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Predlog zakona o VARSTVU TERJATEV V POSTOPKIH 

PREOBLIKOVANJA PODJETIJ IN DRUGIH PRAVNIH OSEB - ESA 726 

Vlada Republike Slovenije je na 26. seji 15/10-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU TERJATEV 
V POSTOPKIH PREOBLIKOVANJA PODJETIJ IN DRUGIH 
PRAVNIH OSEB, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega Poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije za seje zborov Skupščine Republike Slovenije 
28. in 29. oktobra 1992. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da sprejme zakon po hitrem postopku, ker je 
ustanavljanje novih pravnih oseb, ki obveznosti do upni- 
kov prepuščajo »starim« pravnim osebam dosegla takšen 
obseg, da pomeni resne motnje v poslovanju upnikov 
oziroma gospodarstva. 

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 njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 

- Mitja GASPARI, član Vlade Republike Slovenije in mini- 
ster za finance, 

- Alenka MARKIČ, namestnica ministra za finance, 

- mag. Stanko DEBELJAK, namestnik ministra za fi- 
nance, 

- Drago KOLMAN, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance, 

- Siniša MITROVIČ, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za finance, 

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

Predlog zakona o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja 
podjetij in drugih pravnih oseb bodo obravnavali Odbor za 
splošno gospodarske zadeve in Komisija za preobrazbo druž- 
bene in zadružne lastnine kot matični delovni telesi ter Zako- 
nodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga zakona o varstvu terjatev v postopkih 
preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb so pristojni 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

PREDLOG ZAKONA o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih 
pravnih oseb 

1. člen 

Upniki, ki od 25.6.1991 niso mogli izterjati svojih dospelih 
terjatev do podjetij in drugih pravnih oseb, ki so prenesle 
kapital ali poslovanje na druge pravne osebe ali zasebnike, 
lahko uveljavljajo svoje dospele neporavnane terjatve do teh 
pravnih oseb ali zasebnikov. 

2. člen 

Za prenos kapitala po prejšnjem členu se šteje vplačilo usta- 
novnega deleža podjetja ali druge pravne osebe v novem 
podjetju, drugi pravni osebi ali pri zasebniku ter prenos kapi- 
tala po zakonu o podjetjih, če se je s temi prenosi sposobnost 
dolžnika za poravnavo obveznosti bistveno zmanjšala. 

Za prenos poslovanja po prejšnjem členu se šteje ustanovitev 
podjetja, druge pravne osebe ali zasebnika, ki jih ustanovijo 
direktor, delavci s posebnimi pooblastili ali drugi delavci za 
opravljanje enake ali podobne dejavnosti, za katero je 
podjetje ali druga pravna oseba, v kateri so delali pred ustano- 
vitvijo, vpisana v sodni register. 

3. člen 

Podjetje, druga pravna oseba ali zasebnik, na katerega je bil 

prenešen kapital po prvem odstavku 2. člena tega zakona, 
odgovarja za obveznosti prejšnjega nosilca kapitala. 

4. člen 

Podjetje, druga pravna oseba ali zasebnik, na katerega je bilo 
prenešeno poslovanje po drugem odstavku 2. člena tega 
zakona, odgovarja za obveznosti podjetja ali druge pravne 
osebe, od katerega je bilo nanj prenešeno poslovanje. 

5. člen 

Po tem zakonu ne morejo uveljavljati terjatev upniki, katerih 
terjatve so bile poplačane ali delno poplačane v postopkih 
likvidacije, prisilne poravnave ali stečaja, če so bili ti postopki 
končani do uveljavitve tega zakona. 

6. člen 

Upniki uveljavljajo terjatve po tem zakonu s tožbo pred sodiš- 
čem. 

7. člen 

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

Zakon določa pravno podlago za varstvo terjatev upnikov 
v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb. 
Finančna nedisciplina pri poravnavanju obveznosti iz dolžni- 
ško-upniških razmerijih ter pri poravnavanju nekaterih 
zakonskih obveznosti se med drugim kaže v tem, da je 
pomemben del neporavnanih obveznosti evidentiran le pri 
dolžnikih (ob tem pa zakon o finančnem poslovanju zahteva 
od dolžnikov, da morajo vse dospele neporavnane obvezno- 
sti, najkasneje na dan dospelosti v plačilo, prijaviti Službi 
družbenega knjigovodstva) in v opravljenih postopkih preo- 
blikovanja dolžnikov, na škodo tretjih oseb (upnikov). 

S predloženim zakonom se ureja varstvo terjatev upnikov 
v postopkih preoblikovanja dolžnikov na podlagi prenosa 
kapitala in /ali poslovanja. 

Upniki, ki so oškodovani (niso mogoli izterjati svojih dospelih 
terjatev) zaradi naštetih preoblikovanj dolžnikov, lahko uve- 

ljavljajo svoje dospele neporavnane terjatve tudi do oseb, ki 
so nastale s prenosom kapitala ali s prenosom poslovanja 
dolžnika. Pomanjkanje takih določil v obstoječi zakonodaji, ki 
terjajo prehod obveznosti na »nove« osebe v celoti, je imelo 
za posledico oškodovanje upnikov. Prepuščanje obveznosti 
do upnikov »starim« pravnim osebam je doseglo takšen 
obseg, da pomeni resne motnje v poslovnaju upnikov oziroma 
gospodarstva. 

Preoblikovanje podjetij na podlagi statusnih sprememb pa je 
že opredeljeno v zakonu v podjetjih, v katerem je tudi dolo- 
čena odgovornost za obveznosti tistih podjetij, ki so s status- 
nimi spremembami prenehala. 

Predloženi zakon pomeni dopolnitev tistih določb zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki ponovno preverjajo 
opravljena lastninska preoblikovanja in skupaj s- temi določ- 
bami ustvarja pogoje za normalne postopke v bodočih last- 
ninskih preoblikovanj podjetij. 

Predlog zakona o ZAČASNI UREDITVI ZAVAROVANJA PLAČIL 

V DOLZNIŠKO-UPNIŠKIH RAZMERJIH - ESA 727 

Vlada Republike Slovenije je na 26. seji 15/10-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAČASNI UREDITVI ZAVARO- 
VANJA PLAČIL V DOLŽNIŠKO-UPNIŠKIH RAZMERJIH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika 
Skupščina Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije za seje zborov Skupščine Republike Slovenije 
28. in 29. oktobra 1992. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da sprejme zakon po hitrem postopku, ker je 
finančna nedisciplina pri izvajanju dolžniško-upniških raz- 
merij dosegla takšen obseg, da je ogroženo poslovanje 
številnih upnikov, kar pomeni resne motnje v poslovanju 
gospodarstva. Takšne razmere povzročajo tudi velike pro- 
bleme pri določanju in vodenju učinkovite ekonomske 
politike. 

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 njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 

- Mitja GASPARI, član Vlade Republike Slovenije in mini- 
ster za finance, 

- Alenka MARKIČ, namestnica ministra za finance, 

- mag. Stanko DEBELJAK, namestnik ministra za fi- 
nance, 

- Drago KOLMAN, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance, 

- Siniša MITROVIČ, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za finance. 

Predlog zakona o začasni ureditvi zavarovanja plačil v dolžni- 
ško-upniških razmerij bodo obravnavali Odbor za kreditno 
monetarni sistem in politiko in Odbor za proračun in javne 
finance kot matični delovni telesi ter Zakonodajno-pravna 
komisij. 

Za obravnavo predloga zakona o začasni ureditvi zavarovanja 
plačil v dolžniško-upniških razmerjih so pristojni Družbeno- 
politični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 
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PREDLOG ZAKONA o začasni ureditvi zavarovanja plačil v dolžniško-upniških 
razmerjih 

1. člen 

Dolžnik, ki v osmih dneh po nastanku dolžniško-upniškega 
razmerja ne plača upniku v pogodbi dogovorjene obveznosti, 
mora upniku izročiti menico, ček, akceptni nalog, bančno 
garancijo ali drugače zavarovati plačilo v skladu z zakonom, 
ki ureja obligacijska razmerja (v nadaljevanju besedila: instru- 
menti za zavarovanje plačila). 

Dolžnik in upnik določita nastanek dolžniško-upniškega raz- 
merja s pogodbo. 

Če nastanek dolžniško-upniškega razmerja ni določen 
s pogodbo iz prejšnjega odstavka, nastane dolžniško-upni- 
ško razmerji* takrat, ko je dolžnik v celoti ali deloma sprejel 
dobavljeno blago, oziroma ko je storitev v celoti ali deloma 
opravljena. 

Dolžnik po tem zakonu je pravna oseba ali zasebnik, ki je 
prevzel plačilno obveznost v blagovnem prometu ali pri 
opravljanju storitev. 

Upnik po tem zakonu je pravna oseba ali zasebnik, ki je 
dobavil blago ali opravil storitev. 

2. člen 

Akceptni nalog iz prvega odstavka prejšnjega člena je listina 
za prenos, ki jo izda upnik z akceptom dolžnika in jo predloži 
v vnovčenje pristojni organizaciji za plačilni promet. Akceptni 
nalog z datumom izdaje in datumom akcepta podpišejo 
osebe, ki so pooblaščene za razpolaganje s sredstvi z upniko- 
vih in dolžnikovih računov in so njihovi podpisi v trenutku 
izdaje oziroma akcepta deponirani pri pristojni organizaciji za 
plačilni promet. Ime oziroma firma upnika in dolžnika mora 
biti natipkana ali odtisnjena s pečatom ali žigom na obrazcu 
akceptnega naloga, ki ga predpiše generalni direktor Službe 
družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji. 

3. člen 

Dolžnik mora instrumente za zavarovanje plačila izročiti 

upniku v petnajstih dneh od dneva, ko je nastalo dolžniško- 
-upniško razmerje. 

4. člen 

Obresti za regresne zahtevke za menice, izdane po 1. členu 
tega zkona, se obračunavajo po zakonu o obrestni meri 
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 14/92). 

5. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek pravna oseba, ki ne izroči instrumen- 
tov za zavarovanje plačila v predpisanem roku (3. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega- 
odstavka. 

6. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek zasebnik, ki ne izroči instrumentov za zavarovanje 
plačila v predpisanem roku (3. člen). 

7. člen 

Z dnem, ko prične veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati 
določbe 16., 17. in šeste točke 26. člena zakona o finančnem 
poslovanju (Ur. I. SFRJ št. 10/89, 26/89, 35/89, 58/89, 79/89, 61/ 
90 in Ur. I. RS št. 1/91-1). 

8. člen 

Za promet in realizacijo instrumentov za zavarovanje plačila, 
ki so bili izdani pred uveljavitvijo tega zakona, se uporabljajo 
dosedanji predpisi. 

9. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se do 31. 12. 1993. 

Zakon določa pravno podlago za obvezno zavarovanje plačil 
z namenom ponovne vzpostavitve finančne discipline. 

Praviloma mora dolžnik ob nastanku dolžniško - upniškega 
razmerja svojo obveznost s plačilom poravnati upniku. Koli- 
kor tega plačila ne more izvršiti ali je z upnikom dogovorjeno 
odloženo plačilo, zakon določa, da mora dolžnik v petnajstih 
dneh po nastanku dolžniško - upniškega razmerja za vsako 
svojo obveznost izročiti upniku enega od naštetih instrumen- 
tov za zavarovanje plačila (menico, ček, akceptni nalog, 
bančna garancija). 

Predloženi zakon nadomešča določbe 16. in 17. člena zakona 
o finančnem poslovanju, kjer je določeno, da se upnik in 
dolžnik lahko s pogodbo dogovorita o eventuelnem zavarova- 
nju neplačanih obveznosti. 
Pri tem je potrebno poudariti, da v urejenem in stabilnem 
sistemu dolžnik in upnik pri vzpostavljanju dolžniško - upni- 
ških razmerjih (iz vseh naslovov) prosto določata plačilne 
rok& kakor tudi način in instrumente zavarovanja plačil. Ob 
tem pa ti subjekti nase neposredno prevzemajo poslovne 
rizike oziroma odgovorno obnašanje pri poravnavanju dospe- 
lih obveznosti. 
Oteženi pogoji poslovanja povzročajo naraščanje finačne 
nediscipline pri poravnavanju obveznosti iz dolžniško-upni- 

ških razmerjih, ki se med drugim kažejo v tem, da dolžniki ob 
zapadlosti obveznosti le teh ne poravnavajo, niti upnikom ne 
izročajo instrumentov zavarovanja plačil, predvidenih z zako- 
nom o finančnem poslovanju. Navedeno stanje potrjujejo tudi 
ugotovitve Službe družbenega knjigovodstva, da pomemben 
del neporavnanih obveznosti dolžnikov ni evidentiran na 
način, ki ga predpisuje zakon o finančnem poslovanju. 
Takšno stanje in praksa dolžnikov vzpostavlja vzporeden 
sistem poravnavanja obveznosti dolžnikov na škodo upnikov. 

Predloženi zakon je po vsebini interventne narave, ker določa 
obvezno izstavitev instrumentov zavarovanja plačil, kar je 
v normalnih pogojih poslovanja predmet pogodbenega 
odnosa med upnikom in dolžnikom. Veljavnost predlaganega 
zakona je omejena do 31. 12. 1993, ker Vlada Republike 
Slovenije pričakuje, da bo s predpisi, ki jih je že predložila 
Skupščini Republike Slovenije in s predpisi, ki jih bo še 
predlagala, sistemsko uredila vprašanja finančnega poslova- 
nja ter ustvarjanja pogojev za normalno tržno obnašanje 
gospodarskih subjektov. 

S predlaganim zakonom ne bodo nastale nikakršne dodatne 
obveznosti gospodarskih subjektov, zagotovaljen pa bo boljši 
vpogled v finančno stanje gospodarskih subjektov, s čimer 
bodo dane možnosti za učinkovitejše ukrepanje tekoče eko- 
nomske politike in izboljšanje finančne discipline. 
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Predlog zakona o SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SUKCESIJO 
- ESA 729   

Vlada Republike Slovenije je na 26. seji 15/10-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SKLADU REPUBLIKE SLOVE- 
NIJE ZA SUKCESIJO, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije za seje zborov Skupščine Republike Slovenije 
28. in 29. oktobra 1992. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da sprejme zakon po hitrem postopku, ker je 
v zaključni fazi skupščinskega postopka sprejemanje Let- 
nega obračuna Banke Slovenije, iz katerega Vlada Repu- 
blike Slovenije predlaga prenos terjatev Banke Slovenije 
do Narodne banke Jugoslavije na poseben Sklad. Poleg 
tega je potrebna čimprejšnja ustanovitev takšnega Sklada 

tudi zaradi tega, da se bodo pravočasno pripravile pod- 
lage za uveljavljanje terjatev in izpolnjevanje pravic sub- 
jektov iz Republike Slovenije do subjektov na ravni federa- 
cije. 

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 njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 

- Mitja GASPARI, član Vlade Republike Slovenije in mini- 
ster za finance. 
- Alenka MARKIČ, namestnica ministra za finance, 
- mag. Stanko DEBELJAK, namestnik ministra za fi- 
nance. 

Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo 
bodo obravnavali Odbor za kreditno monetarni sistem in 
politiko in Odbor za proračun in javne finance kot matični 
delovni telesi ter Zakonodaj no-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga zakona o Skladu Republike Slovenije 
za sukcesijo so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin 
in Zbor združenega dela. 

PREDLOG ZAKONA o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo % 

1. člen 

Za uveljavljanje terjatev in poravnavanje obveznosti Repu- 
blike Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z območja Repu- 
blike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in 
obveznosti Socialistične federativne republike Jugoslavije (v 
nadaljnjem besedilu: federacija), se ustanovi Sklad Republike 
Slovenije za uveljavljanje pravic in obveznosti v postopku 
sukcesije (v nadaljnjem besedilu: Sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 

Sklad ppsluje v imenu in za račun Republike Slovenije. 

3. člen 

Poslovanje Sklada vodi upravni odbor. 
Upravni odbor Sklada ima šest članov in predsednika. Pred- 
sednika in člana upravnega odbora imenuje Vlada Republike 
Slovenije na predlog Ministrstva za finance. 

4. člen 

Sklad ima direktorja, ki vodi poslovanje Sklada. 

Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem 
Vlade Republike Slovenije za dobo štirih let. 

5. člen 

Sklad ima statut, ki ga sprejme upravni odbor Sklada s soglas- 
jem Vlade Republike Slovenije. 

Statut Sklada določa zlasti organizacijo in način poslovanja 
Sklada. 1 

6. člen 

Sklad sprejema finančni načrt in zaključni račun s soglasjem 
Vlade Republike Slovenije. 

7. člen 

Sredstva za poslovanje Sklada se zagotavljajo v proračunu 
Republike Slovenije. 

8. člen 

Strokovne, administrativne in tehnične naloge za Sklad 
opravlja Ministrstvo za finance. 

9. člen 

Na Sklad se prenesejo določene terjatve in obveznosti Repu- 
blike Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z območja Repu- 
blike Slovenije do federacije, njenih organov in organizacij, 
Narodne banke Jugoslavije in drugih pravnih oseb javnoprav- 
nega značaja na ravni federacije (v nadaljnjem besedilu: sub- 
jekti federacije). 

10. člen 

Na Sklad se s tem zakonom prenesejo terjatve in obveznosti 
Republike Slovenije, njenih organov in organizacij ter Banke 
Slovenije do subjektov federacije in sicer: 
- terjatve in obveznosti po stanju na dan 31. 12. 1990, ki niso 
bile poravnane do uveljavitve tega zakona; 
- terjatve in obveznosti, nastale po 31. 12. 1990, ki niso bile 

poročevalec 5 



poravnane do uveljavitve tega zakona, po stanju na dan uve- 
ljavitve tega zakona. 
Način poravnavanja obveznosti Sklada do subjektov iz prejš- 
njega odstavka se uredi s posebnim zakonom po ureditvi 
terjatev in obveznosti Republike Slovenije do subjektov fede- 
racije. 

11. člen 

Sklad vodi evidenco o terjatvah in obveznostih iz prejšnjega 
člena. 

12. člen 

Pravne osebe javnopravnega značaja, razen oseb iz 10. člena 
tega zakona, lahko prenesejo terjatve in obveznosti do sub- 
jektov federacije na sklad na podlagi pogodbe s Skladom, 
s katero uredijo medsebojne pravice in obveznosti ter način 
poplačila prenošenih terjatev in obveznosti. 

13. člen 

Sklad javno objavi poziv za prijavo terjatev in obveznosti iz 
prejšnjega člena. 

14. člen 

Pravne in fizične osebe, ki imajo na dan uveljavitve tega 
zakona neporavnane terjatve in obveznosti do subjektov fede- 
racije, lahko sklenejo s Skladom pogodbo, s katero prenesejo 
na Sklad svoje neporavnane terjatve in obveznosti oziroma 
pooblastijo Sklad, da v njihovem imenu in za njihov račun 
opravi izterjavo in poravnavo obveznosti. 

15. člen 

Sklad začne z delom najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega 
zakona. 

16. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Z razpadom SFRJ so ostale neporavnane terjatve in obvezno- 
sti subjektov iz Republike Slovenije do pivše federacije in 
drugih pravnih oseb javnopravnega značaja na ravni SFRJ. 

Predlagatelj meni, da je potrebno za poravnavo teh terjatev in 
obveznosti ustanoviti poseben Sklad Republike Slovenije za 
uveljavljanje pravic in obveznosti subjektov iz Republike Slo- 
venije v postopku sukcesije. V tem postopku namreč ne bi 
bilo smotrno, da bi nastopali posamezni subjekti iz Republike 
Slovenije posamezno, pač pa je primerneje, da se ti postopki 
opravljajo preko ene institucije. 

Na Sklad se bodo prenesle določene terjatve in obveznosti 
Republike Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z območja 
Republike Slovenije do SFRJ, njenih organov in organizacij,' 
Narodne banke Jugoslavije in drugih pravnih oseb javnoprav- 
nega značaja na ravni SFRJ. Za izhodišče je upoštevano 
stanje na dan 31. 12. 1990. To je datum, ko so bile pripravljene 
še zadnje skupne bilance v SFRJ. Prav tako se na Sklad 
prenesejo tudi terjatve in obveznosti nastale po 31. 12. 1990, 
ki niso bile poravnane do uveljavitve tega zakona, po stanju 
na dan uveljavitve tega zakona. 

Z zakonom je dana možnost, da tudi pravne osebe javnoprav- 
nega značaja prenesejo določene terjatve in obveznosti na 
Sklad na podlagi pogodbe s Skladom. S to pogodbo se 
uredijo medsebojne pravice in obveznosti med Skladom in 

pogodbeno stranko ter način poplačila prenošenih terjatev in 
obveznosti. 

Poziv za prijavo terjatev in obveznosti Sklad javno objavi. 

S tem zakonom je dana tudi možnost fizičnim in pravnim 
osebam, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona neporavnane 
terjatve in obveznosti do subjektov federacije, da lahko 
s Skladom sklenejo pogodbo, s katero naj prenesejo te obvez- 
nosti in terjatve, ali pa ga pooblastijo, da v njihovem imenu in 
za njihov račun opravi izterjavo in poravnavo obveznosti. 

S posebnim zakonom se bo urejalo vprašanje načina porav- 
navanja obveznosti Sklada v zvezi s prenešenimi terjatvami in 
obveznostmi. 

Sklad je samostojna pravna oseba, ki posluje v imenu in za 
račun Republike Slovenije. Sklad vodi upravni odbor, ki ima 
šest članov in predsednika, ki jih imenuje Vlada Republike 
Slovenije na predlog Ministrstva za finance. 

Poslovanje Sklada vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje 
upravni odbor s soglasjem Vlade Republike Slovenije za dobo 
štirih let. 

Sredstva za poslovanje Sklada se bodo zagotavljala v prora- 
čunu Republike Slovenije, strokovne, administrativne in teh- 
nične naloge za Sklad pa bo opravljalo Ministrstvo za finance. 
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Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o DAVKIH OBČANOV z osnutkom zakona - ESA 728 

Vlada Republike Slovenije je na 26. seji 15/10-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKIH OBČANOV Z OSNUT- 
KOM ZAKONA, 

ki ga vam 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 za seje zborov Skupščine 
Republike Slovenije 28. in 29. oktobra 1992. 
Z navedenim zakonom se zagotavlja zakonska podlaga za 
odmero davkov od dediščin in daril, premoženja in dobit- 
kov od iger na srečo skladno z zakonom o financiranju 
javne porabe. Glede na določbe zakona o financiranju 
javne porabe mora biti zakon uveljavljen s 1. januarjem 
1993. 
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 ostavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 

- Mitja GASPARI, član Vlade Republike Slovenije in mini- 
ster za finance. 

- Alenka MARKIČ, namestnica ministra za finance, 

- mag. Stanko DEBELJAK, namestnik ministra za finance, 

- Ivan ROJC, direktor Republiške uprave za javne pri- 
hodke, 
- Zvonko DRAKSLER, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za finance, 
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah , 
zakona o davkih občanov z osnutkom zakona bosta obravna- 
vala Odbor za proračun in javne finance kot matično delovno 
telo ter Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o davkih občanov so pristojni z osnutkom 
zakona Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združe- 
nega dela. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih 
občanov 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakon o davkih občanov je bil sprejet leta 1988 (Uradni list 
SRS, št. 36/88) in dopolnjen v letu 1989 (Uradni list SRS, št. 8/ 
69). Sprememba sistema obdavčevanja dohodkov fizičnih 
oseb in ureditev te materije z zakonom o dohodnini, ki ga je 
Skupščina Republike Slovenije sprejela decembra leta 1990, 
je terjala sočasne spremembe zakona o davkih občanov 
(Uradni list RS, št. 48/90). Z navedenimi spremembami so se 
črtale vse določbe v zakonu, ki so urejale obdavčitev dohod- 
kov fizičnih oseb, tako da ta zakon ureja samo obdavčitev 
dediščin in daril, premoženja ter dobitkov od iger na srečo. 
Do sprejetja posebnega davčnega postopka so v zakonu 
o davkih občanov vključene še določbe o postopku, ki se 
nanaša na odmero oziroma obračunavanje navedenih treh 
davčnih virov ter določbe o prisilni izterjavi davkov. 

V letu 1990 je bil sprejet tudi zakon o financiranju javne 
porabe, po katerem sistem davkov, taks in drugih dajatev 
določa zakon, uvaja pa jih republika. Ne glede na navedeno 
določbo so bile s tem zakonom in zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona o financiranju javne porabe pooblaščene 
občine, da za leto 1991 in 1992 določijo osnove in stopnje za 
davek od premoženja, davek na dediščine in darila in za davek 
na dobitke od iger na srečo v skladu z dogovorom o usklaje- 
vanju davčne politike v Republiki Sloveniji. Ker za leto 1993 
zakon o financiranju javne porabe ne predvideva več izjem pri 
uvajanju davkov, taks in drugih dajatev, je zato potrebno 
osnove in stopnje za navedene davke urediti v zakonu o dav- 
kih občanov. 

Spremembe in dopolnitve zakona o davkih občanov so 
potrebne tudi zaradi uskladitve nekaterih določb z Ustavo 
Republike Slovenije in drugimi predpisi. 

II. PREDLAGANE REŠITVE 

Pri vrstah davkov, ki so urejene s tem zakonom, bi se vgradile 
določbe o osnovah in stopnjah davkov oziroma pavšalnem 
letnem znesku davka, kot so bile določene na podlagi dogo- 
vora o usklajevanju davčne politike za leto 1992 z občinskimi 
odloki. V zakon bi se povzela tudi rešitev iz občinskih odlo- 
kov, po kateri se razponi osnov in pavšalni letni znesek davka 
valorizirajo s koeficientom rasti cen na drobno za obdobje 
prvih devetih mesecev leta pred letom, za katero se davek 
odmerja, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta. 
Koeficient bi ugotavljal Zavod Republike Slovenije za stati- 
stiko. Navedena valorizacija bi veljala že pri odmeri davkov za 
leto 1993. Predlagane rešitve zagotavljajo realno enak obseg 
davčne obremenitve zavezancev, kot bi bila po sedaj veljavnih 
občinskih odlokih. 

Upoštevanje števila družinskih članov pri odmeri davka od 
premoženja bi zagotavljala rešitev povzeta po občinskih odlo- 
kih, po kateri se odmerjeni davek zniža za 10% za četrtega in 
vsakega nadaljnjega družinskega člana. 

Določbe zakona, ki izhajajo iz predpisa o organizaciji davčne 
službe, bi se uskladile z novo organizacijo te službe po 
zakonu o davčni službi, sprejetem v letu 1992. 
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S spremembami in dopolnitvami zakona bi se valoriziral naj- 
nižji znesek odmerjenega davka, do katerega se davek ne 
plačuje, znesek odmerjenega davka, do katerega se davek 
plača v dveh in ne v štirih obrokih in stroški postopka prisilne 
izterjave davkov. 

Ostale predlagane spremembe bi predstavljale uskladitev 
z novimi predpisi. 

III. FINANČNE POSLEDICE 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o dav- 
kih občanov se ne bo povečala višina prihodkov iz naslova 
davkov po tem zakonu prav tako pa tudi ne obseg dela t 
davčnih organov; zato izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo 
dodatnih finančnih sredstev. 

OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov 

1.člen 

V zakonu o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 
ter Uradni list RS. št. 48/90) se v prvem odstavku 144. člena 
beseda »občan« nadomesti z besedama »fizična oseba«. 

V drugem odstavku se besedilo »poprečnega letnega čistega 
osebnega dohodka« nadomesti z besedilom »poprečne letne 
čiste plače«. 

2. člen 

Prvi odstavke 147. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Davka na dediščine in darila ne plača: 

1. dedič ali obdarjenec prvega dednega reda; 

2. dedič kateregakoli dednega reda, ki podeduje stanovanje, 
če nima drugega stanovanja in je ob smrti zapustnika živel 
z njim v skupnem gospodinjstvu. 

Če obdarjenec prvega dednega reda v dar prejeto stanovanje 
oziroma stanovanjsko hišo, ki jo je darovalec pridobil na 
podlagi odprodaje družbenih stanovanj, proda prej kot v treh 
letih, se mu davek naknadno odmeri po stopnjah, ki veljajo za 
drugi dedni red.« 

3. člen 

Besedilo 150. člena se spremeni tako, da sd glasi: 

»Stopnje davka na dediščine in darila so za: 

a) II. edni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci: 

c) vse druge 

Od vrednosti SIT 
nad do SIT % SIT 

241.000 
1,083.000 
1,926.000 
2,768.000 
3,611.000 
4,453.000 
5,296.000 
6,138.000 
6,981.000 

241.000 
1,083.000 
1,926.000 
2,768.000 
3,611.000 
4,453.000 
5,296.000 
6,138.000 
6,981.000 

26.510 
135.970 
262.420 
405.560 
565.730 
742.550 
936.440 

1,146.940 
1,374.550 

11 
13 nad 
15 nad 
17 nad 
19 nad 
21 nad 
23 nad 
25 nad 
27 nad 
30 nad 

241.000 
1,083.000 
1,926.000 
2,768.000 
3,611.000 
4,453.000 
5,296.000 
6,138.000 
6,981.000 

4. člen 

V prvem odstavku 151. člena se besedilo »družbenopolitični 
skupnosti, samoupravni skupnosti« nadomesti z besedilom 
»Republiki Sloveniji, samoupravni lokalni skupnosti«. 

5. člen 

Besedilo 154. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Davek na dediščine in darila odmeri izpostava republiškega 
davčnega organa (v nadaljnjem besedilu: izpostava), na 
območju katere je premoženje, če dediščina oziroma darilo 
obsega samo premično premoženje, davek odmeri izpostava, 
na območju katere ima zavezanec stalno prebivališče. 

Če je za odmero davka na dediščine in darila pristojnih več 
izpostav, odmeri vsaka izpostava davek po stopnji, ki ustreza 
vrednosti celotnega podedovanega ali v dar prejetega premo- 
ženja, od katerega se plačuje ta davek.« 

Od vrednosti SIT 
nad do SIT % SIT 

241.000 
1,083.000 
1,926.000 
2,768.000 
3,611.000 
4,453.000 
5,296.000 
6,138.000 
6,981.000 

241.000 
1,083.000 
1,926.000 
2,768.000 
3,611.000 
4,453.000 
5,296.000 
6,138.000 
6,981.000 

12. 
62. 

121. 
188 
264 
349 
441 
542 
652 

050 
570 
580 
940 
810 
010 
740 
780 
370 

5 
6 nad 
7 nad 
8 nad 
9 nad 

10 nad 
11 nad 
12 nad 
13 nad 
14 nad 

b) III. dedni red (dedi in babice) 

Od vrednosti SIT 
nad do SIT % 

241.000 
1,083.000 
1,926.000 
2,768.000 
3,611.000 
4,453.000 
5,296.000 
6,138.000 
6,981.000 

241.000 
1,083.000 
1,926.000 
2,768.000 
3,611.000 
4,453.000 
5,296.000 
6,138.000 
6,981.000 

19.280 
95.060 

179.360 
271.980 
373.140 
482.600 
600.620 
726.920 
861.800 

8 
9 nad 

10 nad 
11 nad 
12 nad 
13 nad 
14 nad 
15 nad 
16 nad 
17 nad 

241.000 
1,083.000 
1,926.000 
2,768.000 
3,611.000 
4,453.000 
5,296.000 
6,138.000 
6,981.000 

SIT 

241.000 
1,083.000 
1,926.000 
2,768.000 
3,611.000 
4,453.000 
5,296.000 
6,138.000 
6,981.000 

6. člen 

V 156. členu se beseda »občani« nadomesti z besedama 
»fizične osebe«. 

7. člen 

Besedilo 159. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Stopnje davka od premoženja so za: 
a) stavbe 

Osnova SIT 
nad- do SIT % SIT 

126.000 
700.000 

1.400.000 
2.100.000 
2.800.000 
3.610.000 

126.000 
700.000 

1.400.000 
2.100.000 
2.800.000 
3.610.000 

126 
1.274 
3.374 
6.524 

11.074 

0,10 
0,20 nad 
0,30 nad 
0,45 nad 
0,65 nad 
0,85 nad 

17.959 + 1,00 nad 

126.000 
700.000 

1.400.000 
2.100.000 
2.800.000 
3.610.000 
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b) prostore za počitek oziroma rekreacijo 

Osnova SIT 
nad do SIT % 

126.000 
700.000 

1.400.000 
2.100.000 
2.800.000 
3.610.000 

126.000 
700.000 

1.400.000 
2.100.000 
2.800.000 
3.610.000 

252 
2.548 
6.748 

12.348 
19.348 

0,20 
0,40 nad 
0,60 nad 
0,80 nad 
1,00 nad 
1,25 nad 

29.473 + 1,50 nad 

c) poslovne prostore 

Osnova SIT 
nad do SIT% 

126.000 
700.000 

1.400.000 
2.100.000 
2.707.000 

126.000 
700.000 

1.400.000 
2.100.000 
2.707.000 

189 
2.198 
6.048 

11.298 
17.368 

0,15 
0,35 nad 
0,55 nad 
0,75 nad 
1,00 nad 
1,25 nad 

SIT 

126.000 
700.000 

1.400.000 
2.100.000 
2.800.000 
3.610.000 

SIT 

126.000 
700.000 

1.400.000 
2.100.000 
2.707.000 

objekte dolžine 8 do 9 metrov 2.300 tolarjev, za vsak nadaljnji 
meter dolžine pa se pavšalni letni znesek davka poveča za 900 
tolarjev. 

Pavšalni letni znesek davka se za vsako leto starosti plovnega 
objekta zniža za 5%.«» 

13. člen 

Besedilo 166. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Davčna obveznost za davek od premoženja po 3. točki 156. 
člena zakona nastane z dnem vpisa v evidenco o registraciji 
v Republiki Sloveniji ali v tujini, kadar ima lastnik stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji, in preneha z dnem izbrisa iz 
evidence. Če se plovni objekt izbriše iz evidence o registraciji, 
se odpiše del davka, ki odpade na čas po izbrisu. 
Davek odmeri izpostava, na območju katere ima zavezanec 
stalno prebivališče.« 

14. člen 

V 167. členu se besedilo »občan in tuj državljan« nadomesti 
z besedama »fizična oseba«. 

15. člen 

Za poslovne prostore, ki jih lastnik oziroma uživalec ne upo- 
rablja za opravljanje dejavnosti in jih tudi ne daje v najem za 
naveden namen, se stopnje davka povečajo za 100%.« 

8. člen 

Prvi odstavek 160. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Davek od premoženja iz 1. in 2. točke 156. člena zakona 
odmerja izpostava, na območju katere je stavba oziroma 
prostor za počitek oziroma rekreacijo.« 

9. člen 

V 2. točki 161. člena se črta besedilo »gospodarske oziroma 
poklicne«. 

4., 5., 8. in 9. točka se črtajo. 

Sedanji 6. in 7. točka postaneta 4. in 5. točka. 
10. člen 

Prvi odstavek 163. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Zavezancu z več kot tremi družinskimi člani, s katerimi je 
v letu pred letom, za katero se odmerja davek, stalno prebival 
v lastni stanovanjski hiši ali stanovanju, se odmerjeni davek 
zniža za 10% za četrtega in vsakega nadaljnjega družinskega 
člana.« 

11. člen 

Besedilo 164. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Davčna obveznost za davek od premoženja po 1. in 2. točki 
156. člena zakona nastane takrat, ko je sklenjena pogodba 
o prodaji. Če je zavezanec stavbo oziroma prostor za počitek 
oziroma rekreacijo pridobil z gradnjo, nastane davčna obvez- 
nost z izdajo dovoljenja za uporabo. Če zavezanec prične 
stavbo ali prostor za počitek oziroma rekreacijo uporabljati 
pred izdajo dovoljenja, nastane davčna obveznost s pričet- 
kom uporabe teh prostorov. 

Nastanek, sprememba ali prenehanje davčne obveznosti se 
pri odmeri davka upošteva od prvega dne naslednjega 
meseca po preteku meseca, v katerem je obveznost nastala 
oziroma prenehala ali je prišlo do spremembe.« 

12. člen 

Besedilo 165. člena so spremeni tako, da se glasi: 
»Davek od premoženja po 3. točki 156. člena zakona se 
plačuje v pavšalnem letnem znesku in znaša za plovne 

V 169 členu se za besedo »vrednosti« črta vejica in besedilo 
»ki jo določi občinska skupščina« nadomesti z zneskom 
»3.600 tolarjev«. 

16. člen 

Besedilo 170. člena se spremeni tako, da se glasi: »Stopnja 
davka na dobitke je 15%.« 

17. člen 

V prvem odstavku 184. člena se besedilo »pristojnem davč- 
nem organu« nadomesti z besedama »pristojni izpostavi«. 
Za prvim odstavkom se dodasta novi drugi in tretji odstavek, 
ki se glasita: 
»Zavezanec za davek od premoženja mora vložiti napoved 
s podatki, potrebnimi za odmero davka, v 15 dneh od dneva 
nastanka davčne obveznosti pri pristojni izpostavi. 
V roku iz prejšnjega odstavka je zavezanec dolžan napovedati 
tudi vse spremembe, ki vplivajo na višino davčne obveznosti.« 
Sedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. 
Sedanji tretji odstavek se črta. 

18. člen 

V 190. členu se besedi »davčni organ« nadomestita z besedo 
»izpostava«. 

19. člen 

Za 193. členom se doda nov 193. a člen, ki se glasi: 

»193. a člen 

Zneski iz 150., 150., 165. in 169. člena tega zakona se valorizi- 
rajo s koeficientom rasti cen na drobno, ki ga ugotovi Zavod 
Republike Slovenije za statistiko za obdobje prvih devetih 
mesecev leta pred letom, za katero oziroma v katerem se 
davek odmerja, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega 
leta. Valorizirane zneske ugotovi Ministrstvo za finance in jih 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.« 

20. člen 

V 194. členu se znesek »100 din« nadomesti z zneskom »500 
tolarjev«. 

21. člen 

V drugem odstavku 195. člena se besedi »davčni organ« 
nadomestita z besedo »izpostava«. 
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22. člen 

Besedilo 210. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Izplačevalec dobitka od iger na srečo, ki ne obračuna, ne 
vplača ali ne vplača pravočasno davka po odbitku, mora 
plačati poleg davka za zamujeno dobo še obresti po zakonu, 
ki ureja obrestno mero zamudnih obresti.« 

23. člen 

V tretjem odstavku 211. člena se znesek »300 din- nadomesti 
z zneskom »1.500 tolarjev-. 

24. člen 

V drugem odstavku 213. člena se besedilo »pri istem davčnem 
organu« nadomesti z besedilom »pri isti izpostavi«. 

25. člen 

V tretjem odstavku 218. člena se besedi »osebni dohodki« 
nadomestita z besedama »osebni prejemki« v ustreznih 
sklonih. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Za osebne prejemke po prejšnjem odstavku se štejejo plača, 
nadomestilo plače in pokojnina.« 

26. člen 

V drugem stavku 219. člena se besedilo »pristojen davčni 
organ, ki je na prvi stopnji izdal« nadomesti z besedilom 
»pristojna izpostava, ki je na prvi stopnji izdala«. 
V tretjem stavku se besedilo »pristojen davčni organ občine« 
nadomesti z besedama »pristojna izpostava«. 

27. člen 

Besedilo 222. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Če premične stvari niso na območju izpostave, ki je izdala 
sklep o prisilni izterjavi, ga le-ta pošlje pristojni izpostavi, da 
izvrši rubež s cenitvijo in prodajo.« 

28. člen 

V tretjem odstavku 223. člena se besedilo »davčnega organa 
tiste občine« nadomesti z besedo »izpostave«. 

29. člen 

V prvem odstavku 224. člena se besedilo »davčnemu organu, 
ki je uvedel« nadomesti z besedilom »izpostavi, ki je uvedla«. 

V drugem odstavku se besedilo »davčni organ, ki je izdal« 
nadomesti z besedilom »izpostavi, ki je izdala«. 

30. člen 

V 1. točki 225. člena se besedilo »davčni organ, ki je izdal« 
nadomesti z besedilom »izpostava, ki je izdala«. 

31. člen 

Besedilo 1., 2., 3., 4. in 6. točke 227. člena se spremeni tako, 
da se glasi: 

»1. prejemki iz naslova preživnin po predpisih, ki urejajo 
zakonsko zvezo in družinska razmerja ter zavarovalne vsote, 
izplačane na podlagi nezgodnega zavarovanja oseb. 
2. varstveni dodatek k pokojnini, dodatek za pomoč in 
postrežbo, invalidnina, odpravnina in oskrbnina po predpisih 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 
3. socialnovarstveni prejemki po predpisih o socialnem var- 
stvu; 

4. denarna pomoč po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezoselnosti ter prejemki iz naslova udeležbe v jav- 
nih delih po predpisih o zaposlovanju; 
6. prejemki vojaških obveznikov med služenjem vojaškega 
roka in gojencev ter učencev vojaških šol;« 
V 13. točki se besedilo »ki samostojno opravlja dejavnost 
z osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so last občanov« 
nadomesti z besedilom »ki opravlja dejavnost«. 

14. točka se spremeni tako, da se glasi: 

»14. sredstva na žiro računu dolžnika v višini, ki mli omogoča 
opravljanje dejavnosti za tri mesece « 

32. člen 

Besedilo 228. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Na osebne prejemke je s prisilno izterjavo mogoče seči do 
ene tretjine. Na pokojnino kmetov, na prejemke iz pogodbe 
o dosmrtnem preživljanju in dosmrtni renti ter na prejemke iz 
pogodbe o življenjskem zavarovanju je z izvršbo mogoče seči, 
če ti presegajo znesek denarne pomoči kot edinega vira 
preživljanja po predpisih o socialnem varstvu.« 

33. člen 

V četrtem odstavku 234. člena se beseda »milice« nadomesti 
z besedo »policije«. 

34.člen 

V tretjem odstavku 256. člena se znesek »50 dinarjev« nado- 
mesti z zneskom »250 tolarjev«, znesek »100 dinarjev« pa 
z zneskom 500 tolarjev«. 

V četrtem odstavku se znesek »100 dinarjev« nadomesti 
z zneskom »500 tolarjev«. 

35. člen 

Drugi odstavek 269. člena se črta. 

V tretjem odstavku se za besedilom »način knjiženja in« doda 
besedilo »rok za sestavo ter«. 

36. člen 

V 274. členu se črta besedilo »oziroma občinskim odlokom«, 
besedilo »pri pristojnem davčnem organu (prvi in tretji odsta- 
vek 184. člena)« se nadomesti z besedilom »pristojni izpostavi 
(prvi, drugi in tretji odstavek 184. člena)«. 

37. člen 

V 220., 221., 229, 231. in 232. členu se besedi »osebni doho- 
dek« nadomestita z besedama »osebni prejemki« v ustreznih 
sklonih. 

V 21., 223., 234., 235., 236., 240., 248. in 256. členu se beseda 
»izvršitelj« nadomesti z besedo »izterjevalec« v ustreznih 
sklonih. 

V 274., 276. in 278. členu se beseda »dinarjev« nadomesti 
z besedo »tolarjev«. 

38. člen 

Določba 19. člena tega zakona se uporablja že pri odmeri 
davkov za leto 1993. 

39. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporalbja pa se s 1. januarjem 1993. 
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OBRAZLOŽITEV 

Spremembe in dopolnitve zakona o davkih občanov ne pose- 
gajo v sistem obdavčevanja dediščin in daril, premoženja in 
dobitkov od iger na srečo, opredeljen z veljavnim zakonom. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona zagotavljajo 
predvsem zakonsko podlago za odmero navedenih davkov 
skladno z zakonom o financiranju javne porabe. Poleg tega 
pa se opravlja tudi nujna uskladitev posameznih določb 
zakona z Ustavo Republike Slovenije in s predpisi, sprejetimi 
po uveljavitvi tega zakona. 

* 
V določbah zakona, ki opredeljujejo zavezance za posamezne 
vrste davkov je termin »občan« nadomeščen s terminom 
»fizična oseba« (1., 6. in 14. člen), kar ne pomeni samo 
terminološke uskladitve z ustavo in drugimi predpisi, temveč 
tudi vsebinsko korekcijo sedanje opredelitve zavezanca. 
Z opredelitvijo fizične osebe kot zavezanca za navedene 
davke se širi krog davčnih zavezancev tudi na fizične osebe, ki 
niso državljani Republike Slovenije, če na njenem območju 
podedujejo alt prejmejo v dar premoženje, posedujejo premo- 
ženje ali zadenejo dobitek pri igrah na srečo. 

Določba prvega odstavka 2. člena zakona ne pomeni nove 
rešitve, temveč samo zakonodajno tehnično spremembo vrst- 
nega reda določb zakona, zaradi vključitve osnov in stopenj 
davka na dediščine in darila. 

Predlagana rešitev v drugem odstavku tega člena je v zakon 
vgrajena z namenom preprečiti izogibanje obdavčitve 
dobička, doseženega s prodajo stanovanj in stanovanjskih 
hiš, pridobljenih s privatizacijo po stanovanjskem zakonu. 
V praksi so pogosti primeri, ko lastniki na naveden način 
pridobljenih stanovanjskih prostorov, ki jih nameravajo pro- 
dati, najprej sklenejo fiktivne darilne pogodbe z dediči prvega 
dednega reda in v darilni pogodbi navedejo vrednost v višini, 
za katero nameravajo prodati te prostore. Takoj po sklenitvi 
darilne pogodbe obdarjenci za vrednost iz darilnih pogodb 
prodajo stanovanjske prostore. Ker je prvi dedni red oproščen 
davka na dediščine in darila in ker pri prodaji navidezno ni 
dosežen dobiček, se s takimi prenosi prodajalci izognejo 
plačilu davkov. 

Skladno z določbami zakona o financiranju javne porabe se 
v 3., 7. in 16. členu osnutka zakona določajo osnove in stopnje 
za davek na dediščine in darila, davek od premoženja in davek 
na dobitke od iger na srečo, v 12. členu pa pavšalni letni 
znesek davka od premoženja na plovne objekte dolžine naj- 
manj 8 metrov. Osnove in stopnje navedenih davkov so pov- 
zete po občinskih odlokih, kot veljajo za leto 1992, s tem daje 
v 19. členu določen način letne valorizacije osnov in pavšal- 
nega letnega zneska davka. Valorizacija se opravi s koeficien- 
tom rasti cen na drobno za obdobje prvih devetih mesecev 
leta pred letom, za katero oziroma v katerem se davek 
odmerja, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, to je 

s koeficientom, ki se ugotavlja na enak način, kot se je 
ugotavljal po določbah občinskih odlokov. S tako ureditvijo 
se zagotavlja enak obseg obveznosti zavezancev navedenih 
davkov. Ker podatki o rasti cen na drobno prvih devetih 
mesecev leta 1992 še niso znani, se v prehodnih določbah (38. 
člen) ureja valorizacija osnov že za leto 1993. Enak obseg 
obveznosti pri davku od premoženja na posest stavb zagotav- 
lja tudi določba 10. člena zakona, po kateri se znižuje davke 
za 10% za četrtega in vsakega nadaljnjega družinskega člana, 
povzeta iz občinskih odlokov. 

Z 9. členom se črtajo oprostitve davka od premoženja na 
posest stavb, ki so v lasti pravnih oseb, ker se s tem zakonom 
obdavčuje samo premoženje fizičnih oseb. 

V zakon je pri davku na dobitke od iger na srečo vključen 
znesek, do katerega se davek ne plača, v višini kot je za leto 
1992 določena z občinskimi odloki ter predvidena valorizacija 
za leto 1993 (15. člen). 

Po veljavnem zakonu je urejanje vlaganja napovedi za davek 
od premoženja v pristojnosti občinskih skupščin. Ker se 
sistem davkov v skladu z zakonom o financiranju javne 
porabe določa z zakonom, je bilo potrebno urediti vložitev 
napovedi za davek od premoženja v zakonu (17. člen). Po 
predlagani rešitvi je napoved vezana na nastanek davčne 
obveznosti, zato je ustrezna rešitev vključena v 11. člen za- 
kona. 

V mesecu marcu leta 1992, z veljavnostjo 1/4-1992 je bil 
sprejet zakon o davčni službi, ki je na novo uredil naloge in 
organizacijo davčne službe. Po navedenem zakonu davčno 
službo opravlja Republiška uprava za javne prihodke s svojimi 
izpostavami. Skladno z navedeno organizacijo se v osnutku 
zakona o davkih občanov kot organ, ki opravlja naloge dose- 
danjih občinskih uprav za družbene prihodke, opredeljuje 
izpostava Republiške uprave za javne prihodke (5., 8., 13., 17., 
18., 21., 24.. 26., 27., 28., 29., 30. in 36. člen). V primerih, ko se 
določbe zakona o davkih občanov nanašajo na delovno 
področje Republiške uprave za javne prihodke, določeno 
z zakonom o davčni službi, pa se v zakonu ohranja termin 
davčni organ. 

S predlaganimi spremembami zakona je valoriziran najnižji 
znesek odmerjenega davka, do katerega se davek ne plačuje 
(20. člen), znesek odmerjenega davka, do katerega se davek 
plača v dveh obrokih (23. člen) in stroški postopka prisilne 
izterjave (34. člen) s petkratnim faktorjem. Takšna valorizacija 
po oceni predlagatelja ustreza spremembi vrednosti tolarja 
od zadnje novele zakona o davkih občanov. 

Ostale predlagane spremembe pomenijo vsebinske oziroma 
terminološke uskladitve z novimi ali spremenjenimi predpisi 
Republike Slovenije. 

DOLOČBE ZAKONA O DAVKIH OBČANOV, KI 
SE SPREMINJAJO (Uradni list SRS, št. 36/88 in 
8/89) 

144. član 

Zavezanec za davek na dediščine in darila je občan, ki v Repu- 
bliki Sloveniji podeduje ali dobi v dar premoženje in tudi 
občan, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrt- 
nem preživljanju. 

Za premoženje po prejšnjem odstavku se štejejo nepremič- 
nine in pravice na nepremičninah ter premično premoženje, 
če skupna vrednost premičnega premoženja presega višino 
poprečnega letnega čistega osebnega dohodka zaposlenih 

delavcev v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Pri ugotavlja- 
nju skupne vrednosti premičnega premožnja se upošteva 
vrednost vseh prejetih daril od istega darovalca v razdobju 
enega leta. 

Pri ugotavljanju davčne osnove za odmero davka na dediš- 
čine in darila, se predmeti gospodinjstva ne upoštevajo. 

Ta davek se ne plačuje od podedovanega ali podarjenega 
začasnega ali dosmrtnega užitka nepremičnin. 

147. člen 

Stopnje davka na dediščine in darila so progresivne in 
različne glede na vrsto in vrednost podedovanega ali v dar 
prejetega premoženja ter glede na stopnjo sorodstva dediča 
ali obdarjenca. 
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Pri plačevanju davka na dediščine in darila so z zavezanci, 
prvega dednega reda izenačeni zeti, snahe, pastorki in dedič, 
ki je z zapustnikom živel v dalj časa trajajoči življenjski skup- 
nosti v smislu zakona o zakonski zvezi in družinskih raz- 
merjih. 

150. člen 

Davka na dediščine in darila ne plača: 

1. dedič ali obdarjenec prvega dednega reda; 
2. dedič kateregakoli dednega reda, ki podeduje stanovanje, 
če nima drugega stanovanja in je ob smrti zapustnika živel 
z njim v skupnem gospodinjstvu. 

151. člen 

Zavezanec ne plača davka na dediščine in darila od podedo- 
vanega ali v dar prejetega premoženja, ki ga brez povračila 
odstopi družbenopolitični skupnosti, samoupravni skupnosti 
in humanitarnim društvom oziroma njihovim zvezam. 
Davek, plačan pred odstopom dediščine ali darila, se vrne, če 
je bil odstop izvršen v šestih mesecih po sprejetju zapuščine. 

154. člen 

Davek na dediščine in darila odmeri davčni organ občine, 
v kateri je premoženje; če dediščina oziroma darilo obsega 
samo premično premoženje, davek odmeri davčni organ 
občine, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče. 

Če se od podedovanega ali v dar prejetega premoženja 
odmerja davek na dediščine in darila v več občinah, odmeri 
davčni organ posamezne občine davek po stopnji, ki ustreza 
vrednosti celotnega podedovanega oziroma v dar prejetega 
premoženja, od katerega se plačuje ta davek. 

156. člen 

Davek od premoženja plačujejo občani, ki posedujejo: 

1. stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže (v nadaljnjem 
besedilu: stavbe); 
2. prostore za počitek oziroma rekreacijo; 
3. polovne objekte dolžine najmanj 8 metrov. 

159. člen 

Stopnje davka od premoženja iz 1. in 2. točke 14. člena tega 
zakona so progresivne in različne glede na namen uporabe. 

Stopnje davka za poslovne prostore, ki jih lastnik oziroma 
uživalec ne uporablja za opravljanje gospodarske oziroma 
poklicne dejavnosti in jih tudi ne oddaja v najem za navedene 
namene, so višje. 

160. člen 

Davek od premoženja iz 1. in 2. točke 14. člena tega zakona 
odmerja davčni organ občine, v kateri je stavba oziroma 
prostor za počitek oziroma rekreacijo, po predpisih te občine. 

Davek se odmerja vnaprej. 

161. člen 

Davek od premoženja, ki se plačuje na posest stavb, se ne 
plačuje: 

1. od kmetijskih gospodarskih poslopij; 

2. od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec 
uporablja za opravljanje gospodarske oziroma poklicne de- 
javnosti; 

3. od stanovanjskih stavb zavezancev davka iz kmetijstva, ki 
so sami ali njihovi družinski člani pokojninsko in invalidsko 
zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva; 

4. od lastnih stavb konzularnih predstavništev ter od lastnih 
stavb predstavništev mednarodnih organizacij, v katerih 
imajo poslovne prostore; 

5. od stavb tujih držav, v katerih stanujejo člani in uslužbenci 
konzularnih predstavništev, če velja vzajemnost; 

6. od stavb, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski spo- 
menik; 

7. od stavb, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporab- 
ljati; 

8. od stanovanjskih stavb, za katere se v postopku vrednote- 
nja stavb ugotovi, da ne presegajo števila točk oziroma vred- 
nosti, kot to določi občinska skupščina; 

9. od cerkva, samostanov in drugih cerkvi pripadajočih stavb, 
če se ne oddajo v najem ali v brezplačno uporabo za druge 
namene. 

163. člen 

Občinska skupščina lahko prizna olajšavo v obliki znižanja 
odmerjenega davka na družinskega člana zavezancu z več kot 
tremi družinskimi člani, ki so skupaj z zavezancem stalno 
prebivali v njegovih stanovanjskih prostorih v letu pred letom, 
za katero se odmerja davek. 

Za družinske člane se štejejo zakonec, otroci, posvojenci, 
starši lastnika in njegovega zakonca in tisti, ki jih je lastnik 
dolžan vzdrževati po zakonu. 

Zavezanec uveljavlja olajšavo s posebno vlogo, ki jo mora 
predložiti davčnemu organu do 31. januarja v letu, za katero 
se davek odmerja. V primeru, da vloga ni bila vložena v pred- 
pisanem roku, se zavezancu olajšava ne prizna. 

164. člen 

Če nastane obveznost za davek od premoženja po 1. in 2. 
točki 14. člena tega zakona med letom oziroma, če se spre- 
meni ali prenaha, se sprememba upošteva od prvega dne 
naslednjega meseca po preteku meseca, v katerem je spre- 
memba nastala. 

Zavezanec je dolžan nastanek davčne obveznosti ali spre- 
membo, ki ima za posledico povečanje davčne obveznosti, 
prijaviti v 15 dneh po nastali spremembi. 

165. člen 

Davek od premoženja po 3. točki 14. člena tega zakona se 
plačuje v pavšalenem znesku. Višino pavšalnega letnega zne- 
ska določi občinska skupščina glede na dolžino plovnega- 
objekta. 

Višina pavšalnega letnega zneska se letno zniža za odstotek, 
ki ga določi občinska skupščina glede na starost plovnega 
objekta. 

166. člen 

Davek od premoženja po 3. točki 14. člena tega zakona se 
odmerja na podlagi evidence o registraciji. Davčna obveznost 
nastane z dnem vpisa v evidenco o registraciji in preneha 
z dnem izbrisa iz evidence. Če se opravi izbris iz evidence 
o registraciji, se odpiše del davka, ki odpade na čas po 
izbrisu. 

Davek odmerja davčni organ občine, v kateri ima zavezanec 
stalno prebivališče, po predpisih te občine. 

167. člen 

Zavezanec za davek na dobitke od iger na srečo (v nadaljnjem 
besedilu: davek na dobitke), je občan in tuj državljan, ki 
v Republiki Sloveniji pri igrah na srečo zadene dobitek. 
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169. člen 218. člen 

Davek na dobitke se ne plačuje od posameznih dobitkov od 
iger na srečo do vrednosti, ki jo določi občinska skupščina. 

170. člen 

Stopnje davka na dobitke so proporcionalne. 

184. člen 

Zavezanec za davek na dediščine in darila, ki prejme darilo, 
od katerega se plača davek po tem zakonu, mora sprejem 
darila napovedati pri pristojnem davčnem organu v 15 dneh 
po prejemu darila. 

Vsebino napovedi za odmero davka predpiše republiški 
davčni organ. 

Zavezanci za davek od premoženja vlagajo davčne napovedi, 
če tako določi občinska skupščina. 

190. člen 

Davek na dediščine in darila ter davek od premoženja odmeri 
davčni organ z odločbo. Izrek odločbe mora vsebovati 
osnovo, stopnjo in znesek odmerjenega davka. 

194. člen 

Odmerni postopek se ustavi, če odmerjeni davek ne presega 

195. člen 

Pritožba ne odloži izterjave odmerjenega davka, če ni v tem 
zakonu drugače določeno. 

Davčni organ lahko izjemoma do odločitve o pritožbi izterjavo 
davko odloži. 

210. člen 

Izplačevalec dohodka, od katerega se plačuje davek, ki ne 
obračuna, ne vplača ali ne vplača pravočasno ustreznega 
davka po odbitku, mora plačati poleg rednega davka za zamu- 
jeno dobo še obresti po obrestni meri, ki jo določi Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije v skladu s politiko obrestnih 
mer. 

211. člen 

Zavezanec davka na dediščine in darila mora plačati davek 
v tridesetih dneh od vročitve odločbe o odmeri davka. 

Zavezanci davka od premoženja plačajo odmerjeni davek 
v enakih trimesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega 
prvega v trimesečju, plačani pa morajo biti v petinštiridesetih 
dneh po zapadlosti. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka plačujejo zavezanci, 
katerih odmerjeni davek ne presega 300 din ta davek v dveh 
enakih polletnih obrokih, ki zapadeta v plačilo vsakega 
prvega v polletju, plačana pa morata biti v petinštiridesetih 
dneh po zapadlosti. 

213. člen * 

Zavezanec ali kdo drug, ki je na račun davka, obresti, denarne 
kazni ali stroškov prisilne izterjave plačal več, kot je bil dolžan 
plačati po pravnomočni odločbi, ima pravico zahtevati vračilo 
preveč plačanega zneska. 

Preveč plačani davek skupaj s pripadajočimi obrestmi se na 
zahtevo vrne zavezancu v tridesetih dneh od vložitve zahteve. 
Če zavezanec tega ne zahteva, se mu preveč plačani davek, 
všteje v naslednja plačila, ali v plačila druge vrste davkov in 
drugih obveznosti, za katere je zadolžen pri istem davčnem 
organu, in o tem obvesti zavezanca. 

Za prisilno izterjavo davkov je dovoljeno seči na vse dohodke 
in terjatve zavezanca ter na vse premoženje zavezanca, razen 
na dohodke, terjatve in premoženje, ki je izvzeto od prisilne, 
izterjave. 

Za prisilno izterjavo davkov iz kmetijstva je dovoljeno seči tudi 
na premoženje in dohodke zavezančevega zakonca, na pre- 
moženje in dohodke drugih članov gospodinjstva pa le, če so 
kot lastniki, imetniki pravice uporabe oziroma uživalci vpisani 
v zemljiški knjigi. 

S prisilno izterjavo se zasežejo osebni dohodki in terjatve 
zavezanca, ostalo premoženje pa praviloma le, če zavezanec 
nima osebnih dohodkov oziroma terjatev ali pa, če dolga 
z rubežem osebnih dohodkov oziroma terjatev ne bi bilo 
mogoče poravnati v enem letu. 

Za osebne dohodke po prejšnjem odstavku se štejejo vsi 
prejemki iz živega in minulega dela. 

219. člen 

Prisilno izterjavo davkov uvede davčni organ z izdajo sklepa 
o prisilni izterjavi davkov. Za izdajo sklepa o prisilni izterjavi 
davkov je pristojen davčni organ, ki je na prvi stopnji izdal 
odločbo o odmeri davka. Če gre za izterjavo drugih obvezno- 
sti, ki so s posebnimi predpisi dani v izterjavo davčnim orga- 
nom, je za izdajo sklepa o prisilni izterjavi pristojen davčni 
organ občine, na katere območju ima dolžnik stalno ali 
začasno prebivališče oziroma sedež. 

222. člen 

Če premične stvari niso na območju družbenopolitične skup- 
nosti, katere davčni organ je izdal sklep o prisilni izterjavi, 
pošlje le-ta svoj sklep o prisilni izterjavi pristojnemu davč- 
nemu organu, da izvrši rubež s cenitvijo in prodajo. 

223. člen 

Prisilna izterjava iz premičnega premoženja se opravi z rube- 
žem, ocenitvijo in s prodajo premičnih stvari, s poplačilom 
dolga, obresti in stroškov iz zneska, dobljenega s prodajo. 

Rubež s cenitvijo in prodajo premičnih stvari opravi za to 
pooblaščeni delavec davčnega organa (izvršitelj). Izvršitelj se 
mora izkazati s pooblastilom. 

Za rubež s cenitvijo in prodajo premičnih stvari je pristojen 
izvršitelj davčnega organa tiste občine, na katere območju je 
premično premoženje. 

224. člen 

Proti sklepu o prisilni izterjavi, kot tudi proti rubežu in cenitvi 
lahko zavezanec ugovarja pri davčnem organu, ki je uvedel 
prisilno izterjavo v treh dneh, ko mu je bil sklep vročen 
oziroma v treh dneh po opravljenem rubežu in cenitvi. 

O ugovoru odloča s sklepom davčni organ, ki je izdal sklep 
o prisilni izterjavi. 

Ugovor ustavi nadaljnji postopek prisilne izterjave do vročitve 
sklepa o rešitvi ugovora zavezancu ali polnoletnemu članu 
njegovega gospodinjstva. 

če zavezanec ni vložil ugovora ima še vedno pravico v roku za 
pritožbo vložiti redno pritožbo zoper sklep o prisilni izterjavi 
oziroma zoper rubež; pritožba je dovoljena tudi zoper sklep 
o rešitvi ugovora. 

225. člen 

Ugovor zoper sklep o prisilni izterjavi je dopusten iz razlogov, 
ki preprečujejo prisilno izterjavo, zlasti pa: 
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1. če davčni organ, ki je izdal sklep o prisilni izterjavi, zanj ni 
bil pristojen; 
2. če listina, na podlagi katere je bila predlagana prisilna 
izterjava, ni izvršilni naslov ali verodostojna listina; 
3. če odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o prisilni 
izterjavi, še ni izvršljiva; 
4. če je odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o prisilni 
izterjavi, razveljavljena, odpravljena ali spremenjena; 
5. če je prisilna izterjava dovoljena na stvari, denarne terjatve, 
dohodke ali druge pravice, ki so izvzete iz izvršbe oziroma pri 
katerih je možnost izvršbe omejena; 
6. če je dolg prenehal na podlagi dejstva, ki je nastopilo po 
izvršljivosti odločbe ali pred tem, toda v času, ko dolžnik tega 
ni mogel uveljaviti v postopku, iz katerega izvira izvršilni 
naslov; 
7. če je bilo plačilo dolga začasno odloženo ali je bilo dovo- 
ljeno obročno odplačevanje dolga; 
8. če je pravica do izterjave dolga zastarana. 

227. člen 

Od prisilne izterjave so izvzeti: 

1. prejemki iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za 
škodo, nastalo zaradi okrnjenega zdravja ali zmanjšanja ozi- 
roma izgube delovne zmožnosti in odškodnine za izgubljeno 
preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal; 

2. prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškodbe 
po predpisih o invalidskem zavarovanju; 

3. prejemki iz naslova socialno varstvenih pomoči; 

4. prejemki iz naslova začasne nezaposlenosti; 

5. prejemki iz naslova štipendije in pomoči ter nagrad učen- 
cem in študentom; 

6. prejemki vojakov in gojencev vojaških šol; 

7. plačila za delo obsojencev v kazensko poboljševalnem 
domu; 

8. prejemki iz naslova redov, medalj, vojnih spomenic ter 
drugih odličij in priznanj; 

9. prejemki iz naslova potnih stroškov in dnevnic; 

10. obleka, obutev, perilo in drugi predmeti za osebno rabo, 
posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik, pralni stroj 
in druge za gospodinjstvo potrebne stvari, če so nujni dolž- 
niku in članom gospodinjstva glede na razmere okolja, v kate- 
rem živijo; 

11. hrana in kurjava, potrebni dolžniku in članom njegovega 
gospodinjstva za šest mesecev; 

12. delovna in pbmenska živina, kmetijski stroji in druge 
delovne priprave, ki so dolžniku - kmetu nujni za kmetijsko 
gospodarstvo v tolikšni meri, kolikor je to po trebno za preživ- 
ljanje njega in članov njegovega gospodinjstva, ter seme za 
uporabo na tem gospodarstvu in krma za štiri mesece. 

13. orodje, stroji in drugi predmeti, ki so dolžniku, ki samo- 
stojno opravlja dejavnost z osebnim delom z delovnimi sred- 
stvi, ki so last občanov, nujni za opravljanje dejavnosti, ter 
surovine in pogonsko gorivo - za tri mesece dela; 

14. knjige in drugi predmeti, ki so dolžniku potrebni, da 
samostojno v obliki poklica z osebnim delom opravlja znan- 
stveno, umetniško ali drugo poklicno dejavnost; 

15. gotovina dolžnika, ki ima stalne mesečne prejemke, do 
mesečnega zneska, ki je po zakonu izvzet iz izvršbe, v soraz- 
merju s časom do naslednjih prejemkov; 

16. redi, medalje, vojne spomenice in druga odličja in prizna- 
nja, poročni prstan, osebna pisma, rokopisi in drugi osebni 
dolžnikovi spisi ter družinske slike; 

17. pripomočki, ki so bili dani invalidu ali drugi osebi s teles- 
nimi hibami na podlagi predpisa ali si jih je sam nabavil in so 
nujni za opravljanje njegovih življenjskih funkcij. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko od zave- 
zancev, ki zapadlih davkov ne plačajo v šestih mesecih od 
dneva, ko so zapadli v plačilo, ti davki prisilno izterjajo tudi iz 
premoženja, s katerim opravljajo dejavnost, če se je v tem 
času brez uspeha poskušala opraviti prisilna izterjava iz dru- 
gega premoženja in iz drugih dohodkov. 

Poštna pošiljka ali poštno denarno nakazilo, naslovljeno na 
dolžnika, je izvzeto iz prisilne izterjave, dokler mu ni vročeno. 

228. člen 

Na osebni dohodek in pokojnino ter na nadomestilo oseb- 
nega dohodka je mogoče seči s prisilno izterjavo do ene 
tretjine. 

Na pokojnino kmetov in na prejemke iz pogodbe o dosmrt- 
nem preživljanju in dosmrtni renti ter na prejemke iz pogodbe 
o življenjskem zavarovanju je mogoče seči z izvršbo le toliko, 
kolikor ti presegajo najnižjo stalno družbeno denarno pomoč, 
ki se izplačuje na območju, kjer ima dolžnik stalno prebiva- 
lišče. 

234. člen 

Š prisilno izterjavo je mogoče seči na vse zavezančevo pre- 
mično premoženje, razen na stvari, ki so od prisilne izterjave 
izvzete. 

Če dolžniku ni mogoče vročiti sklepa o prisilni izterjavi to ni 
ovira za rubež. V takem primeru se sklep o prisilni izterjavi 
vroči zavezancu kasneje. 

Če zavezanec noče sam odpreti prostorov in pokazati stvari 
v poslovalnici ali stanovanju, sme izvršitelj v navzočnosti dveh 
prič odpreti zaprte prostore, pohištvo in podobno, da bi lahko 
opravil rubež. 

Če izvršitelj ne more sam izvršiti prisilne izterjave, ker naleti 
na fizično upiranje ali tako upiranje utemeljeno pričakuje, 
lahko zahteva pomoč milice, da ga zavaruje pri izvršitvi 
sklepa. Pomoč milice zahteva pri postaji milice s spološnim 
delovnim področjem. 

Rubež in prodaja stvari ter druga opravila v postopku za 
prisilno izterjavo niso dovoljena ponoči, v nedeljo ali na 
državni praznik. 

Rubež premičnih stvari se opravi v navzočnosti zavezanca ali 
koga od polnoletnih članov njegovega gospodinjstva in ene 
priče oziroma v navzočnosti dveh prič, če pri rubežu ni nav- 
zoč zavezanec ali član njegovega gospodinjstva. 

256. člen 

Zavezanec je dolžan plačati vse stroške prisilne izterjave. 

Če se ukrepi za prisilno izterjavo davkov odpravijo ali če se 
kasneje dokaže, da niso bili upravičeni, trpi stroške teh ukre- 
pov organ, ki je izdal sklep o prisilni izterjavi. 

Stroški za sklep o prisilni izterjavi znašajo 50 dinarjev; stroški 
prisilne prodaje znašajo 1% od davčnega dolga in obresti, 
vendar najmanj 100 dinarjev. 

Za vsako pot izvršitelja v zvezi s prisilno izterjavo se zave- 
zancu zaračunajo stroški v znesku 100 dinarjev. 

Zavezanca bremenijo tudi vsi drugi stroški (za čuvanje, pre- 
voz, stroški cenilcev in drugo) v dejanskih zneskih. 
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269. člen 

Davki po tem zakonu in drugi prispevki in davki, ki jih odmer- 
jajo ali pobirajo davčni organi, se knjižijo pri davčnih organih. 

Po preteku leta, najkasneje pa do 31. marca, sestavi davčni 
organ letni zaključni račun. Letni zaključni račun potrdi 
občinska skupščina. 

Republiški davčni organ predpiše računski načrt, način knji- 
ženja in način sestave letnega zaključnega računa. 

274. člen 

Zavezanec - posameznik se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo najmanj 2.000 dinarjev, če ne vloži ali ne vloži v roku, 
določenem s tem zakonom oziroma občinskim odlokom, 
napovedi pri pristojnem davčnem organu (prvi in tretji odsta- 
vek 30. člena). 

/ Predlog zakona o VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE - ESA 573 

um <\ o l 'Jtu-C C/v— 
V delu delovnih teles in zborov Skupščine Republike Slo- 
venije bodo sodelovali podpisani poslanci. 

j dr. Ludvik TOPLAK, I. r! 
drl France BUCARp. r 

i Janez LJKAČTtr r.1 

~star1W 

~Wi> 
Podpisani posl ci so pripravili r 

PREDLOG ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki ga pošiljajo v obravnavo in sprejem v skladu s 266. in 
267. členom poslovnika in v zvezi z drugim odstavkom 1. 
člena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije. 

ruaniierSTARMANil. r. 
Može ZAKON JŽEKj. r. 

\ZdravkcT ZA BUKOVEC) I. r. 
^VSenfirrPRELOVECTI. r. J 

Predlog zakona o Vladi Republike Slovenije bosta obravna- 
vala Odbor za pravosodje in upravo kot matično delovno telo 
in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga zakona o Vladi Republike Slovenije so 
pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združe- 
nega dela. 

PREDLOG ZAKONA o vladi Republike Slovenije 

1-člen 

Vlada Republike Slovenije je najvišji organ državne uprave 
Republike Slovenije in je za svoje delo odgovorna Državnemu 
zboru. 

2. člen 

Vlado sestavljajo predsednik in ministri. 

Delo vlade vodi in usmerja njen predsednik. 

Kandidata za predsednika vlade predlaga predsednik repu- 
blike izmed poslancev Državnega zbora. 

Predsednik politične stranke ne more biti minister. (Varianta: 
Ta odstavek se črta.) 

Funkcije podpredsednika vlade opravlja minister, ki ga določi 
predsednik. 

3. člen 

Vlada vodi in usmerja upravo prek ministrstev in prek uradov 
predsednika vlade. 

4. člen 
Ministrstva so: 
Ministrstvo za notranje zadeve, 
Ministrstvo za zunanje zadeve, 
Ministrstvo za pravosodje, 
Ministrstvo za finance, 

Ministrstvo za obrambo, 
Ministrstvo za gospodarstvo, 
Ministrstvo za promet in zveze. 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in kulturo, 
Ministrstvo za zdravstvo in socialne zadeve. 
(Varianta: doda se Ministrstvo za kmetijstvo, okolje, prostor in 
naravne vire). 

Notranjo organizacijo, pristojnosti in sistematizacijo delovnih 
mest za posamezna ministrstva ureja zakon. 

5. člen 

Strokovno delo ministrstva vodi državni sekretar, ki ga ime- 
nuje Državni zbor na predlog vlade. 

Državni sekretar je za svoje delo odgovoren ministru. 

Posamezna širša zaključena področja v okviru ministrstva 
lahko vodi državni podsekretar, ki ga imenuje vlada na pred- 
log pristojnega ministra v skladu z zakonom iz 4. člena tega 
zakona. 

6. člen 

Vlada lahko ustanovi urade predsednika. 

Z aktom o ustanovitvi urada določi vlada njegove pristojnosti 
in sistemizacijo delovnih mest. K aktu o ustanovitvi urada 
predsednika vlade daje soglasje Državni zbor. 

Strokovno delo urada predsednika vlade vodi vodja urada, ki 
ga imenuje predsednik vlade. Vodja urada je za svoje delo 
odgovoren predsedniku vlade. 
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7. člen 

Za izvrševanje svojih pristojnosti lahko vlada izdaja uredbe in 
sklepe. 

Će vlada z uredbo ureja pravice in obveznosti državljanov ter 
drugih oseb, mora imeti za to pooblastilo v zakonu, ki določi 
meje takega urejanja. 

V posamičnih upravnih zadevah lahko vlada izdaja odločbe. 

8. člen 

Predlog predsednika vlade za glasovanje o zaupnici vladi in 
predlog za izvolitev novega predsednika vlade se obravnava 
kot nujen po hitrem postopku. 

Če je vloženih več predlogov za izvolitev novega predsednika 
vlade, se obravnava predlogov opravi po vrstnem redu, kot so 
bili vloženi. Če je sprejeta odločitev o predhodnem predlogu 
po vrstnem redu vložitve v skladu s predlogom, se ostali 
predlogi ne obravnavajo. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

9. člen 

Vlada predloži v 60 dneh po izvolitvi predsednika vlade po 
prvih volitvah v Državni zbor Državnemu zboru osnutke zako- 
nov iz 2. odstavka 4. člena tega zakona. 

10. člen 

Z dnem izvolitve predsednika vlade po prvih volitvah v Državni 
zbor nadaljujejo z delom: 

- Ministrstvo za notranje zadeve, 
- Ministrstvo za zunanje zadeve, 
- Ministrstvo za pravosodje, 
- Ministrstvo za finance, 
- Ministrstvo za obrambo, 
- Ministrstvo za promet in zveze, 

če za posamezna organizacijska področja v teh ministrstvih 
s tem zakonom ni določeno drugače. 

11. člen 

Iz Ministrstva za notranje zadeve se kot samostojna služba 
izloči VIS, ki je neposredno odgovorna Državnemu zboru. 

Njeno delovno področje, pristojnosti in odgovornost ureja • 
poseben zakon. > 

12. člen 

Z dnem izvolitve predsednika vlade po prvih volitvah v Državni 
zbor se združijo in nadaljujejo z delom kot ministrstvo za 
gospodarstvo: 
- Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo, 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Ministrstvo za malo gospodarstvo, 
- Ministrstvo za energetiko, 
- Ministrstvo za trgovino, 
- Ministrstvo za turizem in gostinstvo, 
- Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora, 
- področje zunanje trgovine, ki se prenese iz ministrstva za 
zunanje zadeve. 

...člen 

(Varianta: če je sprejeta varianta k 4. členu, se črtata druga in 
predzadnja alinea in doda nov člen: 

Z dnem izvolitve predsednika vlade po prvih volitvah v Državni 
zbor se združita in nadaljujeta z delom kot Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje: j 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora.) 

13. člen 

Z dnem izvolitve predsednika vlade po prvih volitvah v Državni 
zbor se združijo in nadaljujejo z delom: 

1. kot Ministrstvo za šolstvo, znanost in kulturo 

Ministrstvo za šolstvo in šport, 
- Ministrstvo za znanost in tehnologijo, 
- Ministrstvo za kulturo, 

2. kot Ministrstvo za zdravstvo in socialne zadeve: 

- Ministrstvo za zdravstvo, družbeno in socialno varstvo, 
- Ministrstvo za delo, 
- Ministrstvo za borce in vojaške invalide. 

14. člen 

Ne glede na določbe 6. člena tega zakona z dnem izvolitve 
predsednika vlade po prvih volitvah v Državni zbor nadaljujejo 
z delom kot uradi predsednika vlade: 

- Ministrstvo za zakonodajo, 
- Ministrstvo za informiranje, 
- Ministrstvo za planiranje. • 

15. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš- 
čine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni 
list SRS, št. 24/79,12/82, 39/85, 37/87,18/88), ki se nanašajo na 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, razen določb 244. 
in 245. člena. 

16. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem izvolitve 
predsednika vlade po prvih volitvah v Državni zbor. 
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OBRAZLOŽITEV 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah 14. 10. 92 
sprejeli sklep, s katerim so naložili vladi Republike Slovenije, 
naj pripravi predlog zakona v rokih, ki bodo omogočali, da ga 
zbori obravnavajo na sejah, ki bodo 4. in 5. novembra 1992. 
Ker vlada do roka, t.j. 20. 10. 92 (15-dnevni rok) predloga 
zakona ni predložila, smo se podpisani poslanci odločili, da 
ga vložimo sami. 

1. 

Zakon o vladi je potrebno sprejeti tako zaradi volitev, kot 
zaradi bodoče notranje ureditve Državnega zbora in načina 
njegovega poslovanja. Brez zakona o vladi kot najvišjega 
organa državne uprave tudi ni mogoče začeti s posodablja- 
njem državne uprave, niti z njeno razmejitvijo do lokalne 
samouprave in torej s preoblikovanjem sedanje komunalne 
ureditve v skladu z ustavo Republike Slovenije. 

Zbori so z omenjenim sklepom določili nova konceptualna 
izhodišča za zakon. V skladu s sklepi zborov so izpuščene 
določbe, ki so bodisi zajete v ustavi Republike Slovenije 
(odgovornost vlade in ministrov), ali pa po svoji vsebini sodijo 
v poslovnik o delu vlade (npr. udeležba na sejah) oz. v poslov- 
nik Državnega zbora (npr. postopek ob nezaupnici, interpela- 
cija) ali pa so razumljive same po sebi (npr. sodelovanje med 
ministri, upravljanje premoženja Republike Slovenije). 

Zato je predlog zakona kratek in pregleden ter samo norma- 
tivno ureja položaj in funkcijo vlade kot najvišjega organa 
državne uprave. 

Pojmovanje vlade kot najvišjega organa državne uprave opre- 
deljuje tudi njena funkcija v procesu odločanja. Vsak organ 
na katerikoli stopnji, od najvišje do najnižje, namreč dodaja 
k odločitvi na predhodni stopnji svoje lastne premise, tako 
vrednostne kot strokovne. Zato vsak organ, tudi najnižji, 
ustvarja tudi politiko izvrševanja. Seveda pa je smer dodajanja 
vrednostnih premis obratna od smeri hierarhije. Čim višji je 
hierarhičen organ, toliko bolj prevladujejo vrednostne in 
splošne strokovne premise. Zato je vlada predvsem političen 
organ, skrbi torej za vrednostne premise, uprava pa vedno 
bolj samo za strokovne. 

2. 

Z uveljavitvijo zakona o poslancih je odpadla dilema, ali se 
vlada izvoli samo izmed poslancev državnega zbora, ali to ni 
obvezno. 

V skladu s sklepi zborov je v predlogu zakona predvideno, da 
predsednik republike za mandatarja lahko predlaga le nekoga 
izmed poslancev državnega zbora. Zaradi pomembnosti funk- 
cije predsednika vlade gre torej za osebo, ki je dobila zaupa- 
nje volilnega telesa, torej najširše možno preverjeno zaupa- 
nje. Zakon o poslancih v 14. členu ureja posledice takšne 
izvolitve, kar bo vplivalo, da bodo politične stranke na svojih 
listah skrbno razvrstile kandidate. 

V skladu s sklepi Zbora občin in Zbora združenega dela je 
določeno, da minister ne more biti predsednik politične 
stranke. Ker Družbenopolitični zbor tega ni sprejel, je vari- 
antno predlagano črtanje te omejitve. Predlagatelji zagovar- 
jamo osnovno večinsko podprto rešitev. Posledice imenova- 
nja poslanca za ministra so prav tako urejene v 14. členu 
zakona o poslancih. ' 

3. 

V skladu s sklepi zborov je število resorjev omejeno na tako- 
imenovane klasične državne resorje (finance, notranje 
zadeve, zunanje zadeve, obramba in pravosodje), na resorje 

za gospodarstvo, za promet in zveze, za kulturo, znanost in 
šolstvo ter za zdravstvo in socialne zadeve. Ker pojmovanje 
pravne in tržno usmerjene države izključuje operativno 
upravno poseganje na posamezno področje, je s tem uteme- 
ljeno skrčenje vlade samo na navedena področja. To hkrati 
omogoča, da vlada dejansko posluje kot kabinet, ne pa kot 
mali parlament. 

V razpravi o osnutku zakona je bilo največ zahtev za zadržanje 
ministrstva za kmetijstvo in ministrstva za varstvo okolja. 
Predlagatelji zagovarjamo osnovno večinsko podprlo rešitev. 
Z notranjo organizacijo ministrstva za gospodarstvo je moč 
zagotoviti potrebno strokovnost in specializacijo. Predlagano 
je, da se v to ministrstvo iz ministrstva za zunanje zadeve 
prenese tudi področje zunanje trgovine. 

V Družbenopolitičnem zboru je bil sprejet sklep, naj se orga- 
naizira tudi ministrstvo za kmetijstvo, okolje, prostor in 
naravne vire, kar je predlagano kot varianta. Predlagatelji 
menimo, da je to v nasprotju z osnovno koncepcijo zakona. 
Skrb za okolje in naravne vire je nedvomno skrb celotne vlade 
in mora biti vtkana v strokovno delo v vseh resorjih oz. 
v medresorsko sodelovanje. 

4. 

Za vsako ministrstvo se izda poseben zakon, s katerim se 
uredijo njegova notranja organizacija in pristojnost. 
Strokovno delo ministrstva vodi državni sekretar, ki je najvišji 
uslužbenec, ne pa politik, in je odgovoren ministru. S tem 
dosežemo, da uprava dela povsem in predvsem strokovno, ne 
glede na menjave vlade. Notranje organizacijske enote lahko 
vodijo tudi podsekretarji. Z notranjo organizacijo se ureja tudi 
status in organizacijska zaokroženost posameznih področij, 
kar bodo urejali posebni zakoni. 

S temi zakoni bo potrebno tudi jasno določiti meje centraiizi-. 
ranega oz. decentraliziranega poseganja državne uprave 
v razmerja med državljani, s čemer se dejansko in operativno 
razreši tudi vprašanje prevzema državnih upravnih funkcij, ki 
jih danes še opravljajo občine. 

Poleg ministrstev so lahko pri vladi tudi posebni uradi, ki 
opravljajo za vlado oz. predsednika različne strokovne dejav- 
nosti, ne delajo pa vsaj praviloma kot nosilci oblasti, npr. 

- področje zakonodaje, informacij, planiranja ipd., torej uredi- 
tev, kot jo poznajo tudi vrste zahodnih držav (npr. Kancler- 
samt v Republiki Avstriji oz. Zvezni republiki Nemčiji). 

5. 

Prehodne in končne določbe nalagajo vladi, da v 60 dneh 
predloži osnutek zakonov za posamezna ministrstva. Od 
izpolnitve tega roka in sprejetja zakonov v državnem zboru bo 
seveda odvisno, kdaj bo vlada dejansko začela delovati po 
novem, sodobnem konceptu. 

Predvideno je združevanje ministrstev v nova in začasno, do 
uveljavitve posebnih zakonov in odločitev vlade o organizira- 
nju uradov, tudi formiranje uradov predsednikov, ki nadome- 
stijo s tem zakonom odpravljena ministrstva. Predvideno je, 
da se do sprejetja zakona o varnostno-informativni službi ta 
služba vzpostavi kot samostojna državna služba pod nepo- 
srednim nadzorom Državnega zbora. 

Sprejetje zakona bi tudi omogočilo, da se pravočasno, vsaj 
z začasnim poslovnikom Državnega zbora, uredi organizira- 
nje njegovih (stalnih) delovnih teles po načelu, da je za vsako 
področje, za katerega je organizirano ministrstvo, v parla- 
mentu tudi delovno telo, ki predlaga Državnemu zboru poli- 
tične odločitve s svojega delovnega področja. Ta poslovnik bi 
moral natančneje določiti postopek predstavitve predlaga- 
nega ministra. Prav tako bo potrebno v tem poslovniku 
natančno določiti postopek ob zaupnici, konstruktivni neza- 
upnici in interpelacije. 
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Predlog za izdajo zakona 9 UPORABI SREDSTEV SOLIDARNOSTI ZA 

ODPRAVO POSLEDIC SUŠE V LETU 1992 s predlogom zakona 

- ESA 723 

Vlada Republike Slovenije je na 24. seji 8/10-1992 določila 
besedilo: 

PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O UPORABI SREDSTEV 
SOLIDARNOSTI ZA ODPRAVO POSLEDIC SUŠE V LETU 
1992 S PREDLOGOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku, ker 
je sprejem zakona nujen za odpravo motenj nastalih 

v kmetijstvu, še zlasti v živinoreji, kot posledica suše v letu 
1992. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovala: 

— Miha JAZBINŠEK, član Vlade Republike Slovenije in 
minister za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- mag. Jože PROTNER, član Vlade Republike Slovenije 
in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Predlog za izdajo zakona o uporabi sredstev solidarnosti za 
odpravo posledic suše v letu 1992 s predlogom zakona bosta 
obravnavala Odbor za proračun in javne finance kot matično 
delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o uporabi sredstev 
solidarnosti za odpravo posledic suše v letu 1992 s predlogom 
zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in 
Zbor združenega dela. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic 
suše v letu 1992 

I. OCENA STANJA 

Suša je v letu 1992 prizadela kmetijsko proizvodnjo na celot- - 
nem območju Republike Slovenije. Najbolj so prizadeta 
območja na prodnatih rečnih donosih in plitvih tleh. Prizadeti 
so pozni posevki, zlasti še pridelki krmnih rastlin na njivah in 
travnju ter pridelek v trajnih nasadih. 

Po ocenah posebne komisije pri Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano znaša ocenjena škoda po suši nad 
16,3 milijard SIT. Najbolj so prizadeta območja severov- 
zhodne Slovenije, krške ravnine in hribovita pobočja s travi- 
njem. Prizadeta je zlasti pridelava krme na njivah in travinju in 
s tem posredno živinoreja ter pridelek v trajnih nasadih. 

Vlada Republike Slovenije je 24. 8.1992 obravnavala razmere 
v kmetijstvu, nastale zaradi suše in ocenila, da je suša po 
obsegu škode zavzela obeg naravne nesreče. Za omilitev 
posledic škode je Vlada RS sprejela vrsto ukrepov. Osnovni 
namen sprejetih ukrepov je zlasti ohranitev obsega živinorej- 
ske in govedorejske proizvodnje ter zagotovitev socialne var- 
nosti prizadetih kmetov. V okviru sprejetih ukrepov je Vlada 
RS predlagala tudi uporabo solidarnostnih sredstev. 

Obstoječi sistem solidarnosti, ki ga določata zakon o obliko- 
vanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih 
nesreč in družbeni dogovor o načinu uporabe in upravljanja 
s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih 
nesreč v RS določa, da se sredstva solidarnosti lahko le 
izjemoma uporabijo tudi za odpravljanje posledic suše in 
sicer, če je povzročena materialna škoda nad 10% DP občine 
doseženega v preteklem letu, in valoriziranega z indeksom 

rasti cen na drobno in je bistveno otežkočen gospodarski 
razvoj prizadete dejavnosti. Upoštevaje navedeno bi bili po 
prvih ocenah občin upravičeni do sredstev solidarnosti le 
oškodovanci v šestih občinah. 

V kolikor bi znižali cenzus za uporabo solidarnostnih sredstev 
po tem zakonu na 4%, 3% oziroma 1,5% DP občine, kot je 
predvideno v obstoječem sistemu za ostale vrste naravnih 
nesreč glede na stopnjo razvitosti posamezne občine, bi pri- 
šlo po prvih ocenah občin v poštev za solidarnostno pomoč 
17 občin. Ker se je suša nadaljevala tudi v mesecu septembru, 
bo število občin, ki bi bile upravičene do solidarnostnih sred- 
stev še večje. 

Glede na obseg škode po suši in finančne zmožnosti so tudi 
občine izvajale ukrepe za omilitev posledic suše. Ukrepi se 
nanašajo v celoti na regresiranje nabave krme, semen in 
mineralnih gnojil, za setev krmnih rastlin ter na reševanje 
socialno najbolj ogroženih kmetov. 

Ker se pri izvajanju ukrepov prepletajo različne oblike pomoči 
na republiškem in občinskem nivoju, je Vlada Republike Slo- 
venije zavezala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, da skupaj z ostalimi upravnimi organi zagotovi enako- 
merno razdelitev pomoči ne glede na vir financiranja. 

II. PREDLAGANE REŠITVE 

Sredstva v višini 400 milj. SIT zbrana na podlagi zakona 
o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč, bo Vlada RS na podlagi celovitega programa 
namenila za odpravo posledic suše v kmetijstvu in v gozdar- 
stvu. 
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V ta namen bo Vlada na podlagi dokončne ocene škode po 
suši s strani občin določila kriterije in pogoje, pod katerimi 
bodo prizadeti po suši upravičeni do pomoči. Predlagani 
zakon bo omogočil vladi, da enakomerno porazdeli pomoč 
prizadetim po suši, ne glede na vire financiranja in različno 
gospodarsko moč prizadetih občin. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Za izvajanje tega zakona ne bo potrebno dodatno zajemanje 

finančnih sredstev, prav tako tudi niso predvidene dodatne 
materialne obveznosti za republiko. 

Sredstva se zagotavljajo na podlagi obstoječega zakona 
o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč v Republiki Sloveniji in sicer v višini 400 milij. 
SIT, kar predstavlja cca 50% oblikovanega prispevka solidar- 
nosti za leto 1992. 

PREDLOG ZAKONA o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše v letu 
1992 

1. člen 

Sredstva zbrana na podlagi zakona o oblikovanju sredstev 
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni 
list SRS, št. 3/75, 3/80,16/84, 8/90 in 96/91) v višini 400.000.000 
SIT se uporabijo za odpravo posledic suše, ki je v letu 1992 
prizadela Republiko Slovenijo 

2. člen 

Sredstva iz prejšnjega člena tega zakona se uporabijo pod 

« 

pogoji, ki jih določa 9. člen družbenega dogovora o načinu 
uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč v Republiki Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 29/89) (v nadaljevanju: dogovor). 

Za ugotavljanje škode in za dodelitev teh sredstev se uporab- 
ljajo določbe 11. do 17. in 21. člena dogovora. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

OBRAZLOŽITEV 

Suša je v letu 1992 prizadela kmetijsko proizvodnjo na celot- 
nem območju Republike Slovenije. Po prvih ocenah občin 
s konca avgusta letos, znaša ocenjena škoda po suši nad 16,8 
mlrd SIT. 

Vlada Republike Slovenije je 24. 8. 1992 obravnavala razmere 
v kmetijstvu, nastale zaradi suše in ocenila, da je suša po 
obsegu škode zavzela obseg naravne nesreče. Za omilitev 
posledic škode je Vlada RS sprejela vrsto ukrepov. Osnovni 
namen sprejetih ukrepov je zlasti ohranitev obsega živinorej- 
ske in govedorejske proizvodnje ter zagotovitev socialne var- 
nosti prizadetih kmetov. V okviru sprejetih ukrepov je Vlada 
RS predlagala tudi uporabo solidarnostnih sredstev in sicer 
v višini 400 milj. SIT, kar predstavlja približno 50% ocenjenega 
enodnevnega julijskega zaslužka. 

Obstoječi sistem solidarnosti, ki ga določata zakon o obliko- 
vanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih 
nesreč in družbeni dogovor o načinu uporabe in upravljanja 
s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih 
nesreč v RS določa, da se sredstva solidarnosti lahko le 

izjemoma uporabijo tudi za odpravljanje posledic suše in 
sicer, če je povzročena materialna škoda nad 10% DP občine 
doseženega v preteklem letu, in valoriziranoga in indeksom 
rasti cen na drobno in je bistveno otežkočen gospodarski 
razvoj prizadete dejavnosti. Upoštevaje navedeno bi bili po 
prvih ocenah občin upravičeni do sredstev solidarnosti le 
oškodovanci v šestih občinah. 

V kolikor bi znižali cenzus za uporabo solidarnostnih sredstev 
po tem zakonu na 4%, 3% oziroma 1,5% DP občine, kot je 
predvideno v obetajočem sistemu za ostale vrste naravnih 
nesreč glede na stopnjo razvitosti posamezne občine, bi pri- 
šlo po prvih ocenah občin v poštev za solidarnostno pomoč 
17 občin. Ker se je suša nadaljevala tudi v mesecu septembru, 
bo število občin ki bi bile upravičene do solidarnostnih sred- 
stev še večje. 

Višino nastale škode, ki jo je povzročila suša ugotavljajo 
stalne komisije pri Izvršnih svetih občinskih skupščin v skladu 
z obstoječimi pozitivno pravnimi predpisi. Verifikacijo škode 
bo opravila republiška komisija, o uporabi sredstev solidarno- 
sti pa bo odločil odbor udeležencev. 

t 
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Predlog za izdajo zakona o VARSTVU ŽIVALI PRED MUČENJEM 

z osnutkom zakona - ESA 725 

Dr. Hubert POŽARNIK, poslanec v Družbenopolitičnem 
zboru 
Branko NOVAK, poslanec v Zboru občin 
Vlasta SAGADI, poslanka v Zboru združenega dela 

Na podlagi 266. člena in prvega odstavka 267. člena 
Poslovnika Skupščine Republike Slovenije poslanci vla- 
gajo: 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O VARSTVU ŽIVALI 
PRED MUĆENJEM, Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki ga pošiljajo v obravnavo na podlagi 265. člena Poslov- 
nika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim 
odstavkom prvega člena Začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 

Predlagajo, da zbori Skupščine Republike Slovenije na 
podlagi drugega odstavka 265. člena Poslovnika Skupš- 
čine Republike Slovenije obravnavajo hkrati predlog za 
izdajo zakona z osnutkom zakona, ker gre za sprejem 
manj zahtevnega zakona, katerega določbe delno ureja 
več zakonskih in podzakonskih predpisov. 

Prosijo, da se predlog za izdajo zakona z osnutkom 
zakona dodeli pristojnim 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 jim bo pomagal tudi soavtor zakona, 
gospod Matjaž URLEP, z medobčinskega Društva proti 
mučenju živali, Ljubljana. 

Predlog za izdajo zakona o varstvu živali pred mučenjem 
z osnutkom zakona bosta obravnavala Odbor za kmetijstvo in 
gozdarstvo kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna 
komisija. $ 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o varstvu živali pred 
mučenjem z osnutkom zakona so pristojni Družbeno-politični 
zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varstvu živali pred mučenjem 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Predlagani zakon naj bi uredil oz. zaščitil živali pred muče- 
njem, zanemarjanjem, določil dolžnosti lastnikov živali v zvezi 
z oskrbo živali, uredil poskuse na živalih, transport živine, 
načine ubijanja živali, uredil postopek z izgubljenimi in zavr- 
ženimi živalmi, ter podal možnosti za preprečevanje mučenja. 
Želja je, da problematiko uredimo tako, kot jo imajo urejeno 
druge razvite države, predvsem države zahodne Evrope. 
S sprejetjem tega zakona bi nadoknadili desetletja dolgo 
zamudo - naši neposredni sosedi npr. so tak zakon sprejeli 
že pred drugo svetovno vojno. K sprejetju tega zakona pa nas 
kot člane OZN, moralno obvezuje tudi Deklaracija o pravicah 
živali, ki jo je sprejel UNESCO leta 1978. Tudi naše želje po 
članstvu v EGS moramo realizirati na ta način, da bo naša 
zakonodaja primerna zakonodaji EGS-a. 

To problematiko sicer že urejajo Zakon o javnem redu in miru, 
Zakon o zdravstvenem varstvu živali, Zakon o postopku z naj- 
denimi stvarmi (postopek z najdenimi izgubljenimi živalmi), 
ter nekateri pravilniki. Žal so ti predpisi pomanjkljivi, problem 
pa je tudi njihova razdrobljenost. Zato predlagamo, da se 
problematika varstva in zaščite živali pred mučenjem uredi 
z enim zakonom, ki bi uredil dosedaj neurejene zadeve, zago- 
tovil večjo učinkovitost, ter omogočil tudi preprečevanje 

, dejanj, ki smo jim priča v vsakdanji praksi. 

Zakon o javnem redu in miru (Ur. I. SRS št. 16/74) ureja 
mučenje živali s kratko izjavo »mučenje, preobremenjevanje 
in surovo ravnanje z živalmi je prepovedano«, sledi prepoved 
pobijanja gopodarstvu koristnih ptic. Nikjer pa ni definirano, 
kaj je mučenje živali in je tako presoji posameznega policista 
oz. sodnika, prepuščeno odločanje o tem kaj je mučenje in kaj 
ne oz. ali bo ukrepal ali ne, kar je navzdržno. 

Podrobneje, a nezadostno in neprimerno je to področje 
uredil I. 85 sprejeti Zakon o zdravstvenem varstvu živali, ki 
vsebuje tudi poglavje »Zaščita živali pri izvajanju zdravstve- 
nega varstva živali«. Žal pa ne zajema vseh oblik mučenja in 
zanemarjanja živali, ki se pojavljajo v praksi, poleg tega pa 
ščiti živali pred mučenjem le pri izvajanju zdravstvenega var- 
stva. A od veterinarjev ne pričakujemo tovrstnega negativ- 
nega ravnanja. To nam potrjuje tudi praksa, saj se z muče- 
njem živali večinoma srečujemo v povsem drugih okoljih, ki 
z zdravstvenim varstvom nimajo nič skupnega. 

Uredil pa ni zadev kot so npr. pasji boji, streljanje ptic (Zakon 
o javnem redu in miru ščiti le gospodarstvu koristne ptice), 
psov, mačk z zračnimi puškami, fračami, izpostavljanje jed- 
kim snovem, nastavljanje strupa, pasti, posedovanje zveri in 
drugih divjih živali, doping pri športnih živalih, področje 
poskusov na živalih ni dovolj urejeno itd., odvzem živali je le 
izjema. 

Ena bistvenih pomanjkljivosti tega zakona pa je. da je za 
njegovo izvajanje pristojna oz. pooblaščena le veterinarska 
inšpekcija, kar ni ustrezno in zadostno, da bi lahko živali 
primerno zaščitili pred mučenjem. Pogosto je potrebna hitra 
intervencija (konkreten primer: ura je deset zvečer, ko inšpek- 
cija ne dela, nekdo pa z lopato pretepa živino), ki pa je 
inšpekcija ni sposobna, saj nima organizirane stalne službe, 
niti ni ustrezno opremljena in usposobljena. Poleg tega je 
mučenje živali pogosto povezano tudi z alkoholom in sploš- 
nim nasilniškim obnašanjem in obstaja velika možnost, da 
inšpekcija zaradi strahu za lastno varnost ali strahu pred 
maščevanjem sploh ne ukrepa. 

Skupna pomanjkljivost obeh zakonov pa so neutrezne sank- 
cije oz. prenizke kazni. Namen predpisov o varstvu živali pred 
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mučenjem je predvsem odvračanje od tovrstnih dejanj, zato 
morajo biti sankcije stroge, nujne pa so tudi zaporne kazni (v 
republiki Avstriji je za mučenje živali predvidena zaporna 
kazen do enega leta), ki jih zakon o zdravstvenem varstvu 
živali sploh ne predvideva in varstveni ukrepi odvzema živali in 
prepovedi reje oz. posedovanja živali. Sedanje stanje namreč 
marsikaterega lastnika živali naravnost vzpodbuja k tem deja- 
njem, saj se zaveda, da ni ustreznih sankcij. 
Nekatera določila, ki jih Zakon o zdravstvenem varstvu živali 
ne vsebuje sicer ureja Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi 
ter o upravljanju lovišč (Ur. I. SRS 25/76), ter Zakon o ratifika- 
ciji mednarodne konvencije o varstvu ptic, ter Odlok o zavaro- 
vanju redkih in ogroženih živalskih vrst (Ur. I. SRS 28/76) 
vendar se ti predpisi nanašajo le na živali v loviščih oz. na 
divje živali. Poleg tega ščitijo živali le kot živalsko vrsto, ne pa 
tudi kot posameznike. Zakon o ratifikaciji mednarodne kon- 
vencije o varstvu ptic pa tudi ne vsebuje nobenih sankcij. 
Sankcij pa ne vsebujeta tudi v marcu 92 (Ur. I.. RS 14/92) 
ratificirani evropski konvenciji o zaščiti živali v vzrejne 
namene in o zaščiti živali namenjenih za zakol. 
Zakon o postopku z najdenimi stvarmi (Ur. I. SRS 31/76) 
določa, da je treba najdene stvari izročati policijskim posta- 
jam, ki jih morajo hraniti tri dni, zatem pa izročiti pristojnim 
občinskim organom. V trinajstem členu pa, da to velja tudi za 
živali, le, da je rok v katerem lahko lastnik zahteva vrnitev 
lastnine, skrajšan iz enega oz. treh mesecev na osem dni. 
Ta rešitev ima več pomanjkljivosti. Osnovni problem iz kate- 
rega izhajajo tudi ostali je, da živali obravnava kot stvari in ne 
kot živa bitja. Policijske postaje nimajo ustreznih prostorov za 
namestitev živali, zato pogosto improvizirajo z garažami, lju- 
bitelji živali ali pa živali sploh ne sprejmejo. Najdene živali so 
pogosto v slabem zdravstvenem stanju in potrebujejo 
ustrezno oskrbo, ki jim je policijske postaje ne morejo nuditi, 
poleg tega skrb za te živali močno obremenjuje zaposlene na 
policijskih postajah. 
Zaradi navedenih pomanjkljivosti še v času Jugoslavije spre- 
jetih predpisov (raje smo se prilagajali nerazvitim moralnim 
kriterijem, kot pa normativom Evrope) in zaradi toleriranja 
nespodobnosti, malomarnosti je v prejšnji državi prihajalo 
tudi do množičnega mučenja oz. zanemarjanja živali - tran- 
sporta živine. To ni bilo le nehumano ampak je povzročalo 
tudi veliko gospodarsko škodo, ki je znašala 15 do 20 milijo- 
nov dolarjev letno. Živina je poginjala v vročini železniških 
vagonov več dni v neznosnih mukah, brez vode in hrane. Na 
italijanski strani na razkladiščih je bila ta preživeta živina tako 
dehidrirana, da ni bila sposobna nadaljevanja trasporta in 
velikokrat so bile zavrnjene cele kompozicije zaradi teh nehu- 
manih razmer. To je seveda zelo slabo vplivalo tudi na ugled 
Slovenije v razviti Evropi, ki je na nas kazala z zaničevanjem 
kot na narod brez morale. Zavedati se moramo, da smo in 
bomo tranzitna država in da bo brez ustreznih predpisov in 
ostrih sankcij do dogajanj, kot so zgoraj opisana ponovno 
prihajalo. 
Menimo, da je čas, da v naši novi državi sprejmemo norma- 
tive, ki so višji kot smo jih poznali, kljub morebitnemu odporu 
'judi, ki še vedno sedijo v sekretariatih oz. komitejih naše nove 
države in, ki so dogajanja v zvezi s transportom prikrivali, saj 
nam lahko le višji normativi omogočijo kvaliteten napredek, 
razvoj in dolgoročno uspešnost. 

Na nezadostnost oz. obstoječih predpisov pa kaže tudi število 
kaznovanih primerov, ki je minimalno in je velikokrat le posle- d|ca trmastega vztrajanja in prizadevnosti nekaterih posamez- 
nikov in društev proti mučenju živali. Žal majhno število 
kaznovanih ni posledica morebitne moralne razvitosti naše 
družbe, saj je primerov mučenja živali veliko. 

2- TEMELJNA NAČELA IN PREDLAGANE REŠITVE 
Temeljno načelo oz. izhodišče predloga tega zakona je, da 
človekovo spoštovanje živali samo utrjuje njegovo spoštova- 
nje do drugega človeka, da je žival živo bitje in, da ima kot 
tako v skladu z Deklaracijo o pravicah živali, svoje pravice in 
sicer: 

- Vse živali se rojevajo enakopravne pred naravo in življe- 
njem in imajo enake pravice do bivanja. Vsaka žival ima 

pravico do spoštovanja. Dolžnost človeka je, da vse svoje 
znanje uporablja tudi za varstvo živali. 

- Nobena žival ne sme biti izpostavljena trpinčenju ali izko- 
riščanju. Če žival redijo za prehrano, jo morajo namestiti, 
hraniti, prevažati in ubiti tako, da pri tem žival ne trpi niti 
strahu niti bolečine. Usmrtitev je treba izvesti hipoma, brez 
bolečin in mučenja. Sleherna delovna žival ima pravico na 
razumno odmero delovnega časa in naporov, ter na ustrezno 
prehrano in oddih. 
- Vsaka divja žival ima pravico živeti svobodno v svojem 
naravnem okolju, pa naj bo to zemlja, voda ali zrak, in pravico 
razmnoževanja. 

- Poskusi na živalih, ki jim povzročajo telesne ali duševne 
bolečine, niso v skladu z živalskimi pravicami. Treba je odkriti 
in razviti drugačne eksperimentalne metode. 

Ustavno podlago za ta zakon pa daje 72. člen Ustave Repu- 
blike Slovenije v katerem je zapisano, da varstvo živali pred 
mučenjem ureja zakon. 

Navedena načela skuša ta zakon doseči z prepovedjo določe- 
nih ravnanj (pretepanje, obredno klanje,...), zahtevami po 
določenih pogojih za rejo živali oz. omejitvijo pravic lastnika 
živali. Njegov namen pa ni omejevanje gospodarskih možno- 
sti, ampak dvig nivoja v odnosih človek - žival. To pa ima tudi 
pozitivne gospodarske posledice, saj npr. v Evropi dosega 
meso živali, ki so vzrejene v naravnem okolju in ne v »tovar- 
nah mesa« tudi višjo ceno, tako zaradi kvalitete kot zaradi 
višje zavesti. 

Za kontrolo spoštovanja določil tega zakona naj bi bila iz 
razlogov navedenih v prvi točki (neustrezna organiziranost in 
usposobljenost veterinarske inšpekcije za interventno ukre- 
panje) pristojna policija, kar je običaj tudi v razvitem svetu. 
Prednost te rešitve je tudi, da je policija prisotna v vsakem 
kraju, da je stalno prisotna na terenu, na cestah (notranji 
transport živine). Poleg tega je policija manj odvisna od 
občinskih struktur. Nedvomno pa je potrebno sodelovanje 
veterinarske inšpekcije predvsem v primerih zanemarjanja 
živali in pri poskusih na živalih, ko je potrebno strokovno 
mnenje. Ne more pa biti inšpekcija edini nosilec kontrole 
izvajanja oz. spoštovanja zakona. 

Področje poskusov na živalih se ureja v skladu s trendi 
v Evropi z omejitvijo poskusov le na tiste, ki so nujni v medi- 
cinske ali znanstvene namene. Odločanje o potrebnosti oz. 
nujnosti poskusa, pa se prepušča stroki. Prepoveduje pa se 
preizkušanje kozmetike itd. na živalih, saj je ta dejavnost čisto 
profitne narave - menimo namreč, da je amoralno povzročati 
živalim bolečine, na področjih kjer je edini namen dobiček. 
Poleg tega kozmetika, ki ni preizkušena na živalih v razvitem 
svetu dosega tudi višjo ceno. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Sprejetje predlaganega zakona praktično ne bo imelo nega- 
tivnih posledic za republiški proračun, država bo z denarnim 
sankcioniranjem prišla le do novega vira prihodkov, ki ga do 
sedaj ni poznala. Stroške bo povzročila edino skrb za najdene 
izgubljene živali, ki naj bi jo organizirali na ravni občin. Te pa 
bi bilo možno pokriti z sredstvi, ki bi se zbirala z taksami od 
lastnikov domačih živali, ki so v večini primerov predmet 
določila o skrbi za najdene živali. 

Večje posledice bodo imela določila zakona za nekatera 
podjetja, ki bodo morala spremeniti svoj način dela. A to od 
njih zahtevajo tudi normativi, ki so splošno priznani v svetu, ki 
jim bodo morala prilagoditi ali propasti. 

Svetu pa bomo dokazali ne samo našo deklarativnost, ampak 
tudi voljo do pravih dejanj, če ne bo več vagonov poginjene 
živine, sestradanih psov na prekratkih verigah itd., ki žejo 
slabo vplivajo na naš ugled in turistično podobo. Promocija 
Slovenije v svetu bo dobila še eno realno podlago. V ekološko 
in moralno civilizirani Evropi bomo pridobili kapital, ki je 
vreden mnogo več kot prazno besedičenje na raznih priredi- 
tvah, sejmih in podobnih happeningih. 
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OSNUTEK ZAKONA o varstvu živali pred mučenjem 

Namen tega zakona je zagotoviti pravno zaščito živali pred 
mućenjem oz. uveljaviti načela iz Deklaracije OZN-UNESCA 
o pravicah živali in Evropske konvencije o transportu živali 
v Republiki Sloveniji in se tako še na enem področju vključiti 
v Evropo. 

1. člen 

(1) S tem zakonom se ureja varstvo živali pred mučenjem, 
preobremenjevanjem, surovim ravnanjem in zanemarjanjem 
pri reji, klanju, lovu, transportu, uporabi v medicinske in 
znanstvenoraziskovalne namene, šolanju in druge namene. 

(2) Zakon velja za domače, udomačene, v naravi prosto živeče- 
živali in živali v ujetništvu. 

(3) Življenje živali je treba varovati in ščititi, kdor si nabavi oz. 
vzame v oskrbo žival ji je dolžan nuditi ustrezne bivalne 
pogoje, hrano in nego. 

2. člen 
(mučenje živali) 

Prepovedano je mučenje živali, to je vsako dejanje, ki živali 
povzroči poškodbo, znatne ali dalj časa trajajoče oz. ponavlja- 
joče bolečine ali trpljenje, strah ali škodi njenemu zdravju in 
nepostrebno ubijanje živali. Za mučenje živali se po tem 
zakonu šteje zlasti: 

1. pretepanje, zbadanje, mečkanje, nategovanje, zvijanje 
delov telesa živali, obmetavanje živali z raznimi predmeti, itd.; 

2. preobremenjevanje živali, onemogočanje potrebnega 
počitka, in uporaba bolne, ranjene ali poškodovane živali za 
delo oz. njeno fizično izkoriščanje; 

3. tako omejevanje gibanja (privez, ograda, kletka itd.), ki 
živali onemogoča ležanje, stanje ali ji povzroča trpljenje, ter 
omejevanje gibanja živali na paši s povezovanjem delov telesa 
ali s povezovanjem več živali med seboj; 

4. streljanje na živali z zračnimi puškami, fračami, loki, nastav- 
ljanje pasti, zank, limanic, strupa, izpostavljanje jedkim sno- 
vem, kirurški posegi in zdravljenje brez ustrezne anestezije, 
ter ubijanje živali v nasprotju s členom tri tega zakona; 

5. siljenje ali spodbujanje živali v borbo z drugo živaljo, 
organiziranje takih borb, dresiranje živali v borbene namene, 
dajanje žive živali za hrano drugim živalim, uporaba žive živali 
za vabo pri lovu; 

6. šolanje oz. dresiranje živali na način, ki živali povzroča 
bolečine, trpljenje ali škodi njenemu zdravju, še zlasti 
v namene, kot so film in cirkusi, ter vzreja in dresiranje zveri in 
drugih divjih živali v profitne namene nasploh; 

7. izpostavljanje živali vplivu snovi ali fizikalnih količin, ki ji 
povzročajo bolečine, poškodbe ali škodijo njenemu zdravju, 
ter kirurški posegi, ki niso namenjeni zdravljenju živali razen 
Izjem in pod pogoji določenimi v členu pet tega zakona; 

8. siljenje živali s hrano, če to ni v zdravstvene namene, 
dajanje škodljive hrane živali, ter vzpodbujanje fizičnih spo- 
sobnosti živali z poživili (doping); 

3. člen 
(ubijanje živali) 

(1) Dovoljeni so le taki načini ubijanja živali, ki žival usmrtijo 
v trenutku oz. z ustrezno predhodno omamo, žival pa pri tem 
ne sme trpeti. Ti načini so: 

1. s strelnim orožjem ustrezne moči, v skladu z predpisi 
o lovstvu, s strelom v srce ali v glavo; 

2. uspavanje s povečanimi dozami narkotikov, ki ga izvede za 
to strokovno usposobljena oseba; 

3. zakol klavne živine ob ustrezni predhodni omami, če je 
zakol opravljen takoj po omamitvi, ki mora biti popolna, in če 
je izkrvavitev takojšnja in popolna; 

4. deratizacija, ki jo izvajajo za to pooblaščene ustanove oz. 
uničevanje mrčesa, ki ga je dovoljeno ubijati z ustreznim 
strupom, ki mora žival ubiti v trenutku oz. brez bolečin. 

(2) Žival je dovoljeno ubiti le, če je bila rejena za prehrano in 
se jo ubija v ta namen ali, če je to potrebno za ohranjanje 
naravnega ravnotežja ali pa je žival nevarna za okolico oz. 
povzroča škodo in tega ni mogoče drugače preprečiti ali, če 
je to potrebno po četrti točki, četrtega člena tega zakona. 

4. člen 
(zanemarjanje živali) 

(1) Lastnik živali oz. tisti, ki mu je žival zaupana, je dolžan 
zanjo skrbeti in ji zagotavljati ustrezne življenjske oz. bivalne 
pogoje, ter skrbeti za njeno zdravje, še zlasti pa je živali 
dolžan zagotavljati: 

1. zadostne količine zdravstveno neoporečne pitne vode in 
ustrezne krme oz. hrane; 

2. vrsti in velikosti živali ustrezen prostor oz. bivališče, ki živali 
nudi zaščito pred mrazom, vročino, sončno pripeko, padavi- 
nami in drugimi negativnimi vremenskimi vplivi, ter v njem 
vzdrževati ustrezne zoohigienske pogoje (čistoča, prezrače- 
vanje, svetloba, ipd.); 

3. pravočasno veterinarsko oskrbo, če je žival bolna ali poško- 
dovana oz. nebolečo usmrtitev, če je neozdravljivo bolna ali 
poškodovana in ji bolezen oz. poškodbe povzročajo trpljenje; 

4. najmanj enkrat letno preventivni veterinarski pregled živali; 

5. izvesti vse ostale ukrepe, katerih opustitev bi povzročila 
živali poškodbe ali trpljenje ali škodila njenemu zdravju. 

(2) Prepovedano je kupavati, prodajati ali posedovati zveri in 
druge divje živali, rojene v naravi, razen za potrebe zooloških 
vrtov ob dovoljenju republiškega upravnega organa, pristoj- 
nega za kmetijstvo. 

(3) S pravilnikom se predpišejo minimalne površine in drugi 
pogoji za posedovanje in rejo posameznih vrst živali. 

5. člen 
(transport živine) 

(1) Pri transportu živine oz. večjega števila živali so lastnik 
živali oz. tisti, ki mu je žival zaupana, prevoznik in ostali 
sodelujoči pri transportu dolžni zagotoviti oz. poskrbeti še za 
izpolnitev naslednjih pogojev: 

1. pred transportom mora živali pregledati pristojni veterinar 
in ugotoviti, če so sposobne za transport. Živali, ki bodo 
povrgle v času transportu ali so povrgle manj kot 48 ur prej, 
ter bolne ali poškodavane živali se ne smatrajo sposobne za 
transport razen, če je transport krajši od štirih ur; 

2. zagotoviti spremljevalca, ki bo za živali skrbel (hranjenje, 
napajanje, itd.) med transportom, če je transport daljši od 24 
ur, razen če funkcijo spremljevalca prevzame prevoznik; 

3. če ob poti ni postaj, kjer je možno živali razložiti in jih 
napojiti in nahraniti v predpisanih časovnih presledkih ali, če 
gre za mednarodni transport, mora imeti transportno sredstvo 
opremo, ki omogoča napajanje živali tudi, če živali ni mogoče 
razložiti; 
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4. tja v transportnem sredstvu morajo biti taka, da živalim ne 
drsi in pokrita s steljo ali drugim, najmanj enako učinkovitim 
sredstvom za vsrkavanje iztrebkov, če se živali naložene v več 
nadstropij, mora biti preprečeno padanje iztrebkov na živali 
spodaj; 

5. poskrbeti za čim hitrejši potek transporta in ob ustreznih 
klimatskih razmerah (temperatura v transportnem sredstvu ne 
sme pasti pod nič in ne preseči petdeset stopinj Celzija). 

(2) Izjemoma pri transportu ne velja določilo o možnosti 
ležanja iz 3. točke, drugega člena pri transportih krajših od 12 
ur oz. ob posebnih nasprotnih pogojih ob pisnem soglasju 
pristojne veterinarske inšpekcije. 

6. člen 
(poskusi na živalih) 

(1) Prepoved iz sedme točke, drugega člena ne velja ob 
dovoljenju republiškega upravnega organa pristojnega za 
znanost, za uporabo živali oz. za poskuse nujne v medicinske 
namene oz. za napredek znanosti nasploh, ter za poskuse 
nujne za izobraževanje zdravnikov, veterinarjev, farmacevtov 
ali biologov, če ne zadostujejo drugi učni pripomočki. 

Poskus se smatra za nujen, če ne obstaja alternativna metoda 
oz. če gre za poskus v znanstvene namene, pod pogojem, da 
ne obstaja alternativna metoda in da tak poskus še ni bil 
izveden, razen, če obostaja utemeljen sum v pravilnost njego- 
vih rezultatov, ki ga ni mogoče drugače odpraviti. Za nujne pa 
ne štejejo poskuse pri katerih bi se preizkušalo vpliv bojnih 
strupov, kozmetičnih preparatov, pesticidov, alkohola in to- 
baka. 

(2) O izpolnjevanju gornjih pogojev oz. nujnosti poskusa 
odloča komisija sestavljena iz priznanih strokovnjakov medi- 
cinske veterinarske, farmacevtske in biološke stroke, ki jo 
imenuje republiški upravni organ (v nadaljnjem besedilu 
»RUO«), pristojen za znanost upoštevajoč mnenje znan- 
stveno-raziskovalnih ustanov. 

(3) Za izdajo dovoljenja mora prosilec izpolnjevati še nasled- 
nje pogoje: 

- oseba, ki bo izvajala poskus ni smela biti kaznovana za 
prekršek po tem zakonu v zadnjih petih letih, 

~ zagotovljeni morajo biti prostori za bivanje oz. gojitev in 
oskrbovanje poskusnih živali, osebje za oskrbo živali ter vse 
Potrebne naprave za izvedbo poskusa, 

- imeti mora visokošolsko izobrazbo medicinske, veterinar- 
ske ali biološke stroke in ustrezno znanje in izkušnje za 
opravljanje takega poskusa. 

(4) Na osnovi pozitivnega mnenja komisije in izpolnjevanja 
gornjih pogojev RUO, pristojen za znanost izda dovoljenje za 
opravljanje poskusa. Dovoljenje se prekliče, če se ugotovi, da 
niso izpolnjeni vsi predpisani pogoji, oseba, ki je zaprosila za 
dovoljenje, pa mora o vsaki spremembi pogojev takoj obve- 
s"ti pristojni organ. 

(5) Pred pričetkom poskusa je treba žival omamiti, če bi sicer 
"pela, po končanem poskusu pa neboleče usmrtiti, če trpi. 
.^Povedana je uporaba sredstev za hromljenje mišic pri 

»stih poskusih z živalmi, ki se jih izvaja brez omame. 

(6) O poskusu mora vodja, poskusa voditi zapisnik, ki mora 
vsebovati namen poskusa, število in vrsto živali, poreklo upo- 
rabljenih živali (pri psih in mačkah tudi naslov prejšnjega 
■astnika) in rezultate poskusa. Zapisnik mora hraniti najmanj 
dve leti po poskusu. 

(?) RUO, pristojen za kmetijstvo v sodelovanju z RUO pristoj- 
nim za znanost in RUO, pristojnim za zdravstvo v roku treh 
mesecev po sprejemu tega zakona predpiše natančnejša 
navodila o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje posku- 
sov na živalih ter delu komisije za izdajo teh dovoljenj. 

7. člen 
(skrb za najdene oz. zapuščene in poškodovane živali) 

(1) Občinski upravni organi pristojni za kmetijstvo so v roku 
treh mesecev po sprejemu tega zakona dolžni zagotoviti 
službo, ki bo redno zbirala in posredovala informacije o naj- 
denih in izgubljenih živalih ter v roku dveh let službo, ki bo 
skrbela za te živali v skladu s tretjim odstavkom tega člena. 

(2) Kdor najde izgubljeno ali poškodovano oz. bolno žival, 
mora o tem obvestiti njenega lastnika oz. službo pristojno za 
postopek z najdenimi živalmi, če je žival poškodovana, pa 
najbližjo veterinarsko postajo, ki je dolžna zagotoviti veteri- 
narsko oskrbo živali po četri točki četrtega člena tega zakona. 

(3) Navedena služba mora za najdeno žival skrbeti najmanj 
osem dni, če se po osmih dneh ne javi lastnik živali, se žival 
proda ali odda drugemu zainteresiranemu, ki se zaveže, da bo 
za žival ustrezno skrbei. Če pa žival ni mogoče oddati se jo 
lahko usmrti. Lastnik oz. tisti kateremu se žival odda, mora 
poravnati stroške nastale z oskrbo živali (veterinarske stori- 
tve, prehrana). 

(4) Občinski upravni organi morajo na pobudo društva proti 
mučenju oz. za zaščito živali, ki je registrirano in deluje na 
področju regije teh občin, da se zavetišče postavi še pred 
iztekom zakonskega roka, določenega v drugem odstavku 
tega člena brezplačno zagotoviti zemljišče primerno za tak 
objekt ter sredstva v višini povprečnega bruto osebnega 
dohodka mesečno. Podrobneje se medsebojne obveznosti 
določi s pogodbo. 

8. člen 
(pravilnik) 

Republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo v sodelova- 
nju z republiškim upravnim organom, pristojnim za varstvo 
okolja s pravilnikom predpiše podrobnejše ukrepe za zaščito 
živali pred mučenjem in zanemarjanjem ter pogoje oz. mini- 
malne standarde za rejo, transport in ubijanje posameznih 
vrst živali. 

NADZORSTVO 

9. člen 
(nadzor) 

(1) Nadzorstvo nad spoštovanjem določil tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov opravlja veterinarska 
inšpekcija in pooblaščene osebe organov za notranje zadeve 
(policija) za kršitve po drugem in tretjem členu tega zakona: 

(2) Veterinarska inšpekcija oz. pooblaščene osebe organov 
za notranje zadeve lahko žival začasno odvzamejo takoj, če 
zalotijo storilca pri dejanju samem in obstaja možnost, da bo 
s početjem nadaljeval. 

(3) Naloge nadzorne službe se lahko kot javno pooblastilo 
poverijo tudi drugim pravnim in fizičnim osebam. 

KAZENSKE DOLOČBE 

10. člen 

Za prekršek se kaznuje pravna oseba z denarno kaznijo naj- 
manj 20.000 tolarjev, njena odgovorna oseba pa z denarno 
kaznijo najmanj 4.000 tolarjev in zaporno kaznijo od 30 do 60 
dni zapora, zasebnik z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolar- 
jev in zaporno kaznijo od 30 do 60 dni zapora in posameznik 
z denarno kaznijo najmanj 4.000 tolarjev in z zaporno kaznijo 
od 30 do 60 dni zapora, če: 

1. muči ali zanemarja žival (člen 2, 3,4, 5, 6) in je pri tem žival 
tako hudo poškodovana, da pogine ali pride do hiranja ali 
ubija živali v nasprotju z določili tretjega člena: 
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2. opusti kak ukrep ali dejanje, zaradi opustitve katerega 
pride do poškodb, ki imajo za posledico pogin ali hiranje 
živali (člen 4, točka 5), če bi glede na okoliščine moral poznati 
oziroma predvideti posledice opustitve; 

Poleg kazni se izreče tudi varstveni ukrep odvzema živali, 
varstveni ukrep odvezma premoženjske koristi, pridobljene 
s prekrškom, sme pa se izreči tudi varstveni ukrep odvzema 
predmeta, s katerim je bil storjen prekršek in varstveni ukrep 
prepovedi opravljanja dejavnosti oz. reje živali za čas od 
enega do deset let. 

11. člen 

Za prekršek se kaznuje pravna oseba z denarno kaznijo naj- 
manj 10.000 tolarjev, njena odgovorna oseba pa z denarno 
kaznijo najmanj 2.000 tolarjev in zaporno kaznijo od 5 do 30 
dni zapora, zasebnik z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolar- 
jev in zaporno kaznijo od 5 do 30 dni zapora in posameznik 
z denarno kaznijo najmanj 2.000 tolarjev in z zaporno kaznijo 
od 5 do 30 dni zapora, če: 

1. zanemarja (člena 4 in 5) ali muči žival (točke 1, 2, 3, 6, 7, 
8 člena 2) in pride do hujšega poškodovanja, obolevanja ali 
trpljenja živali; 

2. stori kako dejanje iz točk 4 ali 5, člena 2; 

3. opusti kak ukrep ali dejanje, zaradi opustitve katerega 
pride do hujšega poškodovanja, obolevanja ali trpljenja živali 
(člen 4, točka 5), če bi glede na okoliščine moral poznati oz. 
predvideti posledice opustitve; 

Poleg kazni se izreče tudi varstveni ukrep odvzema živali, 
varstveni ukrep odvzema premoženjske koristi, pridobljene 
s prekrškom, sme pa se izreči tudi varstveni ukrep odvzema 
predmeta, s katerim je bil storjen prekršek in varstveni ukrep 
prepovedi opravljanja dejavnosti oz. reje živali za čas od 
enega do deset let. 

12. člen 

Za prekršek se kaznuje pravna oseba z denarno kaznijo naj- 
manj 5000 tolarjev, njena odgovorna oseba pa z denarno 
kaznijo najmanj 1000 tolarjev, zasebnik, z denarno kaznijo 
najmanj 5000 tolarjev in posameznik z denarno kaznijo naj- 
manj 1000 tolarjev, če; 

1. zanemarja (člen 4) ali muči žival (člen 2, točka 1) in je žival 
poškodovana ali pride do obolevanja ali trpljenja živali: 

2. muči (točke 2, 3, 6, 7, 8 člena 2) ali neustrezno transportira 
žival (člen 5); 

3. opusti kak ukrep ali dejanje, zaradi opustitve katerega pride 
do poškodovanja, obolevanja ali trpljenja živali (člen 4, točka 
5), če bi glede na okoliščine moral poznati oziroma predvideti 
posledice opustitve; 

Poleg kazni se izreče tudi varstveni ukrep odvzema premo- 
ženjske koristi pridobljene s prekrškom, sme pa se izreči tudi 
varstveni ukrep odvzema živali in varstveni ukrep odvzema, 
predmeta, s katerim je bil storjen prekršek. 

13. člen 

Za prekršek se kaznuje pravna oseba z denarno kaznijo naj- 
manj 2500 tolarjev, njena odgovorna oseba pa z denarno 
kaznijo najmanj 500 tolarjev, zasebnik z denarno kaznijo 
najmanj 2500 tolarjev in posameznik z denarno kaznijo naj- 
manj 500 tolarjev, če: 

1. zanemarja (člen 4) ali muči žival (člen) 2, točka 1), če žival ni 
poškodovana oz. ni posledic za zdravje živali; 

Poleg kazni se izreče tudi varstveni ukrep odvzema premo- 
ženjske koristi, pridobljene s prekrškom. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

14. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
1. točka 7., člena 11. Zakona o javnem redu in miru (Ur. I. SRS 
št. 16/74) 
2. 78. in 79. člen, Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Ur. I. 
SRS št. 37/85). 
3. drugi stavek, 11. člena, Zakona o postopku z najdenimi 
stvarmi (Ur. I. SRS št. 31/76). 
Podzakonske akte, ki se nanašajo na zadeve, ki jih ureja ta 
zakon je treba s tem zakonom uskladiti v roku šestih mesecev. 

15. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Prvi člen je deklarativen oz. splošen vsebuje pa tudi definicijo 
za katere živali velja predlagani zakon. 

Predmet drugega člena je mučenje živali. V tem členu so 
definirana mučenja živali, ki smo jih do sedaj evidentirali 
v našem okolju, ko smo se srečevali z mučenjem domačih 
živali, pa tudi v podjetjih. Pri domačih živalih smo največkrat 
naleteli na patološka ravnanja posameznikov, v delovnem 
okolju pa ob tem pojavu tudi na malomarnost, ki je imela za 
posledico poudarjeno mučenje. V tem členu želimo prepreče- 
vati tudi izkoriščanje živali v neprimerne komercialne namene 
(borbe, dresura), ki postajajo tudi v našem okolju čedalje 
pogostejše. S konkretnim naštevanjem dejanj smo želeli te 
pojave čim bolj nazorno opisati prav zaradi meje med normal- 
nim in patološkim. 

S tretjim členom skušamo v skladu z temeljnimi načeli zago- 
toviti živalim hitro in nebolečo smrt. Ubijanje namreč še 
vedno velikokrat poteka na dolgotrajen, mukotrpen način, 
čeprav orodja, ki zagotavljajo možnost nebolečega načina, 
niso nedosegljiva oz. ekonomsko neupravičena. Da to poteka 
velikokrat na tako grozljiv način, je samo posledica malomar- 
nosti in brezbrižnosti oz. patološkega vedenja posameznika. 
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V četrtem členu predpisujemo pogoje za posedovanje živali 
oz. ustrezno življenjsko okolje, ki zagotavlja ne le zdravje, 
ampak tudi spoštljiv odnos do živali. Zal se pri nas še vedno 
pogosto dogaja, da živali nimajo niti zadosti pitne vode in 
ustrezne krme in hrane. Da je potrebno žival zdraviti oz. 
skrbeti za njeno zdravje, je žal za marsikoga še vedno samo 
nepotreben strošek. Določilo o obveznem letnem veterinar- 
skem pregledu živali naj bi povečalo možnosti za odkritje 
primerov neustrezne oskrbe živali. 

Peti člen povzema bistvena določila evropske konvencije 
o transportu živine. To je potrebno, saj tudi ta konvencija, kot 
konvencije omenjene v prvi točki utemeljitve ne vsebuje sank- 
cij. Najpomembnejši sta druga in tretja točka, ki zagotavljata 
oskrbo živali med transportom ne glede na to, če je živino 
možno razložiti ali ne. To je pomembno ob dogodkih kot je 
bila stavka italijanskih carinikov pred časom, ko je poginilo 
veliko število živali, okvarah na kamionih in zaradi neustrezno 
opremljenih postaj. Železniški transporti živine namreč pogo- 
sto trajajo več dni kljub temu, da naj bi imel prevoz živine 
absolutno prednost. 
V šestem členu želimo ustrezneje zakonsko urediti problema- 
tiko poskusov na živalih na podoben način kot io npr. ureja 
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zakon o poskusih republike Avstrije. Zelja je zmanjšati število 
poskusov s tem, da se dovoli le tiste, ki so nujni v medicinske 
ali znanstvene namene. Ker je nemogoče predvideti vse pri- 
mere in zaradi hitrega napredka znanosti se odločanje o nuj- 
nosti prepušča stroki. V skladu s trendi v Evropi, kjer se 
opušča preizkušanje kozmetike na živalih in kjer kozmetika, ki 
ni preizkušena na živalih dosega tudi višjo ceno se uporaba 
živali v te namene prepoveduje. Menimo namreč, da je amo- 
ralno povzročati živalim bolečine, na področjih kjer je edini 
namen dobiček ali pa pobijanje ljudi. 
Sedmi člen ureja postopek z najdenimi izgubljenimi in 
zavrženimi živalmi, ter živalmi poškodovanimi v prometu. To 
področje sedaj delno ureja Zakon o postopku z najdenimi 
stvarmi, delno pa Odlogi o reji psov. Problem je, da sta 
navedena predpisa v mnogo primerih neusklajena in da ne 
urejata vseh primerov. Poleg tega zakon živali opredeljuje, kot 
stvari ne kot živa bitja in na ta način se opredeljuje tudi način 
oz. postopek z najdeno stvarjo oz. živaljo. 

Stroški nastali z izvajanjem tega člena naj bi se pokrivali 
z sredstvi, ki bi jih država zbrala s taksami od lastnikov 
domačih živali, ki so v večini primerov predmet tega člena 
(potrebna sredstva niso velika). Takso bi pobirali ob vsakolet- 

nem cepljenju teh živali proti steklini. Hkrati pa s tem členom 
uredimo tudi problematiko potepuških živali, ki so večinoma 
posledica neurejenega postopka z izgubljenimi živalmi. Te 
živali pa so tudi komunalen oz. higienski problem vsakega 
urbanega okolja. 

V osmem členu je definirano sodelovanje pri pripravi ustrez- 
nih zakonskih aktov, ki naj bi določili normative in standarde 
za nego in vzrejo živali. 

V devetem, desetem, enajstem, dvanajstem in trinajstem 
členu je opredeljeno nadzorstvom nad spoštovanjem določil 
tega zakona in sankcije zoper kršitelje. S temi določili bi 
policija dobila adekvatno možnost ukrepanja, ki je do sedaj 
velikokrat ni imela in je lahko samo evidentirala tovrstna 
dejanja. Sodstvo pa možnost, da posamezna delikventna 
dejanja ustrezno kaznuje in, da deluje generalno-preventivno. 
Z denarnimi kaznimi bi zagotovili tudi nov vir sredstev v prora- 
čun in s temi sredstvi bi z lahkoto pokrili vse nastale stroške 
s sprejemom tega zakona. 

Štirinajsti člen usklajuje obstoječe predpise s predlaganim 
zakonom. 
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POROČILO KOMISIJE ZA PROUČITEV OKOLIŠČIN IZGRADNJE JE 

KRŠKO IN POSLEDIC NJENEGA OBRATOVANJA 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za proučitev oko- 
liščin izgradnje Jedrske elektrarne Krško in posledic nje- 
nega obratovanja je na 14. seji, ki je bila 14. 10. 1992, 
določila besedilo Poročila o delu komisije. 

Odlok o ustanovitvi, nalogah, sestavi in številu članov 
komisije (Ur. I. RS št. 38/90) Komisijo zadolžuje, da o svo- 
jem delu in rezultatih seznanja Skupščino Republike Slo- 

venije. Komisija zato predlaga, da zbori skupščine predlo- 
ženo Poročilo o delu komisije obravnavajo. 

Za seje zborov je komisija določila naslednje poročevalce: 

- v Družbenopolitičnem zboru Ivan Tomše 
- v Zbor združenega dela Andrej Murn 
- v Zbor občin Janez Črnej 

»Vprašanje je, ali ni osnovna naloga oblasti ravno 
v tem, da zagotovi svojemu prebivalstvu povsod 
in vselej življenje brez strahu.« 

prof. Sergej Bubnov 

1. UVOD 

Komisija za proučitev okoliščin izgradnje jedrske elektrarne 
Krško (JEK) in posledic njenega obratovanja je v skladu 
z odlokom o ustanovitvi (Ur. list RS, 38/1990) svoje delo 
opravila na številnih sejah, pogovorih in poizvedovanjih. Pre- 
gledala je del arhiva, se pogovarjala z nekaterimi udeleženci 
pri gradnji ter pridobila strokovna mnenja, ki so sestavni del 
tega poročila. 

Poročilo, ki je pred Vami, je končno poročilo o delu komisije, 
čeprav je vsebinsko gradivo dejansko vmesno poročilo 
- zaradi priprav na predčasne volitve komisija dela namreč 
ne bo mogla opraviti v celoti. Člani komisije smo prepričani, 
da bo njeno delo nadaljevala podobna komisija, ki jo bo 
imenoval bodoči državni zbor. Poročilo torej ni celovita infor- 
macija o okoliščinah graditve JEK in posledicah njenega 
delovanja, saj v tako kratkem času ni bilo mogoče opraviti 
vseh nalog, ki so bile komisiji naložene z odlokom o ustano- 
vitvi. 

V tem poročilu so poudarjene naslednje naloge iz odloka 
o ustanovitvi komisije: 

- okoliščine, v katerih se je odločilo za graditev JE Krško, 
- ustreznost izbora lokacije, 
- kakovost opravljenih gradbenih in preostalih del, 
- zakonitost postopkov pri izdaji upravnih dovoljenj. 

Za obravnavo preostalih nalog, to je 

- optimalnost izbora tehnologije, 
- finančne transakcije, 
- nepričakovani dogodki, 
- realna cena električne energije, 
- vzroki za zamujanje graditve odlagališča RAO, 
- možnosti za zaprtje JEK, 

komisija ni imela dovolj časa in objektivnih možnosti za delo. 
Zato je pri teh nalogah bistveno manj ugotovitev. 

Ob ustanovitvi za delo komisije niso bila zagotovljena sred- 
stva, zato k sodelovanju ni bilo mogoče pritegniti več strokov- 
njakov. Prav tako je marsikdo, ki je sodeloval pri gradnji, želel 
ostati anonimen in je odklonil sodelovanje. Komisija ni imela 
preiskovalne narave, kar je prav tako vplivalo na njeno delo. 

Ugotovitve komisije kažejo, da so bile med pripravami in med 
gradnjo JEK storjene številne nepravilnosti in nezakonitosti, 
ki pa v celoti še niso raziskane. Zato bi bilo umestno in 
koristno, da bi nov državni zbor imenoval preiskovalno komi- 
sijo, ki bi nadaljevala začeto delo in pripravila celovito infor- 
macijo o okoliščinah graditve JEK in posledicah njenega 
delovanja. 

V nadaljevanju navajamo ugotovitve, ki jih je komisija sprejela 
na zadnji seji in jih z vsemi prilogami pošiljamo zborom 
Skupščine Slovenije in vladi Republike Slovenije. 

2. UGOTOVITVE KOMISIJE 

1. dokumenacija o gradnji JE Krško je na več krajih in v raznih 
upravnih organih ter institucijah. Del dokumentacije, ki je 
v nekdanjih zveznih organih v Beogradu in v arhivih nekdanjih 
družbenopolitičnih organizacij, je nedosegljiv. Nekateri 
pomembni podatki, ki so v arhivih republiškega in občinskih 
sekretariatov za notranje zadeve, so zaenkrat še zaprti za 
javnost. 

2. Šele ob koncu leta 1987, torej pet let po tem, ko je JE Krško 
pričela obratovati, je bila ustanovljena Republiška uprava za 
jedrsko varnost (RUJV), ki je začela zbirati dosegljive informa- 
cije, podatke in dokumente o gradnji JE Krško. Njen arhiv je 
precej nepopoln. 

3. Republika .Slovenija nima kompletnega projekta za lastno 
jedrsko elektrarno, saj nikoli ni naročila in kupila celotnega 
projektnega elaborata. Kompletne podatke ima le firma 
VVestinghouse oz. njen projektant Gilbert. 

A) OKOLIŠČINE, V KATERIH JE BILO ODLOČENO 
O PRIČETKU GRADNJE JE KRŠKO 

4. Uradna oblast je nujnost graditve jedrske elektrarne v Slo- 
veniji utemeljevala s pomanjkanjem električne energije. Odlo- 
čili so se, da jedrsko elektrarno zgradijo v rekordnem času 53 
mesecev (v ZDA so takrat gradili jedrske elektrarne približno 
7 let, drugod v svetu pa tudi 10 do 11 let). 

5. Odločitev o gradnji je temeljila na trditvi, da ima Slovenija 
potrebno surovino - uran v Rudniku urana v Žirovskem vrhu. 
izkazalo pa se je, da je proizvodnja uranovega oksida nerenta- 
bilna, zato je Skupščina Republike Slovenije leta 1992 spre- 
jela Zakon o zaprtju rudnika. Velika sredstva za odpiranje in 
obratovanje ter sredstva, ki bodo še porabljena za sanacijo 
rudnika in odpravo posledic njegovega obratovanja, so in 
bodo nepovratno izgubljena. 

6. Izvršna sveta SR Hrvatske in SR Slovenije sta 27. 10. 1970 
podpisala sporazum o graditvi jedrske elektrarne Krško in se 
dogovorila o solastništvu in delitvi proizvedene električne 
energije v razmerju 50:50. 

Investicija je v celoti stala približno 1,2 milijarde US dolarjev. 

7. Angažiranje velikih deviznih sredstev za gradnjo jedrske 
elektrarne je bilo z gospodarskega stališča problematično, če 
upoštevamo, da smo bili sposobni z lastnimi sredstvi zgraditi 
hidroelektrarne in termoelektrarne. Zgradili smo že dravske 
elektrarne z močjo 693 MW, pripravljeni pa so bili tudi idejni 
projekti za gradnjo verige hidroeelektrarn na srednji Savi 
s skupno močjo 185 MW (ki bi odtehtala naš delež električne 
energije iz Krškega). 

8. Načelna odločitev za gradnjo jedrske elektrarne v Krškem je 
bila sprejeta v Beogradu, kjer je delovala Zvezna komisija za 
jedrsko energijo (vodil jo je zvezni minister za notranje zadeve 
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Aleksander Ranković). Ta komisija je reševala vsa vprašanja, 
povezana z uporabo jedrske energije. Na odločitev o gradnji 
JE so očitno vplivale tudi zunanjepolitične razmere in mesto 
Jugoslavije v njih (gibanje neuvrščenih). 

9. Investicijski program za graditev JE Krško je izdelala sku- 
pina strokovnjakov iz treh organizacij združenega dela v Slo- 
veniji. Na elaboratu ni nobenega žiga teh organizacij in ni 
podpisov avtorjev. Podpisal ga je le direktor Poslovnega zdru- 
ženja energetike SR Slovenije maja leta 1968. V tej skupini ni 
bilo nobenega tujega strokovnjaka, nobenega seizmologa in 
geologa. 

10. Investicijski program Poslovnega združenja energetike je 
bil neuporaben za mednarodni natečaj za zbiranje ponudb za 
dobavo tehnologije. Mednarodna agencija za jedrsko ener- 
9'jo (IAEA) je zahtevala izdelavo Predgradbenega varnost- 
nega poročila (Preliminary Safety Analysis Report, skrajšano 
PSAR) kot temeljni pogoj za odobritev lokacije za gradnjo 
Jedrske elektrarne. 

11- Pri izdelavi PSAR-ja je bilo treba upoštevati ustrezne 
(predvsem ameriške) predpise, ki določajo vsebino in obseg 
raziskav predvsem v zvezi z varnostjo pred ionizirajočim seva- 
njem. Izdelava PSAR-a zahteva določen čas in ustrezne stro- 
kovnjake. Naši strokovnjaki niso imeli nikakršnih izkušenj za 
izdelavo takšnega elaborata. 

12. Investitorje poskušal pridobiti PSAR od firme Westingho- 
use, s katero je leta 1973 sklenil okvirno pogodbo za gradnjo 
jed reke elektrarne v Krškem. Toda Američani so za izdelavo 
PSAR-ja zahtevali 14 mesecev časa. To je bilo za investitorja 
nesprejemljivo, zato je zaupal izdelavo PSAR-ja domačim 
inštitucijam, ki so za osnovo vzele PSAR brazilske jedrske 
elektrarne Agra, ki naj bi bila tudi referenčna elektrarna za JE 
Krško. 

13. PSAR so naši strokovnjaki izdelali sredi leta 1975, ko so 
jedrsko elektrarno že gradili. Pri izdelavi dokumentov niso bili 
v celoti upoštevani veljavni mednarodni predpisi in uzance. 

14. V PSAR-ju, ki so ga pri nas obravnavali kot obliko idejnega 
Projekta, niso bila rešena nekatera bistvena vprašanja obrato- 
vanja elektrarne, predvsem zagotavljanje zadostne količine 
neoporečne vode za hlajenje reaktorja, seizmično varnost, 
vplivi na okolje In še nekatera druga vprašanja. 

15. Gradnja jedrske elektrarne Krško se je pričela 1.12. 1974 
* povsem neregularnih in neraziskanih okoliščinah, tako 

gospodarskem kot gradbeno-tehničnem in upravno-prav- 
nem pogledu. 

B) OPTIMALNOST IZBORA TEHNOLOGIJE 

16. Mednarodni razpis za izbor tehnologije za prvo jedrsko 
c!£trarno v Jugoslaviji je bil objavljen 8. 4. 1971 (Uradni list spRJ, 16/71). 

17. Ponudbe za jedrsko elektrarno Krško so poslale naslednje 

~ if,eneral Electric v sodelovanju s firmo Ansalda iz Italije, ~ Westinghouse, 
~ Kraftwerk Union v sodelovanju s firmo Siemens, 
"" Kraftwerk Union v sodelovanju s firmo AEG, 
- Asea iz Švedske, ki je pred drugim krogom odstopila. 

Sovjetska zveza ni želela sodelovati na natečaju, saj si je 
rli .vala skleniti dvostransko meddržavno pogodbo za eioten jedrski program Jugoslavije. 

18. Nerešeno vprašanje izbire tipa reaktorja je bilo odvisno 
>- vsem od kreditnih pogojev dobavitelja opreme (gradivo 

sejo Izvršnega sveta SRS, izdelal IBE 29. 3. 1969). 

19- Firma Westinghouse je dobila posel, ker je v paket dobav, 
9a je financirala Exim banka, vključila tudi opremo za 

plinski elektrarni Trbovlje in Jertovec ter Rudnik urana Žirov- 
ski vrh (Poročilo s službenega potovanja, NEK 3. 4. 1974). 

20. Firma Westinhouse je v Krškem vgradila visokotlačna 
uparjalnika tipa D-4, ki sta med zagonom povzročala velike 
težave. Zato so morali opraviti določene modifikacije. Uparjal- 
nika sta danes na seznamu pomembnejših delov opreme, ki jo 
bo treba do leta 1995 zamenjati (med remontom 1992 so že 
zamenjali kondenzatorje). 

Začepljenost enega od uparjalnikov že presega dovoljenih 
18%, drugi je začepljen manj, vendar je njuna razlika v začep- 
Ijenosti že večja kot 50%, kar prav tako ni dovoljeno (informa- 
cija s tiskovne konference NEK, september 1992). 

21. Leta 1986 sta bili vgrajeni dodatna čistilna in filtrima 
naprava TAPROGGE, da bi s tem izboljšali oskrbo z vodo za 
hlajenje reaktorja. Ta oprema pa ne ustreza zahtevam ameri- 
ških standardov (ASME) in končnemu varnostnemu poročilu 
JEK (FSAR). 

22. Dejstvo, da je 5. 2.1992 počila prirobnica cevovoda zaradi 
korozije materiala (v desetih letih se je debelina pločevine 
zmanjšala z 9 na 2 mm) dokazuje, da je bil uporabljen tudi 
nekakovosten material. 

C) USTREZNOST IZBORA LOKACIJE ZA JE KRŠKO 

c1 Izbira lokacije 

23. Prve študije možnih lokacij za jedrsko elektrarno v Slove- 
niji so bile izdelane leta 1964 in so predvidele tri lokacije: 
Dolsko pri Ljubljani, Zabovci pri Ptuju in Krško. 

24. Odločili so se za lokacijo v Krškem zaradi »lahkega 
dostopa, dobrih transportnih možnosti za dovoz težje opreme 
in bližine velikih mest (Zagreb in Ljubljana)«. Geotektonski 
sestavi tal na lokaciji v Krškem so namenili premalo pozor- 
nosti. 

25. Predloženo lokacijo v Krškem je leta 1970 odobrila Zvezna 
komisija za jedrsko energijo v Beogradu. Tudi ta komisija 
seizmičnim in geotektonskim razmeram na lokaciji ni name- 
nila velike pozornosti. 

26. Sprejemanje odločitve za izbor lokacije za gradnjo jedrske 
elektrarne v Sloveniji je potekalo takole: 
- leta 1964 je bila med tremi možnimi lokacijami izbrana 
lokacija v Krškem, 
- leta 1968 je bil izdelan investicijski program za JE Krško, 
- leta 1970 je lokacijo v Krškem odobrila Zvezna komisija za 
nuklearno energijo. 

c2 Seizmične značilnosti lokacije 

27. JE Krško stoji na potresnem območju. To območje je bilo 
leta 1968 na seizmološki karti Slovenije uvrščeno v VIII. 
stopnjo potresne lestvice. 

28. V investicijskem programu Poslovnega združenja energe- 
tike SR Slovenije iz leta 1968 je zapisano, da seizmična 
aktivnost MCS »ni preveč pereč problem«. 

29. Po definiciji je potres VIII. stopnje rušilni potres, ki pov- 
zroča številne poškodbe objektov in rušenja. V tleh nastanejo 
široke razpoke, ki so lahko usodne za vsak gradbeni objekt. 

30. Seizmološke karte so večinoma izdelane na podlagi zgo- 
dovinskih podatkov, ki zajemajo z geotektonskega stališča le 
krajše obdobje. Zato običajno prikazujejo manjšo seizmičnost 
posameznih območij, kot je to dejansko možno pričakovati. 
Vsi močnejši potresi v Jugoslaviji po vojni so bili močnejši od 
predvidevanj seizmoloških kart. 

31. V širšem območju Krškega je bilo že več močnih potresov. 
Potres leta 1880 v okolici Zagreba (40 km od Krškega) je imel 
intenzivnost IX. stopnje po MCS lestvici. 

Poročevalec 27 



32. V oddaljenosti 10 km od Krškega, na območju Brežic, je 
dokaj aktivno seizmično žarišče. 

33. Raziskave seizmičnosti Balkanskega polotoka, ki so jih 
v letih 1973 in 1974 opravili ameriški in sovjetski strokovnjaki 
v ovkiru UNESCA/UNDP projekta o seizmičnosti Balkana, so 
pokazale, da sodi območje Krškega med najaktivnejša seiz- 
mična območja v Jugoslaviji (poleg Valandova in Dubrov- 
nika). 

34. Zaradi nepopolnosti in nezanesljivosti seizmoloških kart 
ter nepredvidljivosti potresnih pojavov je lokacija jedrske 
elektrarne na območju Krškega neprimerna, tudi če upošte- 
vamo le doslej znane podatke o seizmičnosti tega območja. 

c3 Geotektonske značilnosti lokacije 

35. Lokacijsko dovoljenje za gradnjo JE Krško je bilo izdano 8. 
8.1974 in je zahtevalo, da investitor uporablja ameriške pred- 
pise za določanje vseh elementov varnosti nuklearne elek- 
trarne. 

36. Ameriški predpisi so takrat zahtevali, da v območju nukle- 
arne elektrarne v polmeru 5 milj (8 km) ne sme biti seizmično 
aktivnih prelomov (novejša navodila IAEA to mejo odmikajo 
na 10 km od elektrarne). 

37. Skupina raziskovalcev Geološkega zavoda (GZL-1) je leta 
1972 na podlagi fotogeoloških in geoelektričnih raziskav ter 
z vrtinami ugotovila obstoj več aktivnih prelomov v razdalji od 
150 do 1500 m od lokacije JE Krško. 

38. Zaradi obstoja aktivnih prelomov v ožjem območju elek- 
trarne bi bila izbrana lokacija po ameriških predpisih nepri- 
merna. Zato je na razpravi o tem problemu takratni direktor 
Elektrogospodarstva Slovenije v imenu investitorja zahteval, 
da brišejo prelome iz geotektonske karte tega območja. 

39. Investitorje po tej razpravi naročil drugo geotektonsko 
raziskavo tega območja, ki jo je opravila druga ekipa strokov- 
njakov Geološkega zavoda (GZL-2) in napisala, da prelomi 
v kritičnem območju elektrarne niso aktivni. 

40. Investitor je pri Inštitutu za potresno inženirstvo (IZZIS) iz 
Skopja naročil še eno raziskavo geotektonske sestave tal 
Krškega polja. JE Krško so pričeli graditi, ne da bi počakali na 
rezultate raziskave. 

41. Poznejše geotektonske in seizmološke raziskave lokacije 
JEK (opravljene so bile v letu 1986), so potrdile obstoj aktivnih 
prelomov na tem območju. 

42. Firma Westinghouse je 30. aprila 1974 poslala svojemu 
zastopniku v Krško 6 strani dolg teleks, v katerem mu je 
sporočila, da na podlagi dostavljenega poročila o lokalni 
tektoniki (iz poročila izhaja, da so na lokaciji JE Krško aktivni 
prelomi) lokacija ne ustreza glede na veljavna merila USAEC- 
a in IAEA. 

43. Firma VVestinghouse je v tem teleksu predlagala investi- 
torju, naj umakne predloženo poročilo o geotektoniki in pred- 
loži novo, ki bo ustrezalo merilom USAEC in IAEA. O tem 
poročilu bi predhodno razpravljala firma VVestinghouse in 
investitor. 

44. Sprememba lokacije sredi leta 1974 bi zahtevala razisko- 
vanje tal in vodnih virov na novi lokaciji, s tem pa bi se 
pričetek gradnje nuklearne elektrarne odmaknil za več let. 
Investitor in firma Westinghouse bi imela znatno materialno 
škodo in izgubila ugled. Investitor zato, ker ni bil sposoben 
pravočasno raziskati in ovrednotiti lokacije, firma Westingho- 
use pa zato, ker je sklenila pogodbo za gradnjo nuklearne 
elektrarne na neprimerni lokaciji, torej na lokaciji, ki ni ustre- 
zala zahtevam ameriških predpisov in mednarodne agencije 
IAEA. 

45. Investitor je 1. 12. 1947 pričel graditi JE Krško, ne da bi 
počakal na rezultate naročene ponovne raziskave geotekton- 

skih pogojev lokacije, ki jo je IZIIS končal šele februarja 1975. 
V tej raziskavi je IZIIS navedel, da prelomnice v območju JE 
Krško niso aktivne. Takšna ugotovitev je bila zapisana tudi 
v sklepno varnostno poročilo (FSAR). 

46. Kronologija dogodkov pri presojanju primernosti lokacije 
za gradnjo JE v Krškem je bila s stališča geotektonike na- 
slednja: 
- leta 1970 je bila v Beogradu potrjena lokacija za NE Krško, 

- leta 19972 je Geološki zavod (ekipa GZL-1) ugotovil, da so 
v ožjem območju lokacije aktivni seizmični prelomi, zato je po 
ameriških predpisih lokacija neprimerna, 

- leta 1973 je investitor naročil novo raziskavo o geotekto- 
niki. Druga ekipa Geološkega zavoda (GZL-2) je zatrdila, da 
prelomi v območju elektrarne niso aktivni, 

- leta 1974 so začeli graditi JE Krško na izbrani lokaciji, 

- leta 1974 je firma VVestinghouse zahtevala, da se poročilo 
o geotektoniki lokacije umakne in nadomesti z novim. 

- leta 1975 je IZIIS izdelal zahevano poročilo, JE Krško pa so 
takrat že gradili. 

47. Vrstni red pri raziskovanju tal in ugotavljanju geotekton- 
ske sestave je bil v nasprotju z običajnim in logičnim postop- 
kom. Najprej so določili lokacijo in šele potem pričeli oprav- 
ljati raziskave, namesto da bi bilo obratno. Gradnjo so dejan- 
sko začeli, še preden so bile končane vse potrebne raziskave. 

c4 Seizmični parametri 

48. Osnovni investicijski program, ki ga je izdelalo Poslovno 
združenje za energetiko SR Slovenije leta 1968, je predvide' 
premajhen seizmični koeficient (0.075 g) za gradnjo JEK, ka' 
ni ustrezalo dejanskim razmeram na lokaciji Krško. Na 
način je bila lokacija v Krškem s seizmičnega stališča prika- 
zana nerealno. 

49. Strokovni svet za presojo primernosti meril za protipo* 
tresno projektiranje NE Krško (sestavljen je bil iz naših stro- 
kovnjakov) je 3. aprila 1974 določil osnovni seizmični koefici- 
ent v vrednosti 0,28 g, kar je skoraj 4-krat več, kot je bilo 
predvideno v investicijskem programu. 

50. Firma VVestinghouse (Gilbert inc.) je predlagala vrednost 
seizmičnega koeficienta 0,34 g, vendar je soglašala tud1 

z vrednostjo 0,30 g. Ta seizmični koeficient je bil upoštevan 
pri projektiranju objektov I. kategorije elektrarne (ob varni 
ugasnitvi-SSE). 

51. Ob potresu 28. decembra leta 1989 je bil v Krškem izmef; 
jen pospešek 0,53 g , kar kaže, da je treba na tej lokacij' 
računati z visokimi pospeški in zanje konstrukcije tudi dimen- 
zionirati. 

52. Visok seizmični koeficient bistveno povečuje ceno kon- 
strukcije. To pomeni, da je lokacija NE v Krškem neprimern* 
tudi zaradi tega, ker je »draga«: 

53. Pri močnem potresu lahko pride do okvar na napeljava)1 

sitema hladilne vode, ki sodijo v I. kategorijo objektov elek- 
trarne in so torej najobčutljivejše za zagotavljanje jedrsK* 
varnosti. 

D) FINANCIRANJE GRADNJE JE KRŠKO 

54. Firma VVestinghouse je sklenila z investitorjem »cost anj 
fee« pogodbo, s katero je dobil plačana vsa dela in režijo nf 
podlagi porabljenih ur (ne glede na učinek dela). Naša grao 
bena podjetja, ki so s firmo VVestinghousom sklenila podizv? 
jalske pogodbe, niso bila zainteresirana za hitro gradnjo, ^ 
so dobila plačane tudi vse ure čakanja na načrte. 
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55. Investicija je bila prijavljena SDK podružnici Krško 13. 1. 
1975 kot skupna investicija Elektrogospodarstva Slovenije in 
Zajednice Elektroprivrednih organizacija Hrvaške. 

56. V graditev JE Krško so bila vložena sredstva v višini 
1-201.952.304 ameriških dolarjev (domača in tuja posojila so 
spremenjena v dolarje na dan plačila), pretežno' iz tujih po- 

57. Na 132. seji Sveta Narodne banke Jugoslavije je svet 
guvenerjev 26. 10. 1977 sprejel sklep, da se ustavi postopek 
kontrole virov financiranja JE Krško (iz zapisnika guvernerja 
NB Slovenije v letu 1977). 

E) KAKOVOST OPRAVLJENIH GRADBENIH IN DRUGIH DEL 

58. Na nekaterih objektih JE Krško so se po dograditvi poka- 
zale vidne razpoke (vhodna zgradba, hladilni stolpi), kar kaže 
na napake pri izdelavi železobetona ali pa na napačno teme- 
ljenje. 

OPOMBA: Komisija tega poglavja dejansko ni mogla obdelati, 
saj ni imela finančnih sredstev za pridobitev strokovnih 
mnenj, iz arhivov pa ni mogoče dobiti odgovorov o kakovosti 
opravljenih gradbenih in preostalih del. 

F) ZAKONITOST POSTOPKOV PRI IZDAJI UPRAVNIH 
DOVOLJENJ 

f1 Lokacijsko dovoljenje 

59. Predlokacijska razprava je bila v Krškem 9. 2. 1972 na 
podlagi Urbanističnega programa SO Krško iz leta 1968. Ta je 
v tekstualnem delu omenjal jedrsko centralo in urbanistične 
skice Coniranje rezervata za veliko industrijo z idejno rešitvijo 
prometa za območje Krškega in okolice, ki je imela vneseno 
lokacijo za jedrsko centralo, vendar formalno ni bila sprejeta 
(torej je bila nična). 

Republiška sanitarna inšpekcija je predpisala najožji var- 
nostni pas v polmeru 1.500 m od elektrarne, investitor pa je 
zahteval zmanjšanje na 500 m. 

60. Iz poročila zastopnikov Geološkega zavoda sledi, da so 
v bližini lokacije aktivni seizmični prelomi. 

61- Na razpravi je sodelovalo 66 predstavnikov raznih inštitu- 
ti- Navzoč ni bil noben seizmolog. 

62. Že na tej predlokacijski razpravi je bilo ugotovljeno, da 
mora investitor pred izdajo uporabnega dovoljenja določiti 
odlagališče za radioaktivne odpadke. 

53. Na razpravi je bil investitor opozorjen, da so v tovarni 
Papirja in celuloze Djuro Salaj, ki leži v neposredni bližini 
lokacije za elektrarno, uskladiščene velike količine tekočega 
klora v nadzemeljskih rezervoarjih. Klor bi utegnil biti nevaren 2a obratovanje JEK. 

!^a ta problem so 20 let pozneje opozorili tudi strokovnjaki 
'talijanske uprave za jedrsko varnost, ki so na povabilo RUJV 
obiskali JE Krško v začetku leta 1992. 

64. Izdelavo lokacijske dokumentacije je investitor naročil pri 
Projektivnem biroju Region iz Brežic. 

65. Region je izdelal lokacijsko dokumentacijo na podlagi 
Projekta za NE Krško, ki ga je firma VVestinghouse predložila 
na natečaju za izbor dobavitelja opreme (izdelala ga je ameri- 
ška projektna organizacija EBASCO). 

66. Na podlagi lokacijske dokumentacije je Republiški sekre- 
tariat za urbanizem 8. 8. 1974 izdal lokacijsko odločbo za 
9raditev JEK. Odločbo je osebno podpisal republiški sekretar 
za urbanizem Boris Mikuš. Osnova za izdajo dovoljenja je bila 
Zakon o urbanističnem planiranju, Zakon o splošnem uprav- 

nem postopku in Zakon o določitvi objektov regionalnega 
pomena. 

67. V lokacijskem dovoljenju je skupno 65 členov, od tega pa 
je kar 46 členov namenjenih vodnogospodarskim problemom. 
Kljub temu ti problemi niso bili zadovoljivo rešeni vse do 
danes (umazana voda v Savi, pomanjkanje vode, preprečena 
zajezitev Radovne in potopitev Planinskega polja, tempera- 
tura vode v Savi je med obratovanjem velikokrat nad dovo- 
ljeno mejo). 

68. Lokacijska odločba ne vsebuje nobenega člena, ki bi bil 
namenjen seizmološkim in geotektonskim problemom loka- 
cije. 

69. 55. člen lokacijske odločbe zahteva uporabo ameriških 
predpisov za projektiranje JE Krško povsod, kjer ni naših 
ustreznih predpisov. Ta določba ni bila upoštevana niti pri 
presoji geotektonske primernosti lokacije (prelomnice), niti 
pri izbiri sistema hlajenja reaktorja (dodatno vgrajena filtrima 
in čistilna naprava TAPROGGE). 

70. 56. člen lokacijske odločbe zahteva izdelavo Predgradbe- 
nega varnostnega poročila (PSAR) pred izdajo gradbenega 
dovoljenja, kar je v nasprotju z ameriškimi predpisi in sve- 
tovno prakso. Povsod sta namreč izdelava in odobritev PSAR- 
ja temeljni pogoj za odobritev lokacije. 

71. Pred izdajo lokacijske odločbe ni bil sprejet PSAR v skladu 
z ameriškimi predpisi, temveč se je dopolnjeval med samo 
gradnjo. 

Sprejeti PSAR naj bi bil pogoj za izdelavo lokacijske doku- 
mentacije, vendar ga jugoslovanska zakonodaja ni poznala. 
Zato je bilo v 56. členu osnovne lokacijske odločbe določeno, 
da je PSAR pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Toda tudi 
pred izdajo prvega gradbenega dovoljenja PSAR še ni bil 
sprejet. 

72. Dejansko je bila v Krškem zgrajena jedrska elektrarna po 
načrtu ameriške arh. firme GILBERT. Izvedbeni projekt 
odstopa od osnovne lokacijske dokumentacije po: 

- številu objektov, 
- funkciji, 
- legi 
- horizontalnih in vertikalnih gabaritih. 

Vse to ni v skladu s 64. členom osnovne lokacijske odločbe. 

73. Firma VVestinghouse (oziroma Gilbert) je med samo grad- 
njo JEK spreminjšla zazidalne situacije. Do 5. februarja 1976 
(gradnja JEK se je pričela 1. decembra 1974) je VVestinghouse 
predložil 11 različnih zazidalnih situacij, ki so se med sabo 
močno razlikovale. 

74. Zaradi velikih sprememb zazidalnega načrta je investitor 
naročil novo lokacijsko dokumentacijo, ki jo je izdal IB Elek- 
troprojekt iz Ljubljane leta 1976 (dve leti in pol po začetku 
gradnje), vendar ni bila nikoli sprejeta. 
Lokacijska dovoljenja je za to pristojni upravni organ zatem 
izdajal sukcesivno - za vsak objekt posebej. 

2 Gradbena dovoljenja 

75. Izvršna sveta Slovenije in Hrvaške sta se leta 1970 spora- 
zumela o graditvi jedrske elektrarne v Krškem. Ustanovila sta 
investicijsko skupino za graditev, ki je administrativno delo- 
vala v okviru podjetja Savske elektrarne Ljubljana. 
76. Investicijsko skupino so sestavljale osebe, ki so bile pri- 
pravljene sodelovati pod pogoji, ki jih je določal takratni 
tarifni pravilnik Savskih elektrarn. Vodilne osebe te skupine 
niso imele nikakršnih profesionalnih izkušenj z investicijskimi 
posli nasploh, da o gradnji jedrskih elektrarn sploh ne govo- 
rimo. 

77. Za nadzor nad gradnjo jedrske elektrarne niso bili najeti 
tuji strokovnjaki. 
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78. Za nadzor nad gradnjo JE Krško je Izvršni svet Skupščine 
Slovenije februarja 1975 imenoval Medresorsko strokovno 
komisijo, sestavljeno iz štirih strokovnih podkomisij za 
naslednja področja: 

- vodnogospodarska vprašanja, 
- prostorsko problematiko, 
- radiološko problematiko in 
- operativno izvajanje del 

Nihče od članov teh komisij ni imel nikakršnih izkušenj pri 
gradnji jedrskih elektrarn. Večina nadzorstvenih nalog je bila 
v pristojnosti komisije (podkomisije) za operativno izvajanje 
del. 

79. Predsednik Tito je 1. 12. 1974 položil temeljni kamen in 
s tem pričel gradbena dela za JE Krško (brez gradbenega 
dovoljenja). 

80. Prvo gradbeno dovoljenje za globoki izkop gradbene 
jame je bilo izdano šele 26. marca leta 1975 (štiri mesece po 
pričetku del. ko je bil izkop že končan). Pokazalo se je, da je 
izkop napačno narejen, ker je bil načrt spremenjen. 
81. JE Krško so pričeli graditi praktično brez načrtov. Izvaja- 
lec, firma Westinghouse je obljubila, da bo načrte sproti 
dostavljala (v paketih) v skladu z napredovanjem del. Dejan- 
sko je takoj na začetku z načrti zamujala. Ta zamuda se je 
kasneje povečala na več mesecev. 

82. Zaradi zamujanja dokumentacije (kar je povzročalo 
zastoje pri gradnji) so načrti prihajali na gradbišče brez pred- 
hodne nostrifikacije in brez pravočasno izdanega gradbenega 
dovoljenja. Uporaba izvirnih ameriških načrtov je našim grad- 
benikom povzročala tudi operativne težave. 

83. Republiški inšpektor za delo je šele 20. 5. 1975 izdal 
navodila o varstvenih ukrepih in normativih za projektiranje in 
gradnjo objektov JE Krško. 

84. Šele na seji Komisije za operativno izvajanje del 21. 5. 
1975 je bilo ugotovljeno, da nastajajo pri prevozu reaktorske 
posode iz Siska in Reke štirikratne preobremenitve mostov. 
Tega problema investitor ni pravočasno identificiral, zato je 
bio treba hitro izdelati načrte za okrepitev teh mostov. 

85. Gradbena dela za temlejno ploščo RHR objekta (faza 2) 
so bila opravljena brez gradbenega dovoljenja. 

86. Investitor v letu 1975 na gradbišču ni imel varnostnega 
inženirja, kot je to zahteval Zakon o varstvu pri delu. Gradnjo 
bi morali ustaviti. 

87. Firma Westinghouse je junija 1975 kasnila z izdelavo 
tehnične dokumentacije na »kritični poti« 30 do 60, dni, za 
preostalo pa 30 do 210 dni. 

88. Edini pogodbeni partner investitorja pri gradnji JE Krško 
je bila firma VVestinghouse. Njeni podizvajalci so bila jugoslo- 
vanska podjetja Ojuro Djakovič, Gradiš, Hidroelektra, Hidro- 
montaža, Jugoturbina, Litostroj, Metalna in Rade Končar. 
85% opreme je dobavljala firma VVestinhouse, preostalo pa 
naša podjetja. 

89. Firma VVestinghouse ni pravočasno pripravila pravilnika 
o notranjem poslovanju s podizvajalci. 

90. Gradbena dela iz projektnega »paketa« 11 so opravljali 
brez gradbenega dovoljenja. 

91. Za zaščito JEK pred poplavami je bilo treba izdelati zaš- 
čitni nasip v višini 1.20 m, kar ni bilo predvideno v prvotnem 
načrtu. Ce bi vodne razmere pravilno upoštevali, bi lahko 
ustrezno dvignili plato elektrarne nad visoko vodo (kakor so 
storili v Caorsu v Italiji ob reki Pad). 

92. Investitor je sredi leta 1975 ugotovil, da nima nobenih 
možnosti za sankcije proti firmi VVestinghouse. 
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93. Šef gradbišča je oktobra leta 1975 predlagal, da se delo 
na gradbišču ustavi, ker se gradi brez gradbenega dovoljenja. 
Ob obratni nezgodi ali nesreči bi zaradi tega lahko kazensko 
odgovarjal. 

94. Šele leto in pol po podpisu pogodbe in leto po pričetku 
gradnje je izvajalec (VVestinghouse) dostavil popis del s stro- 
škovnikom. To pomeni, da je bila pogodba z izvajalcem skle- 
njena brez osnovnih gradbeno-kalkulacijskih podatkov. 

95. Dne 26. 2. 1976 je bil v Krškem sestanek izvršnih sveto* 
Slovenije in Hrvaške z glavnim direktorjem Gradisa in Hidro- 
elektre. Na sestanku je bil sprejet sklep, da bodo podizvajal- 
cem odračunall vsa izplačila, do katerih niso bili upravičeni' 

96. Ugotovljeno je bilo, da projektant (VVestinghouse-Gil- 

bert) zaradi zamude pri projektiranju uporablja konzervativni 
(najbolj preproste) metode statičnih in dinamičnih izračunov 
konstrukcij, ki zahtevajo večjo porabo materialov (jekla i11 

betona), kot bi bilo to sicer potrebno. 

97. Na podlagi vseh opisa/lih ugotovitev je predsednik četrt« 
podkomisije iz ugotovitve št. 78 leta 1976 na seji Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije predstavil izčrpno poro- 
čilo o stanju na gradbišču. V njem je med drugim zapisal, »da 
VVestinghouse gradi NE Krško pod takšnimi administrativno- 
tehničnimi pogoji, pod kakršnimi ne bi smel graditi ne v ZDA 
in verjetno tudi ne v kateri koli drugi državi na svetu«. j 

98. Predsednik iste podkomisije je tudi opozoril, da nenehni ( 
pritisk investitorja na vse upravno-tehnične dejavnike, da bi11 

obšli ne samo administrativno-tehnične predpise, ki veljajo . 
pri nas, temveč tudi ustrezne uzance, ki veljajo v svetu, lahko | 
na koncu povzroči posledice, ki jih le težko predvidimo. 

.. I 
99. Po tej seji je Izvršni svet sklenil, da se ustanovi Komisij« 

IS za jedrsko energijo, ki jo bo vodil osebno predsednik IS | 
Skupščine Slovenije (dr. Anton Vratuša). S tem je bilo praK- 
tično prekinjeno delo Medresorske komisije in vseh strokov- ■ 
nih podkomisij, čeprav formalnega sklepa o tem niso objavili' < 

100. Gradnja JE Krško se je v letu 1977 nadaljevala s »sprol; j 
nim« projektiranjem in izdajanjem gradbenih dovoljenj (129 s 
dovoljenj) v zaprtem krogu pristojnih uradov IS kot za »nor- 
malni industrijski objekt« (izjava direktorja RUJV na seji 4. 3. 1 
1991.) s 

101. Med gradnjo so problem hlajenja in dobave čiste hla- - 
dilne vode reševali z graditvijo hladilnih stolpov, čeprav so - 
bile v prvotnem projektu predvidene hladilne celice. Zgradi' - 
so morali jez na Savi, da bi zagotovili zadostne količine vod« r 
(med gradnjo je skoraj zgrajen jez poškodovala poplava) i" c 
obrambni nasip višine 1.20 m. Vse to priča o nedodelanosti 1" - 
nepopolnosti projekta za JE Krško. r 

102. Poseben problem je bila nostrifikacija ameriških projeK- ^ 
tov v smislu določb našega zakona o graditvi objektov. Rep"' " 
bliški inšpektorji so predlagali, da opravi kontrolo projektov 
(jedrski del), za katere nimamo domačih strokovnjakov, tuj« | 
nevtralna organizacija. Vendar je upravni organ IS odločil, & F 
projektant (Gilbert) da izjavo, da je projekt »brez napak i" 
izdelan tako, kot se to zahteva v ZDA«. 1 

S tem je bila sleherna kontrola teh projektov praktično od" 
pravljena. 
103. Za nadzor kakovosti materialov in izvedbe (Qa/Qc) Je 

bilo prvotno predvideno, da to opravlja ena sama nevtraln' 
tuja organizacija. V resnici so to nadzorovale naše raziskc 
valne organizacije. 

f3 Uporabno dovoljenje 

104. 41. točka lokacijske odločbe iz leta 1974 zahteva, d« 
mora investitor do graditve jedrske elektrarne rešiti način jj 
kraj za končno in neškodljivo odlaganje vseh radioaktivni11 

odpadkov. 

 —- t 
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Kljub temu da to vprašanje še vedno ni rešeno, je pristojni 
upravni organ 17. 7.1989 izdal uporabno dovoljenje za obra- 
tovanje NE Krško. 

105. Jedrska elektrarna Krško je bila dograjena leta 1980, 
komercialno pa je pričela delovati 15. 10. 1981, vendar brez 
uporabnega dovoljenja. Zadnji tehnični pregled je bil šele 14. 6 1989, nakar je 17. 7.1989 Republiški komite za industrijo in 
gradbeništvo izdal uporabno dovoljenje. Torej je JE Krško 
8 let obratovala brez tehničnega pregleda In uporabnega 
dovoljenja. 

106. Uporabno dovoljenje za NEK ni bilo izdano v skladu 
z osnovno lokacijsko odločbo, ker ni bilo izpolnjenih več 
Pogojev iz lokacijskega dovoljenja, zanesljivo pa niso bili 
zadovoljivo rešeni naslednji: 

j? v skladu z 41. točko odločbe NEK nima trajnega odlaga- 
"šča za vse vrste odpadkov. 

NEK nima zadostnih količin vode za hlajenje, zato čez- 
merno segreva reko Savo, kar ni v skladu s 35. točko odločbe, 

v 55. točki je bila zahtevana uporaba ameriških predpisov 
za projektiranje povsod tam, kjer ni ustreznih domačih. Ta 
odločba ni bila upoštevana niti pri presoji lokacije, niti pri 
Presoji izbire sistema za hlajenje, 

- PSAR ni bil izdelan v roku, kot je zahtevala 56. točka 
lokacijske odločbe. 

G) IZREDNI DOGODKI 

107. V začetnem obdobju obratovanja je bilo veliko ustavitev 
ME Krško (v večini so bile to avtomatske ustavitve). 

Podrobne analize izrednih dogodkov komisija ni izdelala. 
H) REALNA CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ JE KRŠKO « 
108. Predvidena cena električne energije za leto 1992 za 
Slovenijo znaša 6,22 pf/KWh, za Hrvaško pa 5,34 pf/KWh. 
paradi premajhne amortizacije za odplačilo glavnic za tuja 
'nvesticijska posojila bo treba poskrbeti za dodatne vire sred- 

ev "a slovenski strani v višini 829,1 mio SIT. 

109. v ceno električne energije niso vključena potrebna sred- 
swa za naslednje namene: 

i ~ sredstva za odplačilo glavnice za tuja posojila, 
~ Sredstva za gradnjo jz vzdrževanja odlagališča za NSRAO, 

i ~ sredstva za dokončno odlaganje visokoradioaktivnega 
i 0{^

riala^(izrabljeno jedrsko gorivo) in tisočletno vzdrževanje 

~jl^edstva za večje remonte (na primer zamenjava uparjeval- 

^sredstva za dokončno dekomisijo (pospravljanje) elek- 

• ~ Plačilo ekoloških škod. 
i 

> R^QR0K|. ZARADI KATERIH NI BILO REŠENO ODLAGANJE 

10. Med graditvijo JEK je bil leta 1976 sprejet Zakon o var- 

I 
i 
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stvu pred ionizirajočimi sevanji, ki ni predvideval odgovorno- 
sti za odlaganje RAO. 

111. Slovenija in Hrvaška sta leta 1970 sklenili sporazum 
o graditvi dveh jedrskih elektrarn. Sporazum ne omenja odla- 
ganja RAO. 

112. Leta 1986 je bila ustanovljena služba RAO v NE Krško in 
leta 1991 javno podjetje v državi Sloveniji, ki je prevzelo 
odgovornost za reševanje RAO (Uradni list RS 5/91). 

J) MOŽNOSTI ZA ZAPRTJE NE KRŠKO 

Komisija tega poglavja ni obravnavala. 

3. SKLEPNE UGOTOVITVE 

Komisija vsem trem zborom Skupščine Republike Slovenije 
predlaga, da poročilo sprejmejo z ustreznimi sklepi. Komisija 
novoizvoljenemu državnemu zboru predlaga, da ustanovi 
posebno preiskovalno komisijo, ki bo nadaljevala delo, prav 
tako pa predlaga ustanovitev parlamentarne komisije, ki bo 
nadzorovala institucije, ki se ukvarjajo z jedrsko tehnologijo 
v Sloveniji. Poleg organa vlade (Republiška uprava za jedrsko 
varnost, ki deluje pri Ministrstvu za varstvo okolja in urejanje 
prostora), ki opravlja strokovni nadzor, bi parlamentarna 
komisija civilno nadzorovala institucije, ki uporabljajo jedrsko 
tehnologijo v državi Sloveniji. 

Komisija še posebej predlaga, da nov državni zbor ustanovi 
preiskovalno komisijo, ki bo dokončala začeto delo sedanje 
komisije in ugotovila vse pomanjkljivosti pri graditvi JE Krško 
in posledice njenega obratovanja. Poleg pomanjkljivosti bo 
treba odgovoriti predvsem na vprašanje, ali je obratovanje 
JEK dovolj varno. 

Ker je Vlada Republike Slovenije že imenovala mednarodno 
komisijo za neodvisno analizo varnosti JE Krško, ki bo preve- 
rila varnost jedrske elektrarne z vseh vidikov, bo treba 
v dokončno poročilo o JEK vnesti tudi ugotovitve te vladne 
komisije. 

4. GRADIVA, KI SO SESTAVNI DEL POROČILA 

1. Prof. S. Bubnov: Kako smo gradili JE Krško. Ljubljana, 
1992 (z navedenimi viri); 

2. U. Premru, dipl. ing. geologije: »Poročilo o aktivnih prelo- 
mih in varnosti jedrske elektrarne Krško«, Ljubljana. 28. 1. 
1991; 

3. Dr. J. Lapajne, mag. ing.: Poročilo za komisijo za preučitev 
okoliščin izgradnje JE Krško, Ljubljana, 6. 2. 1991; 

4. Prof. dr. P. Fajfar: Mnenje v zvezi s potresnovarnim projek- 
tiranjem JE Kršo, Ljubljana, 24. 1. 1991. 

5. I. Tomše: Gradivo za pripravo vmesnega poročila, februar 
1992 (z navedenimi viri). 

Podrobnejši pregled virov je naveden v posameznih gradivih. 
Viri, našteti v gradivih, pa so označeni pri posameznih točkah 
ugotovitev. 
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SKLEP 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, da ne sprejme pobude za začetek 
postopka za oceno zakonitosti 3. alinee prvega odstavka 177. člena poslovnika 
Skupščine Socialistične Republike Slovenije  

Ustavno sodišče je na seji dne 8. 10. 1992 obravnavalo 
pobudo Liberalno-demokratske stranke in sklenilo: 
Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo 
postopka za oceno zakonitosti 3. alinee prvega odstavka 
177. člena poslovnika Skupščine Socialistične Republike 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 34/85) v tistem delu, ki določa, 
da Komisija za volitve, Imenovanja In administrativne 
zadeve daje zborom predloge za Izvolitev in razrešitev pred- 
sednika in sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije In 
sodnikov drugih sodišč v republiki, ki jih določa zakon. 

Obrazložitev 
Liberalno-demokratska stranka je vložila pobudo za oceno 
zakonitosti tretje alinee prvega odstavka 177. člena poslov- 
nika Skupščine Republike Slovenije. V pobudi navaja, da 
poslovnik Skupščine Republike Slovenije v 177. členu določa, 
da Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
med drugim daje zborom predloge za izvolitev, imenovanje in 
razrešitev predsednikov in sodnikov sodišč. Hkrati pa 58. 
a člen zakona o rednih sodiščih določa, da vse s tem zakonom 
določene naloge iz pristojnosti Skupščine Socialistične 
Republike Slovenije v zvezi z volitvami in razrešitvami pred- 
sednikov sodišč in sodnikov opravlja sodni svet. Ta po četr- 
tem odstavku 62. člena tudi določi listo kandidatov in jo 
predloži skupščini. Po mnenju pobudnika, glede na povsem 
jasna določila zakona o rednih sodiščih, navedena skupščin- 
ska komisija ne more imeti pooblastil za predlaganje kandida- 
tov za sodne funkcije, niti ne more biti partner (še manj 
nadrejeni) sodnemu svetu v kadrovskem postopku. 

Skupščina Republike Slovenije je v odgovoru na pobudo 
navedla, da zatrjevano nasprotje med določbo tretje alinee 
prvega odstavka 177. člena poslovnika Skupščine Sociali- 
stične Republike Slovenije ter določbama 58. a in 62. člena 
zakona o rednih sodiščih ne more obstajati, saj začasni 
poslovnik, ki začasno, do sprejema novega poslovnika Skupš- 
čine Socialistične Republike Slovenije in zborov, ureja neka- 
tera vprašanja konstituiranja in dela skupščine, njenih zborov 
in nekaterih delovnih teles, v 1. členu določa, da se poleg 
določb začasnega poslovnika do sprejetja novega poslovnika 
uporabljajo določbe poslovnika Skupščine Socialistične 
Republike Slovenije, kolikor niso v nasprotju z ustavo Repu- 
blike Slovenije, z zakonom in tem poslovnikom. Omenjena 
določba začasnega poslovnika daje prioriteto zakonu in s tem 
odpravlja vse tiste določbe poslovnika, ki bi bile v nasprotju 
z zakonom. 

Iz smiselne razlage vsebine pobude izhaja, da še pobuda 
Liberalno-demokratske stranke nanaša le na tisti del tretje 
alinee 177. člena poslovnika Skupščine Socialistične Repu- 
blike Slovenije, ki določa, da Komisija za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve daje zborom predloge za izvolitev in 
razrešitev predsednika in sodnikov Vrhovnega sodišča SRS in 
sodnikov drugih sodišč v republiki, ki jih določa zakon. 

Novela zakona o rednih sodiščih (Ur. I. RS, št. 8/90), ki j« 
novejši predpis od poslovnika Skupščine SRS (Ur. I. SRS, št. 
34/85) je določene naloge iz pristojnosti Skupščine SR Slove- 
nije v zvezi z volitvami in razrešitvami predsednikov sodišč in 
sodnikov prenesla na sodni svet (58. a čl6n). V 62. členu 
določa, da sodni svet določi listo kandidatov in jo predloži 
Skupščini SR Slovenije. 

Določba drugega odstavka 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/90 in 24/ 
90) določa, da se poleg določb začasnega poslovnika do 
sprejetja novega poslovnika uporabljajo določbe poslovnika 
Skupščine SRS (Uradni list SRS, št. 34/85), kolikor niso 
v nasprotju z ustavo Republike Slovenije, zakonom in tem 
poslovnikom. 

Iz navedenega sledi, da je novela zakona o rednih sodiščih, ki 
je novejši predpis od poslovnika, v 58. a in 62. členu določila, 
da opravlja sodni svet določene naloge iz pristojnosti skupš- 
čine v zvezi z volitvami in razrešitvami predsednikov rednih | 
sodišč in sodnikov, med drugim tudi skupščini predloži listo , 
kandidatov za sodnike oziroma predsednike rednih sodišč. ; 
V skladu s 1. členom začasnega poslovnika je torej treba , 
v navedenih primerih uporabljati novelo zakona o rednih | 
sodiščih in ne 177. člena poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije, ki se nanaša na pristojnost Komisije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve, da predlaga zborom 
v izvolitev in razrešitev predsednike in sodnike rednih sodišč. ' 

Zaradi navedenega ni razlogov, da se začne postopek za ' 
oceno zakonitosti 3. alinee prvega odstavka 177. člena 5 

poslovnika Skupščine SRS v razmerju do 58. a in 62. člena 1 

zakona o spremembah zakona o rednih sodiščih. 

Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 7. člena 
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in 
15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76). 
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Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane je s predlogoma z dn*c< 
30/4 in 17/6-1992 začel postopek za oceno ustavnosti 17' 

ODLOČBA 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije za 
zakona o financiranju javne porabe 

oceno ustavnosti nekaterih določb 

Ustavno sodišče |e na predlog Izvršnega sveta Skupščine 
mesta Ljubljane v postopku za oceno ustanovnosti na seji 
dne 1.10. 1992 odločilo: 

1. Razveljavijo se naslednje določbe zakona o financiranju 
javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91 In 30/92): 

a) V 17. členu: 

- zadnji del drugega odstavka, ki se glasi: »vendar na|dal| 
še tri mesece«, . _ 
- zadnji del tretjega odstavka, ki se glasi: »vendar največ 

b) 17. a In 17. b člen. 

Obrazložitev 
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oziroma 17. a in 17.b člena zakona o financiranju javne 
porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91 in 30/92). 

Predlagatelj meni, da je 17. člen zakona o financiranju javne 
porabe v nasprotju z določbo drugega odstavka 148. člena 
ustave Republike Slovenije, ker določa, da se v primeru, če 
proračun ni sprejet pred pričetkom leta, začasno financiranje 
nadaljuje na podlagi proračuna za prejšnje leto, vendar naj- 
daljše tri mesece. Po 148. členu ustave pa se v primeru, če 
proračun ni sprejet do dne, ko ga je potrebno izvrševati, 
upravičenci začasno financirajo po prejšnjem proračunu, 
v predlogu, s katerim izpodbija 17.a in 17.b člen istega 
zakona, noveliranega po vložitvi prvega predloga, predlaga- 
telj poleg teh razlogov še dodaja, da je v 9. členu ustave 
Republike Slovenije zagotovljena lokalna samouprava, po 
določbah 138. do 140. člena ustave pa občina lokalne zadeve 
ureja samostojno. Zato meni, da je zakonsko pooblastilo 
Skupščini Republike Slovenije za določanje načina financira- 
nja nalog občine v neskladju z navedenimi členi ustave in 
Presega nadzor državnih organov, določen v 144. členu 
ustave. 

Za vse izpodbijane določbe zakona je predlagatelj predlagal 
■zdajo začasne odredbe, čemur je sodišče ugodilo in s skle- 
poma št. U-l-55/92 z dne 7/5 in 9/7-1992 do sprejetja končne 
Po očitve zadržalo izvrševanje s to odločbo razveljavljenih 
določb zakona o financiranju javne porabe. 

Po mnenju zakonodajno-pravne komisije Skupščine Repu- 
blike Slovenije niti 17. niti 17.a člen napadenega zakona nista 
v nasprotju z določbo drugega odstavka 148. člena ustave, 
ampak to določbo le konkretizirata, medtem ko 17.b člen 
ureja sistem financiranja za primer, če se začasno financira- 
nje občinskega proračuna podaljšuje preko rokov iz 17. in 
17-a člena tega zakona. Glede trditve predalgatelja, da je 17.b 
c'en v nasprotju z ustavnimi določbami o lokalni samoupravi. 
Pa komisija meni, da novi sistem lokalne samouprave na 
Podlagi nove ustave še ni vzpostavljen in da občine še vedno 
opravljajo vrsto državnih funkcij, ki so temeljnega pomena za 
''vijanje in delo državljanov. Zato je nujno,'da v primeru 
nesprejema proračuna v to situacijo poseže država in zago- 
tovi izvajanje predpisanih nalog občine. 

IjavHo10 sodiSče 'e v izreku navedene določbe zakona razve- 

Ustava v drugem odstavku 148. člena določa: »Če proračun ni 
unr»^do dne> ko 9a jo potrebno začeti izvrševati, se 
rain • se ,inancirai° 'z proračuna, začasno financi- 
D ' .Po prejšnjem proračunu«. Ustava v tem členu sicer ne 
fina Posobnega zakona za opredelitev začasnega 
sist Clrania, vendar to ne izključuje možnosti države, da 
neo «.začasnega financiranja zakonsko uredi. Ustava začas- 
Da? "hanciranja ne omejuje na določeno časovno obdobje, C- pa dopušča financiranje po prejšnjem proračunu brez 
sorifti h omeii,ev. kar je tudi skladno z načeli pravne in 
Člen« države (2- č,en ustave). Iz drugega odstavka 148. 
Začat Ustave pa ne sledi samo načelo časovne neomejenosti 
nie h 2?ga "nanciranja, ampak je v njem to začasno financira- 
ranin vsebinsko povsem izrecno opredeljeno kot »financi- 
se' P° prejšnjem proračunu« - v primeru lokalne skupnosti 
Časn P0 nienom prejšnjem proračunu, ne po državnem. Le 
iaon."? neomejeno financiranje po prejšnjem proračunu 
stem » ia nepretrgano financiranje lokalne samouprave in 
Vih ~ . ' dela iavne porabe, oziroma uresničevanja človeko- Pravic in temeljnih svoboščin. 

P° določbi drugega odstavka 17. člena zakona o financiranju 
javne porabe se začasnost financiranja omejuje na najdalj še 

' niesece, če proračun ni sprejet pred pričetkom leta. Tak 
stem torej ne zagotavlja nepretrganega financiranja javne 

Mri3'36, kar ie ,ud' v nasProtju z načeli socialne in pravne 
v *ave. Izpodbijane določbe 17. a in 17. b člena zakona so 
fin 'nem nasprotju s prej omenjenim načelom začasnega 
nanciranja po prejšnjem proračunu, saj 17. a člen namesto 

? 9® vzpostavlja financiranje »po obsegu porabe v obdobju 
eCg,aspega financiranja v prvem trimesečju«, 17. b člen pa 
' 0 financiranje na način, ki v zakonu še sploh ni določen, 

ampak naj bi ga - ob kršitvi finančne avtonomije lokalnih 
skupnosti, zagotovljene po prejšnji in po sedanji ustavi - pri- 
zadeti lokalni skupnosti določila republiška skupščina, pri 
čemer niti ni predvideno, s kakšnim aktom. 17. a člen začas- 
nost financiranja po 17. členu zakona samo podaljšuje na 
največ 30 dni po uveljavitvi republiškega proračuna, če repu- 
bliški proračun ni bil sprejet do konca februarja. Način finan- 
ciranja, kot je predviden v 17. b členu, prav tako v ničemer ne 
zagotavlja nepretrganega financiranja. Sistem financiranja, 
predviden s to določbo, je odvisen od določitve načina finan- 
ciranja nalog posamezne občine s strani skupščine Republike 
Slovenije ter od imenovanja začasnega upravitelja občin- 
skega proračuna, ki ga na predlog vlade imenuje Skupščina 
Republike Slovenije. Zakon torej nima predvidenega in vgra- 
jenega avtomatizma, ki bi v primeru nesprejema proračuna 
oziroma po izteku roka za začasno financiranje zagotavljal 
nepretrgano financiranje, pač pa je financiranje odvisno od 
Skupščine Republike Slovenije, ki naj bi, če proračun občine 
ni sprejet do konca roka za začasno financiranje, šele določila 
način financiranja in šele imenovala začasnega upravitelja 
občinskega proračuna. 

Zato je ustavno sodišče ocenilo, da je v neskladju z ustavo tak 
način začasnega financiranja, ki nima vgrajenega avtoma- 
tizma, ki stopi v veljavo, če občinska skupščina ne sprejme 
proračuna in na podlagi katerega bi bilo zagotovljeno financi- 
ranje javne porabe v trenutku, ko se rok za sprejem proračuna 
izteče. Povsem negotovo je, ali bi se Skupščina Republike 
Slovenije lahko prvočasno sporazumela o načinu financiranja 
skladno s 148. členom ustave, tako da tudi določbe 17. a in 17. 
b člena ne bi izključevale nevarnosti blokade proračuna, 
kakršna je v bistvu možna po osnovnem 17. členu zakona. 
Možnost določanja načina financiranja po Skupščini Repu- 
blike Slovenije med samim proračunskim letom, ko se prora- 
čun mora izvajati, bi pomenila možnost arbitrarnosti pri raz- 
polaganju z denarjem lokalne skupnosti, ki ima avtonomne 
vire financiranja, kar bi hrkati pomenilo odpravo demokratič- 
nih postopkov in načel, po katerih se morajo vse odločitve 
sprejemati v predstavniškem organu lokalne skupnosti. 

Izvajanje pravic, ki se financirajo iz proračuna, v katerm so 
zajeti vsi prihodki in odhodki države in lokalnih skupnosti ne 
more biti odvisno od nastanka negovotih situacij, ki bi lahko 
ogrozile funkcioniranje lokalne skupnosti ter njenih vitalnih in 
elementarnih funkcij, kakor tudi drugih nalog za potrebe 
državljanov, ki jih lokalne skupnosti financirajo iz proračuna. 

Glede na določbe drugega odstavka 148. člena ustave bi 
zakon torej lahko določil le način izvrševanja ustavno predpi- 
sanega začasnega financiranja po prejšnjem proračunu, ne 
pa kakršenkoli poljuben način začasnega financiranja. Uredi- 
tev po izpodbijanem 17. b členu, po kateri način začasnega 
financiranja v zakonu sploh ni določen, ampak naj bi ga 
prizadeti občini šele potem, ko bi ta potreba nastala, torej kar 
ad hoc in individualno, določila republiška skupščina, pa 
seveda ni v nasprotju le s 148. členom ustave, ampak tudi 
z načeli pravne države. Po teh načelih morajo biti pravna 
razemerja urejena s predpisi generalno oziroma splošno, ne 
individualno za posamezne pravne subjekte, in vnaprej ozi- 
roma abstraktno. Kolikor določba 17. b člena omogoča, da bi 
skupščina obravnavano vprašanje uredila celo s podzakon- 
skim aktom, pa je taka ureditev v nasprotju tudi s 87. členom 
ustave, o katerem lahko parlament odloča pravice in obvezno- 
sti le z zakonom. 

Po določbi 140. člena ustave spadajo v pristojnost občinske 
lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki 
zadevajo samo prebivalce občine. V zadevah, ki jih je na 
organe lokalne skupnosti prenesla država, opravljajo državni 
organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njiho- 
vega dela. Občina se financira iz lastnih virov. Občinam, ki 
zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zago- 
toviti opravljanja svojih nalog, država v skladu z zakonsko 
določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva (142. 
člen ustave). Državni organi nadzorujejo zakonitost dela orga- 
nov lokalnih skupnosti (144. člen ustave). 

Po določbah ustave iz leta 1974 in določbah nove ustave je 
občina samostojna pri financiranju zadev, ki so v njeni pristoj- 
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nosti. Nadzor državnih organov nad delom občine pa zadeva 
primernost, strokovnost in zakonitost njihovega dela, ne pa 
tudi načina financiranja nalog občine. Inštitut začasnega 
upravitelja občinskega proračuna je našemu ustavnemu 
sistemu tuj. Sprejemljiv je le v tistih pravnih sistemih, v katerih 
občina nima polne finančne samostojnosti in je podvržena 
direktivni državno-finančni funkciji, ki jo ta tudi neposredno 
izvaja. 

Ustavno sodišče lahko po 161. členu ustave zakon le razve- 
ljavi. Ker razveljavitev učinkuje le za naprej, je sodišče na 
podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Reou- 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

POPRAVEK 

Gospod Tone PERŠAK, poslanec v Družbenopolitičnem 
zboru, je 2.6.1992, ministru za zdravstvo postavil vprašanje: 
»Zakaj UKC še ni organiziran skladno z zakonom o zavo- 
dih?« Odgovor Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno 
varstvo je bil objavljen v Poročevalcu Skupščine Republike 
Slovenije, št. 15, dne 27. 7. 1992. 

V odgovoru ministrstva je navedeno, da je Univerzitetni 
klinični center v LJubljani izdelavo statuta poveril Inštitutu 
za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Imenovani 
inštutut nam je sporočil, da ni opravil te naloge. Po ponov- 
nem preverjanju smo ugotovili, da je prišlo do napake, ker je 
izdelavo statuta opravil Inštitut za javno upravo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani, je sporočilo Ministrstvo za zdravstvo, 
družino in socialno varstvo. 

Kdo nadzoruje poslance v republiški skupščini? 

ALOJZ GRABNER, poslanec v Družbenopolitičnem zboru 
- pridružilo se mu je še devet poslancev tega zbora - je na 
seji 8.10.1992 vložil naslednje vprašanje oziroma zahtevo: 

»Podpiramo predlog poslanca Franca Potočnika, da 
moramo še danes razčistiti, kdo nas kot poslance v tej 
Skupščini nadzoru|e pri glasovanju. 

Sprašujemo, na kakšen način nas nadzoruje, komu so'ti 
podatki dostopni In kdo lahko s temi podatki javno manipu- 
lira? 

Dokler ne dobimo odgovora na zastavljena vprašanja, ne 
moremo več glasovati in tako opravljati svojega dela 
v Skupščini Republike Slovenije.« 

Generalni sekretar Skupščine Republike Slovenije mu je 
pisno odgovoril: 

Skupina poslancev Družbenopolitičnega zbora sprašuje, 
na kakšen način se nas kot poslance v tej skupščini nadzo- 
ruje, komu so ti podatki dostopni in kdo lahko s temi podatki 
javno manipulira?« 

Ker sem ta vprašanja skupine poslancev prejel kot predstojnik 
služb, v svojem odgovoru izhajam izključno z vidika položaja, 
pristojnosti in načina dela služb skupščine; oproščam se, če 
bom pri tem ponovil nekatere navedbe iz pisma, ki sem ga, na 
podlagi sklepa Družbenopolitičnega zbora, poslal 8.10.1992. 

Uvodoma želim z vso odgovornostjo zatrditi, da si strokovne 
in druge službe v skupščini nikoli niso lastile kakršnegakoli 
drugačnega položaja, kot jim je določen z zakonom, poslovni- 

blike Slovenije odredilo uporabo prvega in drugega odstavka 
414. člena prejšnje ustave. 
Po vsem navedenem je ustavno sodišče na podlagi prvega 
odstavka 161. člena ustave, 7. člena ustavnega zakona za 
izvedbo ustave Republike Slovenije in 2. alinee tretjega 
odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiš; 
čem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) na seji 
odločilo, kot je navedeno v izreku te odločbe. 

Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo v sestavi: predsednik 
dr. Peter Jambrek in sodniki: dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž 
Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro 
Šturm. 

kom skupščine in odlokom o organizaciji in delu služb Skupš- 
čine Republike Slovenije, to je, zagotavljanje strokovnih, 
administrativnih in tehničnih pogojev za normalno delo 
skupščine, njenih zborov, delovnih teles in seveda poslancev 
kot posameznikov. Ne trdim, da pri delu služb in posamezni- 
kov ni prihajalo do napak in slabosti, zagotavljam pa, da smo 
vodilni delavci vselej vlagali velike napore, da bi bilo delo 
služb čimbolj profesionalno. Tudi v časih, ko so v službah 
delovale družbenopolitične organizacije, le-te na delo skupš- 
čine in njene odločitve niso imele nobenega vpliva, niti g* 
niso mogle imeti, ampak so se ukvarjale predvsem z notra- 
njimi problemi (delovni pogoji, plače, družbeni standard, 
delovna razmerja ipd.). Kolikor imajo posamezniki, kot držav- 
ljani, politične ambicije, jih uresničujejo zunaj skupščine, 
politična pripadnost posameznika pa, vsaj zadnjih šest let, m 
bila niti posreden in še manj formalen pogoj za sprejem na 
delo, odločala je izobrazba, delovne izkušnje in drugi stro- 
kovni kriteriji. 

Vse to navajam kot podkrepitev zagotovila, da formalni status 
služb ni nikoli dovoljeval in omogočal kakršnegakoli nadzora- 
vanja poslancev in da nadzorovanja poslancev s strani stro; 
kovnih služb v kakršnemkoli smislu in v kakršnikoli obliki m 
bilo in ga tudi sedaj ni. 

Dovolite mi, da podrobneje pojasnim nekatera vprašanj* 
v zvezi z računalniško podprtim načinom glasovanja. 

Po določbah 126. člena poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije so v veljavi tri oblike javnega glasovanja: posamično 
glasovanje (izjava vsakega posameznega poslanca), glasova- 
nje z dvigom roke (v praksi glasovalnega kartona) ali glasova- 
nje z uporabo tehničnih naprav. Vse tri oblike so javne i" 
zlasti pri posamičnem glasovanju in z glasovanjem z dvigotf 
roke lahko vsi poslanci, novinarji in drugi navzoči neposredno 
vidijo, kako je posamezen poslanec glasoval. Te podatk« 
predstavniki sredstev javnega obveščanja včasih tudi objav- 
ljajo (v nekaterih primerih tudi zelo konkretno). Edina oblika 
tajnega glasovanja je glasovanje z glasovnicami. 

Glasovanje z uporabo tehničnih naprav je prav tako oblik® 
javnega glasovanja, le da tu volja in odločitev posameznika f1' 
tako očitna, zato je v nekaterih parlamentih ne uporabljal" 
(zahtevajo jasno in javno opredelitev vsakega člana parla- 
menta). 

Pri glasovanju v skupščini se je že pred časom želelo poenff 
staviti delo ter skrajšati operativne postopke in s tem racion*' 
lizirati delo poslancev. Iz teh razlogov je bila že pred skor« 
dvajsetimi leti vpeljana glasovalna naprava za veliko in mal" 
dvorano. Napravo je skonstruiral in inštaliral Inštitut Jo# 
Štefan. Pred dobrimi petimi leti se je število napak pri inštalj' 
ranem sistemu povečalo tako, da je bila podana zahteva P® 
njihovi rekonstrukciji. 

V letih 1989 in 1990 je v Skupščini Republike Slovenije pot* 
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kala obnova glasovalnih naprav (informacijo o težavah pri 
obnovi glasovalnih naprav so dobili vsi poslanci 6. 12. 1990). 
Z izvajalci je bilo takrat dogovorjeno, da se bo menjaval samo 
procesni del, vse druge stvari (tipke, napeljava ipd.) pa naj bi 
ostale v taki obliki kot so nastale pri prvi postavitvi glasovalne 
naprave. Druga osnovna obveza je bila, da mora obnovljeni 
sistem delovati na enak način kot prejšnji. Tretja zahteva je 
bila, da mora sistem omogočati morebitne dodatne spre- 
membe v primerih, da se pojavijo drugačne oziroma nove 
zahteve pri izvajanju glasovanja (stalni sedežni red, določitev 
časovne omejitve nastopa posameznika ali stranke, izključitev 
posameznih glasovalnih mest ipd.). 

Iz teh razlogov je bilo dogovorjeno, da bo samo procesiranje 
glasovalne naprave opravljal računalnik. Ker doslej ni bilo 
dodatnih zahtevkov po spremembi organizacije postopka gla- 
sovanja, je računalnik moral zamenjati samo procesni del 
9lasovalne naprave. O računalniškem vodenju glasovalnih 
naprav je bilo vodstvo skupščine obveščeno z gradivom 
"Kratka informacija o stopnji razvoja informatike in informa- 
cijskih sistemov v Skupščini Republike Slovenije«, z dne 30. 
marca 1992. 

Računalnik omogoča, da poslanec lahko popravlja svojo 
odločitev s pritiskom na posebno tipko. Preklic se lahko izvaja 
toliko časa, dokler predsedujoči ne pritisne tipke za sešteva- 
li® glasov. Po tem času poslanec nima več možnosti poprav- 
ljanja ali brisanja svojega glasu, pa tudi ne ponovnega glaso- 
vanja. Vsa ta zaščita poteka avtomatsko. 

Po opravljenem glasovanju za posamezno kategorijo se na 
semaforju pojavijo kumulativni zapisi. 

Predsedujoči lahko ponavlja glasovanja za vsako kategorijo 
Posebej ali za vse skupaj kolikokrat hoče. 
pred obnovo glasovalnih naprav, podatkov ni bilo možno 
shranjevati, ampak so se sproti izpisovali na papir. Z uvedbo 
računalnika je bila podana možnost, da se posamezna glaso- 
vanja lahko po potrebi izpišejo ali shranijo. ' 

Način zapisovanja podatkov je enak kot pred obnovo glaso- 
valne naprave. 

Vsako glasovanje se shrani v računalniku kot svoja datoteka 
s točno določenim imenom, ki je sestavljeno iz datuma in 
*asa glasovanja (glej Priloga - oznaka 1). 

Podatki so shranjeni za vsako posamezno glasovalno mesto 
ln to tako, da številko in kategorijo glasovanja (npr. glaso- 
valno mesto št. 0044Z - glej Priloga - oznaka 2). Vsako 

1 9lasovalno mesto je oštevilčeno zato, da je možno ugotoviti (v 
' Primeru okvare sistema) kako je bilo opravljeno glasovanje. 

j S takim načinom zapisovanja ni možno ugotoviti, kdo je na 
1 
! 
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določenem sedežu glasoval. Razen tega ne obstaja stalni 
sedežni red, tako da ni možno ugotoviti, kako je kdo glasoval. 
Ker je datoteka zapisana v obliki datuma in ure, samo iz 
posameznega izpisa ni možno ugotoviti, o čem se je glaso- 
valo. V Prilogi (tak material je dobil g. Potrč in drugi, ki so 
kasneje to zahtevali) je razvidno, da j^ za izpis dototeke 
uporabljen navaden DOS-ov ukaz TYPE in izpis s tipko (Print 
Screen), kar dokazuje, da program omogoča naknadno pre- 
verjanje glasovanja (na primer v primeru okvar drugih delov 
sistema), ni pa namen programa kontrola glasovanja po- 
slancev. 
Hranjenje podatkov o glasovanju v računalniku dodatno 
zagotavlja točnost navedb glasovanja v zapisniku posamez- 
nega zbora, kar je eden od najpomembnejših elementov 
zapisnika. Podatke o rezultatih glasovanja si sicer sproti bele- 
žijo referentke v dvorani, posneti so tudi na magnetofonski 
trak, vendarle je možna bodisi napaka pri referentki, bodisi 
slaba slišnost zvočnega zapisa. Včasih, sicer redko, se zgodi, 
da predsedujoči ne pove rezultata glasovanja v mikrofon, zato 
tega ni v zvočnem zapisu, niti tega rezultata nima referentka, 
ker ne vidi na semofor. V takem primeru je primerjava z raču- 
nalniškim izpisom najbolj verodostojna ugotovitev resničnih 
podatkov glasovanja. Zaradi tega se podatki o glasovanju 
v datoteki hranijo le določen čas, nakar se izbrišejo. Trenutno 
so še ohranjeni podatki o glasovanjih od marca'meseca dalje. 

Računalnika, na katerih se vodi evidenca o glasovanju, sta 
shranjena v posebnem prostoru. Ključe od tega prostora 
uporabljata elektronika - vzdrževalca (pred vsako sejo vklo- 
pita napravo in jo preizkusita ter zakleneta prostor, po kon- 
čani seji pa napravo izklopita in ponovno zakleneta prostor), 
dostop do tega prostora pa imajo razen njiju še pooblaščeni 
delavci Informacijskega centra. Ker dostop do podatkov ni 
dovoljen nepooblaščenim osebam (večina delavcev skupš- 
čine celo ne ve, kje je ta prostor), ni možna javna manipulacija 
z računalniškimi podatki. 

Vsi podatki so vsem poslancem dostopni na enak način, saj 
gre pri glasovanju z glasovalno napravo za javno glasovanje. 
V vsem času, ko imamo opisani sistem hranjenja podatkov 
v računalniku, niso bili podatki iz datoteke nikoli nikomur 
posredovani. Ti podatki se po končanih sejah zborov tudi ne 
izpišejo. 
Ob tem bi vas še obvestil, da je bil 3. 10. 1991 uporabljen 
računalnik glasovalne naprave v veliki dvorani na mizi predse- 
dujočega (ker se je pokvaril veliki semofor), tako, da so bili 
poslanci tudi na ta posreden način seznanjeni s tem, da se pri 
delu glasovalne naprave uporablja računalnik. 

Upam, da sem vprašanje pojasnil dovolj natančno. Osebno 
želim, da bi bil s tem pojasnilom, skupaj z vsem dosedanjim 
delom služb Skupščine Republike Slovenije, vendar odprav- 
ljen dvom v korektnost dela služb skupščine, katere, to 
ponovno zagotavljam, ne presegajo svoji pooblastil. 
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O usodi slovenskih državljanov v BiH 

BRANKO GRIMS, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
na seji 24. 9. 1992, vprašal Ministrstvo za zunanje zadeve 
naslednje: 

* 
1. Ali ima Ministrstvo za zunanje zadeve kakršenkoli pregled 
nad gibanjem slovenskih državljanov na območjih BIH, kjer 
divjajo spopadi? 

2. Ali pošiljajo slovenska podjetja naše državljane na 
območja spopadov z vednostjo Ministrstva za zunanje 
zadeve oziroma Vlade Republike Slovenije? 

3. Na kakšen način namerava Ministrstvo za zunanje 
zadeve zaščititi naše državljane, ki se nahajajo na območju 
spopadov? 

V zvezi s poslanskim vprašanjerr ~ -a Ministr- 
stvo za zunanje zadeve odgovarja: 

1. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije nima 
pregleda nad gibanjem slovenskih državljanov na območjih 
BiH, kjer divjajo spopadi. V pripravi akcije za evakuacijo 
slovenskih državljanov iz BiH smo bili vezani na najrazličnejše 
vire informacij o tem, kje se naši državljani nahajajo, pred- 
vsem na podatke, ki so jih dali njihovi sorodniki in znanci. 
O tem dajemo podrobnejše pojasnilo pod točko 3. 

2. Informacija, ki jo je hrvaška televizija objavila v oddaji 
»Slika na sliko«, 23. 9.1992 in ki govori o »Slovenskih vikend 
četnikih«, je bazirana samo na dokumentih, ki so jih hrvaški 
vojaki našli pri ubitem srbskem vojaku. Gre za Karan Marka, 
rojenega 13. 9. 1946 v Tisovi, BiH, s stalnim bivališčem v sam- 
skem domu »Juteksa« v Žalcu. Imenovani je zaposlen od leta 
1978 v podjetju IGM »Gradnja« v Žalcu. Po narodnosti je Srb, 
v delovnem dovoljenju je navedena njegova opredelitev da je 
državljan BiH. Po poklicu je priučen gradbeni delavec. K dru- 
žini v kraj stalnega bivanja se ni vračal šest mesecev, nato je 
21. 8. 1992 odšel domov na redni dopust, po 11.9. 1992 pa je 
ostal naprej doma na »prisilnem dopustu« zaradi skrčenega 
obsega proizvodnje gradbenih elementov v podjetju »Grad- 
nja«. Iz navedenega je razvidno, da ne gre za nikakršno 
pošiljanje naših državljanov na območja spopadov, še naj- 
manj pa z vednostjo Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

3. Ministrstvo za zunanje zadeve si že dalj časa intenzivno 
prizadeva organizirati vrnitev Slovencev iz BiH. Pri tem je za 

pomoč prosilo predstavnike UNPROFOR-ja, Visoko komi- 
sarko Združenih narodov za begunce gospo Sadako Ogata, 
Mednarodni rdeči križ (ICRC), UNICEF, Mednarodno organi- 
zacijo za migracije (IOM), kakor tudi generalnega sekretarja 
Združenih narodov gospoda Boutrosa Gahalija in gospoda 
Cyrusa Vancea, sopredsednika mednarodne konference 
o nekdanji Jugoslaviji ter Vlado BiH in Rdeči križ BiH. 

Žal mednarodne organizacije, brez katerih evakuacije ne 
moremo izpeljati (predvsem Visoki komisariat Združenih 
narodov za begunce in UNPROFOR) menijo/ocenjujejo, da 
razmere v BiH trenutno (še) ne dopuščajo evakuacije večjega 
števila oseb. Za evakuacijo se odločajo le v izjemnih primerih, 
ko na kraju samem ni mogoče zagotoviti nujne zdravniške 
pomoči in je zato ogroženo življenje posameznika (to zdrav- 
stveno stanje pa mora potrditi od OZN pooblaščeni zdravnik). 

Na podlagi dosedanjih kontaktov s pristojnimi mednarodnimi 
organizacijami in posameznimi državami, upoštevaje tudi 
sklep Varnostnega sveta OZN o napotitvi vojaških enot za 
spremljanje konvojev v BiH pričakujemo, da bo evakuacijo 
slovenskih državljanov iz BiH mogoče pripraviti/izvesti v bliž- 
nji prihodnosti, bodisi po kopenski ali zračni poti. 

Po informacijah v Sloveniji živečih svojcev je v BiH okrog 800 
ljudi slovenskega porekla oziroma državljanstva. Večje sku- 
pine Slovencev so v Sarajevu, Cazinski krajini, Zenici, Kaka- 
nju, kjer delujejo odbori Slovencev, s katerimi skušamo vzpo- 
staviti zvezo (občasno kontaktiramo). 

Bo v Luki Koper tudi terminal za pretovarjanje 
živine? 

ŽARE PREGELJ, poslanec v Družbenopolitičnem zboru in 
JANEZ JUG, poslanec v Zboru občin, sta na sejah teh dveh 
zborov 22. julija letos, vprašala pristojne v republiški vladi: 

»Ali obstajajo načrti, da se v Luki Koper izgradi terminal za 
pretovor živine z letno kapaciteto cca 150.000 glav živine?« 

»Ali |e Izdano soglasje za gradnjo terminala za pretovor već 
tisoč glav živine v Luki Koper? Ce je soglasje izdano, kdo je 
tako soglasje izdal, kdo je investitor in kakšna je obremeni- 
tev zaradi takega posega v prostor?« 

Na navedena vprašanja daje Vlada Republike Slovenije 
naslednji odgovor: 

36 poročevalec 



Luka Koper Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora, 
kot pristojni upravni organ za urejanje prostora o takih načr- 
tih doslej ni obvestila. 

Sprejeti planski in prostorski izvedbeni akti, ki so podlaga za 
urbanistično urejanje območja Luke Koper, terminala za pre- 
tovor živine z letno kapaciteto 150.000 glav živine ne oprede- 
ljujejo. 

O takih namerah Luke Koper tudi niso obveščeni občinski 
upravni organi za urejanje prostora, torej Zavod za družbeni 
razvoj občine Koper, ki je po določbi 67. člena zakona o ureja- 
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.: 
18/84, 37/85, 29/86, 26/90) zadolžen za strokovne in organiza- 
cijske naloge v zvezi s pripravo, spremembo ali dopolnitvijo 
prostorskih izvedbenih aktov, ter pripravo lokacijskih doku- 
mentacij, torej dokumentov, ki so podlaga za izdajo lokacij- 
skih dovoljenj za gradnjo objektov in naprav ali drugih pose- 
9ov v prostor. 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor v 51. 
členu določa, da si morajo investitorji za graditev objektov in 
naprav ter drugih posegov v prostor pred izdajo gradbenega 
dovoljenja ter samim posegom v prostor, pridobiti lokacijsko 
dovoljenje. Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora 
kot pristojni republiški upravni organ za izdajo lokacijskih 
dovoljenj za objekte in naprave ter druge posege v prostor, 
Pomembne za urejanje prostora v Republiki Sloveniji, med 
katero so skladno z Odlokom o določitvi teh objektov in 
naprav ter drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 28/ 
85), uvrščeni tudi posegi v prostor Luke Koper, ni dobila 
nobene uradne zahteve za izdajo lokacijskega dovoljenja za 
izgradnjo terminala za pretovor živine v Luki Koper, niti ni 
takega dovoljenja izdalo. 

Za terminal za pretovor živine v Luki Koper tore) ni izdano 
dovoljenje pristojnega upravnega organa. ' 

Pač pa je razvojna služba Luke Koper Ministrstvu za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano, Republiški veterinarski upravi 
dne 25. 5. 1992 posredovala idejne zasnove projekta za 
vgradnjo terminala za pretovor živine ter idejno zasnovo 
Projekta za preureditev obstoječih skladišč v Luki Koper za 
začasni pretovor živine s prošnjo, da ji pojasni pogoje, ki bi jih 
korali izpolnjevati objekti in naprave terminala za pretovor 
*'vine glede na predpise o zdravstvenem varstvu živali. 

Republiška veterinarska uprava je z dopisom z dne 1. 7. 1992 
Luki Koper posredovala mnenje k predlogu projekta, kar pa 
nima statusa soglasja v upravnem postopku za izdajo lokacij- 
skega dovoljenja. 

dokumentacije, ki jo je Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano posredovala Razvojna služba Luke Koper je 
razvidno, da obstajajo idejne zasnove za izgradnjo terminala 
2a pretovor živine v Luki Koper in sicer: 

idejna zasnova projekta za izgradnjo terminala za živino na 
Pomolu II v Luki Koper z oceno komercialne službe Luke 
p°Per o možnostih letnega prometa govedi in ovac ekviva- 
l0ntno 50.000 glav mlade pitane govedi ter 

~ 'dejna zasnova ureditve obstoječega skladišča 25 ob 
bazenu I za začasni pretovor živine z oceno komercialne 
službe Luke Koper a možnostih letnega pretovora goveda in 
ovac ekvivalentno 20.000 glav mlade pitane govedi. 

obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- v"° Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Vprašanja o nekdanjih »zveznih« funkcionarjih 

IVAN TOMŠE, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
seji tega zbora, 29. 7.1992, prosil pristojne, da mu odgovo- 
rijo na naslednja vprašanja: 

1. Ali je na plačilnem seznamu države Slovenije še kakšen 
»zvezni« funkcionar? Če je, prosim, da navedete za kate- 
rega funkcionarja gre, koliki so njegovi prejemki in do kdaj 
bo te prejemke še dobival? 

2. Ali bivši »zvezni« funkcionarji uživajo v državi Sloveniji 
določene bonitete? Če da, potem prosim, da navedete za 
kakšne bonitete gre ter kdo jih uživa? 
Če je bivši funkcionar zaposlen v organih države Slovenije 
in še uživa določene bonitete, potem prosim, da navedete 
za katere bonitete gre In kdo jih uživa? (Kot primer: je 
poslanec Skupščine Rep. Slovenije in je zadržal pisarno kot 
bivši »zvezni« funkcionar v prostorih skupščine Rep. Slove- 
nije, ter podobni primeri). 

3. Kdaj je vlada Republike Slovenije sprejela odlok o »zaš- 
čiti« bivših »zveznih« funkcionarjev in jim namenila bistveno 
boljše pokojnine in druge prejemke, kot jih dobivajo delavci, 
ki so se upokojili v drugih republikah in prejemajo danes 
izplačila v Sloveniji? 
V katerem zakonu je vlada našla možnost za sprejem takšne 
rešitve? 

Vlada Republike Slovenije daje naslednje pojasnilo: 
V Republiki Sloveniji na plačilnem seznamu države ni več 
oseb, ki so bile zaposlene v organih federacije ter kot »bivši 
zvezni« funkcionarji ne uživajo posebnih bonitet delavci, ki so 
bili zaposleni v organih federacije in so zaposleni v organih 
države Republike Slovenije. 
Vlada Republike Slovenije tudi ni sprejela nikakršnega odloka 
o zaščiti »bivših« zveznih funkcionarjev in jim s tem zagoto- 
vila bistveno boljše pokojnine in druge prejemke. 

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

Kdaj bomo pričeli kovati nove kovance? 

ZVONE ŽAGAR, poslanec Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine Republike Slovenije je na 44. seji Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine Republike Slovenije postavil 
naslednje poslansko vprašanje: 

»Zakaj Ministrstvo še nI pričelo s kovanjem novih kovancev, 
kljub temu, da |e za to pristojno in da so vsi fundamenti, 
vključno z likovnimi predlogami, znani že leto dni.« 

Na vprašanje poslanca Zvoneta Žagarja odgovarjamo na- 
slednje: 

Izdajanje kovancev se ureja z Zakonom o Banki Slovenije. 
Drugi odstavek 69. člena navedenega zakona določa, da 
kovance izdaja Republika Slovenija. 

Z odločitvijo Skupščine Republike Slovenije o uvedbi last- 
nega denarja sta bila sprejeta Zakon o denarni enoti in Zakon 
o uporabi denarne enote Republike Slovenije ter opravljena 
zamenjava dinarjev v tolarje. 

Vlada Republike Slovenije je takoj po denarni osamosvojitvi 
pričela v sodelovanju z Banko Slovenije z aktivnostmi za 
izdajo pravega slovenskega denarja. Tako so bile istočasno 
z izbiro likovnih rešitev za bankovce izbrane tudi likovne 
rešitve za kovance. » 
Ob tem poudarjamo, da kovancev ni bilo možno kovati pred 
odločitvijo pristojnih organov o menjalnem razmerju, saj je 
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menjalno razmerje Distven element, ki opredeljuje razmerje 
med materialnimi stroški kovanja denarja ter nominalno vred- 
nostjo kovancev. Zato so se aktivnosti Ministrstva za finance 
in Banke Slovenije v letu 1991 in 1992 omejile na izbor 
kovnice. 

Opravljeni so bili razgovori s podjetji - kandidati za kovnico 
denarja v Republiki Sloveniji. Pri pregledu ponudb - elabora- 
tov teh podjetij je bilo ocenjeno, da je primerneje prvo emisijo 
kovancev Republike Slovenije kovati v tujini. Zbrano je bilo 
več ponudb tujih kovnic, od katerih sta bili v ožji izbor izbrani 
dve kovnici. Ob razgovorih, ogledu tehnične usposobljenosti 
teh dveh kovnic s strani predstavnikov Ministrstva za finance 
in Banke Slovenije ter preverbi drugih pogojev za kovanje in 
transport kovancev, je Vlada Republike SLovenije izbrala eno 
izmed tujih kovnic za kovanje prve emisije kovancev Repu- 
blike Slovenije. Ob tem je Vlada Republike Slovenije tudi 
pooblastila Banko Slovenije, da v njenem imenu in za njen 
račun opravlja vse tehnične storitve v zvezi z izdajo prve 
emisije kovancev Republike Slovenije. 

Vse ponudbe in razgovori s tujimi kovnicami so bile oprav- 
ljene na podlagi predvidenega menjalnega razmerja 1:1. Mne- 
nje predstavnikov Banke SLovenije in Vlade o predvidenem 
menjalnem razmerju 1:1 je bilo podprto tudi na seji Odbora 
Skupščine Republike Slovenije za kreditno-monetarni sistem 
in politiko dne 15.9.1992. Ob menjalnem razmerju 1:1 dajanja 
kovancev v obtok ni nujno potrebno opraviti hkrati z dajanjem 
bankovcev, pač pa se lahko dajejo v obtok postopoma po 
različnih apoenih. 

V kratkem bo podpisana pogodba z izbrano kovnico in kova- 
nje slovenskih kovancev se bo lahko pričelo po poteku roka, 
ki je potreben za tehnično pripravo tega kovanja. 

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

So postopki uveljavljanja statusa upravičenca do 
akontacij vojaške pokojnine vedno pravilni? 

MARIJA MARKEŠ, STANKO BUSER In MIHAELA LOGAR, 
poslanci v družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije so dne 17- 6.1992 na nadaljevanju 39. seje zbora 
postavili pisno poslansko vprašanje v zvezi s postopkom 
uveljavljanja statusa upravičenca do akontacij vojaške 
pokojnine. Opozarjajo, da dosedanja praksa, ko negativne 
odločbe Zavoda pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
Slovenije zaradi neizpolnjevanja pogojev Iz drugega 
odstavka 2. člena odloka o izplačevanju akontacij vojaških 
pokojnin (sodelovanje v agresiji na Republiko Slovenijo) 
niso obrazložene, nI ustrezna, saj onemogoča ustrezno 
pravno varstvo tem osebam. Neustrezno je po njihovem 
mnenju tudi stališče Ministrstva za obrambo, da bo prosilec 
podatke o tem, česa se bremeni, izvedel v morebitnem 

postopku sodnega varstva pravic, saj bi s temi podatki . 
moral biti seznanjen že ob izdaji prvostopne odločbe, tako ? 
da b i temu ustrezno lahko pripravil svojo obrambo. 

/ 
V zvezi s tem vprašanjem Vlada Republike Slovenije ugotavlja 
naslednje: 

Prevzem izplačevanja akontacij vojaških pokojnin ureja odlok 
o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. I. RS, št. 4/92). 
Odlok določa tako pogoje, ki jih mora izpolnjevati prosilec za 
pridobitev statusa upravičenca, kot tudi postopek za uveljav- 
ljanje te pravice. 

O pridobitvi statusa upravičenca do izplačevanja akontacij 
vojaške pokojnine odloča Zavod pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja Slovenije, ki tudi odmeri višino pokojnine, 
Ministrstvo za obrambo pa v tem postopku sodeluje kot 
organ, ki ugotavlja oziroma daje mnenje o posameznih dej- 
stvih - po odloku (6. člen). 

Med pogoji, ki jih mora prosilec izpolnjevati za pridobitev 
statusa upravičenca, je tudi njegovo ravnanje med agresijo na 
Republiko Slovenijo. Skladno z drugim odstavkom 2. člena 
omenjenega odloka namreč statusa upravičenca ne more 
pridobiti oseba, ki sicer izpolnjuje druge pogoje po odloku, je 
pa kot pripadnik JA sodelovala v agresiji na Republiko Slove- 
nijo. 

Ministrstvo za obrambo je do sedaj na podlagi omenjenega 
drugega odstavka 2. člena odloka Zavodu pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja Slovenije poslalo 21 mnenj, v kate- 
rih je menilo, da prosilci ne izpolnjujejo predmetnega pogoja 
za pridobitev statusa upravičenca. Ta mnenja glede na 
skupno sprejete sklepe takoj po uveljavitvi odloka o izplače- 
vanju akontacij vojaških pokojnin dejansko niso bila obrazlo- 
žena. Ocenjeno je bilo namreč, da Zavodu pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja Slovenije svojih sklepov oziroma 
določb v tem smislu ni treba obrazlagati, temveč da bi se ti 
podatki preverjali šele v morebitnem sodnem postopku. 

Na podlagi kasnejših mnenj Sveta za varstvo svoboščin in 
človekovih pravic in tudi Komisije za vloge in pritožbe Skupš- 
čine Republike Slovenije in drugih pristojnih organov, je bilo 
ocenjeno, da takšna praksa ni ustrezna, saj onemogoča posa- 
mezniku učinkovito pravno varstvo. Ministrstvo za obrambo 
bo zato v prihodnje v skladu z dogovorjenim vsa svoja more- 
bitna negativna mnenja po drugem odstavku 2. člena odloka 
o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin temeljito obrazlo- 
žila. Za omenjenih že poslanih 21. negativnih mnenj pa je bilo 
dogovorjeno, da bo Ministrstvo za obrambo na zahtevo 
Zavoda pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije 
oziroma Sodišča združenega dela pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja Slovenije, odvisno pač od tega, v kakšni 
fazi je posamezna zadeva, nemudoma poslalo tudi obrazloži- 
tve negativnih mnenj. 

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

I 
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POSLANSKE POBUDE L 
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DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

mnenje in ODGOVOR 
Odbora za delo, zaposlovanje in socialno politiko 
j©r Vlade Republike Slovenije na pobudo Andreja . 
™agajne, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
» zvezi z usklajevanjem denarnih nadomestil za 
brezposelne 

del0, zaP°slovanje in socialno politiko na ravni 
bilo i RePublike Slovenije je v nadaljevanju 38. seje, ki je 
me<sfi obravnaval problematiko usklajevanja nado- 
nncii za brezposelne, na katero je opozoril v svoji pobudi 
s Qt Jr*xC Magajna. Odbor je bil na seji seznanjen laiisčem Ministrsva za delo o navedeni pobudi. 

nnkfj"13 je P°slanec Andrej Magajna obrazložil svojo 
za sPremembo 24. člena zakona o zaposlovanju in 

tnui?rovan'V za Primer brezposelnosti, s katero naj bi se zago- 
Dla^nSSIH»° uskalievanje nadomestil z rastjo povprečnih 
na1vi4HmPn=Han)e °.1

up
>
ravlčenosti razpona med najnižjimi in 

t i razpravi je bilo ugotovljeno, da znaša P vprečni znesek nadomestila za brezposelnost v prvih sed- 
m h mesecih tega leta 10.700.00 SIT. Nadomestila se usklaju- 
','°2 naJmanj dvomesečno zamudo, poračuna zakon ne pred- 
X9' za'° v posameznih obdobjih zaostajajo za ravnijo Povprečnih plač tudi za 20 do 30 odstotkov. 

Odbor je menil, da je treba tudi pri usklajevanjih nadomestil 
a brezposelnost uveljaviti sprotnejše usklajevanje, in sicer na 

enak način, kot je v zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju predviden za usklajevanje pokojnih. Ni pa podprl 
Predloga za zmanjšanje razpona med najnižjim in najvišjim 
zneskom nadomestila. 

AnH°VOr'eno 'e bil0, na' Predlagatelj pobude - poslanec 
nr hi8' ^a9ajna do prihodnje seje odbora pripravi besedilo predloga za spremembo navedene določbe zakona in jo pred- 
l0*> odboru. 

Vlada Republike Slovenije pa je odgovorila: 

Andrej Magajna, poslanec Družbenopolitičnega zbora Skupš- 
1P® Republike Slovenije, je podal na 44. seji zbora, dne 10. 9. 
za h P'sno Pobudo, da se usklajujejo denarna nadomestila a brezposelne z osebnimi dohodki že pri manjših odstopa- 
ti! oziroma rasti povprečnih osebnih dohodkov vseh zapo- enih v Republiki Sloveniji ter, da se dopolni 24. člen zakona, 

nart zavezal vlado k sprotnemu revaloriziranju denarnih aomestil. Istočasno tudi postavlja vprašanje o upravičeno- 
" višine razpona med najvišjim in najnižjim denarnim nado- 

"lestiiom. 

sledečFtepUb'ike S,oveni'e 'e P°budo proučila ter odgovarja 

stwnn 0 zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
dan ' 'n 12/92) v 24. členu določa usklajevanje 
doh Tega nac|omestila z gibanjem povprečnih osebnih 
zak0 .ov vse^ zaposlenih v Republiki Sloveniji, vendar 
nan 'zrecno ne določa mesečnega usklajevanja denarnih 
?ai ornestil, o uskladitvi odloča Upravni odbor Republiškega 

°da za zaposlovanje. 

Za'Jf™ ie potrebno upoštevati, da Zavod Republike Slovenije 
kih D 'k° ?bjavlja podatke o povprečnih osebenih dohod- v Republiki Sloveniji s skoraj dvomesečnim zamikom. 

Vlada tudi meni, da bi mesečno usklajevanje v določeni meri 
vplivalo tudi nestimulativno na iskalce zaposlitve, saj se že 
sedaj v določenih okoljih zaradi poslabševanja ekonomskega 
položaja podjetij dogaja, da so že sedanja nadomestila višja, 
kot pa plače zaposlenih delavcev. 

Zakon v 21. členu določa, da denarno nadomestilo ne sme biti 
višje od 80% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu in 
ne višje od petkratnika tako zmanjšanega zajamčenega oseb- 
nega dohodka, torej spodnji in zgornji limit za višino denar- 
nega nadomestila za primer brezposelnosti. Osnova za 
odmero denarnega nadomestila je povprečni mesečni osebni 
dohodek, ki ga je zavarovanec prejel za zadnje tri mesece 
pred prenehanjem delovnega razmerja. Denarno nadomestilo 
zavarovanca znaša prve tri mesece prejemanja 70%, v nasled- 
njih mesecih pa 60% od osnove, čas prejemanja pa je odvisen 
od časa, za katerega je bil zavarovanbec zavarovan za primer 
brezposelnosti, ki pa temelji na obveznem zavarovanju in 
osebnem dohodku, ki ga je zavarovanec v tem obdobju do- 
segel. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije le odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za delo. 

ODGOVOR 
Ministrstva za promet in zveze na pobudo dr. 
Jožeta Magdiča, poslanca v Družbenopolitičnem 
zboru, za dražje železniške vozovnice za kadilce 

Poslanec v Družbenopolitičnem zboru Skupščine Republike 
Slovenije iz poslanskega kluba SKD, dr. Jože Magdič je pred- 
lagal poslansko pobudo za dražje vozovnice za kadilce. Podal 
jo je ustno in pisno na 41. seji zbora, dne 16. 7.1992, in sicer: 

»Če imaš kot nekadilec smolo, da moraš sedeti v vagonu 
kadilcev je prava nevšečnost pasivno kajenje, druga pa poto- 
vanje v prostoru, ki je poškodovan od cigaretnega ognja. 
Kajenje dela torej vidno materialno škodo. 

Predlagam, da so železniške vozovnice za kadilce dražje, saj 
je prostore kadilcev potrebno pogosteje renovirati.« 

Ministrstvo za promet in zveze mu je odgovorilo: 

V prizadevanjih za čisto in zdravo okolje ima železnica vseka- 
kor številne prednosti, ki pa niso dovolj upoštevane in izrab- 
ljene in prav tako ima ločene prostore za kadilce in nekadilce. 
Strinjamo se, da sodi omejevanje kajenja v vlakih med 
pomembne dejavnike ekološko čistih prevozov. 

Slovenske železnice nenehno zmanjšujejo število oddelkov za 
kadilce, ob vsakršnih kršitvah reda v vlakih pa ustrezno ukre- 
pajo. Do leta 1986 je bila v motornih vlakih nekadilcem name- 
njena le tretjina sedežev. Tedaj pa je bilo to razmerje izena- 
čeno in nekadilcem namenjena polovica vseh sedežev. 
Leta 1983 so Slovenske železnice med potniki izvedle anketo, 
ki je pokazala, da naj bi bilo sedežev za nakedilce še več. 
V elektromotornih vlakih je tako sedaj namenjeno nekadilcem 
dve tretjini vseh sedežev, v dizelmotornih vlakih pa zaradi 
konstrukcije vlaka polovica sedežev. Tudi v nadalje namera- 
vajo Slovenske železnice povečevati število sedežev za neka- 
dilce, prav tako pa tudi ocenjujejo možnosti, da bi na nekate- 
rih vlakih v lokalnem prometu kajenje v celoti prepovedali. 
Verjetno pa bo potrebno, zaradi številnih predlogov potnikov, 
razmišljati o uvedbi vagonov za nekadilce na mednarodnih 
vlakih. 

O predlogu, da bi uvedle Slovenske železnice različne cene za 
kadilce in nekadilce, pa nismo razmišljali. Res je, da kadilci 
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povzročajo več stroškov pri čiščenju in vzdrževanju vagonov, 
vendar menimo, da je potrebno tudi zanje zagotoviti enake 
možnosti prevoza. Prav tako se tudi železniške uprave drugih 
evropskih držav ne odločajo za različne cene vozovnic za 
kadilce in nekadilce. 

ODGOVOR 
Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno var- 
stvo na pobudo dr. Huberta Požarnika, poslanca 
v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi z zahtevo 
krajanov Jakobskega dola za zamenjavo zdrav- 
nice dr. Ksenije Bunc-Tušek v Jakobskem dolu 

Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo je prejelo 
poslansko pobudo dr. Huberta Požarnika v zvezi z zahtevo 
krajanov Jakobskega dola za zamenjavo zdravnice dr. Ksenije 
Tušek-Bunc v Jakobskem dolu. 

Na podlagi pismene pobude o domnevni kršitvi delovne 
obveznosti dr. Ksenije Tušek-Bunc, je glavni direktor zavoda 
prim. dr. Anton Židanik, dne 15. 5. 1992, podal zahtevo za 
uvedbo disciplinskega postopka proti omenjeni zdravnici 
z opisom domnevne kršitve, češ, da je imela neprimeren 
odnos do pacientovega sina - gospoda Mirka Šameca in ker 
naj bi bila odklonila nuđenje medicinske pomoči 93 let sta- 
remu pacientu (g. Šamecu) 
Dne 22. 6. 1992 je bila glavna obravnava zoper omenjeno 
zdravnico. Senat je na podlagi celotnega dokaznega gradiva 
in njenega zagovora na sami obravnavi, zdravnico Ksenijo 
Tušek-Bunc oprostil krivde, pri čemer se je opiral na nasled- 
nja dejstva. Nedvomno je da zdravnica 12.3.1992 ni odklonila 
nuđenja zdravniške pomoči, saj je iz kartoteke pacienta Veko- 
slava Šameca razvidno, da mu je na podlagi izvidov speciali- 
stov predpisala ustrezna zdravila. Prejem receptov je potrdil 
tudi njegov sin Mirko Šamec v izjavi, ki jo je podal v predhod- 
nem postopku v pravni službi zavoda. Senatu se je porajal 
tudi dvom o izjavi Mirka Šameca, da naj bi njegov oče ležal 
doma bolan s temperaturo, zdravnica pa naj bi odklonila 
obisk na domu. Nedvomno je, da bi bilo v takšnem primeru za 
pričakovati, da bodo svojci, v kolikor je nujna zadeva in 
v kolikor je zdravnica odklonila pomoč, naročili dežurnega 
zdravnika, kar pa tudi niso storili. V zvezi z domnevnim nepri- 
mernim zdravničnim odnosom do g. Mirka Šameca je senat iz 
zbranega dokaznega gradiva in pričevanj prišel do zaključka, 
da očitki niso upravičeni, saj so si predvsem ključni izjavi prič 
- medicinske sestre Gizele Stepančič in priče Franca Troj- 
nerja, nasprotujoči, pa tudi g. Trojner je svojo izjavo, ki jo je 
podal v predhodnem postopku, nekoliko spremenil, kot jo je 
podal 4. 4. 1992. 

Zaradi tega je senat menil, da zdravnici Kseniji Tušek-Bunc ni 
možno dokazati krivde, zaradi tega se je krivde tudi oprosti. 

V zvezi z njeno pobudo je prenehal veljati prejšnji odlok 
o določitvi vrednosti točke za izračun odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda 
(Uradni list RS, št. 9/90) in je bila ta odškodina s sedaj 
veljavnim odlokom za slabša kmetijska zemljišča in gozdove 
znižana. 

Odškodina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zem- 
ljišč in gozda je ekonomski ukrep, ki naj bi varoval kmetijska 
zemljišča in gozdove pred pozidavo in drugimi nekmetijskimi 
oziroma negozdarskimi rabami ter usmerjal gradnje na slabša 
kmetijske zemljišča oziroma gozdove. To je jasno razvidno iz 
zakona o kmetijskih zemljiščih, ki določa različno število točk 
za različne katastrske kulture in razrede ter katastrske okraje. 
Prav tako je jasno razvidno iz veljavnega odloka o vrednosti 
točke, ki je tudi različna glede na kakovost kmetijskega zem- 
ljišča oziroma gozda. 

V 14. členu zakona o kmetijskih zemljiščih so določeni 
objekti, katerih gradnja se ne šteje za spremembo namemb- 
nosti (objekti za rejo govedi, konj, prašičev in drobnice s pri- ■, 
padajočimi objekti, gradnja gozdnih prometnic in dovoznih 
poti do gorskih in hribovitih predelov ter gradnja rastlinjakov), 
in objekti, ki so oproščeni plačila odškodnine zaradi spre- 
membne namembnosti (objekti za namene vojske in pro- 
grama splošnega ljudskega odpora, objekti zaradi varstva 
pred poplavami, objekti za urejanje vodnega režima z name- 
nom, da se zagotovi varstvo pred škodljivim delovanjem voda 
in erozije, varstvo vodnih količin in zalog ter varstvo kakovosti 
vode, objekti zaradi vzdrževanja naravnih vodotokov, (vodno- 
gospdarskih objektov in naprav v splošni rabi). Med temi 
objekti niso zidanice, prav tako ni posebnih oprostitev 
v demografsko ogroženih krajih, razen za gradnjo gozdnih 
prometnic in dovoznih poti do gorskih in hribovitih predelov, 
ki pa so praviloma na demografsko ogroženih območjih. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja 
nov zakon o kmetijskih zemljiščih in ob tem proučuje tudi' 
možnosti za varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov pred dru- 
gimi rabami, vključno z ukrepi, ki naj bi to preprečili. Proučuje 
se tudi odškodina zaradi spremembe namembnosti kmetij- 
skih zemljišč in gozda. Rešitve, ki bodo predlagane v novem 
zakonu o kmetijskih zemljiščih, bodo predmet širokih stro- 
kovnih razprav in seveda obravnave in sprejemanja v Skupš- 
čini oziroma Državnem zboru. 

Na ta način bo ustrezno proučena in v okviru možnosti tudi 
upoštevana pobuda gospe Pozsonec. 

MNENJE 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o pobudi Marie Pozsonec, poslanke v Družbeno- 
političnem zboru, v zvezi z odškodnino zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in 
gozda. 

Ga. Maria Pozsonec, poslanka v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine Republike Slovenije, je dala že več pobud v zvezi 
z odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč in gozda, ki jo urejata zakon o kmetijskih zemljišč 
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81, 1/86 in Uradni list RS, št. 9/90 
in 5/91) ter na njegovi podlagi izdan odlok o določitvi vredno- 
sti točke za izračun odškodnine zaradi spremembe namemb- 
nosti kmetijskih zemljišč in gozda (Uradni list RS, št. 7/91-1). 

Izdaja Skupščina Republike Slovenije - V.d- odgovornega urednika; Tanja Hrovatin-Radobuljac - Naslov uredništva: Skupščina Republike Slovenije. Ljubljana. Šubičeva 4. 
telefon (061) 161-222 - Tisk: OP Delo - Tisk časopisov in revij p o.. Dunajska 5, Ljubljana - Cena Izvoda 70 tolarjev (brez poStnine) - Letna naročnina kot akontacija se 
obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Skupščina Republike Slovenije. Ljubljana. 50100-845-50204- Naročninske zadeve: telefon (061) 161-222 (215). Številka faksa: (061) 
158-173. 
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