetujejo upoštevanje naslednjih načel: 

- odkupna cena naj ne bo odvisna od vrste primarne ener- 
gije, ki se uporablja za »kvalificirano« (neodvisno) proizvod- 
njo električne energije; 

- višina odkupne cene mora temeljiti predvsem na dolgoroč- 
nih povprečnih mejnih stroških v javnem elektroenergetskem 
sistemu; 

- odkupna cena električne energije mora biti odvisna od 
razpoložljivosti električne energije neodvisnega proizvajalca 
v koničnih obdobjih elektroenergetskega sistema; 

- neodvisni proizvajalci morajo biti pri nakupu električne 
energije iz javnega omrežja v enakem položaju kot kupci 
električne energije, ki nimajo lastne proizvodnje električne 
energije. 

Več evropskih držav (npr. Nizozemska, Nemčija, Italija, Dan- 
ska) je že sprejelo novo zakonodajo, ki je skladna s priporoči- 
lom COM/88 in C172/9. 

III. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

Zakon za neodvisne opredeljuje tiste proizvajalce električne 
energije, ki na ekonomsko primeren in učinkovit način izko- 
riščajo obnovljive energetske vire ali dosegajo pri uporabi 
fosilnih goriv zelo visok izkoristek. 

Za neodvisno tako zakon šteje sočasno proizvodnjo toplotne 
in električne energije, proizvodnjo v termoelektrarnah na 
odpadke, v malih hidroelektrarnah, ter elektrarnah na veter, 
sonce in geotermalno toploto. 

Proizvajalci morajo za priznavanje neodvisnega statusa izpol- 
njevati naslednje pogoje: 

1. da je: 

We el/0,42 + Qt/0,85 > Qg, če je Qt/Qg > 0,15 

ali 

We el/0,45,+ Qt/0,90 > 1, če je 0,05 < Qt/Qg < 0,15, 
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kjer so: We srednja letna proizvedena električna nergija, Qt 
srednja letna proizvedena toplota in Qg kurilna vrednost 
porabljenega goriva; 

2. da proizvajajo električno energijo z odpadki (biomasa, 
komunalni in lesni odpadki) ali iz toplote iz okolja, da delež 
fosilnih goriv ne presega 25% letno in da maksimalna moč ne 
presega 10 MW; 

3. da proizvajajo električno energijo v malih hidroelektrarnah 
z maksimalno instalirano močjo 10 MW na enem jezu. 

Javna podjetja za distribucijo električne energije morajo po 
zakonu od neodvisnih proizvajalcev obvezno odkupovati 
električno energijo, ki jo bodo ti pripravljeni oddati v omrežje. 
Cene so v zakonu določene v ECU in so odvisne od proiz- 
vodne tehnologije, višje ali manjše tarife in meseca v letu. 

Tarifne postavke so naslednje: 

TE IN AKUMULACIJSKE HE  
ECUc/kWh 

VT MT 
J 22.45 5.14 
F 22.45 5.14 
M 8.49 2.51 
A 4.93 1.56 
M 4.13 1.56 
J 3.36 1.56 
J 3.36 1.56 
A 3.36 1.56 
S 4.44 1.56 
O 6.09 2.51 
N 6.09 2.51 
D 13.15 5.14 

 PRETOČENE HE  
ECUc/kWh 

  MT_ 
J 18.97 3.78 
F 18.97 3.78 
M 6.94 1.62 
A 4.21 1.09 
M 3.50 1.09 
J 2.83 1.09 
J 2.83 1.09 
A 2.83 1.09 
S 3.77 1.09 
O 4.84 1.62 
N 4.84 1.62 
D 10.84 3.78 
Vrednost ECU se bo obračunavala po srednji vrednosti 
tečajne liste Banke Slovenije. 

Zakon določa, da za neodvisne proizvajalce z instalirano 
močjo, ki je manjša od 25 kW veljajo enotne, vendar nekoliko 
višje tarifne postavke, ki znašajo v prvih in zadnjih dveh 
mesecih leta 12 ECUc/kWh, v ostalih mesecih leta pa 3,5 
ECUc/kWh. 

Zakon vzpodbuja neodvisne proizvajalce električne energije 
h gradnji novih elektroenergetskih objektov, ki uporabljajo 
obnovljene energetske vire (voda, sonce, veter, geotermalna 
energija in odpadki) ali izkoriščajo obnovljive energetske vire 
na ekonomsko primeren način z visokim izkoristkom. Za te 
objekte zakon določa 20% višjo ceno za prevzeto električno 
energijo za dobo 5 let od začetka poizkusnega obratovanja. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Za uresničevanje zakona dodatna finančna sredstva iz repu- 
bliškega proračuna ne bodo potrebna, Ministrstvo za energe- 
tiko pa bo moralo v štirih mesecih po sprejetju zakona izdati 
navodila za gradnjo, priključitev in obratovanje objektov 
neodvisnih proizvajalcev električne energije. 

V. PREDLOG, DA SE HKRATI OBRAVNAVATA IN 
SPREJEMATA PREDLOG ZA IZDAJO IN OSNUTEK ZAKONA 

Na podlagi drugega odstavka 265. člena poslovnika Skupš- 
čine Republike Slovenije predlagamo, da se prva in druga 
faza sprejemanja zakona združita, tako da se hkrati obravna- 
vata in sprejemata predlog za izdajo zakona o neodvisnih 
proizvajalcih električne energije in osnutek zakona. 

Predlog utemeljujemo z dejstvom, da je status neodvisnih 
proizvajalcev električne energije in pogoje, pod katerimi bodo 
oddajali električno energijo v elektroenergetski sistem Repu- 
blike Slovenije, potrebno urediti čimprej. Tudi zato, da ne 
izgubimo še eno gradbeno sezono in s tem ekološko »pri- 
jazno« energijo iz obnovljivih in tistih virov, ki električno 
energijo proizvajajo na ekonomsko primeren način z visokim 
izkoristkom. 

OSNUTEK ZAKONA o neodvisnih proizvajalcih električne energije 

1. člen 

Neodvisni proizvajalci električne energije so tisti proizvajalci, 
ki proizvajajo električno energijo tako, da izkoriščajo obnov- 
ljive energetske vire na ekonomsko primeren način ali imajo 
zelo visok izkoristek pri proizvodnji električne energije. 

Obnovljivi energetski viri so: voda, sonce, veter, geotermalna 
energija in odpadki. 

Med neodvisne proizvajalce se uvrščajo: proizvajalci 
s sočasno proizvodnjo toplotne in električne energije, termo- 
elektrarne na odpadke, male hidroelektrarne, elektrarne na 
veter in sonce. 

2. člen 

1. pri pogoju, da je letna proizvedena koristna toplota večja 
od 15% energije porabljenega goriva, mora biti vsota letne 
proizvedene električne energije, povečane za faktor 2,38 in 
letne proizvedene koristne toplote, povečane za faktor 1,18, 
večja od energije porabljenega goriva, izračunane na osnovi 
spodnje kurilnosti; 

pri pogoju, da je letna proizvedene koristna toplota v mejah 
med 5% in 16% energije porabljenega goriva, mora biti vsota 
letne proizvedene električne energije, povečane za faktor 2,22 
in letne proizvedene koristne toplote, povečane za faktor 1,11, 
večja od letne energije porabljenega goriva, izračunane na 
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osnovi spodnje kurilnosti; 
2. da proizvajajo električno energijo z odpadki (biomasa, 
komunalni in lesni odpadki), pri katerih delež fosilnih goriv ne 
presega 25% letno, in maksimalno močjo 10MW; 
3. da proizvajajo električno energijo v malih hidroelektrarnah 
z maksimalno instalirano močjo 10 MW na enem jezu; 
4. da proizvajajo električno energijo v objektih na veter ter 
v fotovoltaičnih in geotermalnih objektih. 

3. člen 

Javna podjetja za distribucijo električne energije Republike 
Slovenije so električno energijo od neodvisnih proizvajalcev 
iz tega zakona dolžna odkupovati. 

4. člen 

Za odkup električne energije od neodvisnih proizvajalcev 
veljajo glede na njihovo proizvodno tehnologijo naslednje 
tarifne postavke: 

TE IN AKUMULACIJSKE HE 
ECUc/kVVh 

~VT Mf 
22.45 5.14 
22.45 5.14 
8.49 2.51 
4.93 1.56 
4.13 1.56 
3.36 1.56 
3.36 1.56 
3.36 1.56 
4.44 1.56 
6.09 2.51 
6.09 2.51 

13.15 5.14 

PRETOČNE HE 
 ECU c/kWH 

VT MT 
J 18,97 3.78 
F 18.97 3.78 
M 6.94 1.62 
A 43.21 1.09 
M 3.50 1.09 
J 2.83 1.09 
J 2.83 1.09 
A 2.83 1.09 
S 3.77 1.09 
O 4.84 1.62 
N 4.84 1.62 
D 10.84 3.78 

Vrednost ECU se obračunava po srednji vrednosti tečajne 
liste Banke Slovenije. 

5. člen 

Neodvisnim proizvajalcem z instalirano močjo do 25 kW se 
električna energija odkupuje po enotni tarifni postavki, ki 
v prvih dveh in zadnjih dveh mesecih leta znaša 12 ECUc/Wh, 
v ostalih mesecih leta pa 3,5 ECUc/kWh. 

6. člen 

Za nove objekte neodvisnih proizvajalcev se tarifne postavke 
iz 4. in 5. člena tega zakona povečajo za 20% za čas petih let 
od začetka poizkusnega obratovanja objekta. 

7. člen 

Ministrstvo za energetiko je dolžno v štirih mesecih po spre- 
jetju tega zakona izdati navodila s tehničnimi pogoji za prik- 
ljučitev in obratovanje objektov iz 1. člena tega zakona. 

8. člen 

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

J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 

OBRAZLOŽITEV 

Zakoni države Slovenije zelo mačehovsko in skopo urejajo 
položaj tistih proizvajalcev električne energije, ki niso del 
monopolnega elektrogospodarskega sistema, saj (zakoni) 
omogočajo le to, da lahko ljudje proizvajajo električno in 
toplotno energijo z naložbami v lastne objekte. V nemilosti so 
ti proizvajalci takrat, ko želijo presežek električne in toplotne 
energije oddajati v omrežje. Soglasje, ki ga za to potrebujejo, 
namreč vedno povsem neobvezno določa, da lahko morebitni 
presežek energije pošiljajo v elektrogosodarski oziroma 
toplovodni sistem. 

Nesreča je v tem, da veljavni Zakon o energetskem gospodar- 
stvu v 13. členu določa, da je razvoj nekonvencionalnih virov 
energije (sončna in geotermična energija, energija vetra, 
razne vrste odpadne toplote in podobno) sestavni del pro- 
grama elektroenergetskih dejavnosti. Ta pa podpira in neguje 
predvsem velike proizvajalce električne energije. To je še 
posebej pomembno poudariti zaradi dejstva, da je danes na 
javno omrežje priključenih že 205 zasebnih in več industrij- 
skih kogeneracijskih elektrarn s skupno močjo približno 120 
MW, vse pa uspešno obratujejo. 

Tako npr. gradnja zasebnih malih hidroelektrarn (mHE) zad- 
nja leta sicer narašča, kar je predvsem rezultat in posledica 
naporov Slovenskega društva za mHE in dveh natečajev Mini- 
strstva za energetiko za sofinanciranje energetskih projektov 
in programov za energetsko prestrukturiranje Slovenije. Toda 
po danes veljavnih pogojih (ko so stroški gradnje v zasebnem 
sektorju še vedno do 50% manjši kot v razvitih državah, 
odkupne cene električne energije pa celo 50 do 70% nižje kot 

v istih državah) noben objekt ne dosega 3 do 4% interne 
stopnje donosnosti, moral pa bi vsaj 8%. Večini tako poceni 
zgrajenih zasebnih mHE lanskoletni dohodek ni zadoščal niti 
za minimalno amortizacijo. 

Tudi priklučevanje na javno omrežje je prepuščeno svobodni 
razlagi slabo opredlejenih in obenem zastarelih tehničnih 
normativov elektrodistribucije. 

Bati se je, da bo tudi dosedanja dragocena pomoč Ministrstva 
za energetiko graditeljem mHE usahnila. V prvih treh mesecih 
leta 1992je bilo v državi na omrežje priključenih 212 mHE, kar 
je predvsem rezultat in posledica prizadevanj in naporov 
Zveze društev za gradnjo mHE in javnih natečajev za raci- 
onalno rabo energije in obnovljivih virov energije, ki jih je 7. 4. 
1990 in 8. 6. 1991 razpisalo Ministrstvo za enegetiko. Tretji 
natečaj je bil v sredstvih javnega obveščanja objavljen 9. 5. 
1992, vendar je že očitno, da brez dodatnih (tudi proračun- 
skih) sredstev programa ne bo mogoče uresničiti. Poročilo 
o projektih obnovljivih virov po natečaju Ministrstva za ener- 
getiko (8. 6. 1991) in »Pregled obveznosti za obnovljive vire« 
(Ljubljanska banka, št. 3313-1046/PA) dokazujeta, da Ministr- 
stvu za energetiko v letu 1992 za kritje obveznosti iz objavlje- 
nih natečajev primanjkuje približno 450 milijonov SIT. 

Očitno je, da je potrebno status tistih proizvajalcev električne 
energije, ki na ekonomsko primeren in učinkovit način izko- 
riščajo obnovljive energetske vire ali dosegajo pri uporabi 
fosilnih goriv zelo visok izkoristek, trajno, dolgoročno in 
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zakonsko urediti, tako kot to počno v razvitih (evropskih) 
državah. 

Institut Jožef Štefan je zato v projektu »Neodvisni proizvajalci 
električne energije v Republiki Sloveniji« (IJS-DP/R2-97) opre- 
delil vse potrebne tehnične, ekonomske in pravne pogoje za 
aktiviranje neizkoriščenega elektroenergetskega potenciala 
v Sloveniji, ki ga je ocenil na 350MW, kar predstavlja več kot 
polovico moči Jedrske elektrarne Krško, ki pripada Republiki 
Sloveniji. Ti neizrabljeni »speči« viri so v industriji, komunal- 
nih dejavnostih, malih hidroelektrarnah, izkoriščanju geoter- 
malne energije, energije vetra, izkoriščanju geotermalne 
energije, odpadkov in v ostalih dejavnostih. Zakon bo tem 
»spečim« virom omogočil normalno obratovanje in ekonom- 
sko varno poslovanje, obenem pa bo uvedel nujno potrebno 
konkurenco monopolnemu elektroenergetskemu sistemu in 
posledično zmanjšal ceno proizvodnje električne energije 
v Sloveniji. 

V interesu države Slovenije je, da monopolni proizvajalci 
električne energije v Sloveniji dobijo učinkovito konkurenco. 
Že načrtovani novi elektroenergetski objekti v Sloveniji bodo 
namreč izredno dragi, njihova vsaj delna nadomestitev z nesi- 
stemskimi kogeneracijskimi elektrarnami v industriji, poveča- 
nem komunalnem ogrevanju in proizvodnjo električne ener- 
gije z obnovljivimi viri, pa bi Sloveniji do konca leta 2000 po 
študiju IJŠ prihranila približno milijardo US dolarjev. To 
oceno je institut izdelal leta 1989 na podlagi scenarija razvoja 
elektroenergetskega sistema Slovenije. Takšno energetsko 
prestrukturiranje pa bi poleg prihrankov povečalo tudi ude- 
ležbo čistih energetskih virov v energetski bilanci Slovenije, 
zmanjšalo emisije škodljivih snovi in zanesljivo angažiralo 
domač in tuj kapital. Zmanjšanje emisij škodljivih snovi 
v ozračje, h kateremu bo ta zakon pripomogel je zelo 
pomembno omenjati tudi zaradi dejstva, da je Vlada Repu- 
blike Slovenije na svoji 4. seji 28. 5. 1992 sprejela in 2. junija 
1992 Skupščini Republike Slovenije poslala predlog akta 
o notifikacije nasledstva glede koncecij Organizacije združe- 
nih narodov. Med njimi je tudi Konvencija o onesnaževanju 
zraka na velike razdalje preko meja (Ženeva, 13. 11. 1979) in 
Protokol h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razda- 
lje preko meja iz leta 1979 o dolgoročnem financiranju pro- 
grama za opazovanje in vrednotenje emisije onesnaževalcev 
zraka v Evropi (Ženeva, 28. 9. 1984). K uresničevanju konven- 
cije in protokola, ki ju bo Skupščina Republike Slovenije 
gotovo sprejela, bo bistveno pripomogel tudi ta zakon. 

Zakon torej ureja status objektov, ki proizvajajo električno in 
toplotno energijo tako, da na ekonomsko primeren in učinko- 
vit način izkoriščajo obnovljive energetske vire in imajo zelo 
visok izkoristek. Cena električne energije, ki jo ti objekti 
oddajajo v elektroenergetski sistem Slovenije, bo po tem 
zakonu pospešila gradnjo teh energetskih objektov, k temu 
pa bo prispeval tudi obvezen odkup električne energije iz teh 
objektov. 

V Evropi nastaja veliko enotno tržišče za blago, storitve, denar 
in surovine, pa tudi za energijo in še posebej za električno 
energijo. Po poti Združenih držav Amerike, ki so leta 1978 
sprejele zakon PURPA in z njim odločno uveljavile tržni pri- 
stop tudi pri proizvodnji električne energije, danes stopa tudi 
združena Evropa. 

Evropska skupnost je že sprejela usmeritve, ki posebno 
pozornost namenjajo takoimenovanim kvalificiranim (pri nas: 
neodvisnim) proizvajlacem električne energije. Ti so za evrop- 
ske države dokazano posebej pomembni z narodnogospodar- 
skega vidika, saj je njihova proizvodnja električne energije 
cenejša in okolju prijazna. Zato morajo električno energijo od 

teh proizvajalcev javna elektrodistributerska podjetja tudi 
obvezno odkupiti. 

Svet držav članic Evropske skupnosti je izdal priporočilo 
vsem članicam za spodbujanje sodelovanja med javnimi 
podjetji za dobavo električne energije in neodvisnimi proizva- 
jalci (COM/88, C172/9). V tem dokumentu državam članicam 
priporočajo, da: 

- vzpodbujajo neodvisno proizvodnjo električne energije, ki 
temelji na obnovljivih virih, energiji iz odpadkov in kombini- 
rani proizvodnji toplotne in električne energije. Članice tudi 
pozivajo, da pripravijo načrt sodelovanja med temi proizva- 
jalci tako, da bodo v sporazumih zajete količine in cene 
izmenjav energije; 

- uvedejo standardne pogodbne kriterije, kot so prostovoljni 
dogovori med strankami in posebni zakonski oziroma drugi 
administrativni ukrepi. 

Priporočilo državam članicam svetuje, da naj neodvisni proiz- 
vodnji električne energije ne postavljajo ovir, in da naj njeno 
količinsko proizvodnjo ne ovirajo z ukrepi in pogoji javnih 
elektroenergetskih podjetij. Glede cene električne energije, ki 
jo ti proizvajalci oddajajo v javno elektroenergetsko omrežje, 
pa svetujejo upoštevanje naslednjih načel: 

- odkupna cena naj ne bo odvisna od vrste primarne ener- 
gije, ki se uporablja za »kvalificirano« (neodvisno) proizvod- 
njo električne energije: 

- višina odkupne cene mora temeljiti predvsem na dolgoroč- 
nih povprečnih mejnih stroških v javnem elektroenegetskem 
sistemu; 

- odkupna cena električne energije mora biti odvisna od 
razpoložljivosti električne energije neodvisnega proizvajalca 
v koničnih obdobjih elektroenergetskega sistema; 

- neodvisni proizvajalci morajo biti pri nakupu električne 
energije iz javnega omrežja v enakem položaju kot kupci 
električne energije, ki nimajo lastne proizvodnje električne 
energije. 

Več evropskih držav (npr. Nizozemska, Nemčija, Italija, Dan- 
ska) je že sprejelo novo zakonodajo, ki je skladna s priporoči- 
lom COM/88 in C172/9 Sveta držav članic Evropske skupnosti. 

Zakon za neodvisne opredeljuje tiste proizvajalce električne 
energije, ki na ekonomsko primeren in učinkovit način izko- 
riščajo obnovljive energetske vire ali dosegajo pri uporabi 
fosilnih goriv zelo visok izkoristek. 

Za neodvisno tako zakon šteje sočasno proizvodnjo toplotne 
in električne energije, proizvodjo v termoelektrarnah na 
odpadke, v malih hidroelektrarnah, ter elektrarnah na veter, 
sonce in geotermalno toploto. 

Zakon vzpodbuja neodvisne proizvajalce električne energije 
h gradnji novih elektroenergetskih objektov, ki uporabljajo 
obnovljive energetske vire (voda, sonce, veter, geotermalna 
energija in odpadki) ali izkoriščajo obnovljive energetske vire 
na ekonomsko primeren način z visokim izkoristkom. Za te 
objekte zakon določa 20% višjo ceno za prevzeto električno 
energijjo za dobo 5 let od začetka poizkusnega obratovanja. 

Za uresničevanje zakona dodatna finančna sredstva iz repu- 
bliškega proračuna ne bodo potrebna, Ministrstvo za energe- 
tiko pa bo moralo v štirih mesecih po sprejetju zakona izdati 
navodila za gradnjo, priključitev in obratovanje objektov 
neodvisnih proizvajalcev električne energije. 
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Predlog za izdajo zakona o PRILOŽNOSTNIH KOVANCIH z osnutkom 

zakona - ESA 637 

Vlada Republike Slovenije je na 7. seji 18/6-1992 določila 
besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PRILOŽNOSTNIH 
KOVANCIH Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. 
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 
Z navedenim zakonom se urejajo sistemska vprašanja 
v zvezi z izdajanjem priložnostnih kovancev ob pomemb- 
nejših zgodovinskih, političnih, kulturnih in drugih podob- 
nih dogodkih. Vlada Republike Slovenije je prevzela 
obveznost za pripravo takšnega zakona ob skupščinski 
razpravi o predlogu zakona o izdaji priložnostnih kovan- 
cev ob prvi obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republike Slovenije v decembru 1991. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 

- Stanislav DEBELJAK, namestnik ministra za finance, 

- Franc POČIVAVŠEK, svetovalec Vlade Republike Slo- 
venije v Ministrstvu za finance, 

- Zvonko DRAKSLER, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za finance. 

Predlog za izdajo zakona o priložnostnih kovancih z osnut- 
kom zakona bosta obravnavala Odbor za kreditno monetarni 
sistem kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komi- 
sija. Matično delovno telo bo zakon obravnavalo v začetku 
meseca julija. 
Za obravnavo predloga zakona o priložnostnih kovancih 
z osnutkom zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor 
občin in Zbor združenega dela. 

POVZETEK 

S tem zakonom se urejajo sistemska vprašanja o izdaja- 
nju priložnostnih kovancev. Priložnostne kovance izdaja 
država ob pomembnih zgodovinskih, politični, kulturnih 
in podobnih dogodkih. Priložnostni kovanci, ki so zako- 
nito plačilno sredstvo, se lahko izdajo največ dvakrat 

v enem letu. Podrobnejše elemente posamezne emisije 
priložnostnih kovancev določi Vlada Republike Slove- 
nije. Priložnostni kovanci se izdelujejo iz plemenitih 
kovin in se prodajajo po ceni, ki je večja od njihove 
nominalne vrednosti. Prihodki, ki se dosežejo s prodajo 
priložnostnih kovancev, se po odbitku stroškov stekajo 
v republiški proračun. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o priložnostnih kovancih 

I. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Izdajanje bankovcev in rednih kovancev je v naši republiki 
neposredno urejeno z zakonom o Banki Slovenije (Uradni list 
RS št. 1/91-1). V 69. členu zakona o Banki Slovenije je postav- 
ljeno načelo, da bankovce izdaja Banka Slovenije, kovance pa 
Republika Slovenija kot država. Takšna razdelitev nalog pri 
emisiji denarja je uveljavljena tudi v drugih evropskih državah. 
Vprašanja izdajanja priložnostnih kovancev pa zakon o Banki 
Slovenije ne ureje neposredno, temveč predvideva sprejetje 
posebnega zakona o tej problematiki. 

S tem zakonom se torej v skladu z zakonom o Banki Slovenije 
urejajo vprašanja izdajanja priložnostnih kovancev. 

Izdajanje priložnostnih kovancev je po svetu zelo razširjeno, 
tako da takšne kovance izdajajo danes vse države. Prilož- 
nostni kovanci se izdajajo za obeležitev pomembnih dogod- 
kov iz zgodovine države ali za počastitev kakšnih sedanjih 
dogodkov, ki so politične, kulturne, znanstvene, športne, 
humanitarne ali podobne narave. Izdajanje teh kovancev ima 
predvsem propagandni oziroma promocijski učinek, poleg 
tega pa se s prodajo kovancev zagotavljajo tudi določena 
sredstva za potrebe države. Priložnostni kovanci se izdajajo 
v glavnem v plemenitih kovinah, pri čemer je njihova prodajna 
cena praviloma višja od nominalne vrednosti. 

Republika Slovenija je že izdala prvo serijo priložnostnih 
kovancev, in sicer 23. 12. 1991 ob prvi obletnici plebiscita 

o samostojnosti in neodvisnosti Hepublike Slovenije. Ker 
takrat še ni bil uveljavljen sistemski zakon o priložnostnih 
kovancih, so bila vsa vprašanja v zvezi z izdajanjem navedenih 
kovancev urejena s posebnim zakonom le za ta primer (zakon 
o izdaji priložnostnih kovancev ob prvi obletnici plebiscita 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni 
list RS št. 30/91-1). Ob tej priložnosti so bili izdani zlatniki 
v apoenu 5000 SLT in srebrniki v apoenu 500 SLT. Podrob- 
nejša informacija o učinkih prodaje navedenih priložnostnih 
kovancev bo pripravljena ob koncu prodaje oziroma ob pri- 
pravi predloga tega zakona. 

II. PREDLAGANE REŠITVE 

Predlagamo, da priložnostne kovance (tako kot redne 
kovance) izdaja Republika Slovenije. Izdajanje priložnostnih 
kovancev naj temelji na naslednjih načelih: 

- priložnostne kovance izdaja Republika Slovenija ob poli- 
tičnih, zgodovinskih in drugih podobnih dogodkih, ki so 
splošnega pomena za republiko ali imajo širši mednarodni 
pomen; 

- priložnostni kovanci se lahko izdajajo največ dvakrat na 
leto; 

- priložnostni kovanci so zakonito plačilno sredstvo na 
območju republike; 
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- dogodke, ob katerih se izdajajo priložnostni kovanci, 
določi Vlada Republike Slovenije; 

- priložnostni kovanci se izdeljujejo iz plemenitih kovin ali iz 
kovin, iz katerih se izdeljujejo kovanci v obtoku; 

- obseg emisije, vrsto kovine, apoene... in glavna znamenja 
priložnostnih kovancev določi Vlada Republike Slovenije na 
predlog Banke Slovenije; 

- likovne rešitve za priložnostne kovance se pridobijo na 
javnem razpisu, ki ga izvede Banka Slovenije; 

- priložnostni kovanci, izdelani iz plemenitih kovin in prilož- 
nostni kovanci, izdelani iz kovin, iz katerih se izdelujejo 
kovanci v obtoku, pa so izdelani v posebni tehniki, se proda- 
jajo po ceni, ki je večja od njihove nominalne vrednosti; 
- prodajno ceno priložnostnih kovancev določa Banka Slo- 
venije ob soglasju Ministrstva za finance; 

- priložnostne kovance prodaja Banka Slovenije nepo- 
sredno ali preko bank in drugih prodajalcev 

- prihodki od prodaje priložnostnih kovancev se po odbitku 
stroškov stekajo v republiški proračun. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Z izdajo priložnostnih kovancev bodo zagotovljena določena 
sredstva za potrebe države. Prihodek od prodaje teh kovan- 
cev se bo po dobitku stroškov (borzna cena plemenite kovine, 
stroški kovanja, distribucije in prodaje kovancev) stekal 
v republiški proračun. Finančni učinki posamezne emisije 
priložnostnih kovancev bodo odvisni od osnovnih elementov 
posameznih kovancev (vrsta kovine, teža, nominalna vrednost 
ipd ), ki jih bo določila Vlada Republike Slovenije na predlog 
Banke Slovenije. 

OSNUTEK ZAKONA o priložnostnih kovancih 

1. člen 

Republika Slovenija izdaja priložnostne kovance ob politič- 
nih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humani- 
tarnih in drugih podobnih dogodkih, ki so splošnega pomena 
za Republiko Slovenijo ali imajo širši mednarodni pomen. 

Priložnostni kovanci se lahko izdajo največ ob dveh dogodkih 
na leto. 

2. člen 
Priložnostni kovanci so zakonito plačilno sredstvo na 
območju Republike Slovenije. 

3. člen 

Vlada Republike Slovenije določi dogodke, ob katerih se 
izdajo priložnostni kovanci. 

Dogodke, ob katerih bodo izdani priložnostni kovanci 
v naslednjem letu, določi Vlada Republike Slovenije do 31. 
oktobra tekočega leta, vendar najpozneje 6 mesecev pred 
dnem dogodka, ob katerem bodo izdani kovanci. 

4. člen 

Priložnostni kovanci se izdelujejo iz zlata in srebra ter iz 
kovin, iz katerih se izdelujejo kovanci, ki so v obtoku. 

5. člen 

Obseg vsakokratne emisije, kovine, iz katere boo izdelani 
priložnostni kovanci, apoene in glavna znamenja priložnost- 
nih kovancev določi Vlada Republike Slovenije na predlog 
Banke Slovenije. 

6. člen 

Strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo priložnostnih 
kovancev opravlja Banka Slovenije na podlagi pogodbe, ki jo 
v imenu Republike Slovenije sklene minister za finance. 

7. člen 

Priložnostne kovance izdeluje specializirana organizacija, ki 
jo določi Banka Slovenije. 

Banka Slovenije kontrolira izdelavo priložnostnih kovancev. 

8. člen 

Za likovne rešitve na priložnostnih kovancih razpiše Banka 
Slovenije javni razpis. 

Podrobnejše pogoje za udeležbo na javnem razpisu iz prejš- 
njega odstavka določi Banka Slovenije. 

9. člen 
Priložnostni kovanci, izdelani iz zlata in srebra, se prodajajo 
po ceni, ki je večja od njihove nominalne vrednosti. 

Priložnostni kovanci, izdelani iz kovin, iz katerih se izdelujejo 
kovanci v obtoku, in so izdelani v posebni tehniki ali se 
prodajajo v posebnih ovitkih, se prodajajo po ceni, ki je večja 
od njihove nominalne vrednosti. 

Priložnostni kovanci, izdelani iz kovin, iz katerih se izdelujejo 
kovanci v obtoku, in so izdelani v navadni tehniki, se dajajo 
v obtok po njihovi nominalni vrednosti. 

10. člen 
Prodajno ceno priložnostnih kovancev iz prvega in drugega 
odstavka prejšnjega člena določi Banka Slovenije v soglasju 
z Ministrstvom za finance. 

11. člen 

Banka Slovenije določi dan izročitve priložnostnih kovancev 
v obtok. 

12. člen 

Priložnostne kovance prodaja Banka Slovenije neposredno 
ali preko bank in drugih organizacij. 

13. člen 

Prihodki od prodaje priložnostnih kovancev po odbitku stro- 
škov so prihodek republiškega proračuna. 

14. člen 

Ne glede na določbe drugega odstavka 3. člena tega zakona 
lahko Vlada Republike Slovenije določi dogodke, ob katerih 
bodo izdani priložnostni kovanci v letu 1993, najpozneje do 
31. 12. 1992. 

15. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 
o priložnostnih kovancih (Uradni list SFRJ št. 35/80 in 4/85). 

16. člen 

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

poročevalec 31 



OBRAZLOŽITEV 

S predlaganim osnutkom se v skladu z zakonom o Banki 
Slovenije urejajo vprašanje izdajanja priložnostnih kovancev. 
Pri predlaganih rešitvah so bile ustrezno upoštevane ureditve, 
ki so uveljavljene tudi v drugih državah. 

Priložnostne kovance izdaja Republika Slovenija za obeleži- 
tev pomembnih dogodkov iz zgodovine ali sedanjih dogod- 
kov, ki so političnega, kulturnega, znanstvenega, športnega, 
humanitarnega ali podobnega pomena. Izdajanje teh kovan- 
cev je podobno kot v nekaterih drugih državah omejeno na 
dve emisiji na leto. Za določitev dogodkov, ob katerih bodo 
izdani priložnostni kovanci, je pooblaščena Vlada Republike 
Slovenije. Glede na daljšo dobo, ki je potrebna za izvedbo 
celotnega projekta priložnostnih kovancev, je v osnutku pred- 
videna rešitev, da mora Vlada takšno odločitev sprejeti do 
konca oktobra tekočega leta za izdaje v naslednjem letu. 

Priložnostni kovanci so sicer zakonito plačilno sredstvo, ven- 
dar se praviloma ne pojavljajo v rednem obtoku temveč se 
uporabljajo za potrebe zbiralcev doma in v tujini. Priložnostni 
kovanci se praviloma kujejo v plemenitih kovinah (zlato in 
srebro). 

Osnovne elemente vsakokratne emisije priložnostnih kovan- 
cev bo določila Vlada Republike Slovenije z odlokom na 
predlog Banke Slovenije. Z odlokom se določijo obseg emi- 
sije, apoenska struktura, kovina, iz katere bodo izdelani 
kovanci in glavna znamenja priložnostnih kovancev. Pri tem 
bo Vlada Republike Slovenije upoštevala dosedanje izkušnje 
pri izdajanju priložnostnih kovancev v republiki oziroma bivši 
Jugoslaviji ter izkušnje v nekaterih drugih državah. To velja 
zlasti za količino izdanih kovancev (ta je odvisna zlasti od 
dogodka, ob katerem se izdajo kovanci in od vrste kovine). 

Strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo priložnostnih 
kovancev bo opravljala Banka Slovenije po posebni pogodbi, 
sklenjeni z Ministrstvom za finance. Banka Slovenije bo 
izbrala kovnico za kovanje denarja in bo kontrolirala celoten 
potek kovanja. 

Likovne rešitve za priložnostne kovance bo Banka Slovenije 
izbrala na podlagi javnega razpisa. S tem se želi omogočiti, da 
lahko pri iskanju idejnih rešitev za oblikovanje kovancev 
sodeluje čim širši krog zainteresiranih oseb. 

Priložnostni kovanci, izdelani iz zlata in srebra se bodo proda- 
jali po ceni, ki je večja od njihove nominalne vrednosti. Po 
višji ceni od nominalne vrednosti se bodo prodajali tudi 
kovanci, izdelani sicer iz običajne kovine, če bodo kovani 
v posebni tehniki ali če bodo dani v prodajo v posebnih 
ovitkih. Prodajno ceno bo določila Banka Slovenije v Soglasju 
z Ministrstvom za finance. Priložnostni kovanci, izdelani iz 
običajne kovine in v navadni tehniki, bodo izročeni v obtok po 
njihovi nominalni vrednosti. 

Prodajo priložnostnih kovancev bo organizirala Banka Slove- 
nije. Ti kovanci bodo v prodaji v poslovnih prostorih Banke 
Slovenije ter pri poslovnih bankah in drugih prodajalcih, ki jih 
bo določila Banka Slovenije. 

V osnutku je predlagana rešitev, da se prihodki od prodaje 
priložnostnih kovancev po odbitku stroškov stekajo v republi- 
ški proračun. Taka ureditev je praviloma uveljavljena tudi 
v drugih državah. V bišvi Jugoslaviji je bila dolgo časa uveljav- 
ljena rešitev, da so se prihodki od prodaje priložnostnih 
kovancev uporabljali neposredno za aktivnosti, ki so pove- 
zane z dogodkom, ob katerem so bili izdani kovanci. Takšna 
praksa je pripeljala do tega, da je bilo zelo veliko zahtev za 
izdajo priložnostnih kovancev, saj so prireditelji raznih aktiv- 
nosti v tem videli možnost za zagotovitev potrebnih sredstev. 
Tako so bili priložnostni kovanci izdani zlasti ob različnih 
športnih tekmovanjih. Zaradi številnih pritiskov za izdajanje 
priložnostnih kovancev in zaradi večjih količin neprodanih 
emisij (kar je bilo predvsem posledica neustrezne izbire), je 
bila navedena rešitev v letu 1985 odpravljena, tako da so se od 
takrat dalje vsi prihodki iz tega naslova stekali v proračun 
federacije. 

Za leto 1992 ni predvidena izdaja priložnostnih kovancev saj 
imamo na razpolago še dovolj priložnostnih kovancev (zlatni- 
kov in srebrnikov), izdanih ob prvi obletnici plebiscita o samo- 
stojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 23. decembra 
1991. Naslednja izdaja priložnostnih kovancev pride tako 
v poštev šele v letu 1993. Glede na to, da bo ta zakon 
predvidoma sprejet ob koncu tretjega trimesečja letos, je za 
določitev dogodkov, ob katerih bodo izdani ti kovanci v letu 
1993, izjemoma predviden daljši rok - 31. december 1993 
(namesto siceršnjega roka 31. oktober). 

t 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKLEP 
Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo ob obravnavi problematike odkupa in 
presežkov mleka za podporo nujnim ukrepom 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za kmetijstvo in goz- 
darstvo je na seji, dne 3. 6. 1992, ob obravnavi problematike 
odkupa in presežka mleka, sprejel sklep, s katerim je podprl 
večino sklepov Upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije 
ter jih kot nujne ukrepe predlagal Vladi Republike Slovenije 
ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 
Ministrstvu za trgovino. Ti ukrepi so: 

1. Z ustrezno zaščitno politiko domače prireje preprečiti uvoz 
mleka in mlečnih izdelkov v Slovenijo« po nerealnih cenah. 
Prilive posebne uvozne dajatve je treba nameniti za zaščito 
domače proizvodnje in predelave. 

2. Država naj takoj odkupi in odplača vse zaloge zrelih sirov, 
mleka v prahu in masla ter jih plasira izven meja države. 

3. Zaradi prisotnosti cenovnih nesorazmerij in različnih 
denarnih tečajev, naj Vlada RS že uvedeno stimulacijo za 
izvoz mlečnih izdelkov na Hrvaško in v druge republike razširi 
še na sveže mleko in podaljša veljavnost te rešitve do konca 
leta 1992. Ta režim naj velja tudi za mleko, ki ga mlekarne 

dobavljajo beguncem iz drugih republik. 

4. Glede na spremenjene tržne tokove po osamosvojitvi Slove- 
nije in omejene možnosti plasmana mleka na zahodni evrop- 
ski trg je treba nemudoma izdelati novo strategijo pridelave in 
predelave mleka v spremenjenih pogojih trženja. 

5. Za večjo porabo mleka in izdelkov na domačem trgu je 
potrebna skupna koordinirana akcija (reklame, mediji, izobra- 
ževanje). 

6. Odbor se ne strinja s kontingentiranjem prireje mleka 
v Sloveniji. Če pa bo na podlagi nove strategije prireje, prede- 
lave in prometa mleka do tega le prišlo, mora država pri tem 
zagotoviti najmanj dva pogoja: 

a) obseg kontingentov mora biti rejcem znan najmanj eno leto 
pred uveljavitvijo, 

b) rejcem na hribovitem območju (pa tudi v ravnini) mora biti 
zagotovljen nadomestni dohodek za izpadlo prirejo mleka. 

POROČILO 
Odbora za delo, zaposlovanje in socialno politiko o posvetu o prehrani šolskih 
otrok 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za delo, zaposlovanje 
in socialno politiko je, dne 21. aprila 1992, pripravil posvet, ki 
je bil namenjen prehrani šolskih otrok. Posvet je odbor sklical 
na pobudo dr. Matjaža Kmecla, ki je na Skupščino Republike 
Slovenije naslovil opozorilo o neurejeni prehrani otrok, na 
pojave, ko starši odpovedujejo malice in kosila za otroke, ker 
plačila ne zmorejo več in se zavzemal za to, da Skupščina 
Republike Slovenije preko vladnih organov ali drugih vzvodov 
državne organizacije kar najhitreje zagotovi osnovno pre- 
hrano šolskih otrok. 

Odbor za delo, zaposlovanje in socialno politiko je na posvet 
povabil pedagoge in strokovnjake s področja šolske pre- 
hrane, zdravstvenega in socialnega varstva, predstavnike 
družbenih organizacij in društev, Univerzitenega inštituta za 
zdravstveno in socialno varstvo, zavoda za šolstvo RS ter 
pristojnih ministrstev in Vlade Republike Slovenije in 
poslance člane Odbora za delo, zaposlovanje in socialno 
politiko. Komisije za družino, Odbora za vzgojo in izobraževa- 
nje ter telesno kulturo, Komisije za žensko politiko ter Odbora 
za mladinska vprašanja. Posveta so se udeležili: Slavko 
Ambrus, Lidija Pišek, Vilma Irman, Slavko Gaber, Mirko 
Vaupotič, Blaženka Alič, Nevenka Bele Isak, Sonja Franko, 
Darja Lavtižar-Bebler, Tone Kramarič, Olga Drnovšek, Nada 
Brezovar, Nataša Bucik, Liana Kalčina-Srhoj, Sonja Dražič, 
Jadranka Volk-Železnik, Maja Vojnovič, Angelca Žerovnik, 
Marija Toplak, Andreja Trček, Jože Zupančič, Marta Hrovatin 
in Urška Arko. 

Namen posveta je bil ugotoviti stanje na področju šolske 
prehrane, ali je prehrana v osnovnih šolah primerno organizi- 
rana, kakšna je kvaliteta hrane in ali so malice in kosila 
učencu dostopna glede na ceno, ki jo morajo plačati za 
obrok. 

Po podatkih iz analize Zavoda za šolstvo in šport Republike 

Slovenije o prehrani v osnovnih šolah je na 327 šolah, ki so na 
vprašalnik odgovorile, skupaj 7450 učencev, ki v času, ko so 
v šoli, ne dobijo nobenega obroka. 

V razpravi je bilo opozorjeno na vrsto vzrokov, ki tako stanje 
pogojujejo. Eden pomembnejših je cena obroka, tako malice 
kot kosila. Na ceno obroka vpliva več faktorjev; med prvimi je 
visoka cena osnovnih živil nasploh, uvedba prometnega 
davka na živila in na storitve, kar je v letošnjem letu ceno 
samo zaradi davka na storitve zvišalo za 5%. K temu je treba 
prišteti še povišanje energije in komunalnih storitev in ne 
nazadnje tudi vedno težji socialnomaterialni položaj, družin 
nasploh brezposelnost enega ali obeh staršev in padec realne 
vrednosti osebnih dohodkov. 

V razpravi je bilo izraženo tudi obžalovanje, da pri sprejema- 
nju proračuna Republike Slovenije za tekoče leto, pobude 
nekaterih poslancev, da se za prehrano otrok in srednješolske 
mladine nameni del sredstev za subvencijo prehrane, niso 
dobile zadostne podpore. 

Opozorjeno je bilo, da je pomoči in olajšave za družine 
potrebno usmerjati direktno v družino, saj se večina družin 
zaveda svoje odgovrnosti za otroka in starši gledajo predvsem 
korist otroka tudi na lastno škodo. Le v nujnih primerih, ko 
otroci ne živijo v zdravem in njim prijaznem okolju in jih 
njihovi starši ali skrbniki zanemarjajo, je potrebna, kot je bilo 
opozorjeno v razpravi, intervencija družbe. V razvitem svetu 
prevladuje spoznanje, da ie nujno zagotoviti delno prerazpo- 
rejanje bremen družine, zato se uveljavlja univerzalni otroški 
dodatek. Tudi davčna politika je urejena tako, da se razbreme- 
nitve z naslova olajšav za družino usmerjajo direktno v dajatve 
družinam. Tako so ekonomsko slabše stoječe družine deležne 
večje pomoči. Analiza davčnega sistema pri nas je pokazala 
enake ugotovitve kot v svetu; da so davčne olajšave za dru- 
žine predvsem v korist ugodneje stoječih slojev in tako niso 
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povsem v skladu z namenom, ki ga želimo doseči, torej 
pomoč socialno šibkejšim družinam. 

Problem neurejene in nedostopne prehrane pa ni prisoten 
samo v osnovnih šolah, temveč se še v večji meri pojavlja 
v srednjih šolah. Za srednješolsko mladino v največ primerih 
za malice in kosita sploh ni poskrbljeno, prehrana pa je 
sestavni del zdravega načina življenja in odločujočega 
pomena za zdrav razvoj in rast otroka in mladine. 

V razpravi je bilo posebej opozorjeno na potrebo po raci- 
onalni organiziranosti t. i. šolskih kuhinj, ki bi pokrile potrebe 
na svojih območjih. Vodenje prehrane mora biti zaupano 
strokovno usposobljenemu delavcu. 

Razprava je opozorila tudi na zdravstvene vidike redne in 
urejene prehrane, na negativne kazalce v zdravstvenem sta- 
nju in razvoju otrok, opozorjeno je bilo na potrebo po odpira- 
nju mlečnih restavracij, kjer pa ne sme biti prostora za točenje 
in prodajo alkoholnih pijač. 

Težave nastopajo tudi pri nabavljanju hrane, saj po mnenju 
dela razpravljalcev predpisi ne dopuščajo nakupov za šolske 
kuhinje na privatnem trgu, kjer je možen cenejši nakup, neka- 
teri pa se te možnosti lahko poslužujejo. 

Na osnovi razprave in predloženega gradiva so bile na 
posvetu sprejete naslednje ugotovitve in predlogi: 

- Četudi družba ni bogata je vprašanje urejene, zdrave pre- 
hrane, dostopne za vse otroke pomembno družbeno razvojno 
vprašanje, ki ga ni moč potiskati na obrobje. Pri tem ne gre 
zgolj za vprašanje socialne pravičnosti, ampak za kvaliteto 
življenja in enakih možnosti otrok za zdrav razvoj in vstop 
v življenje. Vprašanje prehrane otrok in odraščajoče mladine 
je torej pomembno družbeno vprašanje in tesno vezano na 
družinsko politiko, ki je pri nas še nismo dovolj jasno izobliko- 
vali in sprejeli. 

- Tudi v Skupščini Republike Slovenije potrebujemo »otroški 
lobi«, ki bo otroku izbojeval prioriteto v družbi, ne samo 
v besedah in na papirju, temveč v dejanskem življenju, ko se 
odloča o sredstvih, ki so potrebna za zagotovitev pogojev za 
zdravo življenje otrok. 

- Ugotavlja se, da narašča število družin, v katerih tudi oba 
zaposlena starša ne zaslužita dovolj, da bi pokrila vse potrebe 
za enega otroka. 

- Ker je prehrana bistvenega pomena za zdravo rast in razvoj 
otrok in to brez dvoma že v najbolj zgodnji življenjski dobi, bi 
bilo potrebno proučiti možnost, da bi pediatri predpisovali na 
recept homogenizirano hrano za dojenčke v primerih, ki to 
narekujo socialnozdravstvene razmere družine. 

- Čeprav so možni, pa tudi prisotni različni pogledi, v glav- 
nem prevladuje mnenje, da je obveznost osnovne šole, da 
prehrano organizira za vse, ki jo potrebujejo in ki jo želijo. 
Potrebne so takšne sistemske rešitve, da bo obrok v šoli 
dostopen vsakemu otroku. Ob tem se večina mnenj nagiba 
k uveljavitvi univerzalnega otroškega dodatka, ki bo omogočil 
staršem plačilo subvencioniranega obroka. 

- sprejet je bil predlog, da se vzpodbudi Odbor za družbene 
dejavnosti pri Vladi Republike Slovenije, da prevzame vlogo 
koordinatorja in doseže medresorsko usklajevanje glede 
odprtih vprašanj, kako ustrezno organizirati prehrano v šolah, 
tako glede vsebine kot pa tudi časovne izvedbe dogovorjenih 
nalog. 

Potrebno bi bilo določiti strokovno skupino, ki bi pripravila 
ustrezno gradivo s predlogi rešitev, tako finančnih kot organi- 
zacijskih, o katerih bi stekla širša skupščinska razprava. 
Razprava naj poteka istočasno z razpravo o sprejemu zakona 
o družinskih dajatvah. Vprašanje urejene prehrane mora 
zajeti otroke vseh starosti, tako najmlajše kot tudi srednješol- 
sko mladino, ob upoštevanju vse specifičnosti populacije. 

MNENJE 
Odbora za delo, zaposlovanje in socialno politiko o gradivu o vlaganjih 
v študentske domove 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za delo, zaposlovanje 
in socialno politiko je na seji, dne 27. 5. 1992, obravnaval 
gradivo o vlaganjih v študentske domove v Republiki Slove- 
niji, ki ga je pripravil Sklad za gospodarjenje z nepremični- 
nami v Ministrstvu za šolstvo in šport in je del celovitega 
gradiva predloga programa investicij na področju šolstva in 
športa v Republiki Sloveniji za leto 1992. 

V razpravi je sodelovala predstavnica Ministrstva za šolstvo in 
šport in predstavnika študentov (študentska vlada v Ljub- 
ljani). 

Predstavnika študentov sta Odbor najprej seznanila s stanjem 
v študentskih domovih, potrebami in programom sanacije. 
Opozorila sta na izredno veliko prostorsko stisko v domovih, 
na dotrajanost le-teh, na neugodno strukturo cene in tudi na 
velik razkorak med potrebami in možnostmi za bivanje v štu- 
dentskih domovih. Samo v Ljubljani je 25.000 študentom na 
voljo le 5.000 ležišč. Dotrajanost kapacitet najbolj zgovorno 
potrjuje zaprtje stolpnice na Ilirski ulici v Ljubljani. Povpraše- 
vanje po stanovanjih v študentskih domovih izrazito narašča, 

saj so cene pri zasebnikih za veliko večino nesprejemljive. 
Študentje, ki stanujejo v študentskih domovih niso zadovoljni, 
da je v ceno bivanja vključena tudi amortizacija in stroški za 
zaposlene delavce (prevoz na delo, prehrana). V strukturi 
cene odpade na stanarino 64,7% ostalo pa so drugi stroški, za 
katere študentje menijo, da ne bi smeli bremeniti njih. Pogoji 
za pridobitev pravice do mesta v študentskem domu so vezani 
na »status« študenta in socialno ekonomski položaj. Zelo 
neugoden je položaj študentskih družin, ki bivajo v študent- 
skih domovih. 

V razpravi so se člani odbora zanimali tudi za stanje dijaških 
domov in njihove kapacitete ter zasedenost in izrazili mnenje, 
da bi bilo možno dobiti ležišča tudi v prostorih nekdanjih 
samskih domov z ustrezno preureditvijo, če niso več zasedeni 
tako, da bi vendar izrabili najbolj racionalne rešitve. 

V načelu so predloženo gradivo Vlaganje v študentske 
domove v Republiki Sloveniji podprli in priporočili Vladi 
Republike Slovenije, ki o njem še ni razpravljala, da to stori 
čim prej in po proučitvi tega sprejme najracionalnejšo vari- 
anto in čim hitreje omogoči rešitve. 
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POROČILO 
Odbora za zdravstvo o obravnavi problemov financiranja in poslovanja zdravstvenih 
zavodov 

Odbor za zdravstvo na ravni Skupščine Republike Slovenije je 
na seji, dne 3. 6. 1992, na pobudo članov Odbora razpravljal 
o problemih finaciranja in poslovanja zdravstvenih zavodov 
po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o uskladitvi 
plač delavcev v družbenih dejavnostih. 

Večina razpravljalcev je ocenila, da je bila 38% uskladitev plač 
zdravstvenih in drugih delavcev v družbenih dejavnostih upra- 
vičena in sprejeta z odobravanjem zaposlenih, vendar se 
glede na sedanji način financiranja zdravstvenih zavodov po 
opravljenih in obračunanih storitvah in strukturo porabe sred- 
stev (optimalno razmerje je 45:55 v korist OD) postavlja vpra- 
šanje v višini, ki bo omogočala izplačilo višjih osebnih dohod- 
kov in poravnavo materialnih stroškov. Materialni stroški se 
namreč niso valorizirali glede na dejansko rast. V aprilu so se 
v skladu z izhodišči za oblikovanje programov in njihovih cen 
povečali z indeksom 145 na osnovo iz marca letos, kar je 
daleč pod dejansko rastjo inflacije in pod indeksom, ki ga je 
predlagalo Ministrstvo za zdravstvo. Računi se ponovno 
poravnavajo v 60 do 120 dnenvem roku, za zamude pa plačuje 
zdravstveno visoke obresti. Ob tem je treba opozoriti, da tudi 
izgube iz prejšnjih obdobij še niso v celoti poravnane. Ob 
uskladitvi osebnih dohodkov so dobavitelji reagirali s pritiski 
na zdravstvene zavode za poravnavo dolgov in opozorili, da 
bodo dobave ustavili. 

Nesorazmerje med uskladitvijo osebnih dohodkov in zaosta- 
janjem uskladitve materialnih stroškov bo povzročilo 
neugodne spremembe v strukturi porabe sredstev, in sicer 
povečanje deleža osebnih dohodkov v primerjavi z material- 
nimi stroški. Podobna situacija je bila v lanskem letu, ko je to 
razmerje v nekaterih zdravstvenih zavodih znašalo 80:20 in je 
bilo zdravstveno pred bankrotom. 

S prispevno stopnjo se mora zagotavljati celovito financiranje 
zdravstvenega varstva in pokrivanje vseh ralno ovrednotenih 
elementov cene zdravstvenih storitev, tako osebnih dohod- 
kov, materialnih stroškov kot amoratizacije in investicij. 

Ob tem je bilo tudi opozorjeno, da hkrati z uskladitvijo sred- 

stev za osebne dohodke niso bila spremenjena razmerja pri 
upoštevanju posebnih pogojev dela, ki imajo glede na naravo 
dela v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih različen 
obseg. Že ob pripravi izhodišč za oblikovanje programov in 
njihovih cen je bilo predlagano, naj se v globalu za bolnišnice 
upoštevajo posebni pogoji dela v višini 22%, v izhodiščih pa je 
sprejeta višina 12,5%. 

Na podlagi razprave je odbor sprejel naslednje sklepe: 
1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije naj v sodelova- 
nju z Ministrstvom za zdravstvo, družino in socialno varstvo 
predloži za naslednjo sejo Odbora informacijo o poslovanju 
nekdanje Republiške uprave za zdravstveno varstvo in o raz- 
delitvi sredstev z& zdravstvo v letu 1991, v kateri naj konkretno 
navede tudi podatke o pokrivanju izgub iz leta 1990 in izkaza- 
nih izgubah za leto 1991. 

2. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije naj predloži 
Odboru informacijo o prilivih in razdelitvi sredstev za zdrav- 
stveno zavarovanje za obdobje od 1/3-1992 do 31/5-1992. 

3. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije naj v sodelova- 
nju z Ministrstvom za zdravstvo, družino in socialno varstvo 
seznani Odbor o predlogih za pokritje izgub iz leta 1991. 

4. Odbor predlaga Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slove- 
nije, Ministrstvu za zdravstvo, družino in socialno varstvo in 
Vladi Republike Slovenije, naj ponovno obravnavajo zaostaja- 
nje ravni materialnih stroškov zaradi prenizke uskladitve 
v mesecu aprilu in ob valorizaciji upoštevajo realno rast cen, 
sicer se bodo v zdravstvu ponovile težave iz leta 1991. Pri tem 
naj se upošteva tudi različna struktura cene glede na delež 
materialnih stroškov v posameznih družbenih dejavnostih. 
5. Odbor predlaga podpisnikom izhodišč za oblikovanje pro- 
gramov in njihovih cen v Republiki Sloveniji v letu 1992, naj 
čimprej začnejo postopek za revizijo izhodišč in pri tem upo- 
števajo predlog, naj se sočasno in tekoče valorizirajo vsi 
elementi vrednotenja zdravstvenih storitev oziroma progra- 
mov, tako da bodo zagotovljena sredstva za celotno poslova- 
nje izvajalcev. 

MNENJE 
Odbora za delo, zaposlovanje in socialno politiko o problematiki izplačevanja 
pokojnin in ostalih dajatev med republikami nekdanje Jugoslavije  

Odbor za delo, zaposlovanje in socialno politiko na ravni 
Skupščine Republike Slovenije je na seji, dne. 27. 5. 1992, 
obravnaval problematiko izplačevanja pokojnin in ostalih 
dajatev med republikami nekdanje SFRJ. Odbor je bil sezna- 
njen z vlogo Staneta Peternela (v imenu združenih upokojen- 
cev slovenske narodnosti s hrvaško pokojnino), pobudo 
Skupščine občine Ilirska Bistrica Družbenopolitičnemu zboru 
Skupščine Republike Slovenije ter poslanskimi vprašanji 
Cirila Kolešnika in Sonje Lokar, poslancev Družbenopolitič- 
nega zbora in Jožeta Arzenška, poslanca Zbora združenga 
dela, v zvezi s položajem upokojencev, ki prejemajo pokoj- 
nine iz Republike Hrvatske. Na seji so bili člani Odbora sezna- 
njeni tudi z informacijo Skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja Slovenije o problematiki izplačevanja 
pokojnin in ostalih dajatev med republikami nekdanje SFRJ. 

Seje so se na povabilo odbora udeležili tudi predstavniki 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pred- 
stavnik združenih upokojencev slovenske narodnosti s hrva- 
ško pokojnino in Koordinacijskega odbora organizacij in 
strank upokojencev. 

Predstavnik Ministrstva za delo je uvodoma pojasnil, da je 
informacija o izplačevanju pokojnin in ostalih dajatev med 
državami, ki so nastale na ozemlju nekdanje SFRJ, že predlo- 
žena v obravnavo Vladi Republike Slovenije, ki bo o njej 
razpravljala predvidoma na naslednji seji. 

Odbor je menil, da je treba zaradi neurejenih vprašanj izplače- 
vanja pokojnin med nekdanjimi republikami čimprej skleniti 
ustrezne meddržavne sporazume o nakazovanju pokojnin. . 
Osebam s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so pokojnino 
uveljavile v drugih republikah, izplačuje Skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja začasno akontacijo pokoj- 
nin v skladu z odlokom Izvršnega sveta od 1. 11 1991, pri 
čemer je po odloku upoštevano menjalno razmerje 1:1. Akon- 
tacije se valorizirajo enako kot pokojnine v Sloveniji. Z Repu- 
bliko Hrvatsko velja posebna ureditev, ker je plačilni promet 
med državama urejen, zato za upokojence, ki so pravico do 
pokojnine uveljavili v tej republiki, skupnost ni prevzela izpla- 
čevanja akontacij. Do aprila 1992 so bila nakazila iz Hrvatske 
realizirana po menjalnem razmerju 1 HRD = 1 SLTR, v aprilu 
pa je bil po devalvaciji uporabljen tečaj Banke Hrvatske 180 
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HRD = 100 SLT. Ker so se zaradi tega bistveno zmanjšale 
pokojnine hrvaških upokojencev, ki živijo v Sloveniji in je 
socialna varnost mnogih od njih že ogrožena, je odbor menil, 
da bi bilo treba čimprej sprejeti kratkoročno rešitev, ki bi 
ponovno vzpostavila vrednost njihovih pokojnin na raven 
pred devalvacijo hrvaške valute, in sicer z mesecem junijem. 
V razpravi so bile omenjene različne možnosti določitve 
posebnega dodatka, in sicer v višini razlike med zneskom, ki 
ga upokojenec prejema iz Republike Hrvatske po uradnem 
menjalniškem tečaju in zneskom, ki bi ga prejemal v primeru 
razmerja 1 HRD = 1 SLT oziroma v višini, ki bi se določila na 
podlagi razlike med zneskom najnižje pokojnine, ki bi jo glede 
na dopolnjeno pokojninsko dobo prejel po slovenskih predpi- 

sih in zneskom pokojnine iz Hrvatske. V razpravi je bilo 
poudarjeno, naj bi se sredstva za izplačilo teh razlik zagotav- 
ljala iz proračuna Republike Slovenije. 

Dolgoročno se je odbor zavzel za prevedbo teh pokojnin 
v skladu s slovenskimi predpisi in uveljavitev dvostranskih 
sporazumov po načelu recipročnosti v odnosih z državami na 
ozemlju nekdanje SFRJ, pri čemer je treba upoštevati, da 
Slovenija nakazuje pokojnine približno 18.085 upravičencem 
s stalnim prebivališčem v nekdanjih drugih republikah (od 
tega 8.511 v Hrvatski), pribižno 3.000 upravičencev s stalnim 
prebivališčem v Sloveniji pa naj bi prejemalo pokojnine iz 
drugih republik (od tega 2.094 iz Hrvatske). 

POROČILO 
Odbora za kulturo in varstvo kulturne dediščine k obravnavi materialnega položaja 
kulturnih dejavnosti v Republiki Sloveniji 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za kulturo in varstvo 
kulturne dediščine je na seji, dne 9. 6. 1992, obravnaval 
materialni položaj kulturnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. 
Gradivo je predložilo v obravnavo Ministrstvo za kulturo. 

Člani odbora so se seznanili z izredno kritično situacijo pri 
zagotavljanju sredstev izvajalcev v kulturi v letu 1992 ter 
z gibanjem sredstev v kulturi in za kulturo v obdobju 
1978-1992. 

Člani odbora so ocenili, da predloženo gradivo, ki je ilustri- 
rano tudi z ustreznimi podatki, dokazuje, da so se finančne 
razmere v kulturi izredno zaostrile. Odbor je že ves čas opo- 
zarjal na posledice spremenjenega sistema financiranja kul- 
turnih ustanov in kulturnih dejavnosti, ko se je večina nalog 
prenesla na republiški nivo, hkrati s tem prenosom pa se ni 
ustrezno povečal tudi obseg sredstev za kulturo. Zaradi 
zmanjšanega skupnega obsega sredstev, se materialni stroški 
v letu 1991 niso povečevali v skladu z rastjo cen; v letu 1992 
pa se je zaostril še problem zagotavljanja likvidnostnih sred- 
stev. Odbor ugotavlja, da pri zagotavljanju sredstev za posa- 

mezne kulturne dejavnosti v letu 1992 drastično upada obseg 
teh sredstev, kar zmanjšuje možnosti vodenja kulturne poli- 
tike. 

* 
Glede na spremenjeni način financiranja od leta 1990 dalje 
niso znana razmerja med občinskimi in republiškimi sredstvi 
za kulturo. Zato je bilo v razpravi predlagano naj Ministrstvo 
za kulturo do naslednje seje odbora pripravi ustrezen predlog 
rešitev, na osnovi katerih bi se lahko zbirali uradni statistični 
podatki, iz katerih bi bil razviden delež občinskih sredstev za 
kulturo. 

V zaključku razprave je odbor sklenil: 

da bi presegli kritično situacijo na področju financiranja 
kulturne sfere naj Vlada Republike SLovenije čimprej začne 
z likvidnostno in stroškovno sanacijo celotnega republi- 
škega kulturnega programa. Hkrati s tem pa tudi napotuje 
na odločitev o dodatnih virih in ukrepih za stabilnejše 
pogoje za delovanje kulturnih dejavnosti. 

POROČILO 
Odbora za kulturo in varstvo kulturne dediščine k obravnavi republiškega programa 
kulture za leto 1992 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za kulturo in varstvo 
kulturne dediščine je na seji, dne 9. 6. 1992, obravnaval 
republiški program kulture za leto 1992, ki ga je pripravil 
prejšnji minister, dr. Andrej Capuder ter se seznanil s strate- 
gijo, načeli in kriteriji za oblikovanje nacionalnega kulturnega 
programa, ki jih je predstavil minister za kulturo, Borut Šuklje. 

Borut Šuklje je uvodoma poudaril, da je sprejel republiški 
program kulture za leto 1992 kot že izvršeno dejstvo, do 
katerega pa je potrebno zavzeti kritično distanco. Za obliko- 
vanje novega programa namreč ni uresničljivih realnih pod- 
lag. Dejstvo je, da je že prepozno sprejetje tega programa 
povzročilo vrsto motenj pri izvajanju posameznih akcij. Na 
vsak način je potrebno prevzeti in nadaljevati z izvajanjem na 
podlagi programa pogodbeno sprejetih obveznosti ter poskr- 
beti, da ne bo prihajalo do nepotrebnih zastojev in ogrožanja 
izvajanja tistih predvidenih aktivnosti, ki so vezane na nepre- 
makljive roke. Na drugi strani pa je treba narediti takojšnjo 
selekcijo obveznosti po področjih, glede ne predvideno dina- 
miko izvajanja posameznih obveznosti ter v skladu z njo 
pripraviti mesečne plane teh obveznosti. 

Ministrstvo za kulturo je izdalo omenjeni program na podlagi 
4. člena Zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 
1992, kar ga obvezuje, da upošteva okvir kot ga določa 

posebni del za področje kulture. Pri tem programu gre torej 
za neko obliko načrtovanja, za delovno metodo, ki bo lahko 
uporabna delovna osnova tudi novemu ministru. 

Po razpravi je odbor oblikoval naslednje sklepe: 

1. Odbor za kulturo in varstvo kulturne dediščine podpira 
vodila in načela, ki jih je predložilo Ministrstvo za kulturo, za 
nujne posege v že oblikovan republiški program kulture za 
leto 1992. 

2. Odbor za kulturo in varstvo kulturne dediščine soglaša, 
da se posegi v vsebino programa izvajajo v skladu s 4. 
členom Zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 
1992 (Uradni list RS, št. 16/92) kot tudi v skladu z že podpisa- 
nimi pogodbami z izvajalci na področju kulture. 

3. Pri posegih v vsebino programa, ki jih bo izvršilo Ministr- 
stvo za kulturo, pa Odbor za kulturo in varstvo kulturne 
dediščine priporoča, da Ministrstvo za kulturo ponovno pre- 
tehta razmerja med posameznimi postavkami za leto 1992, 
ki po eni strani omogočajo varovanje kulturne dediščine in 
na drugi strani med postavkami, ki zagotavljajo živo umetni- 
ško in kulturno tvornost. 
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POBUDA 
Odbora za delo, zaposlovanje in socialno politiko o vlaganjih v zavode za varstvo in 
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju 

Odbor za delo, zaposlovanje in socialno politiko na ravni 
Skupščine Republike Slovenije je na seji, dne 27. 5. 1992, ob 
obravnavi vlaganj v študentske domove v Republiki Sloveniji, 
sprejel pobudo naj Vlada Republike Slovenije glede na 
potrebe po institucionalnem varstvu analizira prostorske 
možnosti in bivalne razmere v zavodih za varstvo in uspo- 
sabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju ter prouči možnost, da se tudi za vlaga- 
nja v te zavode deloma zagotovijo sredstva iz Stanovanj- 

skega sklada Republike Slovenije. Odbor je podprl predlog 
člana Odbora g. Štefana Kocipra, naj se v načelu enaka 
rešitev, kot jo predlaga Ministrstvo za šolstvo in šport, za 
vlaganja v študentske domove, upošteva tudi v primeru teh 
zavodov. 

Odbor bo s svojim predlogom seznanil Ministrstvo za zdrav- 
stvo, družino in socialno varstvo in Vlado Republike Slove- 
nije. 

. 
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VPRAŠANJA POSLANCEV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Kakšna bo usoda Zelencev? 

DARJA LAVTIŽAR BEBLER, poslanka v Družbenopolitičnem 
zboru, je na nadaljevanju 33. seje tega zbora, 18. 3. 1992, 
opozorila, da so prizadevanja za zavarovanje Zelencev 
stara že okoli 20 let. Lani je bil sprejet sklep, da se bodo 
Zelenci zakonsko zavarovali, zbori jeseniške skupščine pa 
so febraurja letos zavrnili osnutek odloka s katerim bi 
Zelenci z okolico postali naravni rezervat. 

Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora ji je odgovo- 
rilo: 

Na delegatsko vprašanje KAJ JE Z ZELENCI?, ki ga je posta- 
vila poslanka Darja Lavtižar-Bebler na 33. seji Družbenopoli- 
tičnega zbora, Skupščine R Slovenije, daje Ministrstvo za 
varstvo okolja in urejanje prostora naslednje pojasnilo: 
Zelenci so bili v dolgoročnem planu R Slovenije za obdobje 
od leta 1986 do leta 2000 (Ur. list SRSšt. 1/86,41/87 in 12/89 in 
Uradni list RS št. 36/90 prečiščeni kartografski del) predvideni 
za razglasitev naravnega rezervata. 

V istem dokumentu, je bil v poglavju Zasnova vodno gospo- 
darskih ureditev kot obvezno izhodišče za pripravo dolgoroč- 
nih in srednjeročnih planskih aktov tudi »vodni zbiralnik Ze- 
lenci.« 
V Odloku o spremembi dolgoročnega plana R Slovenije za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Ur. list. RS št. 27/91), je bilo 
obvezno izhodišče vodni zbiralnik Zelenci črtano, tako so bili 
izpolnjeni vsi pogoji za razglasitev naravnega rezervata Ze- 
lenci. 
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju je po 
naročilu občine Jesenice pripravil strokovne osnove za Osnu- 
tek odloka o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat, ki ga je 
SO Jesenice v skladu z 18. členom Zakona o varstvu kulturne 
in naravne dediščine (Ur. list SRS št. 11/81) predložila 
v sprejem. 

Poslanci skupščine občine Jesenice so na svoji 16. seji dne 
24. 02. 1992 zavrnili Osnutek odloka o razglasitvi Zelencev za 
naravni rezervat z utemeljitvijo, da je odlok pripravljen eno- 
stransko brez poprejšnih posvetovanj s kmetijsko stroko, saj 
lastnikom ne zagotavlja normalnega gospodarjenja in ne 
rešuje vprašanja odškodnine kmetom na ožjem območju. 

Občina Jesenice usklajuje in dopolnjuje Osnutek odloka 
o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat s pripombami svojih 
delegatov na razpravi. 
V kolikor odlok tudi po dopolnitvi in uskladitvi ne bi bil 
sprejet, mora Ministrstvo za kulturo v skladu z 21. členom 
Zakona o naravni in kulturni dediščini (Ur. list SRS št. 1/81) 
prevzeti pobudo za njegovo zavarovanje v kolikor smatra, da 
gre za naravno znamenitost velikega ali izjemnega pomena. 

Kako vrniti denar naročnikom, ki ga je NE Krško 
neupravičeno plačevala za uporabo stavbnega 
zemljišča? 

VANE GOŠNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
38. seji zbora, 13. 5. 1992, postavil dodatno vprašanje na 
odgovor Ministrstva za energetiko z dne 13. 4. 1992 glede 
plačevanja rente NE Krško občini Krško. Poslanec sprašuje, 
kako bo Vlada Republike Slovenije ukrepala zaradi doka- 
zane kršitve Zakona o stavbnih zemljiščih, zaradi katere je 
NE Krško občini Krško plačevala visoke zneske za uporabo 
stavbnega zemljišča. Vlado sprašuje, kako bo ta sredstva 

38 

¥ 

izterjala in jih vrnila tistim, ki so te nelegalne transakcije 
nevede financirali. 

Na to dodatno vprašanje Vlada Republike Slovenije odgovarja 
naslednje: 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku za oceno 
ustavnosti in zakonitosti določbe 17. b člena odloka Skupš- 
čine občine Krško o nadomestilu za uporabo stavbnih zem- 
ljišč v občini Krško (Ur. I. SRS, št. 17/87) na seji dne 13. 2.1992 
odločilo (odločba je objavljena v Ur. I. RS, št. 12/92), da se 
razveljavijo določbe odloka Skupščine občine Krško o nado- 
mestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Krško (Skupš- 
činski Dolenjski list, št. 3/86, Ur. I. SRS, št. 1/87, 17/87, 43/87, 
21/89). V obrazložitvi navedene odločbe je pojasnjeno, zakaj 
se je Ustavno sodišče odločilo za razveljavitev in ne odpravo 
odloka. Po določbi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo 
ustave ustavno sodišče deluje po tej ustavi, glede pravnih 
posledic odločbe Ustavnega sodišča, ki z ustavo niso urejene, 
pa do sprejema zakona o ustavnem sodišču smiselno uporab- 
lja dosedanje ustavne in zakonske določbe. Ustavno sodišče 
je izpodbijani odlok razveljavilo na podlagi 161. člena ustave, 
ki sodišču omogoča, da izpodbijani predpis razveljavi ali 
odpravi. Pri odločitvi je Ustavno sodišče upoštevalo določbo 
23. člena Zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem Repu- 
blike Slovenije (Ur. I. SRS, št. 39/74 in 28/76), zlasti okoliščine, 
pomembne za ekonomsko, socialno in pravno varnost upo- 
rabnikov sredstev, ki jih je občina Krško od leta 1987 zbrala na 
podlagi izpodbijane določbe. Razveljavitev odloka učinkuje 
od dneva odločbe. V tem primeru ni mogoče uporabiti določb 
415. člena prejšnje ustave. 

Iz navedenega je razvidno, da pravne posledice odločbe 
Ustavnega sodišča učinkujejo od neva objave odločbe, zato 
Vlada Republike Slovenije ne more ukrepati drugače, kot da 
spoštuje odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije. 

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

Kaj se dogaja s tolarji? 

VANE GOŠNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 22. 
aprila letos, republiško vlado vprašal: 

1. Ali se je masa tolarjev v obtoku v zadnjih tednih resnično 
povečala? 

2. Če se je masa resnično povečala, ali je to mogoče pripi- 
sati ukinitvi zakona o plačah? 

3. Kakšno je bilo gibanje plač v državi po ukinitvi zakona 
o plačah? 

Dobil je naslednji odgovor: 

Po določbah 2. člena Zakona o bankah in hranilnicah (Uradni 
list RS, št. 1/91) Banka Slovenije skrbi za stabilnost valute in 
splošno likvidnost plačevanja v državi in do tujine. Prva alinea 
5. člena določa, da Banka Slovenije uravnava količino denarja 
v obtoku. Pri uresničevanju nalog in pooblastil po tem in 
drugih zakonih je Banka Slovenije samostojna. Glede na to da 
odgovor na postavljeno vprašanje spada v pristojnost Banke 
Slovenije, smo od nje zahtevali tudi odgovor, ki vam ga 
v celoti sporočamo: 

»V zadnjih dveh mesecih, to je od 29/2-1992 do 29/4-1992, se 
je primarni denar (gotovina v obtoku žiro račun in blagajna 
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bank, depoziti pri Banki Slovenije) povečal za manj kot 2% (za 
388 milijonov tolarjev). Gotovina v obtoku se je v teh dveh 
mesecih povečala za 11,1 milijarde tolarjev na 11,7 milijarde 
tolarjev, to je za 0,6 milijarde tolarjev ali za 5,4%, ob sočasni 
rasti drobnoprodajnih cen v marcu za 11,5% in v aprilu za 
5,1%. 

Konec aprila in v začetku maja se je gotovina sicer povečala 
še za 1,6% milijarde tolarjev, kar je sicer običajni pojav pred 
prazniki, vendar skupnega primarnega denarja ta rast ni pove- 
čala, ker so se sočasno zmanjšala sredstva na žiroračunih 
bank. 

Banka Slovenije je sicer natisnila v aprilu dodatne tolarske 
bankovce, predvsem zaradi neustrezne apoenske strukture in 
le v apoenih z najvišjo nominalno vrednostjo zaradi povpraše- 
vanja prebivalcev po tolarskih bankovcih z višjo vrednostjo. 
Vendar zaradi tega ni prišla v obtok večja masa tolarjev, le 
struktura v obtoku danega denarja se je spremenila v korist 
bankovcev z višjo vrednostjo.« 

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

O vlogi SDK ter o anketi VARIANTE o tej službi 

JANKO HALB, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
seji zbora, 8. aprila letos, pristojnim vladnim resorjem zasta- 
vil naslednja vprašanja o vlogi SDK in o anketi firme Vari- 
anta o vlogi, nalogah in reorganizaciji SDK v Republiki 
Sloveniji. 

Služba družbenega knjigovodstva mu odgovarja: 

V zvezi z vprašanji v zadevnem poslanskem vprašanju, ki 
glasijo: 

- ima Ministrstvo za finance jasno stališče, kaj z SDK; 
- je pripravljeno strokovno gradivo za obravnavo na pristoj- 
nem skupščinskem odboru; 
- obstaja medsebojno vzročno-posledična povezava med 
statusom družbene lastnine in SDK; 
- ali SDK izvaja zakonske naloge za preprečevanje zlorab in 
deviacij na družbeni lastnini; 
- komu in na kakšen način je SDK dolžna poročati o svojih 
ugotovitvah; 
- ali lahko lokalna občinska skupščina zahteva poročilo 
(pisno) in ustno poročanje šefa lokalne SDK o konkretnem 
primeru (suma) zlorab družbene lastnine in škodljivih odloči- 
tev v posameznih podjetjih; 
- kaj mora SDK preverjati, predno blokira na osnovi vloženih 
akceptnih nalogov s strani upnikov žiro račun pravni osebi; 
- prosil bi tudi končno poročilo izvajalca zgoraj omenjene 
ankete in poročilo, kaj je z odgovori doseženo in komu bo 
anonimna anketa koristila. 

SDK v Republiki Sloveniji sporoča naslednje: 

1. SDK opravlja naloge v skladu z veljavnimi predpisi in je za 
svoje delo odgovorna Skupščini Republike Slovenije. 
V poročilu o delu SDK v Republiki Slovenije za leto 1991, ki ga 
je sprejel Svet Službe družbenega knjigovodstva v Republiki 
Sloveniji 27. 2. 1992, so navedene vse naloge SDK, njihovo 
izvajanje v letu 1991 ter aktivnosti, ki jih je SDK opravila, da bi 
naloge svoje naloge v danih družbenoekonomskih razmerah 
opravila čim bolj uspešno. Omenjeno poročilo smo Skupščini 
Republike Slovenije že poslali v obravnavo, prilagamo ga tudi 
k odgovoru na delegatsko vprašanje. Iz poročila lahko dobi 
delegat neposredno in posredno odgovore na pretežni del 
zastavljenih vprašanj. 

2. Z aktivnostmi potrebnimi za strokovno in usklajeno preo- 
blikovanje vseh nalog, do danes poverljenih SDK, Služba 
nadaljuje tudi v letu 1992 v skladu s sklepi Skupščine Repu- 
blike Slovenije, ki jih je ta sprejela ob obravnavi zakona 

o davčni službi (Poročevalec Skupščine Republike Slovenije 
Letnik XVII, št. 27). . 
Po mnenju strokovnjakov SDK kot tudi zunanjih strokovnja- 
kov mora preoblikovanje sedanjih nalog SDK zagotoviti 
1. vzpostavitev enotne uprave za nadziranje vseh javnih pri- 
hodkov v okviru Ministrstva za finance; 
2. vzpostavitev javne revizije za nadziranje vseh porabnikov 
javnih prihodkov in državnega kapitala v Računskem sodišču 
kot neodvisni instituciji podrejeni Skupščini Republike Slove- 
nije (150. člen Ustave Republike Slovenije); 
3. delovanje podjetij za revidiranje letnih računovodskih izka- 
zov podjetij bank zavarovalnic in drugih družb v skladu z med- 
narodnimi revizijskimi in računovodskimi standardi; 
4. novo vsebino in organizacijo družbenega statističnega 
informacijskega sistema; 
5. ohranitev prednosti in učinkovitosti v izvajanju plačilnega 
prometa v državi in zagotoviti njegov najsodobnejši razvoj. 
Ena od komponent uspešne preobrazbe Službe družbenega 
knjigovodstva Republike Slovenije pa je vzpostavitev kvalitet- 
nih komunikacij tako z internimi kot z eksternimi javnostmi. 
Kvalitetna interna komunikacija pomeni hitrejšo, učinkovi- 
tejšo in doslednejšo prilagoditev Službe družbenega knjigo- 
vostva novim pogojem delovanja, intenzivnejša in kvalitet- 
nejša eksterna komunikacija pa oblikovanje takšnega okolja, 
ki bi dopuščalo maksimalno uveljavitev in izbrabljanje poten- 
cialov službe. 

Da pa bi se izboljšale vse te komponente odnosov z javnostmi, 
je treba najprej izdelati posnetek obstoječega stanja. Tudi pri 
nas se namreč uveljavlja praksa, da se oceni odmev pomemb- 
nejših organizacijskih in poslovnih odločitev v različnih javno- 
stih. 

Posebno mesto v takih raziskavah zavzemajo ankete med 
poznavalci problematike oziroma predstavniki t. i. ekspertnih 
javnosti. V ta namen je generalni direktor Službe družbenega 
knjigovodstva izbral podjetje Varianta, p. o. iz Ljubljane za 
izvedbo raziskave tako med internimi kot med eksternimi 
javnostmi. 

Za raziskavo eksternih javnosti so bili prejemniki anketnega 
lista ljudje,ki delajo v množičnih medijih kot tudi tisti, ki delajo 
v gospodarstvu, pa tudi znanstveni delavci in »specialisti« iz 
slovenskih političnih strank. 

Strokovno javnost so v vzorcu zastopali strokovnjaki z aka- 
demske sfere in eksperti iz slovenskih medijev. Politično 
javnost so zastopali strankarski izvedenci za finančna vpraša- 
nja in vprašanja ekonomske politike, pri tem je bil izbor 
omejen zgolj na parlamentarne stranke, ter člane Skupščin- 
skega odbora za kreditno-monetarni sistem in politiko. 

Poslovno javnost so zastopali kompetentni strokovnjaki 
Gospodarske zbornice Slovenije in Inštituta za ekonomska 
raziskovanja Ljubljana, ter direktorji nekaterih podjetij. V vzo- 
rec raziskave eksternih javnosti je bilo zajetih 84 posamezni- 
kov, članov zgoraj naštetih institucij oziroma podjetij. 

Vzorčenje pri raziskavi internih javnosti pa je zajelo 1000 
naključno izbranih sogovornikov med zaposlenimi v Službi 
družbenega knjigovodstva Republike Slovenije. 

O ugotovitvah raziskave bo podjetje Varianta poročalo vod- 
stvu SDK konec meseca maja 1992. 

3. SDK opravlja plačilni promet v državi, kontroliranje, inšpici- 
ranje, revidiranje in informiranje za vse pravne osebe ne glede 
na lastnino. Posebnosti v izvajanju teh nalog in njihova med- 
sebojna povezanost (razen revidiranja) v primerjavi z izvaja- 
njem teh nalog v razvitih tržnih gospodarstvih izhajajo prav iz 
družbene lastnine kot trenutno še prevladujoče oblike last- 
nine pri nas. Zato torej obstaja medsebojna vzročno-posle- 
dična povezava med statusom družbene lastnine in nalogami 
SDK. 

4. SDK tudi v letu 1992 v skladu v svojimi pristojnostmi nadzira 
preoblikovanje družbenih podjetij v mešana podjetja po 
Zakonu o podjetjih in Zakonu o družbenem kapitalu. O svojih 
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ugotovitvah tako kot v letu 1991 obvešča Komisijo za celovito 
proučitev okoliščin, posledic in pojavov oškodovanja družbe- 
nega premoženja Skupščine Republike Slovenije, Vlada 
Republike Slovenije, Družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja Republike in številne druge pristojne organe in organi- 
zacije. Prilagamo zadnjo informacijo o modelih preoblikova- 
nja družbene lastnine in reorganizaciji podjetij, z dne 7. 4. 
1992 št. 299-8-lll/MN, v kateri je Služba ponovno opozorila na 
predpise, ki omogočajo lastninjenje, v javnosti poimenovano 
»divja privatizacija«. Zal tudi na to SDK ni prejela nobenega 
odgovora ali pobude za ukrepanje. 

5. SDK ob ugotovitvah v kontrolnih in inšpekcijskih pregledih 
postopa v skladu s pooblastili, ki jih ima v Zakonu o Službi 
družbenega knjigovodstva (izdaja odločbe za odpravo nepra- 
vilnosti in nezakonitosti, vlaga prijave za gospodarske prekr- 
ške in prestopke, kazniva dejanja ter o ugotovitvah informira 
poslovodje organa upravljanja nadzornega organa, sindikata 
in vse stranke v kontrolnem postopku). 

Služba je dolžna o opažanjih in pojavih v razvoju družbeno- 
ekonomskih odnosov, ki jih zapazi pri opravljanju del in nalog 
s svojega delovnega področja obveščati tudi družbenopoli- 
tične skupnosti (15. člen Zakona o SDK). 

Skupščina občine ali njena vlada lahko da zahtevek za pre- 
gled zakonitosti razpolaganja in poslovanja z družbenimi 
sredstvi. V takem primeru pristojna podružnica SDK o ugoto- 
vitvah po končanem kontrolnem postopku tudi poroča pri- 
stojnemu naročniku pregleda. 

Vodja organizacijske enote SDK je za svoje delo odgovoren 
Generalnemu direktorju SDK v Republiki Sloveniji, le-ta pa 
Skupščini Republike Slovenije. 

6. SDK blokira žiro račun pravne osebe - dolžnika na podlagi 
prejetih akceptnih nalogov upnika v skladu z določili 14. in 17. 
člena Zakona o finančnem poslovanju. 

SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
CENTRALA LJUBLJANA 

DRUŽBENEMU PRAVOBRANILCU SAMOUPRAVLJANJA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZADEVA: Odobravanje kreditov fizičnim osebam 

Pojav odobravanja kreditov fizičnim osebam po obrestni meri, 
ki je nižja od stopnje porasta cen, smo v Službi družbenega 
knjigovodstva opazili predvsem v zvezi z nadziranjem lastni- 
njenja in reorganizacije pravnih oseb. 

Pravno podlago odobravanju takšnih kreditov nudijo določila 
zakona o finančnem poslovanju (Ur. I. SFRJ, št. 10/89, 26/89, 
35/89, 58/89, 79/89 in 61/90 ter Ur. I. RS, št. 42/90 in 4/91). 
Mislimo predvsem na 5, 7. a in 8. člen omenjenega zakona, ki 
določajo, da pravna oseba lahko odobrava kredite bankam, 
drugim pravnim osebam in občanom. Način in pogoje prido- 
bivanja in zbiranja sredstev ter odobravanja kreditev pa določi 
pravna oseba s splošnim aktom in s pogodbo. 

Pravna oseba torej lahko v skladu z zakonom o finančnem 
poslovanju odobri kredite občanom - to je svojim zaposlenim 
delavcem, ali delavcem pri drugih pravnih osebah, ti pa s tako 
pridobljenim kreditom kupijo vrednostne papirje ali kupijo 
osnovna sredstva podjetja, ki jih nato kot svoj vložek vložijo 
v novo ustanovljeno podjetje. 

Kadar so krediti odobreni po nižjih obrestnih merah kot je 
porast cen oziroma revalorizacija, to pomeni zmanjševanje 
družbenega kapitala. O posrednem zmanjševanju družbe- 
nega kapitala pa govorimo tudi tedaj, ko je kredit zaposlenim 
odobren po nižji realni obrestni meri od tiste, ki jo sicer 
podjetje lahko doseže s finančnimi naložbami oziroma ko je 
obrestna mera nižja od povprečne stopnje donosnosti traj- 
nega kapitala podjetja. 

Menimo, da je odobravanje takšnih kreditov legaliziral tudi 
zakon o davku od dobička pravnih oseb (Ur. I. RS, št. 48/90, 3/ 
91 in 32/91), ki v 14. členu določa, da mora davčni zavezanec 
(dajalec kredita), če je dal zaposlenim delavcem, lastnikom ali 
povezanim osebam posojilo brez obresti ali z obrestmi, ki so 
nižje od eskontne stopnje Banke Slovenije, povečati davčno 
osnovo za razliko med eskontno stopnjo Banke Slovenije in 
obrestmi, ki jih je obračunal za dane kredite. Trenutna višina 
eskontne mere Banke Slovenije je 25% letno, revalorizacijska 
obrestna mera, ki velja v mesecu februarju, pa znaša 241% 
letno. Če torej podjetje odobri kredit po obrestni meri, ki je 
enaka ali večja od eskontne stopnje Banke Slovenije in 
manjša od revalorizacijske obrestne mere, ki edina ohranja 
realno vrednost premoženja, tudi po zakonu o davku od 
dobička pravnih oseb za to dejanje ni dolžno plačati večjega 
davka od dobička, kar z vidika zaščite družbene lastnine 
vsekakor ni pravilno. 
14. a člen zakona o dohodnini (Ur. I. RS, 48/90 in 34/91) prav 
tako predvideva možnost odobravanja kreditov po obrestni 
meri, ki je nižja od revalorizacijske obrestne mere. Določa, da 
se šteje v osnovo za dohodnino tudi razlika med revalorizacij- 
skimi obrestmi in obrestmi, ki jih je delodajalec obračunal od 
posojila, danega delavcu. Na ta način so torej kreditojemalci, 
z višjimi davčnimi obremenitvami destimulirani najemati 
takšne kredite, čeprav je potrebno narediti še primerjavo, ali 
je dohodnina iz tega naslova res višja od koristi od kreditov 
z nižjo obrestno mero od revalorizacijske. 

Sedaj veljavna zakonodaja »zavestno« omogoča zmanjšanje 
družbenega kapitala samo na osnovi 1 .d člena zakona o druž- 
benem kapitalu (Ur. I. SFRJ, št. 84/89, 46/90 ter Ur. I. RS, št. 37/ 
90) za znesek popustov za interne delnice. 

Problem je pravzaprav pereč zato, ker se to dogaja v družbe- 
nih podjetjih, ki jih še vedno upravljajo delavci. Ti isti delavci 
pa tudi sklepajo o dodelitvi kreditov delavcem - torej dodeli- 
tvi kreditov samim sebi. Vprašanje, ali se delavec v tem pri- 
meru upravičeno šteje za občana. 

Zato je Služba družbenega knjigovodstva o teh pojavih obve- 
stila Skupščino Republike Slovenije in Izvršni svet Republike 
Slovenije in predlagala uvedbo moratorija na zgoraj ome- 
njene člene (v prilogi). 

Ker v kratkem času ni pričakovati zakona o lastninjenju druž- 
benega kapitala, menimo, da bi uvedba omenjenega morato- 
rija lahko zaščitila neupravičeno prilaščanje družbene last- 
nine. 

Priloga: predlog za moratorij 

ZADEVA: Predlog za moratorij na izvajanje določenih za- 
konov 
V skladu s 15. členom zakona o službi družbenega knjigovod- 
stva (Ur. list SFRJ, št. 70/83... 20/91 ter Ur. I. RS 48/91) 
obvešča služba pristojne institucije o pojavih v zvezi z lastni- \ 
njenjem in reorganizacijami pravnih oseb in podaja pobudo 
za sprejetje določenih ukrepov. 

Pri nadzoru lastninjenja in reorganizacij pravnih oseb po 
zveznem zakonu o družbenem kapitalu (Ur. list SFRJ, št. 84/ 
89, 46/90 ter Ur. list RS, št. 37/90) in zakonu o podjetjih (Ur. list 
SFRJ, 77/88,... 61/90 ter Ur. list RS, št. 37/90 in 42/90) opaža 
služba številne pojave, ki jih z inšpekcijskimi postopki ni 
mogoče odpraviti, ker je zakonodaja nedorečena in nepre- 
cizna in zaradi tega omogoča najrazličnejše oblike lastninje- 
nja in reorganizacij. Na številne pojavne oblike je služba že 
opozorila v dveh informacijah. Zaradi skorajšnje razprave 
v skupščini o sprejemu lastninskega paketa zakonov, pa se 
pojavljajo še nove oblike lastninjenja in reorganizacij, ki jih 
omogočajo tudi določbe 5., 7a. in 8. člena zakona o finanč- 
nem poslovanju (Ur. list SFRJ, št. 10/89... 61/90 ter Ur. list RS, 
št. 42/90 in 4/91) ter določba 145. b člena zakona o podjetjih. 

Pravna oseba v skladu z zakonom o finančnem poslovanju 
odobri kredite svojim zaposlenim delavcem ali delavcem, 
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zaposlenim pri drugih pravnih osebah, ti pa s tako dobljenim 
kreditom vplačajo vrednostne papirje, ki jih pravna oseba 
izdaja v skladu z zakonom. Na tak način se podjetje v bistvu 
»dokapitalizira« s svojimi lastnimi sredstvi. Podobno velja 
tudi za primere, ko podjetje da kredite oziroma depozite 
banki, ki na tej podlagi odobri kredite delavcem tega podjetja. 

Na podlagi 145. b člena zakona o podjetjih, podjetje z reorga- 
nizacijo razdeli svoje premoženje in kapital tako, da v drugo 
podjetje izloči neproduktivna sredstva in v ustreznem delu 
tudi obveznosti do virov sredstev. V osnovnem podjetju pa 
ostane produktivni kapital in se začenja lastninjenje le-tega. 

Zaradi navedenih pojavov služba predlaga Skupščini Repu- 
blike Slovenije in Izvršnemu svetu, da sprejmeta moratorij na 
izvajanje zakona o družbenem kapitalu in ustreznih določb 
zakona o finančnem poslovanju ter zakona o podjetjih do 
sprejema nove lastninske zakonodaje. Menimo, da bi sprejem 
takega moratorija pospešil tudi sprejem nove lastninske zako- 
nodaje. 

SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
CENTRALA LJUBLJANA 
Sektor za nadzor 

SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE 
KOMISIJA ZA CELOVITO PROUČITEV 
OKOLIŠČIN, POSLEDIC IN POJAVOV 
OŠKODOVANJA DRUŽBENEGA PREMOŽENJA 

ZADEVA: Modeli preoblikovanja družbene lastnine in reor- 
ganizacije podjetij 

Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Cen- 
trala Ljubljana vam je v letu 1991 trikrat posredovala informa- 
cije o preoblikovanju družbene lastnine in o reorganizacijah 
podjetij ter vas seznanila z nepravilnostmi, ki se pri tem 
pojavljajo. Z inšpekcijskimi pregledi Služba nadaljuje tudi 
v letu 1992, saj še do danes ni bil sprejet zakon o privatizaciji, 
tako imenovana »divja privatizacija« pa se še vedno nadaljuje. 

Nepravilnosti, ki se pojavljajo v zvezi s privatizacijo in povzro- 
čajo zmanjševanje vrednosti družbenega kapitala, naj bi vsaj 
delno omejil sklep Ustavnega sodišča Republike Slovenije 
z dne 28. 11. 1991, da: 

1. samo začne postopek za oceno ustavnosti drugega 
odstavka 145. b člena zakona o podjetjih (Ur. I. SFRJ, št. 77/ 
88, 40/89, 46/90 in 61/90) in 

2. se do sprejetja končne odločitve zadrži izvajanje posamez- 
nih aktov in dejanj, sprejetih oziroma začetih na podlagi 
drugega odstavka 145. b člena zakona o podjetjih. 

Po 145. b členu omenjenega zakona se del premoženja 
podjetja lahko razdeli med dve ali več podjetij. Dovoljuje celo 
brezplačen prenos kapitala podjetja na drugo podjetje brez 
pravice upravljanja tega podjetja. Izključeni niso niti prenosi 
iz družbene v zasebno lastnino. 

Dopolnjena je bila uredba o vpisu podjetij in drugih pravnih 
oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v sodni register 
(Ur. I. RS, št. 20/91). Ta uredba določa, da se mora ob priglasi- 
tvi delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo in hol- 
ding podjetja za vpis v sodni register, predložiti tudi soglasje 
Agencije Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturira- 
nja podjetij, seveda če je ustanovitelj pravna oseba v družbeni 
lastnini ali pravna oseba v mešani lastnini z deležem sredstev 
v družbeni lastnini. Prav tako je potrebno predložiti omenjeno 
soglasje tudi pri priglasitvi statusne spremembe podjetja 
v družbeni lastnini v podjetje v mešani lastnini. 

Še vedno pa veljajo nekatera zakonska določila, ki omogo- 
čajo lastninjenje v škodo družbenega kapitala. 

1. V skladu s 7. a in 8. členom Zakona o finančnem poslovanju 
(Ur. I. SFRJ, št. 10/89, 26/89, 35/89, 58/89, 79/89, 87/89, 61/90 

ter Ur. I. RS, št. 42/90, 4/91) pravna oseba lahko odobrava 
kredite tudi občanom. Pogoje za odobrene kredite določi 
s splošnim aktom ali s pogodbo, ki pa niso vedno v korist 
družbenega kapitala. 

2. 75. člen Zakona o računovodstvu (Ur. I. SFRJ, št. 12/89, 35/ 
88, 3/90, 42/90 in 61/90 ter Ur. I. RS, št. 42/90), ki opredeljuje 
razporeditev rezultata, ne določa razporeditev dobička na 
posamezne vrste trajnega kapitala v enakem razmerju kot je 
bil kapital udeležen pri ustvarjanju tega dobička. 

V nadaljevanju bomo predstavili še nekaj modelov preobliko- 
vanja podjetij, ki smo jih ugotovili na podlagi inšpekcijskih 
pregledov pri posameznih pravnih osebah. 

Model I 

Družbeno podjetje ustanovi dve družbi z omejeno odgovor- 
nostjo v mešani lastnini, ki sta registrirani za opravljanje 
enakih dejavnosti kot ustanoviteljica - le z manjšimi dopolni- 
tvami. Matično podjetje sodeluje pri usatnovitvi obeh družb 
z 49% ustanovitvenega kapitala, ki je bil nakazan na žiro 
račun novoustanovljenih družb. 51% ustanovitvenega kapi- 
tala predstavljajo vloge večjega števila fizičnih oseb. Delavci, 
ki preidejo iz matičnega podjetja v novi družbi, so v matičnem 
podjetju prikazani kot trajni tehnološki presežek. V novousta- 
novljeni družbi preidejo z vsemi pridobljenimi pravicami, ki so 
jih uživali v matičnem podjetju. 

Že po 10 dneh samostojnega poslovanja družb se na sejah 
upravnega odbora obeh družb (obe družbi sta ustanovljeni 
istega dne) z matičnim podjetjem podpišeta pogodbi za dol- 
goročni (4 oz. 5 let) kredit za obratna sredstva v višini, ki 
presega ustanovni delež podjetja. Eni od družb je odobren še 
dodatni kredit za obratna sredstva. 

Za obe družbi je podan tudi predlog za podpis pogodbe 
z matičnim podjetjem o najemu poslovnih prostorov, opreme 
in motornih vozil. Razvidno je, da gre za ustanovitev dveh 
podjetij, ki s svojo dejavnostjo konkurirata matičnemu po- 
djetju. 

Model II 

Družbena pravna oseba z vlogo 2.000,00 SLT na podlagi 
sklepa delavskega sveta ustanovi novo družbeno podjetje. 
S takoimenovano »Pogodbo o prevzemu izpolnitve« se na 
družbeno podjetje brezplačno in v trajno last prenesejo zem- 
ljišča, objekti, oprema in ostanek poslovnega sklada po 
pokritju izgube ter rezervni sklad. 

Pokrivanje izgube z odpisom v breme trajnega kapitala ozi- 
roma z zmanjšanjem trajnega kapitala po zakonu o finančnem 
poslovanju ni možno. Brezplačen prenos poslovnega sklada 
na drugo podjetje je omogočal 3. odstavek 145. b člena 
Zakona o podjetjih. 

S »Pogodbo o prevzemu izpolnitve« se je novo podjetje tudi 
zavezalo, da bo obveznosti ustanovitelja do upnikov, 
v soglasju z upniki pokrilo ali pa konvertiralo v kapitalske 
deleže. 

Delavci ostanejo na plačilni listi pri ustanoviteljici, čeprav 
opravljajo dela za novoustanovljeno podjetje. Tudi ostali 
materialni stroški delavcev bremenijo ustanoviteljico. Ustano- 
viteljica torej pokriva stroške, prihodki se izkazujejo v novou- 
stanovljenem podjetju, kar privede do stečaja ustanoviteljice. 
Z dnem uvedbe stečaja delavcem preneha delovno razmerje 
pri ustanoviteljici. Delavcem so izplačana denarna nadome- 
stila za brezposelnost v enkratnem znesku, ki ga delavci kot 
lastniški vložek vložijo v novo podjetje in s tem postanejo 
večinski lastniki novoustanovljenega podjetja. Njihov lastnin- 
ski delež se je še toliko bolj povečal zaradi pokrivanja izgube 
v breme poslovnega sklada, kar smo že navedli. 

Model III 

Družbeno podjetje ustanovi novo pravno osebo - delniško 
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družbo, v kateri so delničarji direktor ustanoviteljice, direk- 
torji in vodje delovnih enot, ki preidejo v delniško družbo, ter 
direktorji pomembnejših služb (plansko analitske, kadrovsko 
pravne in finačno računovodske) ustanoviteljice. Iz nepodpi- 
sanih pogodb, ki so bile predložene kontroli, je razvidno, da 
se družbi zagotovi poslovanje tako, da se ji da v dolgoročni 
najem poslovne prostore s predkupno pravico na teh prosto- 
rih. Za ohranitev in povečanje obsega poslovanja ter za zago- 
tovitev socialne varnosti zagotovi ustanoviteljica dolgoročno 
posojilo za obratna sredstva, za prevzete obveznosti pa se ji 
zagotovi kratkoročne kredite. Prav tako je delniška družba 
odkupila zaloge materiala od ustanoviteljice po nerevalorizi- 
rani vrednosti. 
Delničarji v opisanem modelu so samo vodilni delavci ustano- 
viteljice delniške družbe. S pogodbo o ureditvi medsebojnih 
odnosov dogovorijo pogoje, ki delniški družbi zagotavljajo 
uspešno poslovanje brez večjih rizikov. 

V primeru, da spremenjena lastninska zakonodaja delniški 
družbi ne bi dovoljevala opravljanja dejavnosti, vse pogodbe 
prenehajo veljati, delavcem se pa zagotovi delo in socialna 
varnost v matičnem podjetju oziroma ustanoviteljici. Torej d. 
d. ne prevzema nobenega rizika. 

Iz kontrolnih pregledov se ugotavlja tudi naslednje: 

- novoustanovljene družbe v poslovnih knjigah izkazujejo 
nižji nominirani kapital kakor izhaja iz njihovih registracij na 
sodišču, ker je registracija družb opravljena pred dokončno 
delitveno bilanco, 

- kot ustanovna vloga v mešano podjetje se pojavlja investi- 
cija, ki v času podpisovanja pogodbe o ustanovitvi družbe še 
ni prijavljena in vodena kot investicija, 

- iz matičnega podjetja se ustanovi več družb, na katere se 
prenesejo produktivna osnovna sredstva, ustanoviteljici pa 
ostanejo terjatve in določeno število ljudi brez dela. 

- podjetja nesorazmerno delijo dobiček na kapitalske 
deleže. Npr. Družba z omejeno odgovornostjo ima med traj- 
nimi viri sredstev 97% družbenega kapitala in 3% zasebnega 
kapitala. 

Pri razporeditvi dobička po zaključnem računu za leto 1991 je 
pravna oseba razporedila za bruto osebne dohodke znesek 
v višini triletnih bruto osebnih dohodkov. Razporejena sred- 
stva so delavci vložili v podjetje. Tako se je dobiček, ki je bil 
ustvarjen s 97% družbenega kapitala, preoblikoval v zasebni 
kapital. 

Opisali smo le nekaj primerov preoblikovanja družbene last- 
nine na osnovi zapisnikov inšpekcijskih pregledov v obdobju 
od oktobra 1991 do februarja 1992. Opažamo, da se nepravil- 
nosti pri lastninjenju zaradi nedorečene in nepopolne zako- 
nodaje nadaljujejo. Zaradi tega je delo inšpektorjev oteženo. 
Srečujejo se s primeri lastninjenja, ki so »zakonsko čisti«, za 
družbo pa zelo škodljivi, saj omogočajo neopravičeno prilaš- 
čanje družbene lastnine. 

Kako pospešiti delo sodišč združenega dela? 

FRANC PIPAN, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
37. seji tega zbora vprašal kaj in kdaj namerava Ministrstvo 
za pravosodje storiti v zvezi z reševanjem nakopičene pro- 
blematike sodišč združenega dela; posebej v zvezi s pospe- 
šitvijo dela sodišč, saj se ob povečanem pripadu zadev 
povečujejo zaostanki in s tem podaljšuje čas reševanja 
zadev, ter v zvezi z modernizacijo poslovanja teh sodišč. 

V zvezi z opisanim poslanskim vprašanjem daje Ministrstvo za 
pravosodje in upravo naslednji odgovor: 

Povečan pripad novih zadev na sodiščih združenega dela, ki 
opravljajo pretežno funkcijo sodišč za delovne spore, v zad- 
njih dveh letih in še posebej v preteklem letu je posledica 

obstoječih razmer v gospodarstvu. Navedeno se kaže tudi 
v strukturi delovnih sporov, saj jih je kar eno tretjino zaradi 
prenehanja delovnega razmerja. Povečanemu pripadu, ki ob 
zahtevnejši strukturi sporov tudi podaljšuje trajanje sodnih 
postopkov, se pridružujejo tudi drugi razlogi, ki vplivajo na 
večanje zaostankov v delu teh sodišč. Med drugim tudi nji- 
hova kadrovska nepopolna zasedba v preteklem letu, ki so jo 
povzročili tudi večkrat neuspeli razpisi za razpisana prosta 
sodniška mesta. Na trajanje postopkov pa vpliva tudi dejstvo, 
da zaradi neurejenega postopka sodišče nima na razplago 
procesnih sredstev, s katerimi bi lahko vsaj v določenem 
številu hitreje odločilo v sporu. 
Pristojno ministrstvo posebej poudarja, da s pravosodno 
organizacijskimi ukrepi nastale situacije ni mogoče bistveno 
izboljšati. To je mogoče doseči le z odpravo vzrokov, ki se 
posledično odražajo v številu o strukturi pripadlih zadev na 
sodiščih. Izvajajo pa se tisti ukrepi, ki omogočajo vsaj delno 
reševanje nastale situacije, kot je razširitev sistemiziranih 
sodniških mest in njihova zasedba. 
Sistemsko se pripravlja razrešitev obstoječega stanja v okviru 
nove zakonodaje, ki bo urejala organizacijo delovnopravnega 
sodstva in postopek pred temi sodišči. Ministrstvo za pravo- 
sodje je konec meseca aprila že poslalo v predhodno obrav- 
navo zainteresiranim organom in organizacijam ter strokovni 
javnosti delovno besedilo predloga za izdajo zakona o delov- 
nih in socialnih sodiščih z osnutkom zakona, za katerega bo 
še v tem mesecu sprožena zakonodajna procedura. S tem 
zakonom naj bi se skladno z novo ustavo postavila organiza- 
cija delovnopravnih sodišč kot organov državne oblasti ter 
uzakonil postopek pred temi sodišči. 
Hkrati z navedeno zakonodajo se predvideva tudi na teh 
sodiščih vzpostavitev sodnoupravnega režima, kot velja pred 
t.im. rednimi sodišči, prav tako pa tudi uzakonitev položaja 
sodnikov, kot sedaj velja za sodnike rednih sodišč. Slednje 
med drugim pomeni tudi bistveno hitrejše nameščanje sodni- 
kov, kot ga je mogoče zagotoviti sedaj, ko vse občine 
z območja dela sodišča volijo sodnike prvostopnih sodišč, kar 
zlasti pri ljubljanskem sodišču bistveno podaljšuje volilne 
postopke. 
Skladno z novo ustavno ureditvijo bodo imela vsa sodišča 
enak status državnega organa, na kar v ničemer ne more 
vplivati organizacija ene ali več vrst specializiranih sodišč. 
Temu ustrezna bo tudi obravnava tistih vprašanj, ki zadevajo 
vzpostavitev materialnih pogojev za delo sodišč, pa tudi vpe- 
ljava računališke podpore dela, glede katere je že vse doslej 
veljala prioriteta tistim internim delom sodstva, kjer je bila 
najbolj potrebna. To pa je bilo doslej gotovo gospodarsko 
sodstvo. Ker so priprave za informatizacijo dela na civilnih 
oddelkih v teku, bo mogoče v krajšem času z ustrezno dode- 
lavo vzpostaviti računalniško podporo administrativnemu in 
sodnoupravnemu poslovanju delovnih sodišč. S tem pa bodo 
sodišča dobila tudi ustrezno računalniško opremo, ki bi bila 
v sedanjem trenutku brez ustrezne programske opreme, tudi 
če bi bila nameščena na sodiščih združenega dela, neizkoriš- 
čena. 

O gospodarjenju z »zdravstvenim« denarjem 

MARIO POZSONEC, poslanko Družbenopolitičnega zbora 
zanima, kdaj bo zdravstvo samostojno gospodarilo z denar- 
jem, ki se zbira v posebnem skladu, ker da še vedno vlada 
določa namen porabe teh sredstev, razen tega pa imajo 
zdravniki še vedno nizke dohodke, rast materialnih stroškov 
pa se ne priznava. 

V zvezi z vprašanjem republiška vlada pojasnjuje: 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije od 1. 3. 1992 
v skladu z zakonom razpolaga i vsem denarjem, ki se namen- 
sko zbira s prispevno stopnjo za zdravstvo. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje sicer še ni v celoti prevzel 
svojih pristojnosti, ker republiška skupščina še ni imenovala 
začasne skupščine zavoda. Dokler se to ne bo zgodilo, bo 
o zadevah iz pristojnosti skupščine zavoda še vedno odločala 
Vlada Republike Slovenije. Vendar je financiranje zdravstve- 
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nih zavodov ne glede na to redno in tekoče že od 1.3.1992. Ze 
od marca se tudi sproti prilagajajo sredstva za plače rasti plač 
v gospodarstvu po sprejeti metodologiji. Materialne stroške 
zavod postopno usklajuje že od začetka svojega delovanja in 
s tem skuša premostiti razlike, nastale od septembra 1991 do 
1. marca 1992, ko teh valorizacij sploh ni bilo. Pri valorizaciji 
materialnih stroškov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove- 
nije upošteva prilive iz prispevkov za zdravstveno varstvo ter 
rast cen na drobno. Nazadnje so se materialni stroški za april 
povečali za 45% (namesto predlaganih 71). Odločitev o valori- 
zaciji materialnih stroškov za 45% je bila sprejeta glede na 
primerljivost valorizacije materialnih stroškov z drugimi druž- 
benimi dejavnostmi. 

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

O ravnanju načelnika UNZ Koper 

ŽARO PREGELJ, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
na 38. seji zbora, 13. 5. 1992, postavil naslednje vprašanje: 

»Dne 1. 5.1992 so Primorske novice objavile naslednjo vest: 
»Čist Marinvest?« »Koper — na tiskovni konferenci UNZ 
Koper, ki jo je vodil Janko Sever, njen načelnik, so novinar- 
jem povedali, da je z njihove strani zaključena preiskava 
v izolskem Marinvestu. Po dveh mesecih dela, ko so iskali 
sledi za nakazanimi številnimi kaznivimi dejanji, so lahko 
ugotovili le to, da v tem primeru ne gre za nobenega izmed 
ovadenih kaznivih dejanj.« Ali ne pomeni ta javna izjava 
načelnika UNZ direktnega posega v neodvisnost sodstva? 
Nedavno smo brali ostra protesta predsednice Vrhovnega 
sodišča in takoj za tem še ministra za pravosodje in upravo, 
ker je nekdo v časopisu izrazil neko (menda negativno) 
mnenje o nekem sodnem postopku. V primeru načelnika 
UNZ Koper gre za mnogo hujše dejanje. Ve se, da policija 
(UNZ) ne more odločati o tem, ali bo nekdo obtožen ali ne. 
UNZ mora samo zbrati dokazno gradivo. Odločitev, ali bodo 
ovadeni obtoženi ali ne, pa je domena javnega tožilca. In 
princip je: javni tožilec v dvomu toži. Le sodišča — po javno 
izvedenih vseh dokazih — torej pred celotno javnostjo, na 
javni obravnavi - lahko izda sodbo, pri čemer bo seveda 
oprostilna, če kaznivo dejanje ne bo dokazano. 

Vlado Republike Slovenije sprašujem: 
1. Kaj torej predstavlja izjava g. Severja? 
2. Če je prekoračil pooblastila in prekršil tajnost sodne 
preiskave - kakšne sankcije bodo predlagane in komu za 
tako grobo nekorektnost?« 

Na navedeno poslansko vprašanje Vlada Republike Slovenije 
odgovarja naslednje: 

V zadevi, na katero se nanaša poslansko vprašanje, je bila 27. 
1. 1992 vložena ovadba zoper posamezne osebe, zaposlene 
v Marinvestu v Izoli, zaradi zlorabe pooblastil in drugih kazni- 
vih dejanj, ki sodijo v gospodarski kriminal. Ovadbo je vložilo 
več ovaditeljev. Pristojni temeljni javni tožilec je na podlagi 
vložene ovadbe v postopku zahteval od organov za notranje 
zadeve, da zberejo potrebna obvestila, ker na podlagi same 
ovadbe ni mogel presoditi, ali so navedbe v njej verjetne. 
Poročilo o zbranih obvestilih je temeljno javno tožilstvo pre- 
jelo 28. 4.1992. Postopek pred temeljnim javnim tožilstvom še 
ni končan. 
Tožilec lahko zahteva preiskavo zoper določeno osebo, če 
obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje. Če 
zbrani podatki takšne ocene ne utemeljujejo, tožilec ovadbo 
zavrže. Odločitev o tem je v vsakem konkretnem primeru 
v izključni pristojnosti javnega tožilca, ki ga veže načelo 
legalitete. Šele ko tožilec zahteva preiskavo, gre za »sodno 
preiskavo«. 

Izjava delavcev Uprave za notranje zadeve Koper na tiskovni 
konferenci dne 24. 4. 1992 se nanaša na delo organov za 

notranje zadeve - torej na zbiranje potrebnih obvestil po 
naročilu temeljnega javnega tožilca v t. i. predkazenskem 
postopku. 

Glede na pristojnosti organov za notranje zadeve, ki so zakon- 
sko jasno določene, lahko dajejo javnosti informacije le o svo- 
jem delu. V tem kontekstu je po našem mnenju treba obravna- . 
vati izjave delavcev organov za notranje zadeve, ki se nana- 
šajo na oceno zbranih obvestil o posamezni zadevi, v konkret- 
nem primeru tudi njihovo ugotovitev, da ne gre za nobeno 
izmed kaznivih dejanj, ki so bila ovadena. Njihova ugotovitev 
na navedeni tiskovni konferenci, da iz obvestil, ki so jih organi 
za notranje zadeve zbrali, niso razvidni elementi kaznivih 
dejanj, pa po našem mnenju ne more prejudicirati odločitve 
pristojnega javnega tožilca, še manj pa, če bo sprožen kazen- 
ski postopek, odločitve pristojnega sodišča. Ta dva organa 
namreč odločata na podlagi zbranega dokaznega gradiva, 
torej neodvisno od ocen ali javnih informacij organov za 
notranje zadeve. 

Glede na navedeno menimo, da zadevna izjava (ne načelnika, 
ampak njemu podrejenega delavca) organov za notranje 
zadeve ne more posegati v neodvisnost sodstva. To izjavo je 
mogoče jemati le kot informacijo o delu organa v skladu 
z njegovo pristojnostjo. Res pa je, da se z večjo natančnostjo 
v strokovnih izjavah, ki jo včasih zanemarijo tudi novinarji, 
lahko izognemo nepotrebnim zapletom. Ker v zadevnem pri- 
meru sodna preiskava še ni bila (in še ni) sprožena, ni mogoče 
govoriti o kakršnih koli prekoračitvah pooblastil ali prekršitvi 
tajnosti sodne preiskave. Če pa bi se te pojavile in odkrile, so 
za to predvidene zakonsko določene sankcije. 

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

Kako omiliti škodo slovenskih podjetij zaradi 
vojne? 

ŽARO PREGELJ, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
na 38. seji tega zbora, ki je bil 13. 5. 1992, vprašal: 
»Kako in kdaj namerava vlada pomagati slovenskim podjet- 
jem, ki so utrpeli škodo zaradi vojne na Hrvaškem in Bosni? 
Ta škoda je nastala in še nastaja bodisi zaradi prekinjenih 
prometnih in poslovnih tokov in pa zaradi tega, ker je bilo 
nekaterim slovenskim podjetjem premoženje zaplenjeno?« 

Na navedeno vprašanje Vlada Republike Slovenije odgovarja 
naslednje: 
Za škodo, ki je nastala zaradi vojne na Hrvaškem ter v Bosni in 
Hercegovini, ni bil sprejet noben poseben ukrep. V sklopu 
celotne sanacije gospodarstva pa je vlada predvidela v 5. 
alinei 6. člena predloga zakona o intervencijah v gospodar- 
stvu, ki je že dolgo v skupščinskem postopku, da so sredstva 
namenjena tudi za kreditiranje ali odkup dela zapadlih terja- 
tev podjetij v drugih državah, ki so postala zaradi političnih 
dogodkov plačilno nesposobna. Sprejet je tudi Odlok o dolo- 
čitvah držav, od katerih je izterjava terjatev onemogočena ali 
otežena (Ur. I. RS. št. 23/92), kjer so zajete tudi Hrvaška ter 
Bosna in Hercegovina. 

V zvezi s plenjenjem slovenskega premoženja v nekaterih 
republikah nekdanje Jugoslavije je vlada sprejela odlok o evi- 
dentiranju premoženja poslovnih enot (Ur. I. RS, št. 21/92). 
S tem odlokom je želela dobiti podatke o premoženju sloven- 
skih podjetij v republikah nekdanje Jugoslavije oz. le-teh 
v Sloveniji. Ti podatki bodo upoštevani pri delitveni bilanci oz. 
nadaljnjih pogajanjih s posameznimi nekdanjimi republikami 
o delitvi premoženja. 
Kratkoročen ukrep za izboljšanje položaja slovenskih podje- 
tijh je brez dvoma tudi sklep Vlade Republike Slovenije 
o moratoriju na 22. člen zakona o finančnem poslovanju in 
s tem preprečitev avtomatične sprožitve stečaja kot tudi aktiv- 
nosti Ministrstva za delo za ohranitev delovnih mest. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za finance. 
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Kdaj tudi podzakonski akti potrebni za izvedbo 
denacionalizacije? 

IVAN PUČNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 17. 
aprila letos, na Ministrstvo za industrijo, Ministrstvo za var- 
stvo okolja in urejanje prostora ter Ministrstvo za finance 
naslovil vprašanje zakaj še vedno niso sprejeta in objav- 
ljena navodila o merilih oziroma metodologiji za ocenjeva- 
nje podržavljenega premoženja. Prav tako tudi niso še spre- 
jeti zakoni o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, zakon 
o odškodninskem skladu, zakon o lastninskem preoblikova- 
nju podjetij, ki so potrebni za izvajanje zakona o denaciona- 
lizaciji? 

Ministrstvo za pravosodje in upravo mu odgovarja: 
Sporočamo vam, da so bili vsi podzakonski predpisi, katerih 
izdajo določa zakon o denacionalizaciji (v nadaljnjem bese- 
dilu zakon) sprejeti ter objavljeni in sicer: 

1. Navodilo o poslovanju v zvezi z zahtevami za denacionaliza- 
cijo (Uradni list RS št. 32/91), ki ga je na podlagi petega 
odstavka 85. člena zakona izdal minister za pravosodje in 
upravo; 

2. Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, 
gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku dena- 
cionalizacije (Uradni list RS št. 16/92 in 21/91), ki ga je na 
podlagi tretjega odstavka 44. člena v zvezi s 94. členom 
zakona izdala Vlada Republike Slovenije; 

3. Navodilo o vsebini in načinu vodenja evidenc o vloženih 
zahtevah, o izdanih odločbah ter o izvršitvi odločb v postopku 
denacionalizicije (Uradni list RS št. 22/92), ki ga je na podlagi 
šestega odstavka 85. člena zakona izdal minister za finance 
v soglasju z ministrom za pravosodje in upravo; 

4. Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih 
premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni 
list RS 23/92), ki ga je na podlagi prvega odstavka 85. člena 
v zvezi s šestim odstavkom 44. člena zakona izdal minister za 
industrijo in gradbeništvo v soglasju z ministrom, za varstvo 
okolja in urejanje prostora in ministrom za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano; 

5. Odredba o koeficientu povečanja dolarskih cen nacionalizi- 
ranega premoženja (Uradni list RS št. 24/92), ki jo je na 
podlagi petega odstavka 44. člena zakona izdal minister za 
finance; 

6. Pravilnik o metodologiji za ocenjevanje kulturnih spomeni- 
kov in naravnih znamenitosti (Uradni list RS št. 24/92), ki ga je 
na podlagi četrtega odstavka 44. člena zakona v zvezi s četr- 
tim odstavkom 85. člena zakona izdal minister za kulturo. 

Odgovor je vsklajen z ministrstvom za industrijo in gradbeni- 
štvo, ministrstvom za varstvo okolja in urejanje prostora in 
ministrstvom za finance. 

OPOMBA: Odgovor Ministrstva za varstvo okolja in urejanje 
prostora je bil objavljen v Poročevalcu št. 11, ki je izšel 16. 
junija 1992 

Kako zaščititi slovensko lastnino na Hrvaškem? 

Mag. DUŠAN SEMOLIČ, poslanec v družbenopolitičnem 
zboru, je, dne 22. 4. 1992, postavil naslednje vprašanje: 

»Znano je, da so v počitniško naselje pri Rovinju, ki so ga 
Pomurci zgradili pred dvajsetimi leti, brez njihovega dovo- 
ljenja preselili begunce iz sosednjih hotelskih objektov. 
S tem bodo verjetno res omogočili tujcem letovanje ob 
morju, zagotovo pa tokrat na račun Slovencev in še na 
račun nesporne lastninske pravice. Obstaja utemeljena 

bojazen, da bo podobna usoda doletela tudi druge počitni- 
ške objekte, ki so nesporno last ali državljanov Republike 
Slovenije ali slovenskih podjetij. 

V Republiki Hrvaški je približno 7100 ležišč počitniških 
domovih in približno 9500 ležišč v stanovanjskih oziroma 
počitniških hišicah, ki so premoženje slovenskih sindikalnih 
organizacij in podjetij. 

Slovensko vlado sprašujem kaj je oziroma bo storila za 
zaščito slovenske lastnine v hrvaški državi zlasti glede na 
odlok Vlade Republike Hrvaške, Urada za izgnance in 
begunce, ki govori o prevzemanju in uporabi delavskih 
počitniških kapacitet?« 

Mag. FRANC PERKO, poslanec v zboru združenega dela, je 
19. 5. — 1992, postavil naslednje vprašanja: 

»Ministrstvo za delo, socialo in družino Republike Hrvaške 
je z odlokom št. 524-04/2-92-7 z dne 20/4-1992 zaseglo počit- 
niške kapacitete vseh slovenskih delovnih organizacij, 
zavodov in zasebnikov v Červarju pri Poreču v Istri. 

Iz odloka ni razvidno, ali gre za začasno ali trajno prisvojitev 
objektov, ki so jih slovenska podjetja in zavodi kupila in 
plačala. Ne glede na namene, za katere se bodo ti objekti 
v prihodnje uporabljali, gre po moji oceni za mednarodno- 
pravno nesprejemljivo odločitev Republike Hrvaške. 
Zanima me, kaj bo storila vlada Republike Slovenije, da bi 
zavarovala lastnino Republike Slovenije na Hrvaškem in ali 
bo sprejela ustrezne povračilne ukrepe?« 

Vlada odgovarja: 

Republika Slovenija je lastnino svojih pravnih (in fizičnih) 
oseb zaščitila v sporazumu o gospodarskem sodelovanju med 
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki je bil podpisan 
v Zagrebu 6. 2. 1992 in ga je Slovenija že ratificirala, Hrvaška 
pa še ne, čeprav je stališče hrvaške vlade, kot je bilo prene- 
seno na sestanku delegacij ministrstev za zunanje zadeve 
Republike Slovenije in Republike Hrvaške dne 15. 5. 1992, da 
se sporazum zaradi svoje narave že uporablja v praksi. 
V prvem odstavku 12. člena tega sporazuma je določeno, da 
se državi podpisnici zavezujeta, da bosta jamčili fizičnim in 
pravnim osebam iz druge države podpisnice na svojem 
območju enako pravno varnost lastnine, kot je zagotovljena 
domačim fizičnim in pravnim osebam. Ministrstvo za zunanje 
zadeve je obveščeno, da bo ratifikacija sporazuma uvrščena 
na dnevni red zasedanja hrvaškega sabora v prvi polovici tega 
meseca. 

Kljub uradnemu odgovoru Urada za begunce in pregnance 
Vlade Republike Hrvaške (dopis št. 242/92 z dne 31. 1. 1992), 
v katerem Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije 
obvešča, da bo predložen konkreten dogovor o objektih, ki bi 
bili začasno določeni za bivališča pregnancev, ter da organi 
Republike Hrvaške ne bodo sprejemali ukrepov, ki bi bili 
nasprotni z voljo slovenske strani, je Ministrstvo za zunanje 
zadeve obveščeno o odvzemih počitniških zmogljivosti slo- 
venskih podjetij za hrvaške begunce, ki se selijo iz hotelov na 
hrvaški obali zaradi bližajoče se turistične sezone. 

Že iz hrvaške uredbe je razvidno, da gre za »preuzimanje 
u posjed i korištenje«, torej za prevzem v posest in uporabo 
slovenskih počitniških zmogljivosti. Posest je dejstvo, da ima 
nekdo določeno stvar po svoji volji v posesti, vendar sama 
posest še ne pomeni, da je posestnik tudi lastnik. Zasebnik 
počitniških domov je znan in v vsakem posameznem, primeru 
v odloku tudi naveden, zato je nemogoče, da bi lahko Repu- 
blika Hrvaška štela, da gre za stvari brez znanega lastnika. Iz 
istega razloga tudi priposestvovanje, ki predpostavlja pred- 
vsem posestnikovo dobrovernost, ne more niti pričeti teči. 

V odloku oziroma v sami uredbi res ni navedeno, da gre za 
začasni ukrep, vendar drugačen kot začasen po svoji naravi 
tak ukrep ne more biti, saj za trajen odvzem ni nobene 
relevantne pravne osnove. 
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Republika Slovenija je sicer pripravljena tudi v prihodnje 
v skladu s svojimi možnostmi ter v sodelovanju s pristojnimi 
organi iz Republike Hrvaške pomagati pri reševanju vprašanj 
pregnancev in beguncev iz prizadetih območij iz Hrvaške 
kakor tudi iz Bosne in Hercegovine, nikakor pa ne more 
sprejeti enostranskih ukrepov organov Republike Hrvaške, ki 
zadevajo neupravičeno razpolaganje z lastnino podjetij iz 
Republike Slovenije in so v nasprotju z 12. členom podpisa- 
nega Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Repu- 
bliko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Poseben problem je 
plačilo škode, ki nastaja na počitniških objektih v lasti sloven- 
skih podjetij in jih uporabljajo razseljene osebe. S tem v zvezi 
je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije preko 
Veleposlaništva v Zagrebu (13. 4.1992,17. 4.1992, 24. 4. 1992, 
28. 4. 1992, 6. 5. 1992) ali neposredno od Ministrstva za 
zunanje zadeve Republike Hrvaške (28. 4. 1992) zahtevalo 
zaščito interesov naših pravnih oseb. 

Delegaciji obeh ministrstev za zunanje zadeve sta na sestanku 
15. 5.1992 v Zagrebu soglašali, daje pri uresničevanju uredbe 
o prevzemanju v posest in začasno uporabo treba zagotoviti 
lastninske pravice: predhodno soglasje lastnika, zapisniški 
prevzem objekta in opreme, rok trajanja in opredelitev nosilca 
odgovornosti za morebitno škodo. Hrvaška stran je prevzela 
obveznost, da o tem takoj obvesti pristojne organe Republike 
Hrvaške. Soglasno je bilo dogovorjeno, da je te pravice treba 
zagotoviti za že zasedene objekte in tudi za prihodnje pri- 
mere. 

Na sestanku delegacij ministrstev za zunanje zadeve Repu- 
blike Slovenije in Republike Hrvaške je slovenska stran izra- 
zila stališče, da se nepremičnine v lasti slovenskih pravnih 
oseb izvzamejo iz preoblikovanja družbene lastnine v Repu- 
bliki Hrvaški in da se rok 30. 6. 1992 iz zakona RH o privatiza- 
ciji ne more uporabljati za lastnino pravnih oseb iz Republike 
Slovenije. 

Opis aktivnosti Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slo- 
venije glede varstva lastnine slovenskih pravnih oseb kaže, da 
je Republika Slovenija sproti opozarjala pristojne organe 
Republike Hrvaške na nesprejemljivost nekaterih postopkov 
in odstopanja od soglasno doseženih dogovorov v zvezi 
z obravnavano lastnino. Kljub številnim urgencam Veleposla- 
ništva Republike Slovenije v Zagrebu še do danes nismo 
prejeli odgovora na navedena vprašanja o sistemski preo- 
brazbi lastnine počitniških domov slovenskih pravnih oseb. 

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

Ali potomci neslovenske aristokracije lahko 
znova postanejo lastniki slovenskih nepre- 
mičnin? 

Mag. DUŠAN SEMOLIČ, poslanec družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Republike Slovenije, je v zvezi z denaci- 
onalizacijo gozdov postavil naslednje vprašanje: 

»Prebivalci Mežiške doline so nas obvestili, da jih je 
v soboto, 21. 3. 1992, obiskal grof Thurn, ki živi v Železni 
Kaplji. Koroški gozdarji so ga popeljali po gozdovih med 
Uršlo goro, Peco in Smrekovcem, ki so nekoč pripadali 
njegovim prednikom. Nekateri so ga .videli' tudi v Železarni 
Ravne. Mežiška dolina je bila izvzeta iz plebiscita leta 1920, 
danes pa prebivalce strašijo z dvojezičnimi napisi. 

Objaljvenih je bilo več vesti o vračanju gozdov in zemljišč 
potomcem bivših graščakov. Tega ni nihče demantiral. 

Vprašujem, ali zakon o denacionalizaciji (ali kakšen drug 
predpis) dopušča možnost, da tujci, potomci neslovenske 
aristokracije, znova postanejo lastniki slovenske zemlje in 
nepremičnin? Ne gre le za zemljišča, gozdove in gradove, 
gre tudi za stanovanja, komunalne objekte in tovarne.« 

Na vprašanje poslanca odgovarjamo naslednje: 

1. Iz postavljenega vprašanja ni razvidno, katere osebe posla- 
nec šteje za neslovensko aristokracijo; ali fizične osebe, ki so 
bile med podržavljenjem njihovega premoženja sicer držav- 
ljani FLRJ, hkrati pa aristokrati tuje narodnosti (nemške, itali- 
janske, hrvaške oz. srbske, madžarske ali kakšne druge), ali 
pa so v vprašanju zajete le osebe, ki so bili aristokrati tuje 
narodnosti in ob podržavljenju njihovega premoženja niso bili 
državljani FLRJ oz. DFJ. 

2. a) Zakon o denacionalizaciji (ZDEN, Ur. I. RS, št. 27/91) je 
opredelil, kdo so lahko upravičenci in kdo zavezanci ter pod 
kakšnimi pogoji in v kakšni obliki je možna denacionalizacija 
podržavljenega premoženja. Eno od temeljnih načel zakona 
o denacionalizaciji je, da so upravičenci do denacionalizacije 
fizične osebe, ki so bile v času podržavljenja premoženja 
jugoslovanskih državljani (povojne Jugoslavije) in jim je bilo 
to državljanstvo priznano po 9. 5. 1945 z zakonom ali z med- 
narodno pogodbo (1. odstavek 9. člena zakona). 

b) Ne glede na določbo prvega odstavka 9. člena zakona 
o denacionalizaciji je lahko izjemoma upravičenec tudi fizična 
oseba, ki v času, ko ji je bilo premoženje podržavljeno, ni bila 
vpisana v evidenco državljanov (državljansko knjigo) zaradi 
razlogov iz drugega odstavka 35. člena zakona o državljan- 
stvu FLRJ, razen če je bila taka oseba zaradi verskih ali drugih 
razlogov internirana ali se je borila na strani protifašistične 
koalicije (2. odst. 9. člena). Drugi odstavek 35. člena zakona 
o državljanstvu, na katerega nakazuje ZDEN, je bil uveljavljen 
z novelo zakona o državljanstvu (Ur. I. FLRJ, št. 105/48). V njej 
je določeno, da se »za državljane FLRJ ne štejejo osebe 
nemške narodnosti, ki živijo v tujini in ki so se med vojno ali 
pred vojno s svojim nelojalnim ravnanjem proti narodnim in 
državnim koristim narodov FLRJ pregrešile zoper svoje držav- 
ljanske dolžnosti«. 

ZDEN torej dopušča možnost, da so upravičenci tudi take 
osebe, ki sicer niso bile vpisane v evidenco o državljanstvu iz 
razlogov 2. odst. 35. člena, če dokažejo, da šo bile internirane 
zaradi verskih in drugih razlogov ali so se borile na strani 
protifašistične koalicije. Vendar pa te osebe, če imajo položaj 
upravičenca do denacionalizacije, pa niso državljani Repu- 
blike Slovenije, v času izdaje odločbe, ali če niso bili držav- 
ljani Republike Slovenije v času smrti (če so že pokojni), niso 
upravičene do denacionalizacije v obliki vrnitve v last in 
posest oz. samo v last. 

c) Poleg izjeme iz drugega odstavka 9. člena zakona so 
upravičenci po določbi 12. člena tudi zakonec in dedič iz 
prvega dednega reda po osebah, ki niso bile vpisane v evi- 
denco državljanov povojne Jugoslavije. Pogoj, da te osebe 
preidejo v poštev kot upravičenci, je, da jim je bilo jugoslovan- 
sko državljanstvo priznano po 9. 5. 1945, in sicer z zakonom 
ali mednarodno pogodbo (ex lege), ne pa z upravno odločbo. 

d) Po tretjem odstavku 6. člena zakona o denacionalizaciji se 
pri oblikah denacionalizacije upoštevajo izključitve in omeji- 
tve glede možnosti pridobivanja lastninske pravice, ki so 
določene v veljavnih zakonih, če zakon o denacionalizaciji ne 
določa drugače. Tako npr. tujci, to je osebe, ki nimajo držav- 
ljanstva Republike Slovenije, po drugem odstavku 68. člena 
ustave ne morejo pridobiti lastninske pravice na zemljiščih, 
razen z dedovanjem ob pogojih vzajemnosti. 

Državljanstvo upravičenca v času podržavljenja ter ob času 
njegove smrti oz. izdaje odločbe o denacionalizaciji je torej 
v postopkih denacionalizacije pomembno pravno dejstvo, ki 
ga kot predhodno vprašanje ugotavlja pristojni organ za 
notranje zadeve. Od tega pravnega dejstva je namreč odvisno, 
ali se bo postopek za denacionalizacijo uvedel oz. ali bo 
vložnik aktivno legitimirana stranka ali ne in do kakšne oblike 
denacionalizacije je upravičen. 

3. a) Po določbi 68. člena ustave Republike Slovenije (Ur. I. 
RS, št. 33/91) tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na 
nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon. Po isti določbi 
tujci na zemljiščih, razen z dedovanjem ob pogoju vzajemno- 
sti, ne morejo pridobiti lastninske pravice. 

b) V ustavnem zakonu za izvedbo ustave republike Slovenije 
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(Ur. I. RS, št. 33/91) je v 9. členu določeno, da do sprejema 
zakona iz 68. člena ustave tujci ne morejo pridobiti lastninske 
pravice na nepremičninah. 

c) Po prvem odstavku 1. člena ustavnega zakona za izvedbo 
ustave Republike Slovenije predpisi in drugi splošni akti, ki so 
veljali na dan razglasitve ustave, ostanejo v veljavi. Na dan 
uveljavitve Ustave Republike Slovenije (23. 12. 1991) je na 
območju Republike Slovenije veljal ustavni zakon za izvedbo 
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91). Tudi ta v drugem 
odstavku 16. člena določa, da osebe, ki ob uveljavitvi navede- 
nega zakona nimajo državljanstva Republike Slovenije, do 
ureditve pravic tujih oseb na napremičninah ne morejo prido- 
biti lastninske pravice ali drugih stvarnih pravic na nepremič- 
ninah na območju Republike Slovenije, razen na podlagi 
dedovanja ob pogoju dejanske vzajemnosti. 

Iz navedenih določb tedaj sledi, da osebe, ki nimajo državljan- 
stva Republike Slovenije, do sprejema zakona iz 68. člena 
Ustave Republike Slovenije, razen z dedovanjem, ne morejo 
pridobiti lastninske pravice na nedpremičninah, niti ne na 
druge načine, torej ne z odločbo o denacionalizaciji, razen če 
bi bodoči predpis, izdan v smislu 68. člena Ustave Republike 
Slovenije, določil takšno možnost. Seveda pa je upravičenec, 
ki ni državljan Republike Slovenije, ob izdaji odločbe o dena- 
cionalizaciji, upravičen do drugih oblik denacionalizacije (ne 
z vrnitvijo v last). Pravni naslednik pa deduje takšne pravice, 
ki gredo predniku - upravičencu: pri taki ureditvi pa narod- 
nost upravičenca ali pravnega naslednika, niti premoženjski 
status (aristokracija) v zakonu nista vključena kot pogoja za 
denacionalizacijo oziroma za priznanje položaja upravičenca. 

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

Zakaj UKC še ni organiziran skladno z zakonom 
o zavodih? 

MIRKO VAUPOTIČ, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, 
je na 38. zasedanju Družbenopolitičnega zbora, dne 13. 5. 
1992, postavil pisno poslansko vprašanje: 

»1. Ali je res, da UKC še vedno (dobro leto po uveljavitvi 
zakona o zavodih) nima ustreznih organov in aktov, ki jih 
predpisuje zakon o zavodih? 

2. Če je temu tako, me zanima, zakaj tako velik in pomem- 
ben zavod, kot je UKC še nima urejenega statuta in kdaj 
boste to uredili?« 

V zvezi s poslanskim vprašanjem daje ministrstvo za zdrav- 
stvo naslednji odgovor: 

Z zakonom o zavodih so obstoječe zdravstvene delovne orga- 
nizacije postale zavodi, zdravstvene temeljne organizacije pa 
so postale organizacijske enote zavodov. Spremembe so 
nastale in učinkovale po samem zakono o zavodih od 1.4. 
1991 dalje. Na podlagi 71. člena zakona o zavodih je Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije na 76. seji 25. aprila 1991 
sprejel sklep o soglasju k statutarnemu sklepu o soglasju 
k statutarnemu sklepu o preoblikovanju delovne organizacije 
»Univerzitetni klinični center Ljubljana, o. sub. o.« v javni 
zdravstveni zavod »Univerzitetni klinični center Ljubljana«. 

Statutarni sklep o preoblikovanju delovne organizacije Uni- 
verzitetni klinični center Ljubljana v javni zdravstveni zavod 
Univerzitetni klinični center Ljubljana ureja statusna vpraša- 
nja javnega zavoda v skladu z zakonom o zavodih. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je poslal v obrav- 
navo Skupščini Republike Slovenije v mesecu maju 1991 tri 
zakone s področja zdravstvenega varstva, in sicer: 

- predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stvenem zavarovanju z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o zdravstveni dejavnosti z osnut- 
kom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o lekarniški dejavnosti z osnut- 
kom zakona. 

Skupščina Republike Slovenije je obravnavala vse tri 
zakone na sejah zborov 18. julija 1991 in sprejela predloge za 
izdajo zakona ter naložila Izvršnemu svetu Skupščine Repu- 
blike Slovenije, da pripravi osnutke zakonov. 

Osnutke zakonov s področja zdravstvenega varstva je Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije obravnaval in sprejel 
v mesecu septembru. Zbori Skupščine Republike Slovenije so 
obravnavali in sprejeli vse tri osnutke zakonov na svojih sejah 
dne 23. in 24. oktobra 1991. 

Na podlagi pripomb, predlogov in mnenj delovnih teles 
Skupščine, pisnih pripomb in predlogov delegatov na sejah 
zborov, je Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno var- 
stvo pripravilo predloge zakonov. Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije je določilo besedilo predloga zakona 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, pred- 
loga zakona o zdravstveni dejavnosti in predloga zakona 
o lekarniški dejavnosti na seji dne 28. novembra 1991. 

Skupščina Republike Slovenije je po mnogih usklajevanjih 
sprejela vse tri zakone na sejah zborov v mesecu januarju in 
februarju 1992. Zakokn o zdravstvenem varstvu in zdravstve- 
nem zavarovanju je začel veljati s 1. 3. 1992, zakon o zdrav- 
stveni dejavnosti in zakon o lekarniški dejavnosti pa petnajsti 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Iz navedenega izhaja, da se je postopek sprejemanja zakona 
o zdravstveni dejavnosti zavlekel in zato še niso urejeni sta- 
tusi javnih zdravstvenih zavodov, ki so delovali v skladu 
z določbami zakona o zavodih. Nadaljnje statusne spre- 
membe zavodov so namreč možne po določitvi ustanovitelja 
v skladu z novim ustanovitvenim aktom. Zakon o zdravstveni 
dejavnosti namreč ureja vsebino in opravljanje zdravstvene 
dejavnosti ter javno zdravstveno službo. Na podlagi zakona 
o zdravstveni dejavnosti in Plana zdravstvenega varstva Repu- 
blike Slovenije, ki ga bo sprejela Skupščina Republike Slove- 
nije, bo postavljena mreža javne zdravstvene službe. Tako bo 
Vlada Republike Slovenije v najkrajšem času sprejela odloke 
o ustanovitvi javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj 
je Republika Slovenija, med katerimi je tudi Univerzitetni 
klinični center. 

Glede na navedeno ugotavljamo, da je status javnega zdrav- 
stvenega zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana 
v skladu z zakonom o zavodih, ni pa še urejen v skladu 
z zakonom o zdravstveni dejavnosti. Svet zavoda je bil dolo- 
čen v statutu UKC, v katerega pa niso bili imenovani novi 
zunanji člani, ker se je predvidevala nova ureditev sveta 
zavoda v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti. Nave- 
deni zakon namreč določa v 28. členu, da svet zdravstvenega 
zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, zdravnikov, dru- 
gih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev 
v zavodu, zavarovancev oziroma drugih uporabnikov. Svet 
javnega zdravstvenega zavoda, ki opravlja dejavnost na 
sekundarni ravni, sestavljajo tudi predstavniki občin oziroma 
mesta, na katerih območju zavod opravlja dejavnost. Prav 
tako zakon določa, da sestavo in številčno razmerje predstav- 
nikov v svetu določi ustanovitelj z aktom o ustanovitvi. 

Na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti bodo pripravljeni 
odloki o ustanovitvi javnih zdravstvenih zavodov in sveti zavo- 
dov. Glede na stanje v Univerzitetnem kliničnem centru Ljub- 
ljana bomo prioritetno reševali ta problem in vas bomo 
o poteku reševanja tekoče obveščali. 
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ZBOR OBČIN 

O zahvali ministrstva 

MARJAN DVORNIK, poslanec v Zboru občin, je na seji tega 
zbora, 9. aprila letos, vprašal Ministrstvo za informiranje: 
Komu in na kakšen način se je pristojno ministrstvo zahva- 
lilo za poročanje v obdobju dokončanega osamosvajanja 
Slovenije? 

Ministrstvo je pripravilo naslednji odgovor: 

Ministrstvo za informiranje je v obdobju agresije JA na Slove- 
nijo in v nadaljnjem obdobju osamosvajanja Slgvenije sodelo- 
valo s tujimi novinarji in jim pomagalo pri njihovem delu 
- poročanju iz Slovenije in o Sloveniji. V avgustu 1991 se je 
ministrstvo pisno zahvalilo za korektnost ter objektivnost pri 
poročanju oziroma spremljanju dogodkov v Sloveniji tiskov- 
nim agencijam, uredništvom časopisov, radijskim in televizij- 
skim hišam ter nekaterim novinarjem osebno. 

Ob božičnih in novoletnih praznikih je Ministrstvo za informi- 
ranje večjemu številu novinarjev in uredništev, ki so v obdobju 
»10 dnevne vojne« in tudi kasneje, ko je šlo za pridobitev 
mednarodnega priznanja slovenske neodvisnosti, poglob- 
ljeno in naklonjeno pisali o slovenskih prizadevanjih, poslalo 
čestitke in dobre želje. Podobno pa sta ravnala tudi predsed- 
nik Predsedstva Republike Slovenije in predsednik Vlade 
Republike Slovenije. 

\ t 
Nekaterim novinarjem, ki so tudi po odhodu vojakov JA iz 
Slovenije pogosteje prihajali v Slovenijo in poročali o dogaja- 
njih pri nas, pa je Ministrstvo za informiranje v zahvalo in 
spomin vročilo knjižne in druga skromna promocijska darila. 

(Uradni list RS, št. 1/91) določeno, da banka, ki zbira hranilne 
vloge, lahko zavaruje bančne vloge pri instituciji, pooblaščeni 
za zavarovanje vlog v bankah. Pri Agenciji Republike Slove- 
nije za zavarovanje vlog v bankah in hranilnicah pa mora 
banka zavarovati vsako hranilno vlogo do zneska, ki ga pred- 
piše minister za finance. 

Tudi hranilnice so po določbah 78. člena zakona o bankah in 
hranilnicah dolžne zavarovati vsako hranilno vlogo do višine, 
ki jo predpiše minister za finance. 

Sistem jamstev je torej v novih pogojih sistemsko urejen in 
obvezen do zneska, ki ga predpiše minister za finance, in to 
v okviru določil zakonov kot tudi v zakonu o Agenciji Repu- 
blike Slovenije za zavarovanje vlog v bankah in hranilnicah 
(Uradni list RS, št. 1/91). 

V 12. členu zakona o Agenciji Republike Slovenije za zavaro- 
vanje vlog v bankah in hranilnicah je določeno, da do ustano- 
vitve Agencije opravlja posle zavarovanja vlog v bankah in 
hranilnicah Banka Slovenije v imenu in za račun Republike 
Slovenije. Vlada Republike Slovenije pa sprejme na predlog 
Banke Slovenije akte, s katerimi določi pogoje in merila, pod 
katerimi Banka Slovenije opravlja posle zavarovanja. Ker 
Agencija za zavarovanje vlog v bankah in hranilnicah še ni 
ustanovljena, mora posle zavarovanja v skladu z zakonom 
opravljati Banka Slovenije 

Minister za finance je v skladu s svojo pristojnostjo že objavil 
odredbo (Uradni list RS, št. 5/92) o znesku, do katerega 
morajo banke in hanilnice zavarovati posamezno tolarsko in 
devizno hranillno vlogo. Banka Slovenija pa svojih obveznosti 
še ne izpolnjuje, zato smo že 2. 4. 1992 poslali pisno zahtevo, 
naj Banka Slovenije pripravi in izvede vse potrebno za izpol- 
njevanje v zakonu navedenih obveznosti. 

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

O Agenciji o zavarovanju depozitov 

Dr. PETER GLAVIČ, poslanec v Zboru občin, je 27. 3. 1992, 
pristojnim postavil naslednje vprašanje: Z objavo zakona 
dne 25. 06. 1991 in odredbe dne 31. 1. 1992 je bila ustanov- 
ljena Agencija o zavarovanju depozitov. Ker javnost o delo- 
vanju ni najbolje obveščena, sprašujem kaj je bilo v zvezi 
z agencijo že storjenega in kdaj bo sposobna prevzeti servi- 
siranje garancij 

Na vprašanje poslanca zbora občin dr. Petra Glaviča, o delo- 
vanju agencije za zavarovanje depozitov odgovorja vlada 
Republike Slovenije naslednje: 

Z Ustavnim zakonom o samostojnosti Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 1/91), ki velja od 25. 6. 1991, je v 19. členu 
določeno, da za dinarske hranilne vloge in sredstva na teko- 
čih računih občanov, vložena v bankah na ozemlju Republike 
Slovenije, za katere je do uveljavitve tega zakona jamčila NBJ; 
prevzame jamstvo Banka Slovenije po stanju na dan 25. 6. 
1991. Prav tako prevzame po ustavnem zakonu Banka Slove- 
nije jamstva za dinarske hranilne vloge in sredstva na tekočih 
računih občanov, ki imajo stalno prebivališče na ozemlju 
Republike Slovenije in so vložena pri Poštni hranilnici, za 
katere je do uveljavitve tega zakona jamčila NBJ, po stanju na 
dan uveljavitve zakona. Tretji odstavek 19. člena ustavnega 
zakona določa, da za devize na deviznih računih in deviznih 
hranilnih knjižicah, vložene v bankah na ozemlju Republike 
Slovenije, za katere je do uveljavitve tega zakona jamčila 
SFRJ, prevzame jamstvo Republika Slovenija po stanju na 
dan 25/6-1991. 

V 99. členu Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) 
je določeno, da se jamstvo za hranilne vloge občanov pri 
bankah in hranilnicah v Republiki Sloveniji uredi s posebnim 
zakonom. 

Prav tako je v 37. členu Zakona o bankah in hranilnicah 

Vprašanja v zvezi z denacionalizacijo 

Dr. PETER GLAVIČ, poslanec v Zboru občin, v poslanskem 
vprašanju prosi, da vlada odgovori na očitke dr. Bajta, prof. 
Sachsa in dr. Veljka Rusa ter predlaga morebitne spre- 
membe oziroma razveljavitev zakona o denacionalizaciji, 
seveda če se z očitki strinja. Dr. Peter Glavič v poslanskem 
vprašanju navaja naslednje: 

V decembrskih Gospodarskih gibanjih je prof. Bajt objavil 
rezultate preučevnaja zakona o denacionalizaciji. V njih 
navaja resne pomisleke in strokovne očitke zakonu ter celo 
meni, da bi ga bilo treba v celoti razveljaviti (Delo, 26/1 in 29/ 
1-1992). Pomisleki so tehtni, ker je naš sistem denacionali- 
zacije edinstven na svetu, ker gre za prvo znano antire- 
formo. Nemci, ki so sprva mislili na denacionalizacijo, so po 
enem mesecu misel nanjo opustili. Prof. Sachs je slovenski 
vladi izrecno odsvetoval vračanje lastnine v naravi. Tudi 
domači strokovnjaki, zlasti svetovno uveljavljeni sociolog 
dr. Veljko Rus, so tak pristop s tehtno argumentacijo odsve- 
tovali. Dr. Rus je predlagatelja obdolžil, da hoče izvesti 
socialni inženiring, tj., vrniti našo družbo v stanje pred drugo 
svetovno vojno.« 

Vlada Republike Slovenije na navedeno poslansko vprašanje 
odgovarja dr. Petru Glaviču in s tem odgovorom ne polimizira 
z navedenim člankom prof. Bajta, z nasveti prof. Sachsa in dr. 
Veljka Rusa, danimi še v postopku sprejema zakona o denaci- 
onalizaciji 

V zvezi s člankom prof. Bajta navajamo, da iz njegovega 
mnenja glede denacionalizacije izhaja, da prof. Bajt načelno 
ne nasprotuje denacionalizaciji, ima pa pomisleke na zakon- 
sko rešitev glede vračanja podjetij oziroma kapitala. Pri tem 
vračanju zakon o denacionalizaciji namreč naj ne bi upošteval 
lastnihe v ekonomskem pogledu, saj ne upošteva nelastnin- 
skih premoženjskih pravic in tržne vrednosti premoženja. 
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Vlada Republike Slovenije se je kot predlagatelj zakona ves 
čas zavedala, da gre pri vračanju podjetij in kapitala za eno 
najbolj zapletenih področij denacionalizacije. V zvezi s pri- 
pombami prof. Bajta glede upoštevanja tržne vrednosti je 
tako predlagatelj zakona prav zaradi težavnega ugotavljanja 
tržne vrednosti ne samo podjetij, ampak tudi vsega drugega 
podržavljenega premnoženja, predlagal, kar je tudi sicer 
v skladu s splošnimi načeli zakona, da se podjetje vrača v last 
in posest oziroma se vzpostavi solastninski delež ter podre- 
jeno, da denacionalizacija obsega plačilo odškodnine v obliki 
nadomestnega premoženja, vrednostnih papirjev ali 
v denarju. Pri tem je bila prav tako zaradi težavnega ugotavlja- 
nja kot splošno načelo zakona sprejeta tudi določba (72.: 
člen), ki določa, da se ne priznavajo odškodninski zahtevki iz 
naslova nemožnosti uporabe oziroma upavljanja premoženja 
ter iz naslova vzdrževanja nepremičnin. 

Kar se tiče samega vrednotenja podjetij, je na podlagi arhiv- 
skih gradiv očitno, da je bilo približno 80% vseh podržavljenih 
podjetij ocenjenih neposredno po podržavljenju. Cenitve pa 
so bile opravljene tako, da so bile v cenilnih zapisnikih nare- 
jene bilance stanja podjetja. Iz bilance stanja podjetja je 
razvidna tako aktiva kot pasiva podjetja, torej tudi dolgovi in 
terjatve podjetja. Zakon o denacionalizaciji torej ne izključuje 
pri vrednotenju vrednosti podjetij nelastninskih premoženj- 
skih pravic v celoti, ampak upošteva le tisti del lastnine 
v ekonomskem smislu, ki ga je mogoče v postopku denaci- 
onalizacije ugotavljati. Ugotavljanje vseh drugih oblik lastnine 
v ekonomskem smislu bi bilo namreč glede na končni učinek 
težavno in tudi nezanesljivo v smislu načela ugotavljanja 
materialne resnice v upravnem postopku denacionalizacije. 
V prid takšnemu stališču govori tudi težavno ugotavljanje 
vrednosti današnjih podjetij ob dejstvu, da obstajajo vsi ele- 
menti, potrebni za vrednotenje podjetja tako v ekonomskem 
kot v pravnem smislu. 

V zvezi z nasveti prof. Sachsa, ki so bili predvsem v tem, da se 
premoženje ne vrača v naravi, pa Vlada Republike Slovenije 
navaja, da je prof. Sachs svoje poglede na predlagano zakon- 
sko ureditev denacionalizacije sam osebno razložil poslan- 
cem Skupščine Republike Slovenije še v postopku sprejema 
zakona. Ob obravnavi predloga zakona o denacionalizaciji in 
samem sprejemu zakona pa je v Skupščini Republike Slove- 
nije prevladala takšna politična odločitev, da se podržavljene 
nepremičnine vračajo prvenstveno v naravi. Navedeno torej 
pomeni, da je bila končna odločitev o obliki denacionalizacije 
v pristojnosti poslancev republiške skupščine. 

Na pomisleke dr. Veljka Rusa, da bo sprejem zakona o denaci- 
onalizaciji prinesel velike negativne spremembe v slovenski 
družbi v sociološkem pogledu, vam Vlada Republike Slove- 
nije odgovarja naslednje: 

V slovenskem političnem prostoru je prevladalo stališče, da je 
treba z gospodarsko političnimi ukrepi popraviti krivice, ki so 
bile storjene lastnikom na različne načine po vojni podržavlje- 
nega premoženja, na z zakonom določen način in po z zako- 
nom določenem postopku. Rezultat te težnje je v takšni vse- 
bini sprejeti zakon o denacionalizaciji. Zakon je in bo gotovo 
v slovensko družbo vnesel veliko nemira in pomislekov, ven- 
dar je ob njegovem uresničevanju ves čas treba upoštevati 
njegov politični in njegov gospodarski pomen. Politični 
pomen je predvsem v popravi krivic, gospodarski pa v želji, da 
se privatizira določen del družbene lastnine kot del celotnega 
procesa privatizacije družbene lastnine. 

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

O hrvaški zahtevi za dva prometna koridorja 
preko Slovenije 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, |e na seji zbora, 26. 
3.1992 med drugim tudi vprašal, kako je vlada reagirala na 
zahtevo Hrvaške dan prej do Evropske skupnosti, da ji mora 
le-ta omogočiti dva prometna koridorja preko Slovenije? 

Poslancu so odgovorili takole: 

Najvišji predstavniki Republike Hrvaške so v dosedanjih raz- 
govorih o urejanju odnosov med Republiko Slovenijo in 
Republiko Hrvaško že nekajkrat izrazili željo oziroma kot so 
se izrazili 'idejo za razmišljanje', da se za Republiko Hrvaško 
dovolita dva cestna prometna koridorja čez ozemlje Repu- 
blike Slovenije. Predstavniki Republike Slovenije do omenje- 
nih pobud niso zavzeli stališča. Uradne pobude za cestna' 
koridorja čez Republiko Slovenijo v pisni obliki doslej Ministr- 
stvo za zunanje zadeve ni prejelo. O obravnavanih pobudah 
se doslej prav tako ni izrekala Vlada Republike Slovenije. 
Ministrstvo za promet in zveze uradno ni bilo obveščeno 
o v poslanskem vprašanju navedeni zahtevi Republike Hrva- 
ške, niti mu taka zahteva ni bila postavljena v dosedanjem 
postopku urejanja odnosov v prometu s to sosednjo državo. 
Res pa je, da se v javnosti večkrat omenja taka zahteva in da 
se povezuje z uspešnostjo reševanja drugih odprtih vprašanj 
gospodarskega sodelovanja med državama. 

Glede na to da cestni promet med državama po njuni osamo- 
svojitvi poteka nemoteno in da je pred sklenitvijo sporazum 
o medsebojni ureditvi mednarodnega cestnega prevoza pot- 
nikov in blaga, menimo, da dejanski interes Republike Hrva- 
ške ni pridobitev prometnih koridorjev, ampak čimprejšnja 
gradnja določenih atocestnih povezav, za katere so bile že 
v preteklih letih začete in skupno usklajene dejavnosti, ki bi 
bistveno zboljšale cestnoprometno povezanost Hrvaške 
z zahodno in severozahodno Evropo. Te cestne povezave in 
rezultati preteklih dejavnosti so naslednji: 

ŠENTILJ-ZAGREB r p 
Skupne dejavnosti za koncesijsko gradnjo te avtoceste so bile 
začete v letu 1988 z zainteresiranim avstrijsko-nemškim kon- 
zorcijem štirih firm. Dejavnosti sta usklajevala ministra za 
promet in zveze tedanjih republik Slovenije in Hrvaške, pod- 
prte pa so bile s pismom o nameri obeh republiških vlad. 
Rezultat preteklih dogovorov s konzorcijem je bila njegova 
obvezna ponudba, ki jo je predal marca 1991 in kasneje 
dopolnil kot uradno ponudbo republiškim vladam. Odločanje 
o tej ponudbi je prekinila vojaška agresija na Slovenijo in 
kasneje na Hrvaško. Temu je nato sledil proces osamosvaja- 
nja obeh republik in njunega priznanja kot samostojnih držav, 
s čimer se spreminja tudi njun status v medsebojnem sodelo- 
vanju pri tem projektu. V zvezi s slednjim se kažeta dve 
možnosti: prvič, da vsaka država samostojno zastopa svoje 
interese v odnosu do ponudnika za svoj del navedene avtoce- 
ste, in drugič, da državi skleneta meddržavni sporazum 
o skupnem nastopu pri tem projektu. Odvisno od izbrane 
možnosti, bodo usmerjene nadaljnje dejavnosti za odločanje 
o ponudbenih pogojih konzorcija. 

LJUBLJANA-ZAGREB 

Na tej avtocesti je v gradnji odsek Malence-Šmarje-Sap, ki bo 
povezal že zgrajena odseka južne obvoznice Ljubljane in 
Smarje-Sap-Višnja gora. Za: nadaljevanje gradnje avtoceste 
od Višnje gore proti Bregani oziroma Zagrebu potekajo raz- 
govori o njeni koncesijski gradnji s firmama Philipp Holzmann 
AG in Italstat Spa. V preteklem medsebojnem dogovarjanju je 
slovenska stran, ki je zastopala tudi hrvaške interese za odsek 
od Bregane do Zagreba, zagotovila vse potrebne prometno- 
tehnične podatke za izdelavo feasibility študije: 2. 4. 1992 sta 
firmi predali predfeasibility študijo, v katero pa sta iz razloga 
spremenjenih političnih razmer vključili traso te avtoceste 
samo do Bregane. Na sestanku s predstavniki firm je bilo 
dogovorjeno, da slovenska stran strokovno oceni študijo, 
opredeli svoj interes po obsegu del in času njihove realizacije 
ter da se ob predhodni uskladitvi interesov dogovori za 
nadaljnji potek dejavnosti. 

TRST-KOZINA-REKA 

To je avtocestna povezava po Osimskih sporazumih. Za njeno 
gradnjo je dala pobudo Republika Hrvaška v tem smislu, da 
kot bolj zainteresirane strani išče in vodi razgovore z možnimi 
ponudniki za prevzem njene koncesijske gradnje. Naša 

48 poročevalec 



država se v ta projekt vključuje z obveznostjo določitve naju- 
godnejše trase na slovenskem območju in pridobitvijo potreb- 
nih zemljišč do začetka gradnje. Do zdaj za to avtocesto še ni 
bilo večjih dejavnosti, saj je bila izdelana le idejna študija 
o možnih variantah njenega trasiranja. 

Menimo, da bo predvsem zaradi lastnih potreb posodobitve 
cest treba tudi v prihodnje nadaljevati z gradnjo avtocest na 
omenjenih prometnih smereh, vendar v večji odvisnosti od 
drugih naših prednosti, materialnih možnosti in možnosti 
pridobitve tujih vlagateljev po sprejemljivih pogojih. V tem 
smislu te avtocestne povezave za nas niso prednostne naloge, 
ki bi jih obravnavali in se zanje opredeljevali brez upoštevanja 
vseh drugih potreb za posodobitev cestnega omrežja, zlasti 
v smeri od Italije proti Avstriji in Madžarski. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z Ministr- 
stvom za promet in zveze. 

O problematiki vpisa v visoko izobraževanje 

DANIEL STARMAN, poslanec v Zboru občin, je na nadalje- 
vanju 38. seje tega zbora, ki je bila 20. maja letos, novega 
šolskega ministra prosil za odgovor na vprašanje o tem ali 
ne bi bilo koristneje za našo državo, da bi se srednješolska 
mladina izobraževala z drugačnimi oblikami kot sedaj in da 
bi dodatne prostorske zmogljivosti iskali tudi v opuščenih 
vojašnicah. 

Ministrstvo za šolstvo in šport v skladu s svojimi pristojnostmi 
in odgovornostmi vsako leto spremlja priprave na vpis in 
izvedbo vpisa v srednje izobraževanje. Ugotavljamo, da zad- 
njih nekaj let interes za nadaljevanje izobraževanje po srednji 
šoli močno narašča. Po našem mnenju gre za dva bistvena 
razloga — pojavile so se težave z zaposlovanjem, hkrati pa so 
se povečale izobrazbene ambicije mladih. Zaradi velikega 
števila prijavljenih kandidatov so se posamezne fakultete 
odločile, da poiščejo nekaj dodatnih prostih vpisnih mest, 
skupaj prek 500. Vlada Republike Slovenije je vsem tovrstnim 
prošnjam ugodila; ker pa skopaj 15000 prijavljenih kandidatov 
močno presega prostorske, še bolj pa kadrovske zmogljivosti 
šol, je kljub temu dala soglasje k 19 sklepom o omejitvi vpisa. 

Vlada je ob tem, na predlog našega ministrstva, sprejela tudi 
stališče o tem, da bo v prihodnje poleg univerzitetnega tipa 
visokošolskega izobraževanja podpirala tudi razvoj drugih 
oblik posrednješolskega izobraževanja, bodisi visokih stro- 
kovnih šol ali krajših oblik nadaljevalnega izobraževanja, tako 
da bi bilo vsaj eno izmed njih mogoče zagotoviti čimvečjemu 
delu diplomantov srednjih šol. 

O pobudi, da bi se opuščeni vojaški objekti namenili za 
reševanje prostorskih stisk v slovenskem šolstvu, je Vlada 
Republike Slovenije svoje mnenje izrekla že ob koncu prejš- 
njega leta in ga večji skupini poslancev posredovala z dopi- 
som št. 020-03/91-16/74-8 z dne 1. 10. 1991. V obravnave 
o dolgoročni namembnosti teh objektov pa se bo naše mini- 
strstvo seveda še vključevalo, zlasti v primerih, ko bi bilo le-te 
mogoče preurediti za sorazmerno zahtevne potrebe pedago- 
škega procesa. 

Kako voditi pravilno evidenco OD za leto 1991, ki 
se šteje v pokojninsko osnovo? 

Dr- IVAN VIVOD, poslanec v Zboru občin, je 23. 4. 1992 
v svojem vprašanju zahteval pojasnila, zakaj se pri evidenti- 
ranju plač za leto 1991 bruto zneski plač preračunajo na 
neto zneske z upoštevanjem povprečne stopnje prispevkov 
in davkov, ki jo je za celo republiko določilo Ministrstvo za 
finance. Po navedenem izračunu se namreč neto plače za 
leto 1991, ki se upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove, 
zmanjšujejo glede na zneske akontacij, ki so jih mesečno 

plačevali zaposleni od svojih plač, kar gre v škodo vsakemu 
zaposlenemu delavcu. 

K navedenemu poslanskemu vprašanju dajemo naslednja po- 
jasnila: 

Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. 
RS, št. 12/92) in po predpisih, ki so se uporabljali do uveljavi- 
tve tega zakona, se pokojnina odmeri glede na osebne 
dohodke oz. zavarovalne osnove, od katerih so bili obraču- 
nani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so se 
v letu 1991 skladno z zakonom o prispevkih za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje 
(Ur. I. SR, št. 48/90) obračunavali od bruto plač zavarovancev. 
Ker se od pokojnin ne plačujejo prispevki, se odmerjajo v neto 
zneskih, oz. se pri izračunu pokojninske osnove povprečne 
plače preračunajo na neto zneske. Pri preračunu plač, ki so 
jih zavarovanci prejeli za leto 1991, se je upošteval enoten 
količnik, ki ga je Ministrstvo za finance določilo tako, da je 
upoštevalo stopnje prispevkov, ki so se obračunali od bruto 
plač. Dohodnina je bila pri določiti navedenega količnika 
obračunana po povprečni stopnji, ker je dejanska dohodnina, 
ki jo plačuje posamezen upravičenec, odvisna od okoliščin, 
kot so število otrok, posamezne naložbe v trajne dobrine, in 
drugih olajšav, ki jih pri odmeri pokojnine kot dolgoročne 
pravice ni mogoče upoštevati. Z določitvijo povprečne stop- 
nje za preračun plač na neto zneske je bilo vzpostavljeno 
premosorazmerje med osnovami, od katerih so bili obraču- 
nani prispevki, in osnovami, ki se upoštevajo pri odmeri 
pokojnine. 

Ker se pri določanju pokojninske osnove upoštevajo zneski 
plač v neto zneskih, se od odmerjene pokojnine ne obračuna- 
vajo prispevki in davki. Izjema je le dohodnina, ki se obraču- 
nava po progresivnih stopnjah. Ker je dohodnina v povprečni 
stopnji (za leto 1991 - 15%) že upoštevana pri izračunu 
pokojninske osnove, se dohodnina obračunava le od tistih 
pokojnin, ki presegajo znesek, od katerega se dohodnina 
odmerja po stopnji, višji od 15%. Tudi v tem primeru se od 
pokojnine obračunava dohodnina le v znesku razlike med 
zneskom dohodnine, kakršen se obračuna po dejanski stop- 
nji, in zneskom dohodnine, kakršen je bil obračunan po 
povprečni 15% stopnji, ki se ne odšteje od pokojnine. 

Glede na navedeno ureditev morajo organizacije in drugi 
zavarovanci v obrazcih prijav zavarovalne dobe in osebnega 
dohodka ter nadomestil za leto 1991 preračunati zneske bruto 
plač in nadomestil na neto zneske. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripa- 
vilo Ministrstvo za delo. 

Kako bo s šolo za otroke tujih diplomatov pri 
nas? 

Dr. IVAN VIVOD, poslanec v Zboru občin, je 22. 4. 1992, 
vprašal 
Kaj je konkretno Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo storilo za odprtje mednarodne osnovne šole 
in gimnazije za otroke diplomatov ter tujih predstavništev 
itd.? 

Kje bo ta šola, ali že imamo strokovnjake za poučevanje 
v tujih jezikih izbranega ravnatelja, učne načrte ter predmet- 
nike? 

Morda vemo koliko je teh otrok že sedaj in koliko jih predvi- 
devamo glede na diplomatsko priznanje in glede na razgo- 
vore o ustanavljanju veleposlaništev v Ljubljani. 

Prejel je naslednji odgovor pristojnega ministrstva: 

Poslanec Zbora občin dr. Ivan Vivod sprašuje, kaj je Ministr- 
stvo za šolstvo in šport storilo za odprtje mednarodne 
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osnovne šole in gimnazije za otroke diplomatov ter njih pred- 
stavništev. Sprašuje tudi, kje bo ta šola, ali že imamo strokov- 
njake za poučevanje v tujih jezikih, izbranega ravnatelja, učne 
načrte ter predmetnike. Zanima ga, koliko otrok bi že zdaj 
obiskovalo tako šolo in koliko jih predvidevamo glede na 
diplomatsko priznanje in glede na razgovore o ustanavljanju 
veleposlaništev v Ljubljani. 
Na vsa vprašanja posredujemo naslednji odgovor: 

V Sloveniji smo začeli s pripravami na ustanovitev Medna- 
rodne šole že v letu 1990, ob ustanavljanju oddelkov gimna- 
zije z mednarodno maturo. Takrat so predstavniki šolske 
uprave in predstavniki srednjih šol navezali stike z mednarod- 
nima organizacijama, ki vključujeta šole s programom za 
otroke tujih državljanov v angleškem jeziku. Gre za organiza- 
ciji ISA (International Schols Association), ki deluje v Ženevi 
pod okriljem UNESCA, in ECIS (European Council of Interna- 
tional Schoolls), ki deluje v Hamshire (Anglija). Hkrati smo se 
seznanili z organizacijo in financiranjem mednarodnih šol 
v raznih evropskih državah. 

Take mednarodne šole so večinoma vezane na že uveljavljene 
šole angleškega, ameriškega ali francoskega tipa ter so pro- 
gramsko glede predmetnikov, učnih načrtov, napredovanja in 
izpitov urejene v skladu s posebnimi pravili teh šol, ne pa po 
šolskem sistemu države gostiteljice. Država gostiteljica omo- 
goča delovanje teh šol, zagotavlja ustrezne prostore in po 
potrebi zagonska sredstva in sodeluje z vodstvom šol, vendar 
ni niti ustanoviteljica šole, niti ne nastavlja vodstvenega in 
pedagoškega kadra. Šole se praviloma financirajo s šolnino. 
Njihovo delovanje ni v pristojnosti šolskih ministrstev. Po 
potrebi usklajujejo delovanje tudi ministrstva za zunanje za- 
deve. 

V interesu učencev, ki bi obiskovali tako šolo v Ljubljani, bi 
tudi ta šola delovala po enem od že uveljavljenih programov 
in bi bila neposredno povezana z eno od že delujočih šol. 
V šolskem letu 1991/92 smo navezali stike s šolo za otroke 
tujih državljanov na Dunaju in se dogovorili za sodelovanje 
z American International School in Vienna International 
School. Pobudo za francosko šolo je že dalo generalno 
zastopstvo RENAULT, ki že v tem šolskem letu organizira šolo 
za otroke svojih delavcev v Novem mestu in namerava 
v naslednjem letu organizirati šolo v Ljubljani. Da bi dobili 
pregled nad potrebami po šoli v tujih jezikih in da bi lahko 
pripravili celovito ponudbo od vrtca do srednje šole, smo 
zaprosili za podatke o številu učencev in o učnem jeziku, 
v katerem bi se želeli šolati. Za podatke smo zaprosili Ministr- 
stvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za informiranje ter Gospo- 
darsko zbornico. V kratkem pričakujemo njihove odgovore. 

Na podlagi podatkov o željah in potrebah bomo spodbudili 
usklajeno akcijo za ustanovitev mednarodne šole. 

Kako »obvladovati« igre na srego? 

JOŽE ZAKONJŠEK, poslanec v Zboru občin, je pristojnim 
postavil naslednje delegatsko vprašanje: 

V republiki Sloveniji se v zadnjem času širijo mnoge mno- 
žične denarne igre na srečo, ki navajajo številne državljane 
na rizično igranje. Pri tem prihaja pogosto do tragičnih 
posledic, zlasti kadar se denarne možnosti posameznikov 
za pokrivanje visokih vložkov pri igranju neustrezne. Ena 
takih iger je tudi »Catch the Cash«. Vprašujem pristojni organ 
vlade, kdo in na podlagi kakšnih predpisov je izdal dovolje- 
nje za to igro. Če dovoljenje ni bilo izdano, sprašujem ta 
organ, kaj je oziroma kaj namerava storiti, da se širjenje te 
in podobnih hazardnih iger na srečo prepreči. 

Ministrstvo za finance mu je odgovorilo: 

V zvezi s tem vprašanjem pripominjamo, da je podobno zah- 
tevo glede problematike denarnih verig postavila Vladi Repu- 
blike Slovenije tudi Skupščina Republike Slovenije na podlagi 
sklepa, sprejetega na vseh treh zborih. V okviru razprave 
o osnutku zakona o igrah na srečo so namreč vsi trije zbori 

Skupščine Republike Slovenije sprejeli sklep, da naj vlada do 
priprave novega osnutka zakona o igrah na srečo prouči 
status denarne verige, ki sicer ni igra na srečo, ima pa ele- 
mente, ki lahko uporabnike zavajajo. 

Ker gre pri tej zadevi za zelo zapleteno problematiko, ki 
posega na več področij dejavnosti, bo vlada pripravila odgo- 
vore v zvezi s temi sklepi hkrati z novim osnutkom zakona 
o igrah na srečo, to je predvidoma v drugi polovici junija letos. 
V stališčh vlade,'pripravljenih v zvezi z navedenimi sklepi, bo 
zajet tudi odgovor na vprašanje poslanca Jožeta Zakonjška. 
Zato ocenjujemo, da na navedeno poslansko vprašanje ne bi 
bilo primerno odgovarjati ločeno, pred proučitvijo celovite 
problematike, na katero se nanašajo skupščinski sklepi. 

O posredovanju zaupnih informacij tujcem 

JOŽE ZAKONJŠEK, poslanec v Zboru občin, je postavil 
naslednje vprašanje: 

»V sobotni prilogi Dela, 25. aprila 1992, je novinar Branko 
Vodušek v članku »Jih napoditi, jih zadržati?« prikazal neka- 
tere ugotovitve strokovnjakov Standford Research Institut 
(SRI) iz študije »Maribor, jutri«. Študija, ki naj bi postala tudi 
model slovenskega regionalnega prestrukturiranja je, kot 
trdi novinar, močno razburila slovenske gospodarske, še 
zlasti bančne kroge, čeprav razkriva neka splošno znana 
dejstva, ki so relevantna za krizo mariborskega gospodar- 
stva. Za čim večjo praktično uporabno vrednost študije naj 
bi skrbel tudi projektni svet sestavljen iz predstavnikov 
mariborske in republiške vlade. Toliko bolj me zato čudi 
navedba v članku (citat): »Direktor VIS MNZ Slovenije dr. 
Miha Brejc in svetovalec v tej službi Zoran Debeljak sta pred 
nedavnim sodelovanje s SRI označila kot klasičen primer 
posredovanja zaupnih informacij tujcem, kar lahko po nju- 
nem mnenju močno škodi poslovanju tistih podjetij, ki 
nepremišljeno izpolnjujejo vprašalnike o poslovanju.« 

Prosim direktorja VIS MNZ, da pojasni: 

1. katere ugotovitve utemeljujejo to izjavo; 
2. s čim utemeljuje VIS MNZ interes za to raziskavo«. 

Na navedeno poslansko vprašanje Ministrstvo za notranje 
zadeve odgovarja: 
1. 
Po dosedanjih spoznanjih Varnostno-informativne službe je 
varnostna kultura na področju varovanja in zaščite podatkov 
v Sloveniji na sorazmerno nizki ravni in del naših prizadevanj 
je zato od ustanovitve VIS naprej namenjenih tudi njenemu 
izboljšanju. V tem kontekstu je bil napisan tudi prispevek za 
mednarodni posvet arhivarjev v Radencih, na osnovi katerega 
je verjetno nastal v vašem vprašanju citirani del članka. 

Interpretacija novinarja Branka Voduška pa ni natančna in ne 
ustreza dejanski vsebini sestavka. Varnostno-informativna 
služba raziskave Stanford Research Institute International 
»Maribor jutri« nikakor ne smatra za gospodarsko špijonažo, 
kar bi lahko na osnovi te interpretacije sklepali, ampak za 
primer povsem legalnega zbiranja v poslovnem svetu zelo 
iskanih podatkov. 

V raziskavi pa so vprašljiva nekatera vpašanja, ki lahko ob 
najbolj neugodnem razpletu celo ogrozijo obstoj podjetja. 
Natančni podatki o dobaviteljih in kupcih ter konkurenci 
lahko tujim podjetjem omogočijo, da se obrnejo neposredno 
nanje, tako da je podjetje, ki te podatke objavi, izpostavljeno 
nepotrebnemu poslovnemu tveganju. Ti podatki, prav tako pa 
tudi nekateri drugi, npr. podatki o razvojnih načrtih, predvsem 
novih izdelkih, so v tujini strogo varovana poslovna skrivnost. 

Vodstvo podjetja, ki je dolžno varovati poslovne tajnosti in 
tudi organizirati njihovo varovanje in zaščito, lahko v določe- 
nih primerih, ko je pričakovana korist večja od tveganja, 
odstopi od načela poslovne tajnosti. Za tako odločitev nosi 
tudi vso odgovornost. 

50 poročevalec 



Na nekatera vprašanja iz raziskave je Varnostno-informativna 
služba opozorila zaradi svoje strokovne soodgovornosti za 
zaščito in varovanje tistih podatkov, ki lahko škodijo intere- 
som Republike Slovenije. Navedena vprašanja po našem 
mnenju h kvaliteti študije ne prispevajo dosti, njihovo more- 
bitno posredovanje nepooblaščenim osebam pa lahko podjet- 
jem škoduje. 

2. 
Varnostno-informativna služba ima zakonsko osnovo za zbi- 
ranje podatkov o delovanju tujih institucij in posameznikov 
v 19. členu Zakona o notranjih zadevah (Ur. list SRS št. 28/80, 
38/88, 27/89 in Ur. list št. 19/19), ki v prvem in drugem 
odstavku določa: 

»Varnostno-informativna služba s svojo dejavnostjo republi- 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

STALIŠČE 
Vlade Republike Slovenije do pobude dr. Stanka 
Buserja, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
za razrešitev mag. Miroslava Gregoriča s polo- 
žaja direktorja Republiške uprave za jedrsko 
varnost 

Poslanec Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije prof. dr. Stanko Buser je dne 13. 5.1992 podal pisno 
pobudo, v kateri predlaga: 
- da Skupščina RS uredi zadeve o jedrski varnosti v državi, 
ker tega Vlada očitno ne zmore, 
- da Vlada takoj razreši g. mag. Miroslava Gregoriča s polo- 
žaja direktorja RUJV, ki je samovoljno za daljši čas onemogo- 
čil izvajanje in nadziranje jedrske varnosti, takrat edinemu 
republiškemu inšpektorju za jedrsko varnost g. Kocuvanu. G. 
Gregorič pa je nezakonito sam opravljal to inšpekcijo, kar 
nadaljuje še sedaj, čeprav je ministrfr za varstvo okolja in 
urejanje prostora g. M. Jazbinšek preklical samovoljno izdane 
dokumente s strani g. Gregoriča. S tem pa g. Gregorič one- 
mogoča nadzor nad jedrsko varnostjo strokovnjakom, ki so za 
to pravno formalno usposobljeni.« 

Stališče Vlade Republike Slovenije do poslančevih pobud je 
naslednje: 
Vlada ugotavlja, da je bil inšpekcijski nadzor v zadevah jedr- 
ske varnosti vseskozi zagotovljen, kar je razvidno tudi iz 
odgovorov Vlade na poslančeva vprašanja z dne 20. 2. 1992 
(Poročevalec št. 10, odgovor št. 5-9), vendar ta nadzor ni 
potekal v kadrovski zasedbi, ki je predpisana in potrebna za 
normalno delovanje inšpekcij. Nadomestni nadzor, ki ga je 
opravljal direktor uprave za jedrsko varnost sam, je sicer 
legalna ne pa normalna redna oblika nadzora. Prav tako 
Ministrstvo za varstvo okolja oziroma Republiška uprava za 
jedrsko varnost pripravljata poročilo o problematiki inšpekcij- 
skega nadzora za jedrsko varnost, ki ga bo Vlada predložila 
Skupščini RS in njenim delovnim telesom v prihodnjih me- 
secih. 

Že iz poslančeve pobude same je razvidno, da je minister za 
varstvo okolja in urejanje prostora preklical samovoljno 
izdane dokumente g. Gregoriča, s čimer je formalno omogočil 
opravljanje inšpekcijskih nalog g. Kocuvanu, ki ga je z imeno- 
vanjem za pomočnika direktorja za te naloge pooblastila 
Vlada. V mesecu aprilu 1992 je bila sprejeta nova sistemiza- 
cija delovnih mest RUJV, s katero se povečuje število delav- 
cev predvidenih za opravljanje inšpekcijskih nalog. Trenutno 

škemu sekretarju za notranje zadeve omogoča, da pravo- 
časno sprejme oz. predlaga potrebne ukrepe zoper nevarno- 
sti, ki ogrožajo varnostni obstoj države. 

Zaradi izpolnjevanja nalog iz prejšnjega odstavka Varnostno- 
informativna služba zbira, dokumentira in analizira informa- 
cije o: 

- načrtih in delovanju tujih držav, njihovih obveščevalnih 
služb ter drugih ustanov in organizacij, s katerimi ogrožajo 
obrambne in varnostne interese ali škodujejo gospodarskim 
in političnim interesom države;« 

Do podatkov o raziskavi je Varnostno-informativna služba 
prišla s t. i. »javnimi viri« in ne s katero svojih, z zakonom 
dovoljenih metod in sredstev. 

formalno opravlja naloge inšpekcijskega nadzora poleg g. 
Kocuvana še republiški inšpektor s strokovnim izpitom. 

Vlada je, kot je razvidno iz njenega odgovora na poslanska 
vprašanja prof. dr. Stanka Buserja z dne 20. 2.1992 (št. 1., 2. in 
3.) ugotovila, da predlagani postopek za razrešitev Mirka 
Kocuvana ni bil v skladu z zakonom, saj mag. Miroslav Grego- 
rič ni upošteval veljavnih določb zakona o delavcih v državnih 
organih in je nedvomno napačno uporabil pravo, s svojim 
ravnanjem pa onemogočil opravljanje nalog g. Kocuvanu. 

Iz navedenega odgovora Vlade je tudi razvidno, da bo odgo- 
vornost g. Gregoriča ugotovljena v posebnem postopku. 
Glede na to in glede na naknadna opozorila delavcev RUJV 
o paralelnem izvajanju in onemogočanju inšpekcijskega nad- 
zora ter ponovno pobudo poslanca prof. dr. Stanka Buserja 
za razrešitev zaradi nadaljnjega onemogočanja nadzora nad 
jedrskimi objekti je minister za varstvo okolja in urejanje 
prostora skladno z 22. členom zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije ter 
o republiških upravnih organih dal navodila za nemoteno delo 
republiške inšpekcije za jedrsko varnost in odredil proučitev 
dejanskega stanja. Prav tako je minister za varstvo okolja in 
urejanje prostora podal predlog za razrešitev g. Gregoriča 
s funkcije direktorja RUJV Vladi RS. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je pripravilo sta- 
lišče Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora. 

ODGOVOR 
Ministrstva za pravosodje in upravo na pobudo 
Janka Halba, poslanca v Družbenopolitičnem 
zboru, za preverjanje postopkov registracije 
zasebne družbe »13 M« 

Na poslansko pobudo g. Janka Halba smo v okviru naših 
pristojnosti opravili poizvedbe pri pristojnem Temeljnem 
sodišču v Murski Soboti o postopku registracije zasebnega 
podjetja »13 M« ter v zvezi s tem ugotavljamo naslednje. 

Podjetje v zasebni lasti s firmo »13 M« - trgovina in storitve 
Murska Sobota d. o. o., Murska Sobota, Mladinska 1, ki ga je 
ustanovilo 13 ustanoviteljev z ustanovitvenim kapitalom 
260.000,00 SLT, je bilo vpisano v sodni register dne 19. 3. 
1992. Podjetje opravlja trgovsko in druge storitvene dejavno- 
sti, ne pa tudi proizvodne. Zoper sklep o vpisu podjetja 
v sodni register pri tem sodišču ni bilo vloženo nobeno 
pravno sredstvo, zato prosimo g. poslanca za natančnejše 
podatke glede morebitnega sodnega postopka zaradi kršitve 
konkurenčne klavzule. 

POSLANSKE POBUDE 
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V zvezi s tem še navajamo, da konkurenčna klavzula v zakonu 
o podjetjih ni določen ex lege, pač pa zakon samo dopušča 
možnost, da podjetja v skladu s svojim aktom sklene, 
pogodbo o pogojih, pod katerimi direktor in drugi delavci, 
dokler so v delovnem razmerju, najdlje pa do dve leti po 
prenehanju delovnega razmerja, ne smejo ustanoviti podjetje, 
ki bi z opravljanjem dejavnosti utegnilo povzročiti škodo 
matičnemu podjetju. Če to kateri od njih kljub temu stori, ima 
podjetje pravico zahtevati povračilo nastale škode in izbris 
dejavnosti konkurenčnega podjetja iz sodnega registra. 

Konkurenčno klavzulo določa tudi zakon o delovnem raz- 
merju, vendar pa v nobenem primeru ni dolžnost sodišča, da 
v postopku vpisa v sodni register ugotavlja oziroma preverja, 
če ustanovitelji le-to kršijo. Odškodninske in druge zahtevke 
ima izključno oškodovana pravna oseba. 

ODGOVOR 
Ministrstva za notranje zadeve na vprašanje in 
pobudo Janeza Lampreta, poslanca v Družbe- 
nopolitičnem zboru in nekaterih drugih poslan- 
cev, v zvezi z bivanjem oziroma svobodnim giba- 
njem generala Čada 

Na poslansko vprašanje g. Janeza Lampreta in skupine 
poslancev v zvezi z bivanjem oz. svobodnim gibanjem gene- 
rala Čada, Ministrstvo za notranje zadeve odgovarja: 

Dne 08. 03. 1992 se je na mejni prehod Jelšane kot sopotnik 
v osebnem avtomobilu Rl 203-791 pripeljal general JA 
v pokoju Marjan Čad, roj. 22. 10. 1932 v Mariboru, s stalnim 
bivališčem na Reki, Put Turanj 3, Republika Hrvaška, zoper 
katerega smo ob koncu preteklega leta pristojnemu tožilstvu 
v Kopru podali kazensko ovadbo po čl. 166 KZ RS zaradi 
suma, da je v času agresije JA na Republiko Slovenijo ukazal 
odpeljati mejne kontejnerje, last MNZ RS, z mejnega prehoda 
Jelšane. Za Čadom je bila razpisana depeša o iskanju z ukre- 
pom prijeti in privesti preiskovalnemu sodniku. 

Vozilo je upravljal LINIČ Slavko, roj. 19. 09. 1949 v Mikelji, SO 
Rijeka, predsednik Izvršnega sveta in kriznega štaba SO 
Rijeka, v Ljubljano pa naj bi potovala poslovno. V razgovoru je 
Čad pojasnil okoliščine odvzema kontejnerjev, pri čemer se ni 
čutil odgovornega, ker da je samo izvrševal ukaze nadrejenih. 
Nadaljnji razgovor je odklonil. Kot pripadniku JA mu je bil 
v skladu s politiko ravnanja s pripadniki JA, vstop v Slovenijo 
preprečen. 

Dne 17. 04. 1992 nas je preiskovalni oddelek Tameljnega 
sodišča v Kopru preko Ministrstva za zunanje zadeve zaprosil, 
da omogočimo obdolžencu Marjanu Čadu, zoper katerega 
teče kazenski postopek za že navedeno dejanje, da se mu dne 
26. 04. 1992 omogoči tako prihod na sodišče kot povratek na 
Hrvaško. Čad jih je namreč obvestil, da se namerava zasliša- 
nju na sodišču odzvati, vendar da pa pričakuje težave na meji. 

Dne 28. 04. 1992 smo mu omogočili prihod na zaslišanje na 
sodišče v Koper, nemoten odhod iz Slovenije, ker preiskovalni 
sodnik ni odredil pripora. Ker ni bilo več razlogov, smo prej 
razpisano iskanje osumljenca preklicali. 

Dne 13. 05. 1992 je bil ČAD ponovno opažen na mejnem 
prehodu Jelšane z osebnim avtomobilom Rl 858-AG, dovoljen 
mu je bil vstop v Slovenijo, pri čemer pa je navedel, da se bo 
cca 7 dni zadrževal v Ljubljani. 

Glede na to, da je nesporno ugotovljeno, da je general Marjan 
Čad državljan Republike Slovenije (državljanstvo je pridobil 
po svojih starših na dan 28. 8. 1945 v skladu s takrat veljavnim 
zakonom o državljanstvu FLRJ) mu je v skladu z ustavo 
Republike Slovenije zajamčena svoboda gibanja, ki vključuje 
pravico, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti 
državo in se vanjo kadarkoli vrne. 

V zvezi s pobudo o odvzemu državljanstva bivšim pripadni- 
kom JA, Ministrstvo za notranje zadeve pojasnjuje: 

Po 26. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije je 
odvzem državljanstva mogoč, če so izpoinjeni pogoji iz tega 
člena. Osnovna dva pogoja sta, da oseba živi v tujini in ima 
tuje državljanstvo. 

Z osamosvojitvijo Slovenije oz. uveljavitvijo zakona o držav- 
ljanstvu Republike Slovenije, je vsem osebam, ki so imele do 
25. 06. 1991 poleg slovenskega državljanstva tudi jugoslovan- 
sko, jugoslovansko državljanstvo prenehalo po samem 
zakonu, tako da so od tega datuma dalje samo slovenski 
državljani. 

Nihče od državljanov Republike Slovenije, ki so kot pripadniki 
bivše JA sodelovali ali še sodelujejo na strani JA v vojnih 
operacijah po naših podatkih nima tujega državljanstva, saj 
jim je jugoslovansko državljanstvo z uveljavitvijo zakona 
o državljanstvu Republike Slovenije po samem zakonu prene- 
halo. Glede na navedeno odvzem državljanstva ni možen. 

V skladu z veljavno zakonodajo je vprašanje razglasitve pri- 
padnikov bivše JA za vojne zločince v pristojnosti pravosod- 
nih organov. 

ODGOVOR 
Vlada Republike Slovenije na pobudo Jožeta 
Magdiča, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
za sodelovanje slovenske diplomacije s storilci 
kaznivih dejanj, ki so na prestajanju zaporne 
kazni v tujini in vračanje le-teh po načelu reci- 
pročnosti 

Na pobudo, ki jo je poslanec Jože Magdič dal na 38. seji 
družbenpolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije 13. 
5. 1992, odgovarjamo naslednje: 

Komuniciranje zapornikov, ki prestajajo zaporno kazen 
v tujini, s predstavniki njihove matične države je urejeno 
z mednarodno večstransko Dunajsko konvencijo o konzular- 
nih odnosih z dne 24. aprila 1963. V skladu s to konvencijo in 
z zakonom o zunanjih zadevah Republike Slovenije je obisko- 
vanje zapornikov - slovenskih državljanov ena izmed nalog 
slovenskih diplomatskih in konzularnih predstavništev v tu- 
jini. 4 

O prestajanju kazni slovanskih državljanov v tujini menimo, 
da bo Republika Slovenija to vprašanje po najkrajši poti 
uredila s pristopom h konvencijama Sveta Evrope: 

1. Evropski konvenciji o mednarodni veljavnosti kazenskih 
sodb z dne 38. 5. 1970, ki jo je do marca 1992 podpisalo 
petnajst članic Sveta Evrope (Avstrija, Belgija, Ciper, Danska, 
Nemčija, Grčija, Islandija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, 
Norveška, Portugalska, Španija, Švedska in Turčija); 

2. Konvenciji o transferju obsojenih oseb z dne 21. 3. 1983, ki 
jo je do marca 1992 podpisalo štiriindvajset članic Sveta 
Evrope ter tri države nečlanice (Avstrija, Belgija, Ciper, Češka 
in Slovaška federativna republika, Danska, Finska, Francija, 
Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Liechen- 
stein Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Portugal- 
ska, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Velika Britanija, Baham- 
ski otoki, Kanada in ZDA). 

Države, ki še niso članice Sveta Evrope, lahko pristopijo 
h konvencijam Sveta Evrope, ki so odprte za pristop nečlanic, 
le na povabilo Ministrskega odbora. Ministrstvo za zunanje 
zadeve Republike Slovenije si prizadeva pridobiti povabilo 
k navedenima kakor tudi še k nekaterim drugim konvencijam. 
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstrvo za zunanje zadeve v sodelovanju z Ministr- 
stvom za pravosodje in upravo. 
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ODGOVOR 
Službe družbenega knjigovodstva RS na pobudo 
Mojmira Ocvirka, poslanca v Družbenopolitič- 
nem zboru, naj SSK preveri poslovanje RTV Slo- 
venije 

Poslansko pobudo poslanca Mojmirja Ocvirka, Liberalno- 
demokratska stranka, za pregled poslovanja RTV Slovenija 
smo prejeli 13. 5. 1992 (pobuda nosi datum 8. 4. 1992). 
Pobudo za pregled računovodskih izkazov za leto 1991 RTV 
Slovenije je dal Službi družbenega knjigovodstva Republike 
Slovenije tudi Koordinacijski odbor sindikata RTV Slovenija in 
Odbor za proračun in finance Skupščine Republike Slovenije. 

Že pred tem je podružnica Službe družbenega knjigovodstva 
v Ljubljani v programu dela inšpekcije za leto 1992 sama 
predvidela tudi pregled zaključnega računa za leto 1991 RTV 
Slovenije - javni zavod. Letni program pregledov letnih raču- 
novodskih izkazov SDK uresničuje skozi vse leto 1992, zače- 
tek pregleda omenjenega zavoda pa je načrtovala v drugi 
polovici meseca maja. 

Medtem pa je opravila delni pregled osebnih dohodkov RTV 
Slovenije, ki sta ga v delovnem sporu zahtevala generalni 
direktor dr. J. Jerovšek in Stavkovni odbor novinarjev RTV 
Slovenija. Omenjeni pregled se je nanašal predvsem na preve- 
ritev pravilnosti informiranja javnosti o višini osebnih dohod- 
kov oziroma prejemkov novinarjev, ki sta jo posredovali obe 
stranki v sporu. 

Po dokončanem inšpekcijskem pregledu letnih računovod- 
skih izkazov RTV Slovenije za leto 1991, vas bo Služba druž- 
benega knjigovodstva informirala s posebno informacijo 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Toneta Per- 
šaka, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
v zvezi z obdavčevanjem italijanskih pokojnin 
ter avtorskih honorarjev, prejetih v tujini 

Gospod Tone Peršak, poslanec družbenopolitičnega zbora 
Skupščine Republike Slovenije, v svoji pobudi navaja, da 
z odgovorom na svojo prvo pobudo v zvezi z obdavčitvijo 
pokojnin, ki jih naši državljani dobivajo v Italiji, ne more biti 
povsem zadovoljen. Ne le zaradi vsebine, ki nekako skuša 
racionalno razložiti, zakaj do težav prihaja, temveč zaradi 
odnosa vlade do državljanov. Ti državljani niso bili pravo- 
časno opozorjeni, kaj jih čaka, zato so se zdaj znašli v polo- 
žaju, da tega, kar jim finančno ministrstvo svetuje, ne morejo 
uveljaviti. Meni, da ni nobene možnosti, da bi od italijanskih 
oblasti do 31. marca, glede na postopke, ki pač veljajo 
v sosednji državi, pridobili vsa potrdila o plačanem davku od 
pokojnin v Italiji. Misli, da bi morala biti naša država do svojih 
državljanov toliko uvidevna, da bi v takih primerih nekoliko 
popustila pri rokih, ne pa, da jih kaznuje, zato ker dobivajo 
pokojnine od drugod. Še zlasti je problem v tem, da so 
v mnogih primerih zaradi tega, ker to naknadno urejajo, ljudje 
dobili pokojnine za nazaj in zdaj to težko dokazujejo. 

Poslanec je dal naslednjo pobudo: 
V primerih, ko nekdo opravi neko delo v tujini, naj bo to 
kulturni, znanstveni ali kakršen koli delavec in tam plača 
davek, naj ne bo za ta dohodek obdavčen še v domovini. Gre 
za to, da je težko dobiti potrdila o tem, koliko davka so ti 
v drugi državi obračunali, na primer od honorarja za odlomek 
proze, prebrane na radiu, a obračunali so ga. Meni, da bi bilo 
pametnejše te tako ali tako redke dohodke pustiti neobdav- 
čene, kakor loviti ljudi, da si jih dajo nakazovati na račune 
v tujih bankah. 

Mnenje republiške vlade je: 

Rezidenti Republike Slovenije, ki so v letu 1991 prejemali 

pokojnino iz tujine, so bili že med letom dolžni te prejemke 
sporočiti pristojni upravi za družbene prihodke. Ta bi jim, 
enako kot je veljalo za prejemnike pokojnin od Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, od 
pokojnin že med letom mesečno obrčaunavala davek od 
osebnih prejemkov. Pretežna večina prejemnikov tujih pokoj- 
nin pa teh ni prijavila pri upravi za družbene prihodke med 
letom. 

Med oddajo napovedi za odmero dohodnine za leto 1991 je 
prišlo do že znanih reakcij v zvezi z obdavčevanjem pokojnin, 
prejetih iz Italije. Republiška uprava za javne prihodke je ob 
upoštevanju nastalih razmer obvestila občinske uprave za 
javne prihodke, upokojence pa po sredstvih javnega obvešča- 
nja, naj do 31. marca 1992 oddajo napovedi za odmero 
odhodnine za leto 1991, v kateri naj napovejo pokojnine, 
prejete od SPIZ-a, ter druge dohodke in prejemke (katastrski 
dohodek, avtorske honorarje, prejemke za začasna in 
občasna dela), dosežene v Sloveniji. Zavezanci, ki so poleg 
teh dohodkov in prejemkov dobili v letu 1991 še pokojnino iz 
tujine, pa naj bi skladno z navodili na koncu obrazca napovedi 
pod opombo pripisali, da bodo podatke o teh pokojninah in 
morebiti odtegnjenem davku napovedali po prejemu potrdla 
pristojnega tujega izplačevalca oziroma finančnega organa. 
Te podatke naj bi prijavili v 15 dneh od njihovega prejema. 

Upokojenci so nas tudi SRmi seznanili s tem, da prejmejo ta 
potrdila že aprila za pokojnine, prejete od italijanskega izpla- 
čevalca, prejemniki drugih tujih pokojnin pa tudi že prej ali 
kasneje. 

Skladno z določbo 69. člena Zakona o dohodnini (Ur. I. RS, št. 
48/90 in 34/91) je zavezanec za davek od dohodkov iz premo- 
ženjskih pravic fizična oseba s stalnim prebivališčem v Repu- 
bliki Sloveniji, ki ima v državi ali v tujini med drugim tudi 
dohodke iz avtorskih pravic. Menimo, da predlagana pobuda, 
naj bi se v osnovo za dohodnino ne vključevali že v tujini 
obdavčeni prejemki od avtorskih plačil, ni sprejemljiva. Zakon 
o dohodnini namreč enako obravnava glede obdavčevanja 
vse rezidente oz. fizične osebe, ki imajo prebivališče v Repu- 
bliki Sloveniji. Vsak davčni zavezanec je dolžan prispevati del 
sredstev za financiranje funkcij, ki jih skladno z ustavo in 
zakonom opravljajo Republika Slovenija in občine, in sicer 
v sorazmerju z višino svojih dohodkov. 

Odstopanje od tega načela bi pomenilo neenako davčno 
obravnavo rezidentov Republike Slovenije. 

Ob tem ponovno pripominjamo, da dohodki od avtorskih 
plačil niso dvakrat obdavčeni, prvič v tujini in drugič v Repu- 
bliki Sloveniji, saj je v zakon vgrajena določba, po kateri se od 
obračunanega davka v Republiki Sloveniji odšteje že v tujini 
plačan davek, tako da ne pride do dvojne obdavčitve istega 
prejemka oziroma dohodka. 

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

ODGOVOR 
Ministrstva za pravosodje in upravo na pobudi 
Franca Pipana, poslanca v Družbenopolitičnem 
zboru, za ukinitev sodniških norm in reševanje 
materialnega položaja pravosodja 

Poslanec Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije g. Franc Pipan je na ministra za pravosodje naslovil 
naslednji pobudi: 

»1. Predlagam ministru za pravosodje, da se takoj ukinejo 
norme za delo sodnikov. Normiranje dela sodnikov peha 
sodnike dostikrat v premalo poglobljeno delo in to se odraža 
na kvaliteti dela. Razen tega pa mislim, da je normiranje dela 
sodnikov v nasprotju z avtonomijo sodstva. 

2. Prav tako predlagam, da se takoj začne reševati materialni 
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položaj pravosodja, še zlasti se mora takoj izboljšati plače 
delavcev v pravosodju. Nekatera dela sodnikov, denimo 
dežurstva, so sramotno nizko ovrednotena. Sodnik za celote- 
densko dežurstvo dobi nekaj več ko 1.000 SLT.« 

V zvezi s citiranima pobudama dajemo naslednji odgovor: 

K 1: 
Uvodoma je treba pojasniti, da okvirna merila za sistematiza- 
cijo sodniških mest, ki jih je na podlagi šeste alinee 54. člena 
zakona o rednih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 4/82, 37/ 
82, 7/86, 41/87, 24/88 in Uradni list RS, št. 8/90 določi ministr- 
stvo, pristojno za pravosodje, niso sodniške norme. Ta merila 
so kriteriji, ki predstavljiajo v skladu z veljavno zakonsko 
ureditvijo podlago za določitev števila sodniških mest pri 
posameznih sodiščih. Kot takšne jih ministrstvo uporablja 
tudi pri statističnem izkazovanju sodniških obremenitev in 
opravljenega dela. Kriteriji so bili pripravljeni na podlagi izra- 
čunov za daljše časovno obdobje, upoštevaje izkustveno šte- 
vilo posameznih vrst zadev, ki jih povprečno sodnik lahko reši 
v obdobju enega meseca. Glede na spremenjen način dela na 
posameznih področjih (računalniška podpora dela), kakor 
tudi spremenjeno strukturo zadev na posameznih področjih, 
so kriteriji že potrebni revizije. Te kriterije ministrstvo upo- 
števa pri dajanju mnenja Skupščini Republike Slovenije 
o ustreznosti določitve števila sodniških mest pri posameznih 
sodiščih. Takšni kriteriji, ki lahko predstavljajo le izkustveno 
podprt izračun predvidenega števila določenih vrst zadev, ki 
jih en sodnik lahko reši, so po mnenju ministrstva potrebni, da 
se na enakih temeljih določi potrebno število sodnikov na 
posameznih sodiščih. 

Ministrstvo za pravosodje je seznanjeno z internimi normativi, 
ki so določeni na posameznih sodiščih, s katerimi se upošte- 
vaje kvantiteto in kvaliteto dela interno ugotavlja uspešnost 
sodnika. Vendar so ti interni normativi predvsem podlaga za 
razdeljevanje sredstev, ki se za sodnika zagotavljajo za vred- 
notenje delovne uspešnosti oziroma delovne obremenjenosti. 

Ne glede na doslej povedano in upoštevaje dejstvo, da 
veljavna ureditev še ni usklajena z ustavo Republike Slove- 
nije, pa pobuda po mnenju tega ministrstva opozarja na eno 
od pomembnejših vprašanj, ki se že proučujejo v okviru 
priprave nove zakonodaje na področju sodstva, posebej 
zakonske ureditve sodniške službe. In v tem smislu bo po 
našem mnenju to pobudo tudi mogoče upoštevati. 

K 2: 
Materialni položaj pravosodja, s čimer so glede na veljavno 
ureditev mišljeni državni organi s področja pravosodja, ki se 
financirajo iz republiškega proračuna, se rešuje v okviru sred- 
stev, ki so za to na razpolago v sprejetem proračunu. 

Povečanja plač delavcev v pravosodju tako, kot se predlaga 
v pobudi, po mnenju tega ministrstva ni mogoče izvesti, ker bi 
bilo to v nasprotju z veljavno zakonsko ureditvijo. Plače pra- 
vosodnih funkcionarjev, torej tudi sodniške plače, so tako kot 
plače vseh drugih funkcionarjev v državnih organih določene 
z zakonom. V skladu z določbami zakona o funkcionarjih 
v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91 in 2/ 
91-1) se osnova za osebni dohodek določa enotno, razlikova- 
nje med posameznimi funkcijami pa je opravljeno s koefici- 
enti, ki jih je v skladu z zakonom določila Komisija Skupščine 
Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve (sklep o določitvi koeficientov je bil objavljen v Urad- 
nem listu RS, št. 17/92). Enotna osnova je zakonsko določena 
(povprečni osebni dohodek na delavca, izplačan v gospodar- 
stvu Republike Slovenije za pretekli mesec po uradnih podat- 
kih Zavoda Republike Slovenije za statistiko, ki se uskladi za 
tekoči mesec najkasneje takrat, ko se razmerje med zneskom 
osnove in povprečnim osebnim dohodkom na delavca 
v gospodarstvu zniža za več kot pet odstotnih točk). Zakon pa 
daje tudi pooblastilo Vladi Republike Slovenije, da glede na 
proračunske možnosti osnovo zniža, vendar največ za 50%. 
Vsebinsko enak režim velja tudi za določanje plač drugih 
delavcev v državnih organih, torej tudi v pravosodju, v skladu 
z določbami zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list 
RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91 in 2/91-1). Koeficiente za te 

delavce je v skladu z zakonskim pooblastilom določila Vlada 
Republike Slovenije (sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 
17/92). 

V skladu s povedanim je torej Vlada dolžna ravnati v okviru 
zakonskih kriterijev in pri določitvi osnove upoštevati prora- 
čunske možnosti, ki so odvisne od gospodarskih tokov in 
ekonomske politike. Glede na obstoječe gospodarske raz- 
mere je oba citirana zakona mogoče uresničevati le na mini- 
mumu. 

Plačilo sodnikov za opravljanje dežurne službe predstavlja 
v skladu z veljavno ureditvijo poseben delovni pogoj, za 
katerega gre sodnikom ustrezni del osebnega dohodka kot 
poseben dodatek. Zakon o funkcionarjih v državnih organih, 
ki sicer ureja plače vseh funkcionarjev, v tem delu odkazuje 
na ustrezne določbe zakona o delavcih v državnih organih. Za 
zaposlene v državnih organih, ki se financirajo iz republi- 
škega proračuna, so dodatki določeni s sklepom Vlade Repu- 
blike Slovenije Ur. list RS, št. 22/91. Pri določanju višine 
podatkov je Vlada kot podpisnica upoštevala določila kolek- 
tivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Slo- 
veniji (Ur. list RS, št. 18/91). 

V citiranem sklepu je določeno da: 

- za čas pripravljenosti na domu pripada delavcu dodatek 
v višini 10%, 

- za čas dežurstva za obvezno prisotnost na delovnem 
mestu v višini 60% 

osnovne plače ugotovljene na podlagi koeficienta, ki je dolo- 
čen za delovno mesto, ki ga delavec zaseda in osnove, ki jo 
določi Vlada Republike Slovenije. 

Vlada torej s sklepom strogo loči dodatek, ki delavcu pripada 
za čas prisotnosti na delovnem mestu od dodatka za priprav- 
ljenost na domu. Pri tem pa je potrebno še posebej poudariti, 
da delavec za efektivno delo v času dežurstva dobi plačilo 
v enaki višini kot za delo preko polnega delovnega časa. 

Za vse zaposlene v državnih organih se sredstva za dodatke 
za čas opravljanja dežurne službe, torej tudi za delavce, ki 
opravljajo dežurno preiskovalno službo v pravosodnih orga- 
nih, zagotavljajo po enakih kriterijih. 

ODGOVOR 
Ministrstva za zunanje zadeve na pobudo Načeta 
Polajnarja, poslanca v Družbenopolitičnem 
zboru, za odprtje diplomatsko-konzularnih pred- 
stavništev RS kjer živi največje število sloven- 
skih izseljencev 

V zvezi s poslansko pobudo skupine Slovenskih krščanskih 
demokatov, ki jo je na 39. seji družbenopolitičnega zbora 
podal g. Nace Polajnar in se nanaša na odprtje diplomatsko 
konzularnih predstavništev zlasti v krajih, ki jih navaja gospod 
Polajnar v svoji pobudi. 

Ministrstvo za zunanje zadeve pospešeno uresničuje 
podrobno pripravljen načrt vzpostavitve diplomatskih in kon- 
zularnih predstavništev in pri tem upošteva zlasti politične ter 
ekonomske prioritete, kakor tudi potrebo po prisotnosti 
v vseh delih sveta, kjer prebivajo Slovenci. 

Pri tem pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je simultano 
vzpostavljanje mreže diplomatskih in konzularnih predstavni- 
štev, ob vrsti drugih prioritet, za ministrstvo dokaj zahtevna 
naloga, še zlasti ker je povezana z velikimi izdatki. Dodatni 
zaviralni element pri vzpostavljanju slovenskih diplomatskih 
in konzularnih predstavništev pa predstavlja dejstvo, da je bil 
republiški proračun za letošnje leto, v okviru katerega so bila 
zagotovljena tudi sredstva za vzpostavljanje predstavništev, 
sprejet razmeroma zelo pozno. 
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Kar zadeva predstavništva v državah in krajih, kjer prebiva 
večje število Slovencev, je situacija konkretno naslednja: 

V Trstu in Celovcu sta že vzpostavljeni konzularni predstavni- 
štvi, ki med drugim skrbita tudi za položaj tamkajšnje sloven- 
ske manjšine. 

Kar zadeva evropske države kjer dela oziroma prebiva večje 
število Slovencev so predstavništva že odprta in delujejo 
v naslednjih: ZR Nemčija (veleposlaništvo v Bonnu ter v krat- 
kem generalni konzulat v Muenchnu), Avstrija (veleposlani- 
štvo na Dunaju ter konzulat na čelu z častnim konzulom 
v Gradcu), države Beneluksa (veleposlaništvo v Bruslju), 
Švica (generalni konzulat v Ženevi), Francija (veleposlaništvo 
Pariz in generalni konzulat Strasbourg), Velika Britanija (vele- 
poslaništvo London). Najpozneje do jeseni bo vzpostavljeno 
tudi veleposlaništvo v Stockholmu, s tem pa bodo pokrita vsa 
območja v Evropi, kjer prebivajo Slovenci. 

Iz razumljivih razlogov, zlasti zaradi neobstoječih diplomat- 
skih odnosov, kar pa ni krivda ministrstva ter zaradi znatno 
višjih stroškov, zaostaja vzpostavljanje predstavništev v pre- 
komorskih državah. Pri tem se je ministrstvo posluževalo 
načinov in sredstev, ki jih je imelo na razpolago. V VVashing- 
tonu je RS odprla biro, ki pa nima diplomatskega statusa in 
zato ne more opravljati nalog konzularne zaščite. Prav tako 
diplomatski odnosi niso vzpostavljeni s Kanado. V Argentini 
in Avstraliji, kjer prav tako prebiva pomeftibno število Sloven- 
cev, si je ministrstvo doslej pomagalo s pooblaščenci, ki so 
opravljali med drugim tudi nalogo konzularnih dopisnikov in 
so posredovali prošnje in zahtevke konzularnemu oddelku 
ministrstva. Ministrstvo za zunanje zadeve je že posredovalo 
Vladi predlog za odprtje konzulata na čelu s častnim konzu- 
lom v Sidneyu in VVellingtonu, v doglednem času pa bo 
predlagalo vladi še odprtje veleposlaništev v Buenos Airesu, 
Canberri ter po vzpostavitvi diplomatskih odnosov z ZDA ter 
Kanado tudi veleposlaništev v VVashingtonu ter Ottavi ter 
generalnega konzulata v Clevelandu, kar pa zadeva Toronto, 
bo tam najverjetneje vzpostavljen konzulat na čelu s častnim 
konzulom. 

mnenje 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o pobudi Marie Pozsonec, poslanke v Družbeno- 
političnem zboru, za zakonsko zaščito ptice 
srake 

Družbenopolitični zbor je za mnenje o pobudi za zakonsko 
zaščito ptice srake zaprosil Ministrstvo za varstvo okolja in 
urejanje prostora, ki je pravilno ugotovilo, da je za oblikovanje 
tega mnenja pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter mu posredovalo omenjeno pobudo. 

V 10. členu zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o ureja- 
nju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76 in 29/86/ je med drugimi 
vrstami ptic iz družine vranov - Corvidae, ki štejejo za divjad, 
našteta tudi sraka - Pica pica. V 3. odstavku 13. člena pa ta 
zakon tudi določa, da je srako dovoljeno loviti vse leto. 

Citirani zakon, ki ureja vprašanja divjadi in lovstva je bil 
sprejet 1976. leta in je še danes v veljavi. Zato je danes 
v mnogih ozirih in tudi glede varstva prosto živečih divjih 
živali štetih za divjad že v mnogih ozirih zastarel. Tako so 
v njem še določene lovne dobe za nekatere vrste divjadi, ki so 
danes že redke in ogrožene, kot je to pri pticah primer 
z njivsko gosjo, kreheljcem, regeljcem, velikim divjim peteli- 
nom, ruševcem, gozdnim jerebom, divjo grlico, sloko, kozico, 
kraguljem in skocem. Poleg tega dovoljuje ta zakon nekaj vrst 
divjadi, ki jih ima za škodljive, kot lisico, pižmovko, minka, 
šojo, sivo vrano in srako loviti skozi vse oleto, kar je 
v nasprotju z nekaterimi mednarodno sprejetimi naravovar- 
stvenimi konvencijami, še zlasti z Bermsko. Konvencija o var- 
stvu prosto živečih evropskih rastlinskih in živalskih vrst ter 
njihovih življenjskih prostorov, ki jo zato, ker je bila leta 1979 
sprejeta v mestu Bernu, kratko imenujemo kar Bernska kon- 
vencija, namreč prepoveduje lov in kakršno koli drugačno 

preganjanje in uničevanje ptic v času ko svatujejo, gnezdijo in 
vzgajajo mladiče. Torej je to s konvencijo v polnem nasprotju 
določilo zakona, ki dovoljuje katerikoli že ptico loviti vse leto, 
kot je z njo v nasprotju tudi določilo, ki dovoljuje velikega 
divjega petelina in ruševca odstreljevati pomladi na rastiščih 
kjer svatujeta. 

Bivša Jugoslavija ni bila podpisnica Bernske konvencije, ker 
je tako kot tudi mnogih drugih konvencij iz področja varstva 
narave, ni ratificirala. Slovenija doslej sicer še ni utegnila 
ratificirati Bernske in drugih naravovarstvenih konvencij, a bo 
to nedvomno v doglednem času storila. A tudi v času ko 
posamezne mednarodne konvencije še niso ratificiran, velja 
v Sloveniji načelo, da veljajo vsa določila takih konvencij tako 
kot naše lastno pravo. To pa pomeni, da morajo biti določila 
vsa na novo sprejetih zakonov usklajena z zahtevami oziroma 
določiti mednarodno sprejetih konvencij. 

To v Sloveniji veljavno načelo v polni meri upošteva tudi na 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdelani 
predlog novega zakona o divjadi in lovu. Zato v tem predlogu 
zakona ni več nobene vrste prosto živeče divjadi, ki bi jo bilo 
dovoljeno v prihodnje še skozi vse leto loviti ali drugače 
preganjati in uničevati. Tako je tudi za šojo, sivo vrano in 
srako, ki jih je bilo doslej dovoljeno loviti vse leto, v prihodnje 
predlagana varstvena doba od 1. aprila do 15. junija, torej 
prepoved lova in lovopust v času, ko valijo in vzrejajo mladiče. 
Na ta način bodo vse te »rste dovolj zavarovane, da se še 
dolgo ne bo potrebno bati njihovega zatrtja. 

Pri varovanju obstoja prosto živečih divjih živalskih vrst je 
nujno upoštevati, da so med njimi vrste, ki jim posegi človeka 
v naravno okolje in napredujoča civilizacija uničuje in krči 
življenjske možnosti ter neposredno ogroža tudi življenje nji- 
hovih osebkov. Na drugi strani pa so tudi vrste drugih živali, ki 
jim delovanje človeka v naravi izboljšuje in širi življenjske 
možnosti ter z ničemer ne ogroža življenja njihovih osebkov. 
Medtem, ko je potrebno pri prvih tako z zakonodajo kot 
dejansko v naravi učinkovito preprečiti uničevanje njihovega 
življenjskega okolja in neposredno uničevanje njihovih oseb- 
kov pa je pri drugih nujno tudi z lovom nenehno skrbeti, da se 
ne prenamnožijo v škodo drugih oblik življenja v naravi. 
Oboje, zatrtje posameznih živih vrst, ki od narave spadajo 
v določene naravne življenjske združbe, kot preštevilčnost 
populacij drugih vrst, enako poruši naravna ravnovesja, ki so 
pogoj za trajni obstoj in nemoteno uspevanje vsega življenja 
v naravi. Rušenje naravnih ravnotežij v življenjskih združbah 
narave, naj bo z zatiranjem ali prenamnoževanjem posamez- 
nih živih vrst, je zato prej ali slej vedno v škodo človeku 
samemu. 

Sraka je vrsta, ki ji delovanje človeka v naravi ne škoduje, 
ampak očitno koristi. Zato desetletja brezobzirnega preganja- 
nja niso uspela niti bistveno znižati njene številčnosti, kaj 
šele, da bi ogrozila njen trajni obstoj. Nasprotno živi sraka 
v znatnem številu povsod po Evropi in tudi pri nas, prilagodila 
se je tudi življenju v gosto naseljenih pokrajinah in sredi 
velikih mest. Zato se v prihodnje - še celo če jo bo v času 
gnezdenja varoval lovopust - ni prav nič bati, da bi izginila in 
jo naši zanamci ne bi imeli priložnosti videti. Vsaj zaenkrat 
kaže, da se je ob njeni znatni plodnosti in krčenju števila ujed 
prej bati pretirane rasti številčnosti populacij srake, kar bi ne 
bilo v prid ohranitvi mnogih drugih vrst ptic. Prenamnožitve 
srak pa ne bi bili veseli niti sadjarji in poljedelci. Ne smemo 
pozabiti, da sraka pleni jajca in mladiče iz gnezd drugih ptic 
ter se preživlja tudi s sadjem, kalečimi žiti in drugim rastlin- 
stvom. Zato popolna zaščita srake zaenkrat ne bi bila 
umestna. 

ODGOVOR 
Ministrstva za zunanje zadeve na pobudo Fran- 
ceta Tomšiča, poslanca v Družbenopolitičnem 
zboru, za odstranitev starih spornih oznak na 
obmejnih kamnih in cestnih smerokazih 

Poslanec družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije, g. France Tomšič, je na 30. seji zbora podal poslan- 
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sko pobudo naslednje vsebine: 

»Naše članstvo, ki pogosto potuje v zahodno in severno 
tujino, je izrazilo negodovanje zaradi oznak na mejnih kamnih 
in prometnih smerokazih, tudi tistih na mejni prehodih. Opaža 
namreč, da so navzlic dejstvom, da smo že leto dni samo- 
stojna in neodvisna država, na omenjenih kamnih še vedno 
oznake SFRJ. 

Posebno neugodno je to, v sedanjem času, ko je... Jugosla- 
viji podvzeta gospodarska in politična blokada. Menimo, da je 
skrajni čas, da tudi z obeležji na obmejnih kamnih pokažemo 
kdo smo in da že zdavnaj nismo več sestavni del Jugoslavije. 

Zato dajemo pobudo, da se omenjene sporne oznake ostra- 
nijo oziroma, da se postavijo ustrezni novi kamni. Sodimo, da 
bi bili stroški za uresničitev te pobude zanemarljivi.« 

Na pobudo dajemo naslednji odgovor: 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije se skupaj 
z Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije zaveda 
potrebe po zamenjavi državnih oznak na mejnikih s sosed- 
njimi državami. Namero o začetku del za zamenjavo oznak na 
mejnikih na državni meji je Ministrstvo za zunanje zadeve 
Republike Slovenije že v začektu tega meseca sporočilo mini- 
strstvom za zunanje zadeve Republike Italije, Avstrije in Mad- 
žarske. Z Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slove- 
nije je dogovorjeno, da z zamenjavo oznak na mejnikih prične 
takoj. Zamenjava oznak bo opravljena najprej na mejnih pre- 
hodih, nato pa na vseh mejnikih po celi dolžini državne meje. 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije se zahva- 
ljuje za pobudo in z zadovoljstvom ugotavlja, da je pobuda 
poslanca g. Franceta Tomšiča že v procesu uresničevanja. 

ZBOR OBČIN 

ODGOVOR 
Ministrstva za zakonodajo na vprašanje in 
pobudo Franca Lovšina, poslanca v Zboru občin, 
v zvezi s pravilno uporabo slovenskega jezika 
v zakonskih in drugih predpisih 

Ministrstvo se brez pridržka strinja, da je skrb in prizadevanje 
za uporabo lepe in pravilne slovenščine v predpisih dolžnost 
vsakogar, ki je udeležen in sodeluje pri izdelavi in sprejema- 
nju predpisov. Prav tako je treba v zvezi z uveljavitvijo sloven- 
ske samostojnosti smiselno tudi pritrditi stališču, da so pred- 
pisi, izdelani v lepi, čisti in razumljivi slovenščini, pomembno 
spričevalo naše nove države, ki naj s skrbjo za slovenski jezik 
na tem, pa tudi na vseh drugih področjih javnega življenja, 
v pisani in v govorjeni besedi izraža svoj odnos do izgradnje 
moderne, pravno urejene in tudi kulturne države. Vsekakor 
gre za pomemben vidik tudi kulturne in civilizacijske promo- 
cije naše države, gotovo tudi pred tujino, saj nedvomno 
spremlja naše predpise in tudi to področje razvoja našega 
življenja in družbe. > 

Tukajšnjemu ministrstvu torej nikakor ni vseeno, v kakšnem 
jeziku so predpisi napisani. Nasprotno, pri našem delu stalno 
skrbimo tudi za to, da bi bili predpisi oblikovani razumljivo in 
v lepi ter knjižno pravilni slovenščini. Ker je tukajšnje ministr- 

stvo ob vseh drugih pravzaprav edino, ki predpisov, razen 
izjemoma, samo ne pripravlja, temveč jih dobi v pravni, 
sistemski in strokovni pregled, lahko k skrbi za lepo, pravilno 
in jasno izražanje v predpisih prispevamo zlasti s tem, da jih 
ob strokovnem pregledu z vidika ustavnosti in zakonitosti, kar 
je sicer prvenstveno naloga tega ministrstva po zakonu, 
vedno skušamo tudi jezikovno popraviti, kolikor je to 
potrebno. To izrecno velja tudi za uporabo tujk; sami 
dosledno skrbimo in pazimo na to, da vse tujke, ki so se po 
nepotrebnem vrinile in prikradle v pripravljeno besedilo, 
nadomestimo z domačimi izrazi, če je to le možno, možno pa 
je v veliki večini primerov, ne pa dobesedno in povsod; so 
namreč primeri, ko v določeni stroki uveljavljenega specifič- 
nega izraza, ki pa je hkrati tujka, ne moremo vedno povsem 
ustrezno nadomestiti z domačim izrazom. Vse to, to je naš 
trud za čimboljši in lepši jezik pa lahko v večji meri dosežemo 
pri izvršilnih predpisih, v nekoliko manjši pa pri zakonih, ker 
na skupščini v zadnji fazi predloženi zakon stilistično in obli- 
kovno ne moremo več bistveno vplivati. Za redakcijo zakonov 
in drugih aktov skupščine, ki se objavijo, pa je zadolžena in jo 
opravi Zakonodajno-pravna komisija Skupščine; slednja je 
pristojna tudi za pripravo prečiščenih besedil zakona. V notra- 
nji sistemizaciji našega ministrstva delovna mesta oziroma 
zaposlitev slavista sicer ni predvidena, kar pa naših delavcev 
seveda ne odvezuje od skrbi tudi za pravilno slovenščino. 
S tem smo praktično odgovorili tudi na drugo od izrecno 
postavljenih vprašanj Jz povedanega je namreč razvidno, da 
bi bilo za to problematiko potrebno skrb prvenstveno zastaviti 
tudi pri drugih ministrstvih kot nosilcih priprave posameznih 
predpisov, in dalje tudi pri vladi, ki sama kot vemo zaposluje 
tudi slaviste - lektorje, in nenazadnje tudi Zakonodajno- 
pravni komisiji Skupščine. Ob omembi vlade je treba seveda 
opozoriti, da je ona tudi tisti skupni imenovalec, ki lahko 
usklajuje, koordinira in s tem vpliva na izboljšavo dela ministr- 
stev tudi na tem področju. 

S povedanim se vsa skrb za lep in pravilen jezik v predpisih 
seveda še ne neha, temveč bi bilo to treba poudarjati in krepiti 
stalno in povsod, tudi z ustrezno selektivno izbiro delavcev, 
tudi s pripravljanjem in organiziranjem seminarjev ter organi- 
ziranjem in spodbujanjem dodatnega izobraževanja na tem 
področju - tako splošnega, kot tudi specifičnega, to je tistega 
posebnega znanja, ki je potrebno pri jezikovni in oblikovni 
izdelavi predpisov (področje, ki ga v pravu imenujemo nomo- 
tehnika). Ker naše ministrstvo, razen posebnih delovno-stro- 
kovnih, nima drugih posebnih pristojnosti na tem področju 
oziroma do ostalih ministrstev, bi bilo za večjo dejavnost na 
tem področju spet možno in koristno poiskati koordinacijo in 
odločitve ter vzpodbude na vladni ravni, pa tudi pri oziroma 
preko Ministrstva za pravosodje in upravo, ki je med drugim 
zadolženo tudi za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 
delavcev v upravi. Predlogi in pobude iz obravnavanega pred- 
loga v tej smeri so torej vsebinsko lahko dejansko naslovljeni 
prvenstveno na navedena dva organa. 

Glede posameznih predlogov ministrstvu, in širše, pa menimo 
tudi naslednje: strinjati se je treba s stališčem v predlogu, da 
mora biti potrebna skrb za besedilo predpisov podana že 
v samem začetku njihovega snovanja, saj se napačno rabljeni 
izrazi, ali slab stil, ali oblika, v poznejših fazah sprejemanja 
predpisa lahko nekako ukoreninijo in nekritično sprejemajo, 
tako da je take napake in pomanjkljivosti pozneje še težje 
odpravljati oziroma popravljati. Izločitev nepristojnih oziroma 
neprimernih ljudi od sodelovanja pri pripravljanju in izdelavi 
predpisov pa je slejkoprej stvar pravilno zastavljene in 
vodene, selektivne kadrovske politike, in doslednega vztraja- 
nja na strokovnosti, ne samo v ožjem smislu stroke same kot 
take, temveč tudi na jezikovnem področju. 
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