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Predlog zakona o AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO PODJETIJ - ESA 677
Vlada Republike Slovenije je na 31. seji 3/11-1992 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO PODJETIJ,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov-

nika Izvršnega sveta'Skupščine Republike Slovenije, ki ga
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles
sodelovala:
- dr. Davorin KRAČUN, član Vlade Republike Slovenije in
minister za planiranje,
- mag. Anton ROP, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Zavodu Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Predlog zakona o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo podjetij bosta obravnavali Komisija za
preobrazbo družbene in zadružne lastnine kot matično
delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija.
»
Za obravnavo predloga zakona o Agenciji Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo podjetij so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela.

PREDLOG ZAKONA o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo podjetij
'
1.člen
Ta zakon ureja položaj, pristojnosti, pravice in obveznosti
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo podjetij (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
2. člen
(1) Agencija je pravna oseba.
(2) Agencija je javni zavod.
(3) Ime zavoda je:
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo podjetij
(4) Sedež zavoda je v Ljubljani.
3. člen
(1) Dejavnost Agencije je opravljanje strokovnih in drugih
nalog v zvezi s privatizacijo in lastninskim preoblikovanjem
podjetij z družbenim kapitalom po zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij in naloge povezane s prestrukturiranjem podjetij in bank za potrebe vlade Republike Slovenije
v skadu z njenim programom.
(2) Agencija opravlja tudi svetovalne, predstavitvene izobraževalne in druge strokovne storitve v skladu z zakonom.
4. člen
Pri opravljanju dejavnosti ima Agencija javna pooblastila za
izdajanje listin po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.
5. člen
(1) Agencija v okviru dejavnosti za potrebe Vlade Republike
Slovenije:
- organizira in pripravlja analize ekonomskega položaja
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podjetij, njihovega premoženja in uspešnosti poslovanja oziroma organizira pripravo takih analiz;
- predlaga sanacijske aktivnosti v zvezi s finančnim prestrukturiranjem podjetij;
- presoja in sprejema programe za finančno prestrukturiranje podjetij;
- sodeluje z Agencijo za sanacijo bank Republike Slovenije
v procesih sanacije bank;
- vodi evidence in statistike s svojega delovnega področja;
- opravlja druge posle v zvezi s prestrukturiranjem podjetij in
bank za potrebe Vlade Republike Slovenije v skladu z njenim
program.
(2) Agencija v okviru dejavnosti v zvezi s privatizacijo in
lastninskim preoblikovanjem podjetij:
- organizira, izvaja, pospešuje in spremlja privatizacijo
v Republiki Sloveniji v skladu s predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij;
- daje pooblastila (licence) ocenjevalcem vrednosti podjetij,
določa standarde in načela za ocenjevanje vrednosti podjetij
in opravlja revizijo ocen vrednosti podjetij v skladu z zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetij in tem zakonom;
- daje navodila za izvajanje zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij;
- organizira in pospešuje Izobraževanje oziroma strokovno
izpopolnjevanje na področju privatizacije;
- svetuje podjetjem pri privatizaciji in lastninskem preoblikovanju v konkretnih primerih;
- opravlja druge posle v skladu z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij in drugimi predpisi.
S. člen
Pri opravljanju svojih dejavnosti Agencija sodeluje z domačimi, tujimi in mednarodnimi strokovnjaki in organizacijami.
7. člen
Vlada Republike Slovenije daje soglasje:
-k statutu;
poročevalec

- k zaključnemu računu Agencije s poročilom o delu Agencije;
- k finančnemu načrtu za delovanje Agencije s programom
dela Agencije;
- k imenovanju direktorja.
8. člen
(1) Organ upravljanja Agencije je svet Agencije, ki ima predsednika in šest članov.
(2) Predsednika in člane sveta imenuje in razrešuje Vlada
Republike Slovenije iz vrst priznanih strokovnjakov.
9. člen
(1) Svet Agencije:
- sprejema zaključni račun Agencije s poročilom o delu
Agencije;
- sprejema finančni načrt za delovanje Agencije s programom dela Agencije;
- odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki in o načinu kritja eventualnega primanjkljaja sredstev za delo Agencije;
- sprejema statut in druge akte Agencije:
- ustanavlja komisije Agencije:
- pooblašča direktorja, komisije in delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi za opravljanje določenih nalog;
- opravlja druge zadeve v skladu s statutom.

soglasju Vlade Republike Slovenije.
(2) S statutom se podrobneje določijo:
- ime in sedež Agencije;
- organizacija in način poslovanja Agencije;
- organi Agencije in njihove pravice, obveznosti in pristojnosti;
- pooblastila za zastopanje in predstavljanje Agencije;
- mandat članov sveta in drugih organov Agencije;
- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem
Agencije.
14. člen
(1) Agencija pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti na
podlagi finančnega načrta;
- iz sredstev republiškega proračuna.
- iz dotacij domačih in tujih organizacij.
- s plačili za storitve po prvi alinei prvega odstavka in po
drugi, četrti, peti in šesti alinei drugega odstavka 5. člena tega
zakona.

(2) Svet Agecije lahko zahteva revizijo poslovanja Agencije, ki
jo opravi tuja ali domača organizacija, pooblaščena za revizijo
poslovanja.

(2) Agencija zaračunava podjetjem na podlagi sklepa sveta
dejanske stroške, ki nastajajo pri opravljanju njenih dejavnosti iz druge alinee prvega odstavka ter prve alinee drugega
odstavka 5. člena tega zakona.

10. člen

15. člen

(1) Agencija ima nadzorni odbor, ki šteje 5 članov in jifi
imenuje Skupščina Republike Slovenije.

(1) Agencija Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij, ki je
bila ustanovljena z zakonom o Agenciji Republike Slovenije
za pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij (Uradni list RS, št. 14/90), nadaljuje delo
kot Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo podjetij po tem zakonu.

(2) Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančno poslovanje Agencije. Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča
o delovanju Agencije Skupščini Republike Slovenije.
11. člen
Agencijo vodi in zastopa direktor, ki ga imenuje in razrešuje
svet Agencije v soglasju z vlado Republike Slovenije.
12. člen
(1) Za opravljanje strokovnih nalog ima Agencija komisije.
(2) Svet Agencije ustanovi komisijo in določi sestavo, naloge
in čas trajanja delovanja komisij.
13. člen
(1) Agencija ima statut, ki ga sprejema svet Agencije ob

(2) Agencija uskladi svoje akte s tem zakonom v 60 dneh po
uveljavitvi tega zakona.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o Agenciji Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja
gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij (Uradni list RS,
št. 14/90).
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
spremembe redakcijske narave, ki ne pomenijo vsebinskih
sprememb, zato niso posebej obrazložene.
Skupščina Republike Slovenije je oktobra 1992 obravnavala
II. Rešitve, ki odstopajo od rešitev v osnutku zakona
in sprejela Predlog za izdajo zakona o Agenciji Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo podjetij. PredlaDodan je nov 10. člen, ki določa, da ima Agencija nadzorni
gatelju je naložila, da naj ob upoštevanju razprave na zborih
odbor, ki šteje 5 članov in jih imenuje Skupščina Republike
Skupščine Republike Slovenije in njenih delovnih teles priSlovenije. Njegova dolžnost je nadzorovati zakonitost dela in
pravi Predlog zakona. Predlagatelj je proučil vse pripombe in
finančno poslovanje Agencije. Najmanj enkrat letno poroča
jih upošteval pri pripravi predloga zakona.
Skupščini Republike Slovenije o delovanju Agencije.
I. Uvod

Predlog zakona vsebuje spremembe in dopolnitve določb, ki
so potrebne zaradi jasnosti in medsebojne usklajenosti ter
poročevalec

III. Za izvedbo zakona ne bodo potrebna dodatna finančna
sredstva.
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Predlog zakona o SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
- ESA 143
Vlada Republike Slovenije je na 31. seji 3/11-1992 dojočila .
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov-

nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles
sodelovala:
- dr. Davorin KRAČUN, član Vlade Republike Slovenije in
minister za planiranje,
- mag. Anton ROP, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Zavodu Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za razvoj bosta
obravnavali Komisija za preobrazbo družbene in zadružne
lastnine kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna
komisija.
Za obravnavo predloga zakona o Skladu Republike Slovenije
za razvoj so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in
Zbor združenega dela.

PREDLOG ZAKONA o Skladu Republike Slovenije za razvoj
1-člen
Ta zakon določa naloge, pristojnosti, pravice in obveznosti
Sklada Republike Slovenije za razvoj (v nadaljnjem besedilu:
Sklad).
2. člen
(1) Sklad je pravna oseba.
(2) Sklad je delniška družba.
(3) Firma Sklada je:
Sklad Republike Slovenije z razvoj, d.d.
(4) Sedež Sklada je v Ljubljani
3. člen
Sklad opravlja naslednje dejavnosti:
- upravljanje in razpolaganje z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij in v postopkih prestrukturiranja podjetij in
bank;
- drugo dejavnosti v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, zakonom o denacionalizaciji in z drugimi
predpisi.
4. člen
(1) Osnovi kapital Sklada znaša 1.000,000.000 tolarjev in je
razdeljen na delnice.

domačimi in tujimi finančnimi institucijami.
(2) Sklad lahko s pogodbo poveri upravljanje z delom svojih
naložb domači ali tuji pravni osebi.
(3) Nadzro nad poslovanjem Sklada opravljanja organizacija,
pooblaščena za opravljanje ekonomsko finančne revizije.
6. člen
Organi Sklada so skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor
in direktor.
7. člen
Skupščina:
- sprejema statut;
- sprejama finančni načrt Sklada;
- sprejema zaključni račun Sklada s poročilom o delu;
- imenuje in razrešuje upravni odbor Sklada;
- ima druge pravice in obveznosti v skladu s statutom
sklada.
8. člen
(1) Upravni odbor ima predsednika in šest članov, ki jih
imenuje skupščina Sklada iz vrst priznanih strokovnjakov.
9. člen

(2) Delnice so navadne in dajejo lastniku glasovalno pravico,
pravico do dividende ter pravico do preostanka vrednosti
premoženja Sklada v primeru njegoye likvidacije. Vrsto, število in nominalno vrednost delnic, rok in način njihove izročitve ter druge pogoje v zvezi z izdajo delnic določi status.
(3) Republika Slovenija kot edini ustanovitelj Sklada pridobi
vse delnice prve emisije Sklada.

(1) Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje 5 članov in jih imenuje
Skupščina Republike Slovenije.
(2) Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančno poslovanje Sklada. Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča
o delovanju Sklada Skupščini Republike Slovenije.

5. člen

Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor, ki ga
imenuje in razrešuje upravni odbor Sklada. Soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja daje Vlada Republike Slovenije.

(1) Sklad lahko pri izvrševanju svojih nalog sodeluje z drugimi
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10. člen

poročevalec

11. člen
(1) Sklad ima statut, Ki ga sprejme skupščina Sklada.
(2) S statutom se podrobneje določijo:
- področje delovanja Sklada;
- organizacija in način poslovanja sklada;
- pravice, obveznosti in pristojnosti organov Sklada;
- pooblastila za zastopanje in predstavljanje Sklada;
- mandat članov upravnega odbora in direktorja;
- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem
Sklada.

(3) Republika Slovenija vplača osnovni kapital sklada tako, da
zamenja svojo trajno vlogo v dosedanjem Skladu za delnice
v Skladu po tem zakonu v razmerju nominalnih vrednosti.
(4) Preostanek trajne vloge nad vrednostjo ustanovnega kapitala se razporedi v rezerve Sklada.
(5) Dokler je Republika Slovenija delničar Sklada, vlogo
skupščine Sklada opravlja Vlada Republike Slovenije.
(6) Do sprejema posebnega zakona o uporabi sredstev iz
privatizacije Sklad investira najmanj 30% likvidnih sredstev
v obveznice Republike Slovenije.

12. člen
13. člen

(1) Sklad Republike Slovenije za razvoj, ki je bil ustanovljen
v skladu z zakonom o Skladu Republike Slovenije za razvoj
(Uradni list RS, št. 14/90), nadaljuje delo kot Sklad Republike
Slovenije za razvoj po tem zakonu.

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon
o Skladu Republike Slovenije za razvoj (Uradni list RS, št. 14/
90).

(2)Sklad uskladi svoje akte s tem zakonom v 60 dneh po
uveljavitvi tega zakona.

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

OBRAZLOŽITEV
Skupščina Republike Slovenije je oktobra 1992 obravnavala
in sprejela Predlog za izdajo zakona o Skladu Republike
Slovenije za razvoj. Predlagatelju je naložila, da naj ob upoštevanju razprave na zborih Skupščine Republike Slovenije in
njenih delovnih teles pripravi predlog zakona. Predlagatelj je
proučil vse pripombe in jih upošteval pri pripravi predloga
zakona.
Predlog zakona vsebuje spremembe in dopolnitve določb, ki
so potrebne zaradi jasnosti in medsebojne usklajenosti ter
spremembo redakcijske narave, ki ne pomenijo vsebinskih
sprememb, zato niso posebej obrazložene.
II. Rešitve, ki odstopajo od rešitev v osnutku zakona

V drugem odstavku 4. člena je črtano besedilo: -ali skupščina
Sklada s posebnim sklepom«. Predlagana sprememba je
potrebna zaradi jasnosti zakonske določbe, po kateri se s statutom določi vrsta, število in nominalna vrednost delnic, rok
in način njihove izročitve ter druge pogoje v zvezi z izdajo
delnic.
Dodan je nov 9. člen, ki določa, da ima sklad nadzorni odbor,
ki šteje 5 članov in jih imenuje Skupščina Republike Slovenije. Njegova dolžnost je nadzirati zakonitost in finančno
poslovanje Sklada. Najmanj enkrat letno poroča Skupščini
Republike Slovenije o delovanju Sklada.
III. Za izvedbo zakona ne bodo potrebna dodatna finančna
sredstva

Predlog zakona o SLOVENSKEM ODŠKODNINSKEM SKLADU
- ESA 722
Vlada Republike Slovenije je na 31. seji 3/11 -1992 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SLOVENSKEM ODŠKODNINSKEM SKLADU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov-

nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles
sodelovala:
- dr. Davorinn KRAČUN, član Vlade Republike Slovenije
in minister za planiranje,
- mag. Anton ROP, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Zavodu Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Predlog zakona o Slovenskem odškodninskem skladu bosta
obravnavali Komisija za preobrazbo družbene in zadružne
lastnine kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna
komisija.
Za obravnavo predloga zakona o Slovenskem odškodninskem skladu so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin
in Zbor združenega dela.

poročevalec
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PREDLOG ZAKONA o Slovenskem odškodninskem skladu
1. člen
Ta zakon določa ustanovitev pristojnosti, pravice in obveznosti Slovenskega odškodninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. člen
S tem zakonom se ustanovi sklad, ki je finančna organizacija
za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji, zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo
denacionalizacijo premoženja (v nadaljnjem besedilu: upravičenci). Edini ustanovitelj sklada je Republika Slovenija.
3. člen
Sklad je pravna oseba.
Sklad je delniška družba, d.d.
Firma sklada je: Slovenski odškodninski sklad.
Sedež sklada je v Ljubljani.
4. člen
Ustanovitveni kapital sklada znaša 40.000.000 tolarjev in je
razdeljen na delnice.
Ustanovitelj vplača glavnico iz 1. odstavka tega člena do
konstituiranja sklada.
Delnice so navadne in se glasijo na ime Republike Slovenije
ter dajejo imetniku pravico do upravljanja družbe, pravico do
dividende ter pravice do izplačila preostanka vrednosti premoženja sklada v primeru njegove likvidacije. Vprašanja
v zvezi z izdajanjem delnic se uredijo v statutu sklada.
S. člen

dovoljenje ministra, pristojnega za finance, in če mu to dovoljuje likvidnostni položaj.
8. člen
Upravičenec lahko zahteva, da mu sklad namesto obveznic
ponudi ustrezno število delnic posameznega podjetja ali več
podjetij, s katerimi razpolaga Republika Slovenija ali sklad.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora sklad odgovoriti upravičencu ali pa mu dostaviti ustrezno ponudbo v 30 dneh od
prejema zahteve. Če upravičenec ponudbo sprejme, sklene
s skladom o tem pogodbo.
9. člen
Sredstva za kritje obveznosti sklada iz izdanih obveznic se
oblikujejo na podlagi upravljanja in razpolaganja z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi:
a) na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij;
b) iz dela kupnine, pridobljene s prodajo družbenih stanovanjskih hiš in stanovanj, ter celotna kupnina za prodana
podržavljena stanovanja, če bodo ta odplačno prenešena iz
družbene lastnine osebam, ki niso upravičeni po tem zakonu;
c) od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije;
d) iz drugih virov, določenih z zakonom.
10. člen
Del kupnine iz točke b) prejšnjega člena znaša 10% kupnine
za stanovanja prodana na podlagi sanovanjskega zakona in
jih vplačujejo lastniki prejšnjih družbenih stanovanj od kupnine prejete po uveljavitvi tega zakona.
11. člen

Nadzor nad poslovanjem sklada opravlja najmanj enkrat na
leto organizacija, pooblaščena za opravljanje ekonomsko
finančne revizije.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
zagotavlja sredstva iz c) točke 9. člena tega zakona:

6. člen

- v višini 10% priliva sredstev iz naslova kupnin in zakupnin
za kmetijska zemljišča in gozdove, in 10% od njegovih prihodkov od gospodarjenja z državnimi gozdovi v lasti Republike
Slovenije ter

Za izpolnjevanje nalog iz 2. člena tega zakona izdaja sklad
obveznice in druge vrednostne papirje ter upravlja in razpolaga z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi
v skladu z zakonom. Sklad izroča obveznice upravičencem na
podlagi pravnomočne odločbe.
Sklad prične z izvrševanjem odločb iz prejšnjega odstavka
najkasneje v 18 mesecih po uveljavitvi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.
7. člen
Za izplačilo obveznic ob zapadlosti, kakor tudi za redno
izplačevanje obresti, jamči sklad s celotnim premoženjem.
Obveznice so nominirane v nemških markah in izplačljive
v enakih polletnih obrokih v 20 letih, z obrestno mero 6%.
Obveznice se glase na prinosnika in so izplačljive v tolarjih.
Obresti se izplačujejo skupaj z izplačilom obrokov glavnice.
Sklad zagotovi pogoje za kotacijo izdanih obveznic na Borzi
vrednostnih papirjev v Ljubljani.
Sklad ne sme posredovati na borzi vrednostnih papirjev in
odkupovati lastnih obveznic, razen če dobi za to posebno
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- v višini vrednosti kmetijskih zemljišč, za katere bodo
izdane priznanice zamenjane za obveznice Slovenskega
odškodninskega sklada.
12. člen
Zavezanci iz 10. in 1. alinee 11. člena tega zakona vplačujejo
sredstva do 10. v tekočem mesecu za prilive sredstev v preteklem mesecu.
Sredstva za izpolnitev obveznosti iz 2. alinee prejšnjega člena
zagotovi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na podlagi dokumentirane zahteve Slovenskega
odškodninskega sklada v 15 dneh od vložitve zahteve.
13. člen
Pri upravljanju svojih naložb mora Sklad upoštevati kriterije
o naložbah investicijskih družb po predpisih, ki urejajo vzajemne sklade, investicijske družbe in družbe za upravljanje,
razen če zakon določa drugače.
Pri upravljanju naložb je Sklad dolžan zagotoviti ustrezen
poročevalec

donos in likvidnost za izpolnjevanje prevzetih obveznosti za
namene iz 1. odstavka 2. člena tega zakona.
14. člen
Organa upravljanja sklada sta skupščina in upravni odbor.
Skupščina:
- sprejema statut sklada,
- sprejema finančni načrt sklada,
- sprejema zaključni račun sklada,
- imenuje predsednika in člane upravnega odbora,
- daje soglasje k imenovanju direktorja sklada,
- ima druge pravice in obveznosti v skladu s statutom
sklada.
15. člen
Upravni odbor ima predsednika in šest članov, ki jih praviloma iz vrst strokovnjakov imenuje skupščina sklada.
16. člen

- pooblastila za zastopanje,
- mandat članov upravnega odbora in direktorja
- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem
Sklada.
18. člen
Dobiček, ki ga iz poslovanja z vrednostnimi papirji ter z drugimi dejavnostmi ustvari sklad, se obvezno razporedi
v rezerve sklada.
Izgubo pokriva sklad iz ustvarjenih rezerv.
19. člen
Dokler je Republika Slovenija edini delničar sklada, opravlja
vlogo skupščine sklada Vlada Republike Slovenije.
Tuje fizične in pravne osebe ne morejo postati delničarji
sklada.
20. člen

Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor, ki ga na
podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje upravni odbor
sklada.

Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje 5 članov in jih imenuje
Skupščina Republike Slovenije.

Upravni odbor*klada lahko s soglasjem ustanovitelja upravljanje svojih naložb deloma ali v celoti s pogodbo zaupa
domači ali tuji pravni osebi specializirani za upravljanje
s skladi.

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančno poslovanje sklada. Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča
o delovnaju sklada Skupščine Republike Slovenije.

17. člen

21. člen
Sklad se konstituira najkasneje v 30 dneh, z delom pa začne
najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega zakna.

Sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina sklada.
S statutom se urejajo predvsem:
- dejavnost in področje delovanja sklada,
- organizacija in način poslovanja sklada,
- število delnic, njihovo nominalno vrednost, način njihove
izdaje ter prenos delnic,
- pravice in obveznosti oziroma pristojnosti upravnega
odbora in direktorja,

Sklad preneha z delovanjem na podlagi zakona, ko izpolni
naloge iz 2. člena tega zakona.
22. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
Skupščina Republike Slovenije je na sejah svojih zborov
(Družbenopolitični zbor in Zbor občin na 49. seji. dne 30. 10.
1992 in Zbor združenega dela na 55. seji, 28. 10. 1992) sprejela
predlog za izdajo zakona o Slovenskem odškodninskem
skladu z osnutkom zakona.
Zbori Skupščine Republike Slovenije so naložili predlagatelju, da pripravi predlog zakona in pri tem upošteva pripombe,
predloge in mnenja delovnih teles skupščine Republike Slovenije ter pripombe, mnenja in predloge poslancev, danih na
sejah zborov. Zbor združenega dela pa je še naložil, da predlagatelj pripravi predlog zakona v roku, ki bo omogočal njegovo obravnavo na sejah zborov, 4. 11. 1992.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil vse pripombe, mnenja in predloge delovnih teles in poslancev ter jih
je upošteval v največji možni meri.
II. TEMELJNE PRIPOMBE IN PREDLOGI IZ RAZPRAVE
Pripombe, mnenja in predlogi, dani v razpravah, so bili predvsem:
- da se prouči pravnosistemska ustreznost določitve virov za
napajanje Slovenskega odškodninskega sklada v tem zakonu
oziroma da naj bi se višina teh virov, zlasti iz naslova prodaje
družbenih stanovanj, določila v matičnih zakonih;
- da iz dikcije osnutka zakona izhaja, da bodo možni tudi
pridruženi delničarji, med njimi tudi tujci, zakaj pa zakon nima
poročevalec

vgrajenih ustreznih kontrolnih mehanizmov, zato naj predlog
zakona izključi možnost vlaganja tujcev v ta sklad;
- da zakon ne opredeljuje vloge Skupščine Republike Slovenije oziroma njenega nadzora nad delom sklada.
III. SPREMEMBE V PREDLOGU ZAKONA GLEDE NA OSNUTEK ZAKONA
Predlagatelj je upošteval vse pripombe Zakonodajnopravne
komisije, ki so redakcijske narave (k 3., 4., 5. in 7. členu),
razen k prvemu odstavku 3. člena. Tako je zaradi dikcijske
uskladitve 4. člena in prvega odstavka 7. člena črtal 4. člen in
dva ??? ga povzel v prvi odstavek 7. člena. Temu primerno je
spremenjen tudi vrstni ???? členov do 7. člena, 7. člen
osnutka zakona pa je razdeljen v dva člena.
V drugem odstavku 6. člena predloga zakona (7. člen osnutka
zakona) pa je rok v drugi vrstici podaljšan na 18 mesecev,
besedilo za vejico pa je črtano. Spremembe sledijo pripombi
Zakonodajno-pravne komisije naj se preveri realnos dvanajst
mesečnega roka po uveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij kot kriterija za pričetek izvrševanja pravnomočnih odločb. Črtanje besedila •>upoštevajoč prilive sredstev za kritje obveznosti sklada iz 9. člena tega zakona« ne
sledi intenciji Zakonodajno-pravne komisije, da naj se pri
pripravi predloga zakona skuša najti določnejše kriterije
v zvezi z izvrševanjem pravnomočnih odločb In vplivom
finančnega stanja sklada na to. Pač pa je predlagatelj po
ponovni proučitvi tega vprašanja ocenil, da izvrševanje pravnomočnih odločb ne more biti odvisno od prilivov sklada
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oziroma od njegove ocene teh prilivov in je menil, da je
z podaljšanjem roka zagotovljena tudi možnost, da bo sklad
lahko brez večjih motenj glede na prilive izpolnjeval svoje
obveznosti.
V 8. členu je rok glede na pripombo Zakonodajno pravne
komisije podaljšan na 30 dni, točneje pa je tudi določena
dolžnost sklada v primeru, kadar upravičenec zahteva, da mu
sklad namesto obveznic ponudi ustrezno število delnic posameznega podjetja ali več podjetjih, s katerimi razpolaga
Republika Slovenija ali sklad.
V 17. členu je za prvim odstavkom redakcijsko dodan napovedni stavek.

V 19. členu je glede na pripombo Zakonodajno-pravne komisije dodan nov stavek po katerem tuje fizične in pravne osebe
ne morejo postati delničarji sklada.
Glede na pripombo, dano v razpravi na sejah zborov, da je
treba določiti nadzorno vlogo Skupčine Republike Slovenije
je dodan nov 20. člen, ki določa, da to vlogo opravlja pet
članski nadzorni odbor, katerega člene imenuje Skupščina
Republike Slovenije.
V 21. členu (20. člen osnutka) pa je dodan nov odstavek po
katerem je določeno, da sklad preneha, ko izpolni obveznosti
iz drugega člena tega zakona. S tem je deloma upoštevana
pripomba Zakonodajno-pravne komisije.

Predlog zakona o CIVILNIH INVALIDIH VOJNE - ESA718
Vlada Republike Slovenije je na 30. seji 5/11-1992 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O CIVILNIH INVALIDIH VOJNE,
ki vam ga pošiljamo v obranavo in sprejem na podlagi prve
alinee 215. 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 11. novembra
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 začasneg%poslovnika
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Ana OSTERMAN, članica Vlade Republike Slovenije in
ministrica za borce in vojaške invalide,
- Vladimir DEJAN, republiški podsekretar v Ministrstvu
za borce in vojaške invalide in
- Jasna KISOVEC, svetovalka ministrice za borce in vojaške invalide, minister za zunanje zadeve

Predlog zakona o civilnih invalidih vojne bosta obravnavali
Komisija Skupščine Republike Slovenije za vprašanja invalidov in Zakonodajno-pravna komisija.
Za obravnavo predloga zakona o civilnih invalidih vojne so
pristojni družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela.

PREDLOG ZAKONA o civilnih invalidih vojne
1. člen
Civilni invalid vojne je državljan Republike Slovenije, ki je kot
civilna žrtev vojne ali kot žrtev vojnega materiala na ozemlju
Republike Slovenije ali kot žrtev terorističnega napada na
Republiko Slovenijo dobil najmanj 20-odstotno okvaro organizma.

dogodkov dobila trajno anatomsko ali funkcionalno okvaro
organizma zaradi poškodbe ali bolezni oziroma poslabšanja
bolezni.
Žrtev vojnega materiala je nevojaška oseba, ki je dobila trajno
anatomsko ali funkcionalno okvaro organizma zaradi
poškodbe, povzročene po zapuščenem vojaškem materialu.

Civilni invalid vojne je tudi državljan Republike Slovenije, ki je
kot civilna žrtev vojne ali kot žrtev vojnega materiala dobil
najmanj 20-odstotno okvaro organizma v tujini, kjer je bil
zaradi vojne na ozemlju Republike Slovenije v zaporu, internaciji, konfinaciji, deportaciji, prisilni izselitvi, na prisilnem
delu ali na begu.

Žrtev terorističnega napada na Republiko Slovenijo je nevojaška oseba, ki je v terorističnem napadu na Republiko Slovenijo, na njenem ozemlju ali v tujini, dobila trajno anatomsko
ali funkcionalno okvaro organizma zaradi poškodbe ali
bolezni oziroma poslabšanja bolezni.

Civilni invalid vojne je tudi tujec, ki je dobil najmanj 20odstotno okvaro organizma v okoliščinah iz prvega ali drugega odstavka tega člena, če je imel takrat stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji in tujec, ki je dobil najmaj 20-odstotno
okvaro organizma v okoliščinah iz prvega odstavka tega
člena.

Civilnemu invalidu vojne se zagotavljajo pravice vojaškega
vojnega invalida pod pogoji in v obsegu po predpisih o vojaških invalidih, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

2. člen
Civilna žrtev vojne je nevojaška oseba, ki je zaradi vojnih
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3. člen

4. člen
Družinskim članom civilnega invalida vojne, družinskim članom osebe, ki je izgubila življenje, bila pogrešana ali je umrla
zaradi posledic poškodbe ali bolezni, dobljene v okoliščinah
poročevalec

iz 1. člena tega zakona, in družinskim članom civilnega invalida vojne po njegovi smrti se zagotavljajo enake pravice, kot
pripadajo družinskim članom vojaškega invalida za njegovega življenja oziroma družinskim članom vojaškega invalida
po njegovi smrti po predpisih o vojaških invalidih, kolikor ni
s tem zakonom drugače določeno.

invalidih vojne uveljavil status in pravice civilnega invalida
vojne, in družinski člani, ki so uveljavili pravice po njegovi
smrti, obdržijo status civilnega invalida vojne in uživajo pravice civilnega invalida vojne oziroma pravice družinskih članov v obsegu in pod pogoji po tem zakonu, kolikor ni s tem
zakonom drugače določeno.

Ob smrti civilnega invalida vojne oziroma uživalca družinske
invalidnine, ki je prejemal invalidski dodatek ali družinski
dodatek, pripadajo družinskim članom oziroma drugim osebam enake pravice kot po predpisih o vojaških invalidih.

13. člen

5. člen
Osebam, ki niso državljani Republike Slovenije se zagotavljajo status in pravice po tem zakonu, kolikor na tej podlagi ne
morejo uveljavljati statusa in pravic v drugi državi.
6. člen
Civilnim invalidom vojne in družinskim članom s stalnim prebivališčem v tujini se zagotavljajo enake pravice kot upravičencem s stalnim prebivališčem v tujini po predpisih o vojaških invalidih.
7. člen
Za redne prejemke, ki vplivajo na pravico in višino invalidskega dodatka po tem zakonu, se štejejo vsi redni dohodki in
prejemki, ki vplivajo na pravico in višino invalidskega dodatka
po predpisih o vojaških invalidih, razen po teh predpisih
izključenih prejemkov in ortopedskega dodatka po tem zakonu.
8. člen
V postopku za uveljavljanje statusa in pravic civilnega invalida
vojne in pravic družinskih članov po tem zakonu se uporabljajo predpisi o vojaških invalidih, kolikor ni s tem zakonom
drugače določeno.
9. člen
V postopku za priznanje statusa in pravic civilnega invalida
vojne na zahtevo osebe, ki je utrpela okvaro organizma do
uveljavitve tega zakona in ki statusa in pravic civilnega invalida vojne po prej veljavnih predpisih ni mogla uveljaviti zaradi
prenizkega odstotka invalidnosti, kakor tudi v postopku na
zahtevo za priznanje pravic družinskim članom osebe, ki je
izgubila življenje, bila pogrešana ali je umrla zaradi posledic
poškodbe ali bolezni, dobljene v okoliščinah iz 1. člena tega
zakona do dneva uveljavitve tega zakona, se upoštevajo pravila o dokazovanju, ki jih določajo predpisi o splošnem upravnem postopku.
10. člen
Glede uveljavljanja in prenehanja pravic po tem zakonu, izvrševanja odločb, izplačevanja denarnih prejemkov in kontrole
izplačil, zastaranja pravic oziroma denarnih prejemkov, stroškov postopka za uveljavljanje pravic po tem zakonu, plačila
taks, povračila prejemkov, do katerih civilni invalid vojne,
družinski član ali drug upravičenec ni imel pravice, stroškov,
ki nastanejo pri izpolnjevanju obveznosti Republike Slovenije
za uveljavljanje pravic po tem zakonu, dolžnosti javljanja
sprememb, ki vplivajo na uveljavljanje in prenehanje pravic,
uživanja pravic v času prestajanja zaporne kazni oziroma
v času pripora, kakor tudi glede uporabe določb tega zakona
med vojnim stanjem se uporabljajo predpisi o vojaških invalidih, kolikor ni s tem zak8nom drugače določeno.
11. člen
Financiranje varstva po tem zakonu zagotavlja Republika
Slovenija.
12. člen
Civilni invalid vojne, ki je po prej veljavnih predpisih o civilnih
poročevalec

Zahtevo za priznanje statusa in pravic civilnega invalida vojne
na podlagi okvare organizma zaradi bolezni oziroma poslabšanja bolezni, ki so jo povzročile okoliščine iz prvega
odstavka 2. člena tega zakona ter zahtevo za priznanje pravic
družinskim članom osebe, ki je umrla zaradi posledic bolezni,
dobljene v okoliščinah iz prvega odstavka 2. člena tega
zakona, je mogoče vložiti do 31. decembra 1993.
14. člen
V višini osebne invalidnine civilnih invalidov vojne in o pravici
in višini družinske invalidnine družinskih članov, ki so uveljavili pravico do civilne invalidnine po zakonu o civilnih invalidih vojne do uveljavitve tega zakona, odloči pristojni upravni
organ po določbah tega zakona v treh mesecih po njegovi
uveljavitvi.
Družinski člani iz prejšnjega odstavka, ki ne izpolnjujejo
pogojev za pravico do družinske invalidnine po določbah tega
zakona ali teh pogojev ne izpolnjujejo le nekateri med souživalci civilne invalidnine ter družinski člani, ki bi z odločitvijo
o pravici in višini družinske invalidnine, po določbah tega
zakona prišli v slabši položaj, obdržijo pravico do civilne
invalidnine po prej veljavnih predpisih, pri čemer se glede
vsakoletne odmere in usklajevanja te invalidnine uporabljajo
določbe tega zakona.
Družinski člani, ki obdržijo pravico do civilne invalidnine po
prejšnjem odstavku, ne morejo uživati tudi starostne, invalidske ali družinske pokojnine po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju.
Pri presoji vprašanja, po katerem predpisu je ureditev za
družinske člane ugodnejša, se upošteva določba prejšnjega
odstavka oziroma okoliščina, da po določbah tega zakona
lahko obenem s pravico do družinske invalidnine uživajo tudi
pravico do družinske pokojnine po predpisih o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju.
15. člen
O pravici in stopnji dodatka za postrežbo in tujo pomoč
civilnih invalidov vojne, ki so uveljavili pravico do dodatka za
postrežbo in tujo pomoč do uveljavitve tega zakona, odločijo
pristojni upravni organi po določbah tega zakona v treh
mesecih po njegovi uveljavitvi.
Civilni invalidi vojne I. in II. skupine, ki so uveljavili pravico do
dodatka za postrežbo in tujo pomoč prve ali druge stopnje do
uveljavitve tega zakona, po tem zakonu pa do dodatka za
postrežbo in tujo pomoč ne bi bili upravičeni ali bi prišli
v slabši položaj, obdržijo pravico do dodatka za postrežbo in
tujo pomoč tiste stopnje, ki so jo uveljavili do uveljavitve tega
zakona, tudi po njegovi uveljavitvi.
16. člen
O pravici in višini invalidskega dodatka civilnih invalidov
vojne ter o- pravici in višini invalidskega dodatka ali družinskega dodatka družinskih članov, ki so uveljavili pravico do
denarne pomoči do uveljavitve tega zakona, odločijo pristojni
upravni organi po določbah tega zakona v treh mesecih po
njegovi uveljavitvi.
Družinskim članom, ki so do uveljavitve tega zakona uveljavili
pravico do denarne pomoči, niso pa uveljavili pravice do
civilne invalidnine, se odmeri invalidski dodatek ali družinski
dodatek tudi v primeru, da ne uveljavijo pravice do družinske
invalidnine po določbah tega zakona.
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Kjerkoli se po tem zakonu določena pravica ali lastnost ali
status pogojuje s priznano pravico do družinske invalidnine,
se šteje, da je ta pogoj izpolnjen, če je družinski član obdržal
pravico do civilne invalidnine po 14. členu tega zakona.
17. člen
O zahtevah za priznanje statusa in pravic civilnega invalida
vojne in pravic družinskih članov, vloženih pred uveljavitvijo
tega zakona, ki še niso bile pravnomočno rešene, se odloči po
predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.

invalidnine, ki je prejemal invalidski dodatek ali družinski
dodatek, in ki sta uveljavila status in pravice po v prejšnjem
odstavku navedenem zakonu, pripadajo družinskim članom
oziroma drugim osebam enake pravice, kot po drugem
odstavku 4. člena tega zakona.
19. člen
Določba 6. člena tega zakona velja tudi za osebe, ki so
uveljavile status civilnega invalida vojne po zakonu o varstvu
žrtev vojaške agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991 in za
osebe iz 18. člena tega zakona.

18. člen

20. člen

Družinskim članom civilnega invalida vojne, ki je ta status
uveljavil na podlagi 3. člena Zakona o varstvu žrtev vojaške
agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991 (Ur. list RS, št. 12/
91-1) za njegovega življenja oziroma po njegovi smrti, in družinskim članom osebe, ki je umrla ali je bila pogrešana v okoliščinah iz 3. člena navedenega zakona, se zagotavljajo enake
pravice kot pripadajo družinskim članom iz prvega odstavka
4. člena tega zakona.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati zakon
o civilnih invalidih vojne (Uradni list SRS, št. 8/78 12/85 16/
85,11/88 in 5/90 in Uradni list RS, št. 47/90) in določbe 4 člena
ter drugega in tretjega odstavka 6. člena zakona o varstvu
žrtev vojaške agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991
(Uradni Isit RS, št. 12/91-1).

Ob smrti civilnega invalida vojne oziroma uživalca družinske

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1993.

21. člen

OBRAZLOŽITEV
I. Uvod
Skupščina republike Slovenije je na sejah svojih zborov
(Družbenopolitiči zbor na 49. seji dne 28. 10. 1992, Zbor občin
na 49. seji dne 28. 10. 1992 in Zbor združenega dela na 55. seji
dne 29. 10. 1992) sprejela predlog za izdajo zakona o civilnih
invalidih vojne z osnutkom zakona. Vlado Republike Slovenije
je zadolžila, da pripravi predlog zakona, pri čemer naj prouči
in ustrezno upošteva stališča in pripombe delovnih teles
Skupščine ter pripombe in stališča poslancev.
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o civilnih invalidih vojne z osnutkom zakona sprejel
dodatni sklep, s katerim je za primer, da bi bila sprejeta
odločitev, da se v Republiki Sloveniji lahko zagotavlja tujcem
status in pravice civilnega invalida vojne oziroma pravice
družinskim članom ob pogoju, da teh pravic ne morejo uveljavljati v svoji državi, zavezal Ministrstvo za borce in vojaške
invalide, da v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve
na podlagi bilateralnih sporazumov doseže enak status slovenskih državljanov v njihovi državi, kot ga zagotavlja Republika Slovenija tujcem s tem zakonom.
Zbor občin in Zbor združenega dela pa sta sprejela tudi sklep,
s katerim sta Vladi Republike Slovenije naložila, da čimprej
omogoči reševanje vprašanj, ki se tičejo prisilno mobiliziranih
v nemško vojsko, ujetnikov, ukradenih otrok, izgnancev ipd.
ter njihove zahtevke za odškodnine. Pri tem naj vlada tudi
ugotovi, koliko teh odškodnin je Nemčija po vojni že dala za te
primere.
II. Načelna stalliča, predlogi In pripombe Iz razprave
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona o civilnih invalidih
vojne proučil stališča Komisije za vprašanja invalidov in Zakonodajno-pravne komisije ter razprave v zborih Skupščine
Republike Slovenije.

blike Slovenije, pridobi status in pravice po tem zakonu ob
pogoju, da se takšne pravice zagotovijo tudi državljanom
Republike Slovenije v drugi državi.
Obe komisiji sta podprli tudi varianto k 7. členu in s tem tudi 7.
a člen, torej rešitev, po kateri bi se v postopku za uveljavljanje
statusa in pravic civilnega invalida vojne in pravic družinskih
članov po tem zakonu sicer uporabljali predpisi o vojaških
invalidih, kar pa ne bi veljalo za postopek za priznanja statusa
in pravic civilnega invalida vojne na zahtevo osebe, ki po prej
veljavnih predpisih tega ni mogla uveljaviti zaradi prenizkega
odstotka invalidnosti ter v postopku na zahtevo za priznanje
pravic družinskim članom osebe, ki je izgubila življenje, bila
pogrešana ali je umrla zaradi posledic poškodbe ali bolezni
dobljene v okoliščinah iz 1. člena tega zakona. V teh postopkih bi se upoštevala pravila o dokazovanju, ki jih določajo
predpisi o splošnem upravnem postopku.
Zakonodajno-pravna komisija je v zvezi s tem menila, da je
treba v postopku uveljavljanja statusa in pravic po tem zakonu
iz pravno-sistemskega vidika upoštevati splošni upravni
postopek, torej dopustiti možnost dokazovanja tudi z zaslišanjem prič.
Zakonodajno-pravna komisija pa je še opozorila na potrebo
po dopolnitvi 15. člena osnutka zakona v povezavi z določbami v 10. členu, ki zagotavlja civilnim invalidom vojne, ki so
status in pravice pridobili po prej veljavnih predpisih, pravice
tudi po novem zakonu. Ker je treba postopke končati po
predpisih, ki so veljali do uveljavitve novega zakona, bo za
upravičence po 15. členu potrebno po pravnomočnosti
odločb te prevesti na nov zakon, ker je ta ugodnejši.
V razpravi v zborih Republike Slovenije je bilo izpostavljeno
načelno stališče, da je potrebno vse invalide izenačiti glede
na stopnjo invalidnosti, ne le civilne invalide vojne in vojaške
invalide vojne. Invalidnost določene stopnje da je za vse
invalide enaka po svojih posledicah, zaradi česar je prav, da
so izenačeni tudi v prejemkih. Izraženo je bilo tudi mnenje, da
naj bi se v nadaljnji fazi - fazi zakonskega predloga civilni
invalidi vojne izenačili v pravicah z delovnimi invalidi.

Tako Komisija za vprašanja invalidov kot Zakonodajno-pravna
komisija Skupščine Republike Slovenije sta podprli variantni
dodatek k 1. členu osnutka zakona, po katerem se status
civilnega invalida vojne ob določenih pogojih priznava tudi
tujcu, v povezavi s tem pa tudi 4. a člen, po katerem se
osebam, ki niso državljani Republike Slovenije, zagotavljajo
status in pravice po tem zakonu, kolikor na tej podlagi ne
morejo uveljavljati statusa in pravic v drugi državi.

Tako kot v zakonodajni-pravni komisiji je bilo tudi v razpravi
v zborih Skupščine Republike Slovenije opozorjeno na
potrebo po uvedbi načela recipročnosti kot pogoja za priznavanja pravic tujcem.

Zakonodajno-pravna komisija je ob tem opozorila, da je
potrebno v 4. a členu urediti, da oseba, ki ni državljan Repu-

Natančneje bi bilo potrebno opredeliti, kdaj se šteje, da je
okvara organizma dobljena »na begu«, kot je določeno v dru-
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poročevalec

gem odstavku 1. člena zakonskega osnutka zakona.
Dan je bil predlog, da se v okviru tega zakona rešuje probleme
ljudi, ki so jih Nemci med vojno v naših krajih tako ali drugače
oškodovali, med njimi tudi invalidov izmed mobilizirancev
v nemško vojsko.
Dana je bila nadalje sugestija, da je potrebno z ustrezno
zakonsko določbo zagotoviti, da bodo pristojni upravni
delavci, ki bodo reševali zahtevke, delali eksaktno in pošteno.
Opozarjeno je bilo tudi, da je potrebno popraviti spisek telesnih okvar oziroma način njihovega ocenjevanja iz dosedanjega vojaškega pravilnika, glede na dejstvo, da je dosedanji
spisek absoutno neustrezen glede na razvoj medicine.
III. Stališča predlagatelja do načelnih stališč, predlogov in
pripomb
V zvezi z načelnim stališčem iz razprave, da je potrebno vse
invalide izenačiti glede na stopnjo invalidnosti predlagatelj
opozarja na določilo tretjega odstavka 50. člena Ustave Republike Slovenije, po katerem je žrtvam vojnega nasilja zagotovljeno posebno varstvo v skladu z zakonom. Izenačitev z delovnimi invalidi, ki je bila tudi predlagana, bi pomenila za civilne
invalide vojne varstvo na bistveno nižji ravni, kar bi bilo glede
na citirano ustavno določbo seveda vprašljivo.
Predlagelj pa meni, da je vsekakor potrebno v Republiki
Sloveniji uveljaviti enotne kriterije za ocenjevanje invalidnosti, zaradi česar namerava ob pripravi integralnega zakona, ki
bo uredil varstvo vseh kategorij oseb, ki so postale invalidi
zaradi vojne, poenotiti ocenjevanje invalidnosti s predpisi
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Predlogu, da naj se v okviru tega zakona rešuje probleme
ljudi, ki so jih Nemci med vojno v naših krajih tako ali drugače
oškodovali, med njimi tudi invalidov, ki so to postali kot
mobiliziranci v nemško vojsko, predlagatelj ne more pritrditi.
Pojasnjuje pa, da ta zakon - kakor tudi še veljavni zakon
o civilnih invalidih vojne že ureja varstvo oseb, ki so postale
invalidne kot taboriščniki, ukradeni otroci ali kot drugačne
žrtve vojne. Vprašanje povrnitve vojne oškodnine za vse
oblike vojne škode iz druge svetovne vojne, v katero sodijo
tudi odškodnine za različno škodo, ki so jo utrpeli v nemško
vojsko mobilizirani Slovenci, pa je posebno vprašanje, ki ga
po sklepu Vlade Republike Slovenije obravnava posebna
medresorska komisija, sestavljena iz predstavnikov pristojnih
ministrstev ter zainteresiranih organizacij, ki bo pripravila
strokovne podlage ter dokumentacijo za sprejem potrebnih
odločitev v zvezi z uveljavljanjem vojne odškodnine in drugih
vprašanj mobiliziranih v nemško vojsko ter drugih oseb, ki so
med vojno utrpele škodo- in za argumentirano nastopanje
v odnosih z Zvezno republiko Nemčijo ob obravnavi te problematike.
Kar pa zadeva vprašanje vključitve v varstvo po tem zakonu
invalidov, ki so to postali kot mobiliziranci v nemško vojsko, je
potrebno najprej ugotoviti, da se z zakonom o civilnih invalidih vojne ureja varstvo izključno le nevojaških oseb. Sicer pa
je glede invalidnin mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko
mogoče ugotoviti, da so posamezniki že do zdaj pri nemških
oblasteh uveljavljali invalidske pravice; ki so jim bile tudi
priznane, vendar v bistveno nižji višini, kot velja za nemške
državljane oziroma invalide iz nekaterih zahodnoevropskih
držav. Vlada Republike Slovenije zato meni, da je tudi naprej
možno individualno uveljavljanje teh pravic, v formalnih stikih
s predstavniki Zvezne republike Nemčije pa se bo zavzela za
dvig višine priznanih invalidnin od sedanjih 30% zneskov
invalidnin do višine, kot jo prejemajo nemški državljani oziroma invalidi iz nekaterih zahodnoevropskih držav.
V zvezi s pripombo, da bi bilo potrebno natančneje opredeliti,
kdaj se šteje, da je okvara organizma dobljena »na begu«
predlagatelj pojasnjuje, da je po njegovem mnenju potrebno
nuditi invalidsko varstvo vsem državljanom Republike Slovenije, ki bi dobili telesno okvaro v tujini, kjer bi bili zaradi vojne
na ozemlju Republike Slovenije na begu in ne le tistim, ki bi
dobili telesno okvaro kot begunci. Pogojevati status civilnega
invalida vojne s priznanim statusom begunca bi bilo po mnenju predlagatelja prerestriktivno in bi neutemeljeno izločilo

oškodovance, ki bi telesno okvaro dobili, preden bi jim bil
priznan status begunca.
Glede pripombe, da je potrebno popraviti spisek telesnih
okvar oziroma način njihovega ocenjevanja iz dosedanjega
vojaškega pravilnika glede na dejstvo, da je dosedanji spisek
absolutno neustrezen glede na razvoj medicine, predlagatelj
pojasnjuje, da se po pravzetih zveznih predpisih o vojaških
invalidih invalidnost ocenjuje po Pravilniku o ugotavljanju
odstotka vojaške invalidnosti (Uradni list SFRJ, št. 7/82 in 14/
84), ki se uporablja tudi za ocenjevanje invalidnosti civilnih
invalidov vojne.
Pravilnik je z vidika medicinske znanosti v resnici zastarel,
zaradi česar na Ministrstvu za borce in vojaške invalide
s pomočjo izvedencev medicinske stroke pripravljamo novega.
IV. Obrazložitev sprememb in dopolnitev predloga zakona
glede na rešitve v osnutku.
Ob upoštevanju stališč komisije za vprašanja invalidov in
zakonodajno-pravne komisije je predlagatelj v besedilo
zakonskega predloga vgradil variantni dodatek k 1. členu iz
osnutka zakona kot tretji odstavek prvega člena in 4. a člen iz
osnutka zakona kot novi 5. člen.
Pri tem pa predlagatelj po proučitvi predlaga, da se kot
dodatni pogoj za priznanje statusa in pravic po tem zakonu
tujcem postavi pogoj reciprocitete, in na osnovi mnenja Ministrstva za zakonodajo, ugotavlja, da ta predlog ni potreben.
Tujcem namreč pripadajo pravice po tem zakonu le v primeru,
da jih ne more uveljaviti v drugi državi. Poleg tega predlagatelj
meni, da mora dr&va sprejeti odgovornost za dogodke na
svojem teritoriju. Enak status za svoje državljane v drugih
državah pa mora država Slovenija urejati z medsebojnimi
sporazumi s temi državami.
Z upoštevanjem predloga Komisije za vprašanja invalidov in
zakonodajno-pravne komisije je črtal osnovno rešitev iz 7.
člena osnutka zakona in vgradil vanj prejšnjo variantno rešitev (8. člen zakonskega predloga). 7. a člen iz zakonskega
osnutka je postal 9. člen zakonskega predloga. S tem je glede
postopka za uveljavljanje statusa in pravic civilnega invalida
vojne in pravic družinskih članov po tem zakonu vgrajena
rešitev, po kateri se bodo v postopku uporabljali predpisi
o vojaških invalidih (kar pomeni dokazovanje dejstva, da je
bila telesna okvara dobljena v pravno-relevantnih okoliščinah,
le s pisnimi dokaznimi sredstvi).
To pa ne bi veljalo za uveljavljanje statusa in pravic civilnega
invalida vojne in pravic družinskih članov oseb, ki po prej
veljavnih predpisih statusa in pravic niso mogli uveljavljati
bodisi zaradi prenizkega odstotka invalidnosti bodisi iz
razloga, ker se doslej niso priznavale pravice družinskim
članom oseb, ki so izgubile življenje, bile pogrešane ali so
umrle zaradi posledic poškodbe ali bolezni, dobljene v pravno
relevantnih okoliščinah.
Pripomba zakonodajno-pravne komisije za dopolnitev 15.
člena osnutka (v predlogu je to 17. člen), da se eksplicitno
navede, da bodo že pravnomočne odločbe iz prejšnjega
odstavka tega člena usklajene po določilih novega zakona,
predlagatelj ni vgradil v tekst predloga, ker bi bila taka
določba nepotrebna. O zahtevah za priznanje statusa in pravic civilnega invalida vojne in pravic družinskih članov, vloženih in še ne pravnomočno rešenih do uveljavitve tega zakona,
bo namreč odločeno po predpisih, veljavnih do uveljavitve
tega zakona, hkrati pa bo o teh pravicah odločeno tudi po
določbah novega zakona oziroma bo o pravicah po novem
zakonu odločeno po pravnomočnosti odločb o priznanju pravic po dosedanjih predpisih. Zato ocenjujemo, da občinskim
upravnim organom ni potrebno določati instrukcijskega roka
za uskladitev teh odločb z novim zakonom.
Kot pričetek veljavnosti novega zakona je predviden 1. januar
1993 iz razloga, ker je predlagatelj dodatno potrebna proračunska sredstva za realizacijo tega zakona planiral za leto
1993, odpadlo pa bo s tem tudi preračunavanje prejemkov po
dnevih.

Predlog zakona o EVIDENCI S PODROČJA JAVNE VARNOSTI - ESA 506

Vlada Republike Slovenije je na 27. seji 22/10-1992 določila besedilo:
- PREDLOG ZAKONA O EVIDENCI S PODROČJA JAVNE
VARNOSTI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika 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 sodelovali:
— Igor BAVČAR, član Vlade Republike Slovenije in minister za notranje zadeve,
— spec. Bogomir BRVAR, namestnik ministra za notranje
zadeve,
— mag. Slavko DEBELAK, direktor Uprave za upravno
pravne zadeve v Ministrstvu za notranje zadeve.

Predlog zakona o evidenci s področja javne varnosti bosta
obravnavali Komisija za notranjo politiko kot matično delovno
telo in Zakonodajno-pravna komisija.
Za obravnavo predloga zakona o evidenci s področja javne
varnosti so pristojni družbenopolitični zbor, Zbor občin in
Zbor združenega dela.

PREDLOG ZAKONA o evidenci s področja javne varnosti
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zakon določa in ureja zbirke osebnih podatkov (v nadaljnjem
besedilu: evidence), ki jih pri opravljanju z zakonom določenih nalog s področja javne varnosti zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo organi za notranje zadeve.
2. člen
Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo podatkov, vsebovanih v evidencah, se uporabljajo
določbe zakona o varstvu osebnih podatkov Uradni list RS, 81
90) in 19/91), če s tem zakonom za posamezne primere ni
določeno drugače.
Izvrševanje določb tega zakona spremlja in nadzoruje pristojno delovno telo Skupščine Republike Slovenije.
3. člen
Upravljalec evidenc, določenih s tem zakonom, je Ministrstvo
za notranje zadeve.
4. člen
Uradne osebe organov za notranje zadeve lahko uporabljajo
osebne podatke, kadar izvršujejo z zakonom določene naloge
in če so za to pooblaščene.
Minister za notranje zadeve občini uradne osebne iz prejšnjega odstavka, ki so pooblaščene za uprabo osebnih
dohodkov, in predpiše način evidentiranja uporabe in posredovanja osebnih podatkov.
5. člen
Osebni podatki se zbirajo neposredno od posameznika, na
katerega se nanašajo.
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V posameznih primerih, ko so podani razlogi za sum, da je
bilo storjeno kaznivo dejanje ali prekršek, lako uradne osebe
organov za notranje zadeve zbirajo osebne podate tudi od
drugih oseb, ki o tem kaj vedo, ali iz obstoječih evidenc, za
katere zakon dolo.ča, da jih smejo uporabljati.
Kadar organi za notranje zadeve zbirajo podatke na način iz
prejšnjega odstavka, o tem niso dolžni obvestiti posameznika,
na katerega se podatki nanašajo, če bi to onemogočilo izvršitev z zakonom določene naloge.
2. VRSTE EVIDENC
Skupne določbe
6. člen "
Za izvrševanje nalog javne varnosti Ministrstvo za notranje
zadeve vodi in vzdržuje:
-

evidenco osumljencev kaznivih dejanj,
evidenco osumljencev prekrškov,
evidenco iskanih in nadzorovanih oseb,
evidenco legitimiranih oseb,
evidenco operativnih informacij,
evidenco posebnih operativnih metod in sredstev,
evidenco daktiloskopiranih in fotografiranih oseb,
evidenco dogodkov.
7. člen

Vse evidence iz prejšnjega člena vsebujejo naslednje skupne
osebne podatke:
-

ime in priimek,
rojstne podatke (dan, mesec, leto in kraj),
stalno ali začasno prebivališče,
državljanstvo.

Evidenca osumljencev kaznivih dejanj
poročevalec

8. člen
Evidenca osumljencev kaznivih dejanj se nanaša na osebe, za
katere obstaja sum, da so storile kaznivo dejanje, zaradi
katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, in jih organi
za notranje zadeve ovadijo javnemu tožilstvu. Evidenca vsebuje tudi osebne podatke oseb, ki so bile s kaznivim dejanjem
oškodovane.
9. člen
Evidenca osumljencev kaznivih dejanj vsebuje poleg podatkov iz 7. člena tega zakona še naslednje osebne podatke:
vzdevek ali lažno ime, družinske in premoženjske razmere,
šolsko izobrazbo, poklic in zaposlitev, vpis v kazensko evidenco in podatke o kaznivem dejanju (vrsta, kraj, čas, način
storitve, motiv, udeleženci in škoda).
2a oškodovance vsebuje evidenca samo podatke iz 7. člena
tega zakona.
Evidenca osumljencev prekrškov
10. člen
Evidenca osumljencev prekrškov se nanaša na osebe, za
katere obstaja sum, da so storile prekršek, za odkrivanje
katerega so pristojni organi za notranje zadeve, zoper katere
organi za notranje zadeve predlagajo uvedbo postopka o prekršku. Evidenca vsebuje tudi osebne podatke oseb, ki so bile
s prekrškom oškodovane.
11. člen
Evidenca osmuljencev prekrškov vsebuje poleg podatkov iz 7.
člena tega zakona še podatke o poklicu in zaposlitvi storilca,
za odgovorno osebo pravne osebe pa tudi dela in naloge, ki
jih opravlja, ter podatke o prekršku (vrsta, kraj, čas, način
storitve, motiv, udeleženci in škoda).
Za oškodovance vsebuje evidenca podatke iz 7. člena tega
zakona
Evidenca iskanih in nadzarovanih oseb

državne meje ali pri opravljanju drugih rednih policijskih
nalog in pri tem niso podani razlogi iz prvega odstavka tega
člena.
15. člen
Evidenca legitimiranih oseb vsebuje poleg podatkov iz 7.
člena tega zakona še podatke o razlogu, kraju in času legitimiranja.
Evidenca operativnih informacij
16. člen
Evidenca operativnih informacij vsebuje osebne podatke, ki
jih organi za notranje zadeve zberejo ob zaznavi razlogov za
sum storitve kaznivega dejanja ali prekrška.
17. člen
Evidenca operativnih informacij vsebuje osebne podatke iz 7.
člena tega zakona ter podatke v zvezi s kaznivim dejanjem ali
prekrškom (vrsta, kraj, način storitve, motiv, udeleženci in
škoda).
Evidenca posebnih operativnih metod in sredstev
18. člen
Evidenca posebnih operativnih metod in sredstev se nanaša
na osebe, proti katerim so bile uporabljene posebne metode
in sredstva iz Zakona o notranjih zadev.
19. člen
Evidenca posebnih operativnih metod in sredstev vsebuje
podatke iz 7. člena tega zakona in število odločbe sodišča
oziroma številko pisnega dovoljenja ministra za notranje zadeve.
Evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb
20. člen
Evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb se nanaša
na osebe, ki jih pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve daktiloskopirajo ali fotografirajo v skladu z zakonom.

12. člen

21. člen

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

Evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb vsebuje
poleg osebnih podatkov iz 7. člena tega zakona še prstne
odtise in odtise dlani, tropozno fotografijo ter kraj, čas in
razlog daktiloskopiranja ali fotografiranja.

13. člen

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

Evidenca iskanih in nadzarovanih oseb vsebuje podatke iz 7.
in 9. člena tega zakona, evidenca nadzorovanih oseb pa tudi
podatke o načinu življenja, ki kaže na nevarnost ponovne
storitve kaznivega dejanja.
Evidenca legitimiranih oseb
14. člen
Evidenca legitimiranih oseb se nanaša na osebe, ki jih pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve pri izvajanju z zakonom določenih nalog legitimirajo zaradi sumljivega
obnašanja, ravnanja ali videza, ali ko zaradi zadrževanja na
določenem kraju ali ob določenem času zbudijo pozornost
pooblaščene uradne osebe.
Evidenca ne vsebuje oseb, ki so legitimirane zaradi identifikacije ali redne kontrole dokumentov v prometu, pri prehodu
poročevalec

Evidenca dogodkov
22. člen

23. člen
Evidenca dogodkov vsebuje poleg podatkov iz 7. člena tega
zakona še podatke o dogodku (vrsta, kraj, čas, udeleženci in
škoda).
Pravice posameznika
24. člen
Posameznik ima pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi
podatki, ki se nanašajo nanj, vsebovanimi v evidencah, ki so
urejene s tem zakonom.
Pri evidencah iz tretje, četrte, sedme in osme alineje 6. člena
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tega zakona ima posameznik pravico iz prejšnjega odstavka
takoj po vzpostavitvi evidence. Pri evidencah iz prve, druge,
pete in šeste alineje 6. člena tega zakona ima to pravico po
uvedbi kazenskega postopka ali postopka o prekršku; kolikor
ta ni uveden pa najkasneje po zastaranju pregona.
Shranjevanje podatkov
25. čien
Podatki iz evidenc se shranjujejo:
- pri evidencah iz prve, druge, pete in šeste alineje 6. člena
tega zakona do pravnomočne odločitve pristojnega organa,
kolikor te ni pa do zastaranja pregona;
- pri evidenci iz tretje alineje 6. člena tega zakona dokler
trajajo razlogi zaradi katerih je bilo uvedeno iskanje oziroma
nadzor, vendar pri iskanju oseb najdalj do zastaranja pregona, pri nadziranih osebah pa najdalj pet let od zadnje
prestane kazni;
- pri evidenci iz četrte alineje 6. člena tega zakona šest
mesecev;

pri evidenci iz sedme alineje 6. člena tega zakona do izbrisa
obsodbe.
- pri evidenci iz osme alineje 6. člena tega zakona eno leto.
Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka se podatki arhivirajo.
Dostop do arhiviranih podatkov je dopusten na podlagi pisne
odločitve ministra za notranje zadeve, organa iz drugega
odstavka 2. člena tega zakona, ali na zahtevo posameznika na
katerega se podatki nanašajo.
3. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Upravljalec uskladi vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje
obstoječih evidenc ter zbiranje, obdelavo, shranjevanje,
posredovanje in uporabo osebnih podatkov, vsebovanih
v njih z določbami tega zakona v dveh mesecih od dneva*
njegove uveljavitve.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
Osnutek zakona o evidencah s področja javne varnosti so
obravnavali Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za notranjo politiko, Zbor združenega dpla, Zbor občin in Družbenopolitični zbor. Zbori so osnutek zakona sprejeli na zasedanju
dne 29. 7. 1992 in naložili Vladi Republike Slovenije, da
pripravi predlog zakona, ob tem pa prouči in upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih teles Skupščine ter
pripombe iz razprave poslancev na sejah zborov.
II. PRIPOMBE, PREDLOGI IN MNENJA
Pripombe, predlogi in mnenja delovnih teles in zborov Skupščine Republike Slovenije, ki so bile dane k osnutku zakona, so
ustrezno upoštevane pri pripravi predloga zakona. Nanašale
so se predvsem na: konkretizacijo kroga oseb, ki so vsebovane v evidenci legitimiranih oseb, določitev zakonov, ki pooblaščajo policijo za posredno zbiranje podatkov iz obstoječih
evidenc, trajnost evidence iskanih in nadzorovanih oseb, konkretizacijo evidence operativnih informacij in zagotavljanje
posebnega položaja mladoletnikov.
lil. POGLAVJE REŠITVE
Temeljni cilj zakona je v ureditvi varstva osebnih podatkov
s področja javne varnosti in v tem okviru določiti pravice in
dolžnosti organov za notranje zadeve pri posegih v posameznikovo zasebnost v zvezi z zbiranjem določenih osebnih
podatkov oziroma vodenju evidenc o teh podatkih.
Predlog zakona upošteva mednarodno sprejeta načela varstva posameznika z vidika zbiranja, obdelovanja, shranjevanja, posredovanja in uporabe podatkov, ki se nanašajo nanj.
Izhaja iz načel vsebovanih v Konvenciji Evropskega sveta
o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo
podatkov iz leta 1981, še posebej pa iz Priporočila Komiteja
ministrov Evropskega sveta o uporabi osebnih podatkov
s strani policije iz leta 1987. Ta načela so: nadzora in notifikacije, restriktivnosti zbiranja osebnih podatkov, restriktivnosti
shranjevanja osebnih podatkov, restriktivne uporabe osebnih
podatkov, restriktivnosti pri posredovanju osebnih podatkov,
publicitete, časovne omejitve shranjevanja osebnih podatkov
In zavarovanja podatkov. Navedena načela so bila podrobno
opisana v predlogu za izdajo zakona.
Predlog zakona v prvem poglavju najprej opredeljuje namen
zakona, ki je določitev in ureditev zbirk osebnih podatkov (v
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nadaljnjem besedilu: evidence), ki jih zbirajo obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo organi za notranje zadeve
pri opravljanju z zakonom določenih nalog s področja javne
varnosti, to je pri odkrivanju kriminalitete, prekrškov in drugih
odklonskih pojavov.
Urejena so samo tista specifična vprašanja evidenc
s področja javne varnosti, ki z zakonomo varstvu osebnih
podatkov niso urejena oziroma glede katerih zakon napotuje
na specialno pravno ureditev. Taka rešitev je tesno povezana
z načelom zakonitosti zbiranja osebnih podatkov, po drugi
strani pa kot splošna določba napotuje na restriktivnost urejanja vprašanj v zvezi z uporabo osebnih podatkov pri izvrševanju nalog javne varnosti. Zbirajo se samo tisti osebni podatki,
ki so nujno potrebni za zatiranje družbeno negativnih pojavov. Glede na občutljivost poseganja v posameznikovo
osebno sfero je določeno pristojno skupščinsko telo, ki
spremlja in nadzoruje izvrševanje določb tega zakona.
Delovno telo v predlogu ni konkretno opredeljeno, kot ni
opredeljeno tudi v 33. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov. Predlagatelj meni, da je določitev tega telesa v pristojnosti Skupščine.
Upravljalec evidenc s področja javne varnosti je Ministrstvo za
notranje zadeve. Osebne podatke, vsebovane v evidencah,
lahko uporabljajo uradne osebe organov za notranje zadeve,
kadar izvršujejo z zakonom določene naloge in so za takšno
uporabo pooblaščene. Dostop do osebnih podatkov ima
samo omejen krog delavcev, poleg tega se bo uporaba podatkov posebej evidentirala. Kot posledica že omenjenih načel je
v predlogu zakona določeno, da minister za notranje zadeve
določi uradne osebe, ki so pooblaščene za uporabo osebnih
podatkov in predpiše način evidentiranja uporabe in posredovanja osebnih podatkov.
V predlogu zakona je uveljavljeno načelo neposrednega zbiranja osebnih podatkov. V skladu z drugim odstavkom 7.
člena Zakona o varstvu osebnih podatkov je v posameznih
primerih izjemoma določeno posredno zbiranje osebnih
podatkov. Policija lahko zbira osebne podatke posredno le,
ko so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo
dejanje ali prekršek. Posredno zbiranje se v praksi nanaša na
primere, ko posameznik ni dosegljiv, podatki o njem pa so
nujno potrebni, ali kadar je posameznik sicer dosegljiv, vendar bi neposredno zbiranje podatkov onemogočilo izvršitev
z zakonom določene naloge (npr. uničenje dokazov, pobeg
iskane osebe, prijavljanje kaznivih dejanj in prekrškov od
oškodovancev in tretjih oseb itd.). V teh primerih se lahko
poročevalec

podatki zbirajo posredno od drugih oseb ali iz obstoječih
evidenc. V razpravi o osnutku zakona je bilo postavljeno
vprašanje v zvezi s posrednim zbiranjem podatkov iz obstoječih evidenc, kateri zakon bo to določil. V skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov lahko policija zbira osebne
podatke iz evidenc drugih organov le, kolikor ima izrecno
pooblastilo v Zakonu o notranjih zadevah ali v posameznem
zakonu, ki ureja določeno področje. S tem je policiji onemogočeno, da bi zbirala vse podatke o vsakomur. Policija v primerih posrednega zbiranja osebnih podatkov ni dolžna obvestiti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če bi to
onemogočilo izvršitev z zakonom določene naloge.
Drugo poglavje predloga zakona obravnava vrste evidenc.
Evidenc je osem, razen evidence dogodkov, se vse neposredno nanašajo na podatke, ki jih policija vodi zaradi odkrivanja kriminalitete in prekrškov. Posebni podatki, skupni
vsem v zakonu določenim evidencam, so: ime in priimek,
rojstni podatki (dan, mesec, leto in kraj), podatki o stalnem ali
začasnem prebivališču in podatki o državljanstvu.
Evidenca osumljencev kaznivih dejanj se nanaša na osebe, za
katere obstaja sum, da so storile kaznivo dejanje zaradi katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti in jih organi za
notranje zadeve ovadijo javnen/u tožilstvu. Poleg skupnih
osebnih podatkov evidenca vsebuje še druge osebne
podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo kazenskega
postopka in jih zaheva Zakon o kazenskem postopku, razen
podatkov o služenju vojaškega roka in kraju vpisa v vojaško
evidenco, ker ti niso nujni za izvedbo postopka. Za oškodovance vsebuje evidenca samo skupne osebne politike, nujne
za identifikacijo oškodovanca.
Evidenca osumljencev prekrškov se nanaša na osebe, za
katere obstaja sum, da so storile prekršek, proti katerim
organi za notranje zadeve predlagajo uvedbo postopka o prekršku. Evidenca vsebuje poleg skupnih osebnih še druge
podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo postopka o prekršku
in jih zahteva Zakon o prekrških. Za oškodovance vsebuje
evidenca prekrškov samo skupne osebne podatke.
Evidenca iskanih in nadzorovanih oseb se nanaša na osebe,
za katerimi je razpisano iskanje na podlagi odločitve pristojnega pravosodnega organa ali organa za notranje zadeve ter
osebe, ki so jih organi za notranje zadeve ovadili javnemu
tožilstvu zaradi suma storitve dveh ali več kaznivih dejanj, za
katera so bili obsojeni na zaporno kazen najmanj enega leta,
način njihovega življenja pa kaže na nevarnost ponovne storitve kaznivega dejanja. Podatki o »načinu življenja« pri evidenci nadzorovanih oseb so pomembni za odkrivanje povratniške delinkvence oziroma povratnikov, ki so osumljeni
ponovne storitve kaznivega dejanja. Pri tem je omejeno preverjanje načina življenja predvsem na ugotavljanje stikov
s kriminalnim podzemljem, očitnega nesorazmernega trošenja sredstev in pripravljalnih dejanj za storitev novega kaznivega dejanja. Evidenca vsebuje osebne podatke določene
v evidenci osumljencev kaznivih dejanj in podatke o načinu
življenja povratnika.
Evidenca legitimiranih oseb se nanaša na osebe, ki jih policisti legitimirajo zradi sumljivega obnašanja, ravnanja ali
videza, ali ko zaradi zadrževanja na določenem kraju ali ob
določenem času zbudijo policistovo pozornost, kot potencialni storilci kaznivih dejanj ali prekrškov. Glede na pripombo
iz razprave, da še vedno niso dovolj natančno definirani
pogoji za vzpostavitev evidence legitimiranih oseb, je besedilo predloga zakona dopolhjeno z izrecno izključitvijo tistih
oseb, ki so bile legitimirane zaradi identifikacije ali kontrole
dokumentov pri opravljanju rednih policijskih nalog (pri kontroli prometa, pri prehajanju čez državno mejo In pri drugih
rednih policijskih nalogah). Evidenca vsebuje poleg skupnih
osebnih podatkov še podatke o razlogu, kraju in času legitimiranja.
Evidenca operativnih informacij vsebuje osebne podatke, ki
jih organi za notranje zadeve zberejo ob zaznavi razlogov za
sum storitve kaznivega dejanja ali prekrška. Temelji na
določbi prvega odstavka 151. člena Zakona o kazenskem
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postopku, ki veže začetek predkazenskega postopka na
obstoj razlogov za sum, da je storjeno kaznivo dejanje za
katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. Evidenca ima
prehodni pomen, omogoča kontrolo policijskega dela od
prvih operativno zanimivih podatkov do vložitve kazenske
ovadbe oziroma predloga o prekršku. Zmanjšuje diskrecijo
policijskega dela, ker mora policist vsak operativno zanimiv
podatek zabeležiti uradno, takoj ko zanj zve. Evidenca vsebuje skupne osebne podatke in podatke v zvezi s kaznivim
dejanjem ali prekrškom.
Evidenca posebnih operativnih metod in sredstev se nanaša
na osebe, proti katerim so bile uporabljene posebne metode
in sredstva iz 1. in 2. točke drugega odstavka 19. a člena
Zakona o notranjih zadevah. Te posebne operativne metode
in sredstva so: tajno sodelovanje, tajno opazovanje in odkup
predmetov ter kontrola telefona in drugih komunikacijskih
sredstev in občil, kontrola pisem in drugih pošiljk. Za tajno
sodelovanje, tajno opazovanje in odkup predmetov je
potrebno predhodno pisno dovoljenje ministra za notranje
zadeve. Za kontolo telefona in drugih komunikacijskih sredstev in občil, kontrole pisem in drugih pošiljk se zahteva
odločba sodišča, skladno z 11. členom Zakona o notranjih
zadevah. Evidenca vsebuje, poleg skupnih osebnih podatkov,
številko pisnega dovoljenja ministra za notranje zadeve
s katerim je bil dovoljen poseg oziroma številko sodne odločbe.
Evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb se nanaša
na osebe, ki jih pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve v skladu z zakonom daktiloskopirajo ali fotografirajo. Evidenca vsebuje poleg skupnih osebnih podatkov še
prstne odtise in odtise dlani, tropozno fotografijo ter kraj, čas
in razlog daktiloskopiranja ali fotografiranja.
Evidenca dogodkov se nanaša na osebe, ki jih pooblaščene
uradne osebe organov za notranje zadeve obravnavajo kot
udeležence dogodkov, npr.: naravne in druge nesreče, onesnaževanje okolja, pogrešane osebe, požari, samomori. Evidenca vsebuje poleg skupnih osebnih podatkov še podatke
o dogodku.
Ustava Republike Slovenije v tretjem odstavku 38. člena
določa, da ima vsakdo pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj in pravico do sodnega
varstva ob njihovi zlorabi. Predlog zakona v 24. členu ureja
navedeno ustavno določbo različno glede na posamezne evidence. Pri evidencah iskanih in nadzorovanih oseb, legitimiranih oseb, daktiloskopiranih in fotografiranih oseb in evidenci dogodkov ima posameznik pravico do vpogleda takoj
po vzpostavitvi evidence. Pri evidencah osumljencev kaznivih
dejanj, osumljencev prekrškov, operativnih informacij in evidenci posebnih operativnih metod in sredstev ima posameznik to pravico po uvedbi kazenskega postopka ali postopka
o prekršku, kolikor ta ni uveden pa najkasneje po zastaranju
pregona. Odlog vpogleda je nujen zaradi preprečitve razkritja
podatkov, kar bi onemogočilo izvršitev nalog, ki jih mora
policija opraviti za uspešno izvedbo; vseh dejanj pri odkrivanju
kaznivih dejanj in prekrškov. Nave'deno rešitev dopušča tudi
9. člen Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo podatkov, ki določa izjeme in omejitve pravic
posameznika, kadar gre za zaščito državne varnosti, javne
varnosti, monetarnih interesov države ali zatiranja kriminalitete.
Predlog zakona v 25. členu določa časovne omejitve shranjevanja podatkov. Roki so različni glede na podatke, ki jih
posamezna evidenca vsebuje. Podatki so shranjeni le toliko
časa kot je to potrebno za dosego namenov, zaradi katerih so
bili zbrani. Podatki se shranjujejo: pri evidenci osumljencev
kaznivih dejanj, evidenci osumljencev prekrškov, evidenci
operativnih informacij in evidenci posebnih operativnih
metod in sredstev do pravnomočne odločitve pristojnega
organa, kolikor te ni pa do zastaranja pregona; pri evidenci
iskanih in nadzorovanih oseb dokler trajajo razlogi zaradi
katerih je bilo uvedeno iskanje oziroma nadzor, vendar pri
iskanih osebah najdalj do zastaranja pregona, pri nadziranih
osebah pa najdalj pet let od zadnje prestane kazni; pri evi15

denci legitimiranih oseb šest mesecev; pri evidenci daktiloskopiranih in fotografiranih oseb do izbrisa obsodbe; pri
evidenci dogodkov eno leto. Po preteku rokov se podatki
arhivirajo. Dostop do arhiviranih podatkov je dopusten na
podlagi pisne odločitve ministra za notranje zadeve, pristojnega delovnega telesa Skupščine Republike Slovenije, ali na
zahtevo posameznika na katerega se podatki nanašajo. Taka
rešitev je potrebna iz dveh razlogov. Prvič ima arhiviranje
podatkov poseben pomen za posameznika, saj lahko arhivirane podatke uporabi za obnovo postopka ali za druga
izredna pravna sredstva, česar v primeru uničenja podatkov
ne bi mogel ali bi mu bilo znatno oteženo. Drugič pa je to
potrebno zaradi kontrole pravilnosti delovanja organov za
notranje zadeve in dejansko predstavlja del nadzornega
sistema nad njihovim delom. Istočasno je tudi zagotovilo, da
organi za notranje zadeve ne bi mogli zaradi takšnih ali
drugačnih razlogov odločati o njihovem uničevanju.

blike Slovenije določa v 56. členu (pravice otrok), da otroci
uživajo posebno varstvo in skrb. Otroci do 14. leta starosti so
kazenskopravno neodgovorni, zato organi za notranje zadeve
ne napišejo kazenske ovadbe ali predloga za prekršek, kadar
odkrijejo otroka kot potencialnega prestopnika, temveč
podatke o otroku odstopijo pristojnemu socialnemu organu.
Kolikor gre za mladoletnika, pridejo njegovi osebni podatki
v ustrezne operativne evidence skupaj s podatki o polnoletnih
prestopnikih. V tem primeru bi bilo mogoče vobiti posebno
evidenco o mladoletnikih in določiti posebne pogoje za
dostop do teh podatkov. Vendar menimo, da bi bila izločitev
mladoletnikov nesmotrna, saj bi bili tako še bolj izpostavljeni
oziroma stigmatizirani kot posebna kategorija prestopnikov.
Pomenilo pa bi tudi tehnični problem, kako jih po izpolnitvi
polnoletnosti prenesti v redne evidence. Zaradi tega pri pripravi predloga zakona nismo upoštevali pripombe.

V prehodnih in končnih določbah je določen rok dveh mesecev, v katerem mora upravljalec uskladiti vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje obstoječih evidenc ter zbiranje, obdelavo,
shranjevanje, posredovanje in uporabo osebnih podatkov
vsebovanih v evidencah z določbami tega zakona.

Sprejetje predlaganega zakona in njegovo izvajanje ne bo
imelo finančnih in materialnih posledic. Ustrezni organizacijski in tehnični ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so že
sprejeti in se tudi že izvajajo v skladu z zakonom o varstvu
osebnih podatkov. Določeni stroški bodo nastali le ob realizaciji pravic, ki jih posamezniku daje zakon o varstvu osebnih
podatkov. Stroške v zvezi z zahtevo nosi upravljalec zbirke
podatkov, stroške izpisa in seznama pa vlagatelj zahteve.

V razpravi je bila izražena pripomba v zvezi s posebnim
varstvom mladoletnikov v policijskih evidencah. Ustava Repu-
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Predlog zakona o spremembi zakona o ZDRAVSTVENEM
VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU - ESA 747
ff-t£ d/a
i
Janez KOPAČ, poslanec v Družbenopolitičnem zboru
Borut RAZDEVSEK, poslanec v Zboru občin
Vika POTOČNIK, poslanka v Zboru občin in
Rudi MOGE, poslanec v Zboru združenega dela
Podpisani poslanci so pripravili
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
ki ga pošiljajo v obravnavo in sprejem v skladu z 266. in
267. členom na podlagi 314. člena poslovnika in v zvezi
z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije.
Podpisani poslanci predlagajo, da se sprememba zakona

sprejme po hitrem postopku, ker bi začetek izvajanja prostovoljnega zavarovanja, kot je predvideno v zakonu (31.
12. 1992), povzročil vrsto težav uporabnikom zdravstvenih
storitev. Pogodbe med zdravstvenimi zavodi ter zavarovalnicami niso podpisane v celoti. Razmerja zavarovalniceuporabniki niso jasno definirana. Ponudba zavarovanj je
nezadostna in ne dopušča možnosti izbire. Zaradi časovne
stiske se zakon izvaja na škodo uporabnika dodatnega
zdravstvenega zavarovanja.
Pri delu delovnih teles in zborov Skupščine Republike
Slovenije bodo sodelovali podpisani poslanci:
Janez Kopač, I. r.
Borut Razdevšek, I. r.
Vika Potočnik, I. r.
Rudi Moge, I. r.

Predlog zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju bosta obravnavala Odbor za
zdravstvo kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna
komisija.
Za obravnavo predloga zakona o spremembi in dopolnitvi
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela.

PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju
1. člen

2. člen

V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 9/92) se v drugem odstavku 103. člena
datum »31. 12. 1992« nadomesti z datumom »31. 6. 1993«.

V drugem odstavku 109. člena se datum »31. 12. 1992« nadomesti z datumom »31. 6. 1993«.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Predlagamo spremembo uveljavitve prostovoljnega zdravbi kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne opredelitve, ki bi.
stvenega zavarovanja iz naslednjih razlogov:
morale opredeliti tudi dodatne oblike zavarovanja.
1. Pri zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju bi moralo prostovoljno zdravstveno zavarovanje
začeti veljati s 1. septembrom 1992. Dejansko pa se je začelo
izvajati v oktobru 1992.

3. Po 26. členu zakona bi moral natančnejši obseg storitev,
tudi tistih za katere bo možno prostovoljno zavarovanje in
normative zdravstvenih storitev določiti zavod, vendar teh
aktov še ni.

2. Pred uvedbo prostovoljnega zavarovanja je potrebno
v Skupščini sprejeti plan zdravstvenega varstva v Republiki
Sloveniji iz 105. člena omenjenega zakona, ki med drugim
vsebuje tudi podlage za razvoj sistema zdravstvenega zavarovanja.

Vprašljivo je zakaj se zavarovanci na primer: nadstandardno
zavarovanje sploh zavarujejo.

Plan bi moral biti sprejet v 6. mesecih po uveljavitvi zakona to
je 1. 9. 1992 vendar v Skupščini ni bil predložen. Plan je
osnova za mrežo javne službe na tem področju. Vseboval naj
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Ni jasna razmejitev med obsegom in nivojem storitve, ki bo
uporabnikom zagotovljena v obveznem in nivoju storitev
dodatnega zavarovanja.
4. Ni sistemskega zakona, ki bi urejal področje zavarovalništva posebej razmerja zavarovalnica - zavarovanec.
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Predlog zakona o PRILOŽNOSTNIH KOVANCIH - ESA 637
Vlada Republike Slovenije je na 28. seji 29/10-1992 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PRILOŽNOSTNIH KOVANCIH,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika 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 sodelovali:
- Mitja GASPARI, član Vlade Republike Slovenije in minister za finance,
- Alenka MARKIĆ, namestnica ministra za finance,
- mag. Stanko DEBELJAK, namestnik ministra za finance,
- Zvonko DRAKSLER, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za finance,
- Igor ZOBOVNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o priložnostnih kovancih bosta obravnavala
Odbor za kreditno monetarni sistem in politiko kot matično
delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija.
Za obravnavo predloga zakona o priložnostnih kovancih so
pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela.

PREDLOG ZAKONA o priložnostnih kovancih
1. člen

kovancev opravlja Banka Slovenije na podlagi pogodbe, ki jo
v imenu Republike Slovenije sklene minister za finance.

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

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

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

Banka Slovenije kontrolira izdelavo priložnostnih kovancev.

2. člen
Priložnostni kovanci so zakonito plačilno sredstvo na
območju Republike Slovenije.
3. člen
Vlada Republike Slovenije določi dogodke, ob katerih se
izdajo priložnostni kovanci.
Dogodke, ob katerih bodo izdani priložnostni kovanci
v naslednjem letu, določi Vlada Republike Slovenije do
31. oktobra tekočega leta, vendar najpozneje 6 mesecev pred
dnem dogodka, ob katerem bodo izdani kovanci.
4. člen

8. člen
Za likovne gešitve na priložnostnih kovancih razpiše Banka
Slovenije javni razpis.
Podrobnejše pogoje za udeležbo na javnem razpisu iz prejšnjega odstavka določi Banka Slovenije.
9. člen
Priložnostni kovanci, izdelani iz zlata in srebra, se prodajajo
po ceni, ki je večja od njihove nominalne vrednosti.
Priložnostni kovanci, izdelani iz kovin, iz katerih se izdelujejo
kovanci v obtoku, in so izdelani v posebni tehniki ali se
prodajajo v posebnih ovitkih, se prodajajo po ceni, ki je večja
od njihove nominalne vrednosti.

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

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

5. člen

10. člen

Obseg vsakokratne emisije, kovine, iz katere bodo izdelani
priložnostni konvanci, apoene in glavna znamenja priložnostnih kovancev določi Vlada Republike Slovenije na predlog
Banke Slovenije.

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

6. člen
Strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo priložnostnih
18

11. člen
Banka Slovenije določi dan izročitve priložnostnih kovancev
v obtok.
poročevalec

12. člen
Priložnostne kovance prodaja Banka Slovenije neposredno
ali preko bank in drugih organizacij.
13. člen
Sredstva za izdajo priložnostnih kovancev se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
Prihodki od prodaje priložnostnih kovancev so prihodek proračuna Republike Slovenije.

lahko Vlada Republike Slovenije določi dogodke, ob katerih
bodo izdani priložnostni kovanci v letu 1993, najpozneje do
31. 12. 1992.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon
o priložnostnih kovancih (Uradni list SFRJ št. 35/80 in 4/85).
16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

14. člen
Ne glede na določbe drugega odstavka 3. člena tega zakona
OBRAZLOŽITEV
Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov 29. 7. 1992
in 30. 7. 1992 obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona
o priložnostnih kovancih z osnutkom zakona. Pri tem so zbori
naložili Vladi Republike Slovenije, da ob upoštevanju razprave, stališč in pripomb delovnih teles ter pripomb in predlogov poslancev na sejah zborov pripravi predlog zakona.
Predlagatelj je proučil pripombe delovnih teles ter poslancev
ter ugotovil, da sta bili k osnutku zakona podani le dve
pripombi:
1. Odbor za kreditno monetarni sistem in politiko je opozoril
na dejstvo, da je potrebno zaradi posledic različnih finančnih
učinkov na obseg republiškega proračuna, upoštevati razliko
med stroški kovanja priložnostnih kovancev, ki so nižji od
nominalne vrednosti teh kovancev in so zato finančne posledice izdajanja teh kovancev pozitivne za republiški proračun
(sredstva za izvedbo projekta pa je v proračunu potrebno
predvideti), ter stroški izdelave kovanega denarja, ki so večji
od nominalne vrednosti kovancev in torej pomenijo neto
odbitno proračunsko postavko.
2. Poslanec Zbora združenega dela Franc Perko je predlagal,
da se mu do priprave predloga odgovori na vprašanje, po
kakšnih kriterijih se določa razmerje med dejansko ceno
stroškov za izdelavo priložnostnega kovanca in nominalno
vrednostjo ter njegovo prodajno ceno ter kako imajo razmerje
med stroškovno in nominalno vrednostjo ter prodajno ceno
takšnih kovancev urejeno v Evropi in drugih razvitih državah.
Prav tako je predlagal, naj se prouči možnost, da se ta razmerja določijo v zakonu in sicer dovolj fleksibilno.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona upošteval pripombo Odbora Skupščine Republike Slovenije za kreditno
monetarni sistem in politiko ter spremenil 13. člen predloga
zakona tako, da je iz njega jasno razvidno, da se sredstva za
izdajo priložnostnih kovancev zagotavljajo v proračun Republike Slovenije prav tako pa so tudi prihodki od prodaje teh
kovancev prihodek proračuna Republike Slovenije.

V zvezi s pripombo poslanca Franca Perka predlagatelj meni,
da ne bi bilo smiselno v zakonu opredeljevati razmerij med
stroškovno oz. nominalno vrednostjo priložnostnega kovanca
in njegovo prodajno ceno. Predlagatelj meni, da je primerna
predlagana ureditev iz 9. člena predloga zakona, da se priložnostni kovanci prodajajo po ceni, ki je večja od njihove
nominalne vrednosti, saj so razmerja med stroškovno ceno,
nominalno ceno in prodajno ceno teh kovancev v svetu urejena na različne načine. Praviloma je povsod uveljavljena
ureditev, da je prodajna cena priložnostnih zlatnikov in srebrnikov večja tako od njihove nominalne vrednosti kot tudi od
stroškovne cene. Pri določanju prodajne cene je potrebno
upoštevati obdobje, v katerem se bodo prodajali kovanci, saj
zaradi inflacijskih gibanj njihova prodajna cena realno pada.
Poleg tega pa se s prodajno ceno zagotavljajo tudi določena
sredstva za potrebe proračuna ali za financiranje prireditev
oziroma dogodkov, ob katerih so bili kovanci izdani.
Glede na to, da so bile predlagane rešitve podrobneje obrazložene v predhodni fazi zakonodajnega postopka in da
v skupščinski razpravi ni bilo pomembnejših pripomb oziroma pomislekov, teh obrazložitev v predloženem predlogu
zakona ne ponavljamo.
Predlagatelj se je ob pripravi osnutka zakona zavezal podati
podrobnejšo informacijo o učinkih prodaje priložnostnih
kovancev ob prvi obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ko so bili izdani zlatniki v apoenu 5000 SIT in srebrniki v apoenu 500 SIT. Do dne 9. 10. 1992
je bilo prodano naslednje število kovancev:
- zlatniki - 1.800 do 4.000
- srebrniki - 5.000 do 50.000 (zaenkrat je bilo kovanih le
15.000.
Dokončni finančni učinki prodaje teh kovancev bodo znani po
končani prodaji. O tem bo Vlada Republike Slovenije pripravila posebno informacijo, ki jo bo predložila Skupščini Republike Slovenije.
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Osnutek zakona o PROSTIH CARINSKIH CONAH - ESA 580
Vlada Republike Slovenije je na 28. seji 29/10-1992 določila besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O PROSTIH CARINSKIH CONAH,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov-

nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles
sodelovala:
- dr. Dimitrij RUPEL, član Vlade Republike Slovenije in
minister za zunanje zadeve,
-mag. Vojka RAVBAR, namestnica ministra za zunanje
zadeve.

Osnutek zakona o prostih carinskih conah bosta obravnavala
Odbor za splošne gospodarske zadeve kot matično delovno
telo in Zakonodajno-pravna komisija.
Za obravnavo osnutka zakona o prostih carinskih conah so
pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela.

OSNUTEK ZAKONA o prostih carinskih conah

Ta zakon ureja ustanavljanje in organizacijo prostih carinskih
con ter posebne pogoje za opravljanje gospodarskih dejavnosti v njih, ki niso določeni z drugimi zakoni.

1. ime ustanovitelja proste carinske cone,
2. ime proste carinske cone,
3. območje proste carinske cone,
4. dejavnosti, ki se bodo opravljale v prosti carinski coni,5.
določitev nosilca opravljanja tehničnih administrativno
- strokovnih in drugih poslov v zvezi z opravljanjem dejavnosti v prosti carinski coni, ki jih zagotavlja ustanovitelj.

2. člen

5. člen

Prosta carinska cona je del carinskega območja Republike
Slovenije, ki je posebej ograjen in označen, v katerem se
opravljajo gospodarske dejavnosti, namenjene izvozu blaga
in storitev.

Vsaka sprememba območja ali dejavnosti proste carinske
cone se obravnava po postopku za ustanovitev proste carinske cone.

Temeljne določbe
1. člen

Ustanavljanje in organizacija prostih carinskih con ter
dejavnosti, ki se lahko opravljajo v prosti carinski coni
3. člen

Za spremembo iz prejšnjega odstavke se ne šteje razširitev
obstoječega' dela proste carinske cone, vkolikor je ta prostor
povezan neposredno z obstoječim delom proste carinske
cone.
t
6. člen

Prosta carinska cona se ustanovi v skladu z razvojno in
zaščitno politiko ter prostorskim planskim aktom Republike
Slovenije.

Ustanovitelj vloži pri Vladi Republike Slovenije zahtevo za
izdajo soglasja za ustanovitev proste carinske cone.

Prosta carinska cona se praviloma ustanovi na območju pristanišča ali letališča, odprtega za mednarodni promet ali na
območju, kjer je registriran blagovno transportni center ter ob
mednarodni magistralni cesti oz. železniški povezavi.

K zahtevi iz prejšnjega odstavka ustanovitelj priloži akt oz.
pogodbo o ustanovitvi proste carinske cone, dokazila o možnostih za zagotovitev organizacijskih, prostorskih, energetskih, ekoloških in tehničnih pogojev za delo proste carinske
cone in pogojev za delo carinske službe v prosti carinski coni.

Prosta carinska cona iz prvega oz. drugega odstavka je lahko
sestavljena iz več ločenih delov, ki so funkcionalno povezani.
4. člen
Prosto carinsko cono lahko ustanovi ena ali več domačih
pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).
Ustanovitelj zagotovi sredstva za ustanovitev in začetek dela
proste carinske cone, ustrezne organizacijske, prostorske,
energetske, ekološke, tehnične in druge pogoje za opravljanje dejavnosti in sprejme akt oz. pogodbo o njeni ustanovitvi.
Akt oz: pogodba o ustanovitvi proste carinske cone vsebuje
zlasti:

Vlada Republike Slovenije odloči o zahtevku v 30 dneh od
prejema popolne vloge na podlagi zahtevka ustanovitelja in
mnenja ministrstva, pristojnega za gospodarske odnose
s tujino.
Vlada Republike Slovenije lahko izda soglasje za ustanovitev
proste carinske cone, če so izpolnjeni pogoji iz 3. člena tega
zakona.
7. člen
Ustanovitelj lahko začne z delom v prosti carinski coni oz.
odobri uporabnikom, da začnejo z delom v prosti carinski
coni, ko Vlada Republike Slovenije izda soglasje za ustanovi-

*■
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poročevalec

tev proste carinske cone in ko posebna komisija izda dovoljenje za začetek dela.
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje minister, pristojen za
gospodarske odnose s tujino. Sestavljajo jo predstavniki ministrstva, pristojnega za gospodarske odnose s tujino, ministrstva, pristojnega za finance, ministrstva, pristojnega za varstvo okolja in urejanje prostora, republiškega upravnega
organa, pristojnega za carinske zadeve ter predstavniki lokalnih oblasti.
•
Komisija iz prvega odstavka tega člena preveri, ali so izpolnjeni organizacijski, prostorski, energetski, ekološki in tehnični pogoji za delo proste carinske cone in pogoji za delo
carinske službe v prosti carinski coni.
Komisija iz prvega odstavka tega člena izda dovoljenje za
začetek dela v prosti carinski coni v roku 15 dni po ugotovitvi,
da so izpolnjeni pogoji za začetek dela.
Ustanovitelj je prisoten pri preverjanju izpolnjevanja pogojev
iz prejšnjega odstavka.
8. člen
Ustanovitelj določi splošne pogoje, pod katerimi uporabniki
prosto carinsko cono uporabljajo za opravljanje dejavnosti,
določi notranji red in predpiše ukrepe varstva pri delu in
varstva delovnega okolja.
Akt, s katerim se določijo splošni pogoji iz prejšnjega
odstavka, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Uporabniki proste carinske cone so lahko ustanovitelj, druge
domače in tuje pravne osebe ter zasebniki (v nadaljnjem
besedilu: uporabniki).
Uporabniki morajo za dejavnosti, ki jih opravljajo v prosti
carinski coni voditi knjigovodstvo ločeno.
Uporabnik opravlja gospodarsko dejavnost v prosti carinski
coni na podlagi pogodbe, ki jo sklene z ustanoviteljem proste
carinske cone.
10. člen
Prosta carinska cona mora biti ograjena in označena.
Prosta carinska cona oz. njen del morata biti opremljena tako,
da je promet blaga iz cone oz. v njo mogoč samo skozi
določene izhode oz. vhode. Ograja in vhodi ter izhodi morajo
biti primerno urejeni, zavarovani in osvetljeni.
Ustanovitelj mora na območju proste carinske cone zagotoviti
prostore, potrebne za delo carinske službe.

debelo. Promet blaga na drobno se sme v prosti carinski coni
opravljati le za uporabnike, za njihovo uporabo v prosti carinski coni.
Dejavnost iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena
ne sme ogrožati zdravega življenjskega in delovnega okolja.
13. člen
Domače blago, ki ni namenjeno izvozu ali predelavi v prosti
carinski coni, se sme le izjemoma, ob soglasju carinarnice,
skladiščiti v prosti carinski coni, ločeno od drugega blaga.
Carinarnica ne dovoli skladiščenja blaga iz prejšnjega
odstavka, če bi to otežilo kontrolo poslovanja v prosti carinski
coni.
Domače blago, ki se skladišči na območju proste carinske
cpne, se evidentira v skladu s predpisom iz tretjega odstavka
21. člena tega zakona.
Posebni pogoji za opravljanje gospodarskih dejavnosti v prosti carinski coni
14. člen
Uporabnik lahko prosto uvaža blago iz tujine v.cono in izvaža
blago iz cone v tujino ter prosto opravlja storitve v prosti
carinski coni, kakor tudi oskrbuje prevozna sredstva v mednarodnem prometu.
15. člen
Uporabniki smejo uvoziti blago iz proste carinske cone
v Republiko Slovenijo oz. izvoziti blago iz Republike Slovenije
v prosto carinsko cono le v skladu s predpisi, ki urejajo uvoz
in izvoz blaga.
16. člen
Uporabnik sme začasno iznesti blago iz proste carinske cone
na preostalo ozemlje Republike Slovenije zaradi preizkušanja, testiranja, oplemenitenja (predelava, dodelava in obdelava), vgradnje in popravila kot tudi za marketinško predstavitev v skladu s predpisi, ki urejajo začasen izvoz in uvoz blaga.
17. člen
Uporabnik mora prijaviti carinarnici vsak vnos blaga, ki ga
potrebuje za proizvodnjo, uporabo ali prodajo v prosti carinski coni.
Prijavi iz prejšnjega odstavka mora uporabnik priložiti seznam blaga.

11. člen

Če se blago, ki je bilo v prosto carinsko cono vnešeno v smislu prvega odstavka tega člena v celoti ali po delih vrača iz
cone, carinarnica na podlagi seznama iz prejšnjega odstavka
razdolži uporabnika.

Ustanovitelj določi splošne pogoje, pod katerimi lahko fizične
osebe vstopajo na področje proste carinske cone.

18. člen

Za osebe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo ukrepi carinskega nadzora, določeni za prehod čez carinsko črto.

Uporabniki morajo voditi evidence, obračunavati in plačevati
davke, prispevke ter druge dajatve v skladu s predpisi.

12. člen

19. člen

V prosti carinski coni se proizvaja blago in opravljajo storitve
za izvoz ter opravljajo posli zunanjetrgovinskega prometa, ki
jih opredeli ustanovitelj v aktu oz. pogodbi iz tretjega
odstavka 4. člena.

Tuja oseba iz 9. člena tega zakona je lahko lastnik nepremičnine v prosti carinski coni le, dokler v njej opravlja gospodarsko dejavnost.

Bančni in drugi finančni posli, posli premoženjskega in osebnega zavarovanja ter pozavarovanja se v prosti carinski coni
lahko opravljajo le v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
V prosti carinski coni se lahko opravlja promet blaga na
poročevalec

Carinski postopek in nadzor v prosti carinski coni
20. člen
Carinarnica v prosti .carinski coni opravlja carinski nadzor na
vhodnih in izhodnih mestih proste carinske cone ali njenega
dela in v sami coni.
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Ustanovitelj ali uporabnik mora carinarnici ali drugemu pristojnemu organu omogočiti carinski ali drug nadzor.
21. člen
Uporabnik mora zaradi carinskega nadzora voditi evidence:
- o blagu, ki se vnaša v prosto carinsko cono,
- o blagu, ki se iz proste carinske cone iznaša,
- o blagu, ki se v prosti carinski coni porabi in
- o spremembah na blagu v coni.
Uporabnik vodi evidence o blagu kronološko na podlagi
podatkov iz dokumentov, ki spremljajo blago pri izvozu in
uvozu ter na podlagi normativov pri proizvodnji blaga.
Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za
carino, predpiše način vodenja evidence iz prvega odstavka
tega člena in ukrepe carinskega nadzora v prosti carinski
coni.
*

22. člen

Blago, ki se vnaša v prosto carinsko cono, iz nje iznaša ali se
v njej hrani, se prijavi carinarnici z listino, ki je predpisana za
prijavljanje blaga carinarnici ali z drugo listino, ki jo odobri
predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za
carino.
Blagu, ki se iznaša iz proste carinske cone se priložijo listine,
na podlagi katerih je bilo blago pripeljano v cono.
Izvozno ocarinjeno blago se lahko na podlagi izvozne carinske deklaracije prijavi carinarnici zaradi hrambe v prosti
carinski coni.
Kazenske določbe

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba ustanovitelja, ki
stori katero od dejanj iz prejšnjega odstavka.
25. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek pravna oseba - uporabnik, če opravlja oz. omogoči opravljanje prometa blaga na drobno v prosti
carinski coni v nasprotju s tem zakonom (tretji odstavek 12.
člena).
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna
oseba pravne osebe - uporabnika.
26. člen
Domači ali tuji pravni osebi, ki stori gospodarski prestopek iz
23. do 25. člena tega zakona, se lahko izreče tudi varstveni
ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti v prosti carinski coni
za dobo od šestih mesecev do treh let.
Prekrški

Gospodarski prestopki
23. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek pravna oseba - uporabnik, če:
1. za dejavnost, ki jo opravlja v prosti carinski coni ne vodi
knjigovodstva ločeno (drugi odstavek 9. člena);
2. opravlja gospodarsko dejavnost v prosti carinski coni
v nasprotju s tem zakonom in aktom oz. pogodbo o ustanovitvi proste carinske cone (tretji odstavek 4. členba ter prvi in
drugi odstavek 12. člena);
3. uvaža blago iz proste carinske cone v Republiko Slovenijo
oz. izvaža blago iz Republike Slovenije v prosto carinsko cono
v nasprotju s predpisi, ki urejajo izvoz in uvoz blaga (15. člen);
4. začasno iznaša blago iz proste carinske cone v Republiko
Slovenijo zaradi preizkušanja, testiranja, oplemenitenja (predelava, dodelava in obdelava), vgradnje in popravila kot tudi
za marketinško predstavitev, v nasprotju s predpisi, ki urejajo
začasen uvoz in izvoz blaga (16. člen);
5. ne vodi evidence, obračunava in plačuje davke, prispevke
in druge dajatve v skladu s predpisi (18. člen);
6. kot tuja pravna oseba ostane lastnik nepremičnine v prosti
carinski coni tudi po prenehanju opravljanja gospodarske
dejavnosti v prosti carinski coni (19. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba pravne osebe
- uporabnika, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
24. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek ustanovitelj, če:
1. opravlja oz. omogoči opravljanje gospodarskih dejavnosti
v prosti carinski coni v nasprotju z zakonom in aktom oz.
pogodbo o ustanovitvi proste carinske cone (tretji odstavek 4.
in prvi ter drugi odstavek 12. člena);
2. začne opravljati oz. omogoči opravljanje gospodarskih
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dejavnosti v prosti carinski coni preden je Vlada Republike
Slovenije izdala soglasje in posebna komisija izdala dovoljenje za začetek dela proste carinske cone (prvi odstavek 7.
člena);
3. omogoči opravljanje oz. opravlja gospodarske dejavnosti
v prosti carinski coni v nasprotju s splošnimi pogoji in s tem
spravlja uporabnike v neenakopraven položaj (8. člen);
4. opravlja oz. omogoči opravljanje gospodarskih dejavnosti
v prosti carinski coni v nasprotju s predpisanimi ukrepi varstva pri delu in delovnega okolja (8. člen);
5. ne zagotovi na območju proste carisnke cone prostore,
potrebne za delo carinske službe (tretji odstavek 10. člena).

27. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek uporabnik - zasebnik ali tuja fizična oseba, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. za dejavnost, ki jo opravlja v prosti carinski coni ne vodi
knjigovodstva ločeno (drugi odstavek 9. člena);
2. opravlja gospodarsko dejavnost v prosti carinski coni
v nasprotju s tem zakonom in aktom oz. pogodbo o ustanovitvi proste carinske cone (tretji odstavek 4. členba ter prvi in
drugi odstavek 12. člena);
3. opravlja oz. omogoči opravljanje prometa blaga na drobno
v prosti carinski coni v nasprotju s tem zakonom (tretji odstavek 12. člena);
4. uvaža blago iz proste carinske cone v Republiko Slovenijo
oz. izvaža blago iz Republike Slovenije v prosto carinsko cono
v nasprotju s predpisi, ki urejajo izvoz in uvoz blaga (15. člen);
5. začasno iznaša blago iz proste carinske cone v Republiko
Slovenijo zaradi preizkušanja, testiranja, oplemenitenja (predelava, dodelava in obdelava), vgradnje in popravila kot tudi
za marketinško predstavitev, v nasprotju s predpisi, ki urejajo
začasen uvoz in izvoz blaga (16. člen);
6. ne vodi evidence, obračunava in plačuje davke, prispevke
in druge dajatve v skladu s predpisi (18. člen);
7. kot tuja fizična oseba ostane lastnik nepremičnine v prosti
carinski coni tudi po prenehanju opravljanja gospodarske
dejavnosti v prosti carinski coni (19. člen).
28. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek uporabnik - domača oz. tuja pravna oseba ali
zasebnik oz. tuja fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. skladišči oz. omogoči skladiščenje domačega blaga, ki ni
namenjeno izvozu oz. predelavi v prosti carinski coni, v prosti
carinski coni brez ali v nasprotju s soglasjem carinarnice (prvi
odstavek 13. člena),
poročevalec

2. ne prijavi uvoza, izvoza, prevoza ali uskladiščenja blaga
v prosto carinsko cono pristojni carinarnici (prvi odstavek 17.
člena),
3. carinarnici ali drugemu pristojnemu organu ne omogoči
carinskega ali drugega nadzora (drugi odstavek 20. člena),
4. ne vodi predpisane evidence o blagu (prvi odstavek 21.
člena).
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe - uporabnika.
Prehodne in končne določbe
29. člen
Carinske cone, ustanovljene na podlagi zakona o carinskih
conah (Ur.l.SFRJ, št. 58/85) nadaljujejo z delom kot proste
carinske cone po tem zakonu.

V enem letu od uveljavitve tega zakona morajo ustanovitelji
con iz prejšnjega odstavka uskladiti organizacijo in delovanje
prostih carinskih con z določbami tega zakona.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati zakon
o prostih in o carinskih conah (Uradni list SFRJ, št. 3/90).
31. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati 12.
člen zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS,
št. ../92)
32. člen
Ta zakon začne veljati petnjasti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
1. splošno
Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov v maju oz.
juniju letos obravnavala predlog za izdajo zakona o prostih
conah z osnutkom zakona, ki ga je pripravila skupina poslancev in predlog za izdajo zakona tudi sprejela. Vlada Republike
Slovenije je bila s sklepi zborov zadolžena, da, ob upoštevanju predloga za izdajo zakona in razprav poslancev, pripravi
nov osnutek zakona o prostih conah.
Ob upoštevanju predloga za izdajo in razprav poslancev je
Vlada Republike Slovenije pri pripravi osnutka zakona o prostih carinskih conah upoštevala še predloge Gospodarske
zbornice Slovenije oz. predstavnikov obstoječih carinskih in
prostih con ter mednarodne konvencije, kakor tudi prakso
Evropske skupnosti na področju ustanavljanja prostih in
carinskih con.
2. poglavitne rešitve osnutka zakona
Osnutek zakona za razliko od predloga za izdajo zakona
uporablja pojem »proste carinske cone«. Z uporabo tega
termina se je poskušalo že z nazivom samega instituta čim
natančneje opredeliti njegovo vsebino.
Namen zakona je določiti način in pogoje za ustanovitev
prostih carinskih con, določiti dejavnosti, ki se v coni lahko
opravljajo in določiti tiste posebne pogoje poslovanja v prosti
carinski coni, ki niso opredeljeni s posameznimi področnimi
zakoni.
Osnutek zakona izhaja iz predpostavke, da je prosta carinska
cona del carinskega območja Republike Slovenije, ki je
posebej ograjen in označen, v katerem se opravljajo gospodarske dejavnosti, namenjene izvozu blaga in storitev, pod
posebnimi pogoji.
Ustanovitev proste carinske cone mora biti v skladu z razvojno in zaščitno politiko Republike Slovenije, kakor tudi
v skladu s prostorskim planom države. Kot osnovni prostorski
pogoji, ki se upoštevajo pri odločanju o ustanovitvi proste
carinske cone, se pojavljajo: bližina pristanišča oz. letališča,
odprtega za mednarodni promet, blagovno transportni center, medarodna magistralna cesta ali železniška povezava.
Posamezna prosta carinska cona je lahko sestavljena iz več
ločenih delov, vendar pa morajo biti ti deli funkcionalno
povezani v okviru posameznega območja. Ne morejo se ustanoviti prosta carinska cona z »dislociranimi« enotami na
različnih območjih, opredeljenih v 3. členu osnutka zakona.
Prosto carinsko cono lahko ustanovijo le domače pravne
osebe - ena ali več. Za ustanovitev cone mora poleg vseh
običajnih dovoljenj (npr. lokacijsko, gradbeno, obratovalno
ipd.) pridobiti:
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1. soglasje Vlade Republike Slovenije za ustanovitev proste
carinske cone - ie-to se lahko izda na osnovi zahtevka ustanovitevlja, dodatnih dokumentov in mnenja ministrstva, pristojnega za gospodarske odnose s tujino v 30 dneh po vložitvi
popolnega zahtevka ter
2. dovoljenje za začetek dela proste carinske cone, ki ga izda
posebna komisija, sestavljena iz predstavnikov pristojnih
ministrstev, carinskih organov ter predstavnikov lokalnih
oblasti.
Ustanovitelj proste carinske cone mora pogoje poslovanja
v prosti carinski coni, ki jih sam sprejme, objaviti v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Uporabniki proste carinske cone so lahko ustanovitelj cone,
druge domače pravne osebe, tuje pravne osebe ter zasebniki.
Slednji pojem vkjučuje tako domače kot tuje fizične osebe, ki
opravljajo z zakonom dovoljeno gospodarsko dejavnost.
Temeljni namen proste carinske cone je olajšanje in spodbujanje izvoza blaga in storitev. Mogoče pa je v prosti carinski
coni opravljene storitve ali proizvedeno blago prodati tudi na
domačem trgu, vendar se tako proizvedeno blago oz. tako
opravljene storitve obravnava po predpisih, ki veljajo za redni
uvoz blaga oz. storitev.
V prosti carinski coni se lahko opravljajo storitve za izvoz,
proizvaja blago za izvoz ter opravljajo drugi posli zunanjetrgovinskega prometa. Bančni in drugi finančni posli, kakor
tudi posli zavarovanja in pozavarovana pa se v prosti carinski
coni lahko opravljajo le, kolikor so potrebni za opravljanje
osnovnih dejavnosti v coni. Promet na drobno se lahko v prosti carinski coni opravlja le za potrebe uporabnikov, ki tako
kupljeno lahko porabijo le v prosti carinski coni.
Skladiščenje domačega blaga v prosti carinski coni je, v primeru, da je to blago namenjeno domačemu tržišču, mogoče
le izjemoma, s posebnim dovoljenjem carinske službe.
Za poslovanje v prosti carinski coni veljajo naslednji posebni
pogoji, določeni z osnutkom zakona:
1. blago se lahko uvaža iz tujine v prosto carinsko cono in
izvaža iz proste carinske cone v tujino prosto (ne glede na
predpisane oblike (režim) uvoza in izvoza posameznih vrst
blaga);
2. storitve v prosti carinski coni se opravljajo prosto;
3. za uvoz in izvoz blaga v oz. iz proste carinske cone v tujino
veljajo posebna pravila carinskega nadzora. Pri prenosu
blaga iz ostalega območja Republike Slovenije v prosto carin23

sko cono in obratno pa veljajo splošna carinska pravila.

3. predlogi, ki jih ni bilo mogoče upoštevati

Z drugimi, področnimi zakoni so določeni že naslednji pogoji:

Med predlogi poslancev in Gospodarske zbornice Slovenije,
ki jih ni bilo mogoče upoštevati in razlogi za takšno odločitev,
je treba omeniti predvsem naslednje:

1. v skladu s carinskim zakonom je plačila carine oproščen
uporabnik proste cone za opremo, nadomestne dele, reprodukcijski material pogonsko gorivo in potrošni material, ki se
uvozijo v prosto cono za proizvodnjo za izvoz in za opravljanje
drugih dejavnosti v skladu z zakonom;
2. v skladu z zakonom o deviznem poslovanju imajo uporabniki pravico do posebnega deviznega računa;
3. v skladu z zakonom o zunanjetrgovinskem poslovanju ni
potrebno, da bi blago, uvoženo v prosto carinsko cono ustrezalo standardom, atestom in drugim tehničnim pogojem ter
pogojem kakovosti, ki veljajo sicer pri uvozu blaga na slovensko tržišče. Enako določbo ima tudi predlog novega zakona
o zunanjetrgovinskem poslovanju, ki je v skupščinskem po.stopku;
4. v skladu z zakonom o prometnem davku je plačila prometnega davka oproščena oprema in reprodukcijski material, ki
se uvozi v prosto cono za proizvodnjo namenjeno za izvoz;
5. v skladu z zakonom o davku od dobička pravnih oseb so
davčni zavezanci, ki poslujejo v prostih carinskih conah,
v prvih petih letih poslovanja, oproščeni plačila davka od dela
dobička, ki ga dosežejo z izvozom blaga in storitev.
Kazenske določbe sankcionirajo kršitve pravil poslovanja
v prostih carinskih conah. Poleg denarnih kazni je za hujše
kršitve zagrožen ukrep prepovedi opravljanja dejvnosti v prosti carinski coni za čas od enega meseca do treh let.
V prehodnih in končnih določbah se zavezujejo ustanovitelji
obstoječih carinskih con, da uskladijo organizacijo in poslovanje s tem zakonom. Glede na to, da so vse obstoječe cone
bile ustanovljene v skladu z zakonom, ki je bil sprejet leta
1985 in da se nobena od njih še ni preoblikovala v skladu
z zakonom, sprejetim leta 1990, prihaja do navidezne neskladnosti med 29. in 30. členom osnutka zakona.
Z določbo 31. člena zakona pa se razveljavlja 12. člen zakona
o zunanjetrgovinskem poslovanju. Določbe le-tega so bile
prevzete v osnutek zakona o prostih carinskih conah in zato je
treba določbo zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju razveljaviti. Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju je namreč
prehodnega značaja - premošča časovno razliko med sprejemom posameznih področnih zakonov, ki morajo urediti
področja, trenutno še zajeta v zunanjetrgovinskem zakonu.
Predlagani rok za uveljavitev zakona je petnajst dni po objavi
zakona v Uradnem listu Republike Slovenije.
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1. prosto opravljanje trgovine na drobno v prostih carinskih
conah. Če bi pritrdili temu predlogu, bi odprli možnosti za
odpiranje t. im. duty free prodajaln v prostih carinskih conah,
kar pa ni v skladu z mednarodnimi akti o odpiranju duty free
prodajaln, predpisi Evropske skupnosti, niti ni v interesu
razvoja slovenske trgovinske dejavnosti v celoti;
2. uvrstitev vseh pogojev poslovanja v prosti carinski coni
v osnutek zakona.
Pogoji poslovanja oz. olajšave za poslovanje v prostih carinskih conah segajo na različna področja - od deviznega do
davčnega in carinskega področja. Za vsako teh področjih
obstajajo sistemski zakoni, ki v celoti obravnavajo vse segmente posameznega področja. Če bi določila teh zakonov, ki
se nanašajo na proste carinske cone prenesli v osnutek
zakona, bi s tem razbili enotno pravno urejena področja.
Z vidika oblikovanja pravnih predpisov na sistemskih področjih je tak pristop nesprejemljiv.
Iz drugih zakonov je bilo v osnutek zakona prenešeno le
določilo zagona o zunanjetrgovinskem poslovanju. Za to se je
Vlada odločila, ker je zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju
prehodnega značaja in s sprejemom slovenske zakonodaje na
različnih področjih prehajajo določbe iz tega zakona v nove
zakone. Tako je tudi na področju blagovnih režimov pri uvozu
blaga v prosto carinsko cono.
3. zahteva po dodatni liberalizaciji in poenostavitvi postopkov
v zvezi z zunanjetrgovinskimi posli in ustanavljanjem podjetij
- tujih lastnih in mešanih - v prostih carinskih conah.
Skupščina Republike Slovenije je pred kratkim obravnavala
nov predlog zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju, ki je
močno liberaliziral in poenostavil administrativne postopke
v zvezi s posameznimi posli. Vlada ocenjuje, da dodatne
poenostavitve in liberalizacija za poslovanje v prostih carinskih conah niso mogoče.
V zvezi z ustanavljanjem podjetij v prosti carinski coni
v skladu z zakonom o tujih vlaganjih pa Vlada meni, da ni
sprejemljivo dvojno obravnavanje tujih vlagateljev - po enem
postopku za ustanavljanje podjetij v prostih carinskih conah
in po drugem postopku za ustanavljanje podjetij na območju
Slovenije izven prostih carinskih con. V izogib temu Vlada
Republike Slovenije že pripravlja (je že obravnavala) Strategijo do tujih vlaganj v Republiki Sloveniji; v pristojnih ministrstvih pa je v pripravi nov zakon o tujih vlaganjih, ki bo
omogočil poenostavitev postopka ustanovitve podjetij za vse
tuje vlagatelje enako.
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Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o DENACIONALIZACIJI z osnutkom zakona - ESA 740
T
DOPOLNITVAH ZAKONA
DENACIONALIZACIJI
Janez LAMPRET - poslanec v Družbenopolitičnem zboru
Z OSNUTKOM ZAKONA
Janko DEŽELAK - poslanec v Zboru občin
s prošnjo, da se predloži zborom Skupščine Republike
Slovenije v obravnavo.
Angelca ŽEROVNIK - poslanka v Zboru združenega dela
Na podlagi 88. člena Ustave Republike Slovenije in 265.,
266. in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije navedeni poslanci pošiljajo
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN

V skladu z 269. členom poslovnika Skupščine Republike
Slovenije bodo pri obravnavi tega predloga sodelovali
Janez Lampret, poslanec v Družbenopolitičnem zboru,
Janko Deželak, poslanec v Zboru občin in Angleca Žerovnik, poslanka v zboru združenega dela.

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o denacionalizaciji z osnutkom zakona bosta obravnavali Komisija za denacionalizacijo kot matično delovno telo
in Zakonodajno-pravna komisija.
Za obravnavo predloga za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o denacionalizaciji z osnutkom zakona so
pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona
o denacionalizaciji
I. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Skupščina Republike Slovenije je sprejela Zakon o denacionalizaciji natsejah Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin
in Zbora združenega dela, dne 24. 10. 1991 in na skupni seji
zborov 20.11. 1991. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, štev.
27/91.
Po tem zakonu so glede na 51. člen zavezanci za vrnitev stvari
samo pravne osebe, ne pa tudi fizične osebe. Pri sestavi
zakona niso bili znani primeri, ki so se dogajali ob nacionalizaciji zlasti na podlagi zakona o nacionalizaciji najemnih
zgradb in gradbenih zemljišč (Ur. I. FLRJ, št. 52/58). Komisije
za nacionalizacijo so po tem zakonu iz nacionalizacije izvzemale stanovanja kot fizične dele zgradb, ki so jih v skladu
z zakonom obdržali v lasti bivši lastniki. Dogajalo pa se je, da
je komisija za nacionalizacijo na podlagi 19. člena citiranega
zakona prepustila prejšnjemu lastniku v last namesto stanovanja v njegovi nacionalizirani hiši stanovanje v hiši, ki je bila
nacionalizirana drugemu lastniku. V takem primeru je sedaj
lastnik stanovanja v hiši upravičenca do denacionalizacije
druga fizična oseba, ki pa je hkrati sama upravičenec ali
pravni naslednik do denacionalizacije hiše, ki ji je bila nacionalizirana. Tako se v praksi dogaja, da so posameznik
- upravičenci oziroma pravni nasledniki obogateni, ker na
eni strani dobijo nazaj vrnjeno nacionalizirano premoženje,
na drugi strani pa obdržijo v lasti stanovanje, ki je bilo nacionalizirano drugemu upravičencu. Slednji glede na sedanji
51. člen ne more zahtevati vrnitve stanovanja, ki mu je bilo
nacionalizrano, ker se nahaja v lasti druge fizične osebe,
zaradi česar je bistveno oškodovan. V primeru, da bi upravičencu pripadala denarna odškodnina po prvem odstavku 26.
člena, bi morala to odškodnino plačati upravičencu Republika Slovenija oziroma Slovenski odškodninski sklad, ne pa
fizična oseba, ki je obdržala stanovanje v lasti in hkrati dobila

poročevalec

v celoti vrnjeno premoženje, ki ji je bilo nacionalizirano.
Poleg tega se je v praksi izkazalo, da je določeno z zakonom
zahtevano dokumentacijo težko pribaviti v kratkem času. Gre
namreč tudi za določene historične podatke (zemljiškoknjižni izpiski, listine o podržavljanju) ali podatke, ki morajo
biti v posebnih postopkih šele pravno dokazani (razglasitev za
mrtvega).
Potrebno je ojačati tudi realizacijo vrednostnih papirjev, ki se
izdajajo v postopku denacionalizacije in ki so po predvideni
ureditvi varovani le s premoženjem Slovenskega odškodninskega sklada, saj je utemeljeno pričakovati, da bo prišlo
zaradi zaostrene socialne situacije do vlaganja več odškodninskih zahtevkov, kot je bilo sprva ocenjeno, kar bo neposredno obremenilo premoženje tega sklada.
II. POGLAVITNE REŠITVE PREDLAGANEGA ZAKONA
Kot izjema pravila v 51. členu zakona, da je kot zavezanec za
vrnitev stvari, ki se nahajajo v njegovem premoženju, le
pravna oseba, se predlaga rešitev, da je ob istih pogojih
zavezanec tudi fizična oseba, vendar le v primeru, če je tudi
sama upravičenec do drugega podržavljenega premoženja in
bi z vrnitvijo podržavljenih stvari, pridobila na škodo upravičenca večje premoženje, kot ga je imel ob podržavljanju.
Prekluzivni rok 18 mesecev za vlaganje zadev se zaradi objektivnih težav v zvezi s pridobitvijo dokumentacije, podaljša na
60 mesecev.
Zakon predvideva jamstvo Republike Slovenije za obveznice,
izdane v postopku denacionalizacije.
III. FINANČNE POSLEDICE
Za proračun ne nastopajo neposredne finančne posledice, te
bi utegnile nastati posredno, v kolikor bi bilo zaradi njih več
zahtevkov, vendar bi se ti reševali in izvajali na daljši časovni
rok.
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OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji
1. člen

2. člen

V zakonu o denacionalizaciji (Ur. I. RS, štev. 27/91-1) se v 51.
členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:

V prvem odstavku 64. člena se črta beseda »osemnajstih« in
nadomesti z besedo »šestdesetih.«
s
3. člen

»Izjemoma je zavezanec za vrnitev stvari tudi fizična oseba,
v katere premoženju so stvari, ki se po tem zakonu vrnejo
upravičencu, če je zavezanec tudi sam upravičenec ali pravni
naslednik upravičenca do drugega podržavljenega premoženja in bi z vrnitvijo njemu podržavljenih stvari pridobil na
škodo upravičenca večje premoženje kot ga je imel ob podržavljenju.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.

V 73. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za izplačilo obveznic iz drugega odstavka tega člena jamči
Republika Slovenija.«
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
S predlaganimi spremembami se posega na tri bistvena
področja, katera naj bi omogočila izvajanje Zakona o denacionalizaciji.
Dopolnitev 51. člena je potrebna, ker so po tem členu zavezanci za vrnitev stvari samo pravne osebe, ne pa tudi fizične
osebe. Pri sestavi zakona niso bili znani primeri, ki so se
dogajali ob nacionalizaciji zlasti na podlagi zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč (Ur. I. FLRJ, št.
52/58). Komisije za nacionalizacijo so po tem zakonu iz nacionalizacije izvzemale stanovanja kot fizične dele zgradb, ki so
jih v skladu z zakonom obdržali v lasti bivši lastniki. Dogajalo
pa se je, da je komisija za nacionalizacijo na podlagi 19. člena
citiranega zakona prepustila prejšnjemu lastniku v last namesto stanovanja v njegovi nacionalizirani hiši stanovanje v hiši,
ki je bila nacionalizirana drugemu lastniku. V takem primeru
je sedaj lastnik stanovanja v hiši upravičenca do denacionalizacije druga fizična oseba, ki pa je hkrati sama upravičenec
ali pravni naslednik do denacionalizacije hiše, ki ji je bila
nacionalizirana. Tako se v praksi dogaja, da so posamezniki
- upravičenci oziroma pravni nasledniki obogateni, ker na
eni strani dobijo nazaj vrnjeno nacionalizirano premoženje,
na drugi strani pa obdržijo v lasti stanovanje, ki je bilo nacionalizirano drugemu upravičencu. Slednji glede na sedanji
51. člen ne more zahtevati vrnitve stanovanja, ki mu je bilo
nacionalizirano, ker se nahaja v lasti druge fizične osebe,
zaradi česar je bistveno oškodovan. V primeru, da bi upravičencu pripadala denarna odškodnina po prvem odstavku 26.
člena, bi morala to odškodnino plačati upravičencu Republika Slovenija oziroma Slovenski odškodninski sklad, ne pa
fizična oseba, ki je obdržala stanovanje v lasti in hkrati dobila
v celoti vrnjeno premoženje, ki ji je bilo nacionalizirano.
Predlagano podašljanje prekluzivnega 18 mesečnega roka je
utemeljeno na nekaterih objektivnih podlagah, kot so;
- popolna zahteva za denacionalizacijo mora biti opremljena
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z Vsemi historičnimi in sedanjimi zemljiškoknjižnimi in zemljiškokatastrskimi podatki; prenatrpanost in intenziteta dela
tako sodišč in katastrov povzroča po 6 ali še več mesečno
čakanje na te podatke;
- k popolni zahtevi za denacionalizacijo je potrebno prilagati
tudi listine o podružabljanju, katerih mnogi razlaščenci in
njihovi pravni nasledniki ne posedujejo, zato so jih prisiljeni
iskati pri domačih in tujih pristojnih organih, kar vse zopet
objektivno omejuje njihovo zmožnost za pravočasno vložitev
zahteve za denacionalizacijo;
- v mnogih primerih upravičenci - pravni nasledniki umrlih
razlaščencev, ki so bili v mnogih primerih likvidirani v znanih
povojnih koncentracijskih taboriščih, ali na kakšen drugačen
način pogrešani, morajo v posebnem nepravdnem postopku
najpreje izposlovati odločbo o razglasitvi za mrtvega, kot
glavno in verodostojno listino upravičenosti dedovanja; tudi ti
postopki zaradi svoje dolgotrajnosti objektivno omejujejo
razlaščence pri pravočasni vložitvi zahteve za denacionalizacijo.
Predlagana jamstvena dopolnitev Republike Slovenije za
izplačilo obveznic iz Slovenskega odškodninskega sklada je
utemeljeno v dodatni in najvišji pravni varnosti realizacije teh
vrednostnih papirjev. Zavedati se je treba, da je upravičenost
do denarne odškodnine določena kot izjema v primerih socialne ogroženosti upravičenca, prav zato bodo zaradi tega
v večini primerov upravičenci svoje zahteve prisiljeni vlagati
kot odškodninske zahteve na izplačilo vrednostnih papirjev,
kajti tudi nadomestnih nepremičnin občine ne posedujejo. Pri
dosedanjem izvajanju zakona odločbe na izplačilo kakršnihkoli vrednostnih papirjev sploh še niso mogle biti izdane, ker
ni sprejet Zakon o privatizacii, po katerim naj bi se ustanovil
Slovenski odškodninski sklad. Tako v pravni teoriji in praksi
pa je poznano načelo, da je največji garant-jamstvenik lahko
le država.
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Predlog za izdajo zakona o USTANOVITVI VIŠJE ŠOLE ZA
HOTELIRSTVO IN TURIZEM NA BLEDU z osnutkom zakona - ESA 745
:
Izidor REJC - poslanec v Družbenopolitičnem zboru
dr. Avguštin MENCINGER — poslanec v Zboru občin
Matjaž PESKAR - poslanec v Zboru občin
Franci FELTRIN - poslanec v Zboru občin
Tone KRAMARIČ - poslanec v Zboru občin
Vitomir GROS - poslanec v Zboru občin
Stane ERŽEN - poslanec v Zboru združenega dela in
Janez ŠTULAR - poslanec v Zboru združenega dela
poslanci gorenjskih občin v Družbenopolitičnem zboru,
Zboru občin in Zboru združenega dela so vložili
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O USTANOVITVI VIŠJE

ŠOLE ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM NA BLEDU
Z OSNUTKOM ZAKONA
in ga pošiljajo v obravnavo glede na 2. odstavek 1. člena
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije na
podlagi 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije.
Predlagajo, da -se v skladu z 2. odstavkom 265. člena
poslovnika združita prva in druga faza tako, da se hkrati
obravnavata predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek.
Pri delu skupščinskih delovnih teles in zborov bodo sodelovali predlagatelji zakona:

Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi Višje šole za hotelirstvo in turizem na Bledu z osnutkom zakona bosta obravnavala Odbor za visoko šolstvo kot matično delovno telo in
Zakonodajno-pravna komisija.
Za obravnavo predloga za izdajo zakona o ustanovitvi Višje
šole za hotelirstvo in turizem na Bledu z osnutkom zakona so
pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o ustanovitvi Višje šole za hotelirstvo in turizem na
Bledu
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za sprejem zakona je 1. odstavek 57. člena
Ustave Republike Slovenije (številka 33/91), po katerem je
izobraževanje svobodno in 3. odst. 57. člena, po katerem
država ureja možnosti, da si državljani lahko pridobijo
ustrezno izobrazbo.
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Na posvetu o razvoju višjega in srednjega šolstva za turizem
in gostinstvo ter reševanju srednjega šolstva v občini Radovljica, ki je bil dne 22. januarja 1992 na Bledu, smo se s predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport (g. minister Peter
Vencelj s sodelavci) in ministrstvo za turizem in gostinstvo)
ga. namestnica ministra Marija Bezavšek s sodelavci dogovorili, da bo posebna projektna grupa v sodelovanju z obema
univerzama pripravila ustrezne programe za višješolski študij.
Že takrat je bila sprejeta usmeritev, da naj bi se višje šole
ustanovile v turističnih krajih.
Dosedaj univerzi Vladi Republike Slovenije še nista poslali
predlogov za dopolnitev programov za izobraževanje na višji
ali visoki šoli. Trenutno je v programski zasnovi predviden le
program tehnologije kuharstva.
Dne 8. septembra 1992 smo Skupščini Republike Slovenije
posredovali pobudo poslancev občin Radovljice, Kranja in
Skofja Loka o ustanovitvi Višje šole za hotelirstvo in turizem
na Bledu. Ker smo iz Poročevalca Skupščine Republike Slovenije številka 19 z dne 24. septembra 1992 ugotovili, da gre
predlog za izdajo zakona o ustanovitvi Višje šole za hotelirstvo in turizem v Izoli z osnutkom zakona v skupščinsko
obravnavo smo se odločili, da Skupščini Republike Slovenije
predložimo v obravnavo Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi Višje šole za hotelirstvo in turizem na Bledu.
Na Gorenjskem smo že več kot pred petnajstimi leti občutili
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veliko vrzel v izobraževanju gostinsko-turističnih kadrov na
višji in visoki stopnji v Sloveniji. Ker tedaj ni bilo drugih
možnosti, smo se v naši občini povezali s Hotelsko fakulteto iz
Opatije, ki je bila pripravljena izvajati višješolski program
hotelirske usmeritve. Ker dosedanja zakonodaja ni dopuščala
organizacije študija v Sloveniji, je prišlo do povezave med
Hotelsko fakulteto Opatija in Srednjo gostinsko šolo Bled.
K izvajanju programov višjega izobraževanja gostinsko-turistične smeri na Bledu so dajali soglasje tako Ministrstvo za
šolstvo, kot tudi Gospodarska zbornica Slovenije. Izobraževanje je sicer potekalo ob delu, vendar je precej gostinskoturističnih delavcev iz cele Slovenije prišlo do višje izobrazbe
in dokaj uspešno opravljajo svoje delo v turistično-gostinskih
organizacijah v Sloveniji. Glede na tradicijo in izkušnje višješolskega izobraževanja na Bledu smo v občini Radovljica po
osamosvojitvi Slovenije pričeli postopke in razgovore za nadgraditev srednjega izobraževanja s fakultetnim študijem na
Bledu.
Ker je lokacija nove Srednje gostinske šole določena v Radovljici, se sprostijo kapacitete Srednje gostinske šole na Bledu.
Lokacija je v samem središču Bleda, stavba ne potrebuje
večjih investicijskih vlaganj. Poleg tega se lahko uporabi za
bodoče študente tudi dom (internat), ki je v neposredni bližini
šole in je bil v celoti obnovljen (elektrika, napeljava, fasada,
nova okna in vrata, itd.). Menimo, da je potrebno bodoče višje
oziroma visoko šolstvo razvijati tam, kjer je ta dejavnost
najbolj razvita, saj Bled kot svetovno uveljavljeni alpski turistični center prav gotovo izpolnjuje te pogoje. Alpski turizem
ustvarja v turističnem gospodarstvu Slovenije 60% prometa in
ima velike možnosti nadaljnjega kvalitetnega razvoja (TNP,
stik z naravo v povezavi s kulturno dediščino). Bled ima
ugodno geografsko lego (50 km od Ljubljane in dobre redne
prometne zveze - dostopno za študente in predavatelje).
Lokacija Višje šole na Bledu bi zaradi raziskovalnega in znanstvenega dela te ustanove gotovo prispevala k postavitvi blagovne znamke slovenskega celinskega turizma, kar je sedaj
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osnovna pomanjkljivost pri predstavitvi naše turistične ponudbe.
Delež turizma v družbenem proizvodu v občini Radovljica je
II,5% (v Sloveniji 3,8%).
III. TEMELJNA NAČELA IN CILJI
Naš predlog pomeni začetek postavljanja celovitega sistema
izobraževanja predvsem za potrebe turizma. Turizem ni le
•zrezek in časa piva ter postelja v hotelu. Turizem je tudi
ekonomija, marketing, manegerstvo, ustvarjanje blagovne
znamke in novih turističnih produktov. Zavedati se moramo,
da lahko nastajajo dobre strokovne podlage za razvoj turizma
le v prostoru in času, ki ga obravnavajo.
Glede na ugotovitev analize višješolskih predmetnikov, ki se
izvajajo v Sloveniji in tujini /dežele Alpe : Jadran/, obstajata
dva osnovna tipa učnih programov in sicer:
al tehnološko - gostinsko - praktični
b/ turistično - poslovni
Ker je v veljavni programski zasnovi predviden le program
tehnologije kuharstva predlagamo, da se Višja šola za hotelirstvo in turizem ustanovi na Bledu. Predlog utemeljujemo
s tem, da ima Bled že petnajstletno tradicijo v višješolskem
izobraževanju na tem področju. Ocenjujemo, da je lokacija
šole v samem centru Gorenjske in v področju, kjer prevladuje

tipični slovenski turizem s široko hotelsko in gostinsko
ponudbo in kot takšna najbolj ustrezna. Bled ima dobre
prometne povezave z Ljubljano in preko nje s celo Slovenijo.
To pomeni veliko ugodnost za predavatelje in študente. Prepričani smo, da bi moral biti koncept zasnove in nadaljnjega
razvoja te šole vezan na značilnosti celinskega turizma, kar
predstavlja večinski del turizma v Sloveniji. Programska
naslonitev na italijanski /metideranski/ šolski sistem po našem
mnenju, ne prinaša nič novega oziroma slovenskega, alpskega, celinskega. Poznavanje tujih značilnosti tehnologije
kuharstvo je tudi naloga vsake dobre strokovne šole takšne
4 usmeritve, vendar pa bi morala biti osnovna naloga postaviti
lasten in tipičen slovenski program, ki bi znal v slovenskih
krajih poiskati značilnosti prostora, kulturne dediščine, življenjskega stila in navad prebivalcev. To so osnovne značilnosti, ki bi jih moral predlagatelj upoštevati pri izdelavi programskih zasnov in določitvi lokacije.
IV. GLAVNE REŠITVE
Kot predlagatelji Zakona o ustanovitvi šole za hotelirstvo in
turizem na Bledu pričakujemo, da bosta univerzi v skladu
s sklepi vlade Republike Slovenije pripravili progamske zasnove za študijska progama: tehnološko - gostinski - praktični in turističnoposlovni, ki ju bo vlada Republike Slovenije
obravnavala in sprejela.
Na podlagi sprejetih programskih zasnov bomo predlagatelji
Zakona dokončno pripravili študijski program z vsemi sestavinami, ki jih zahteva Zakon.

OSNUTEK ZAKONA o ustanovitvi Višje šole za hotelirstvo in turizem na Bledu
1. člen
Ustanovi se Višja šola za hotelirstvo in turizem na Bledu.
2. člen
Višja šola za hotelirstvo, in turizem na Bledu izvaja kot višja
strokovna šola programe v višjem izobraževanju hotelirske in
turistične usmeritve za pridobitev in izpopolnjevanje izobrazbe ter izvaja raziskovalno delo na področju hotelirstva in
turizma.

program za pridobitev višje strokovne izobrazbe v študijskem
letu 1993/94.
4. člen
Višja hotelirska turistična šola na Bledu deluje v prostorih
Srednje gostinsko-turistične šole na Bledu.
5. člen
Ta Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

3. člen
Višja hotelirska in turistična šola na Bledu začne izvajati
OBRAZLOŽITEV
Na posvetu o razvoju višjega in srednjega šolstva za turizem
in gostinstvo ter reševanju srednjega šolstva v občini Radovljica, ki je bil dne 22. jan. 1992 na Bledu, smo se s predstavniki
Ministrstva za šolstvo in šport (g. minister Peter Vencelj
s sodelavci) in Ministrstvo za turizem in gostinstvo (ga.
namestnica ministra Marija Bezavšek s sodelavci) dogovorili,
da bo posebna projektna grupa v sodelovanju z obema univerzama pripravila ustrezne programe za višješolski študij. Že
takrat je bila sprejeta usmeritev, da naj bi se višje šole ustanovi le,v turističnih krajih.
Dosedaj univerzi Vladi Republike Slovenije še nista poslali
predlogov za dopolnitev programov za izbraievanje na višji ali
visoki šoli. Trenutno je v programski zasnovi predviden, le
program tehnologije kuharstva.
Dne 8. sept. 1992 smo Skupščini Republike Slovenije posredovali pobudo poslancev občin Radovljice, Kranja in Škofja
Loka o ustanovitvi Višje šole za hotelirstvo in turizem na
Bledu. Ker smo iz Poročevalca Skupščine Republike Slovenije št. 19, z dne 24. sept. 1992 ugotovili, da gre predlog za
izdajo zakona o ustanovitvi Višje šole za hotelirstvo in turizem
28

v Izoli z osnutkom zakona v skupščinsko obravnavo smo se
odločili, da Skupščini Republike Slovenije predložimo
v obravnavo Predloga za izdajo zakona o ustanovitvi Višje
šole za hotelirstvo in turizem na Bledu.
Na Gorenjskem smo že več kot pred petnajstimi leti občutili
veliko vrzel v izobraževanju gostinsko-turističnih kadrov na
višji in visoki stopnji v Sloveniji. Ker tedaj ni bilo drugih
možnosti, smo se v naši občini povezali s Hotelsko fakulteto iz
Opatije, ki je bila pripravljena izvajati višješolski program
hotelirske usmeritve. Ker dosedanja zakonodaja ni dopuščala
organizacije študija v Sloveniji, je prišlo do povezave med
Hotelsko fakulteto Opatija in Srednjo gostinsko šolo Bled.
K izvajanju programov višjega izobraževanja gostinsko-turistične smeri na Bledu, so dajali soglasje tako ministrstvu za
šolstvo kot tudi Gospodarska zbornica Slovenije. Izobraževanje je sicer potekalo ob delu, vendar je precej gostinskoturističnih delavcev iz cele Slovenije prišlo do višje izobrazbe
in dokaj uspešno opravljajo svoje delo v turistično-gostinskih
organizacijah v Sloveniji. Glede na tradicijo in izkušnje višješolskega izobraževanja na Bledu smo v občini Radovljica po
osamosvojitvi Slovenije pričeli postopke in razgovore za nadporočevalec

graditev srednjega izobraževanja s fakultetnim študijem na
Bledu.

da lahko nastajajo dobre strokovne podlage za razvoj turizma
le v prostoru in času, ki ga obravnavajo.

Ker je lokacija nove Srednje gostinske šole določena v Radovljici, se sprostijo kapacitete Srednje gostinske šole na Bledu.
Lokacija je v samem središču Bleda, stavba ne potrebuje
večjih investicijskih vlaganj. Poleg tega se lahko uporabi za
bodoče študente tudi dom (internat), ki je v neposredni bližini
šole in je bil v celoti obnovljen (elektrika, napeljava, fasada,
nova okna in vrata, itd.). Menimo, da je potrebno bodoče višje
oz. visoko šolstvo razvijati tam, kjer je ta dejavnost najbolj
razvita, saj Bled kot svetovno uveljavljeni alpski turistični
center prav gotovo izpolnjuje te pogoje. Alpski turizem
ustvarja v turističnem gospodarstvu Slovenije 60% prometa in
ima velike možnosti nadaljnjega kvalitetnega razvoja (TNP,
stik z naravo v povezavi s kultufno dediščino). Bled ima
ugodno geografsko lego (50 km od Ljubljane ih dobre redne
prometne zveze - dostopno za študente in predavatelje).
Lokacija Višje šole na Bledu bi zaradi raziskovalnega in znanstvenega dela te ustanove gotovo prispevala k postavitvi blagovne znamke slovenskega celinskega turizma, kar je sedaj
osnovna pomanjkljivost pri predstavitvi naše turisitčne ponudbe.
*
Delež turizma v družbenem proizvodu v občini Radovljica je
11,5% (v Sloveniji 3,8%).

Glede na ugotovitve analize višje šolskih predmetnikov, ki se
izvajajo v Sloveniji in tujini (dežele Alpe-JAdran) obstajata
dva osnovna tipa učnih programov, in sicer:

Naš predlog pomeni začetek postavljanja celovitega sistema
izobraževanja predvsem za potrebe turizma. Turizem ni le
zrezek in čaša piva ter postelja v hotelu. Turizem je tudi
ekonomija, marketing, menežerstvo, ustvarjanje blagovne
znamke in novih turističnih produktov. Zavedati se moramo,
l
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a) hotelsko-tehnološka
b) družboslovno-jezikovno-marketinško
Ker je v veljavi programski zasnovi predviden le program
tehnologije kuharstva predlagamo, da se Višja šola za hotelirstvo in turizem ustanovi na Bledu. Predlog utemeljujemo
s tem, da ima Bled že petnajstletno tradicijo v višješolskem
izobraževanju na tem področju. Ocenjujemo, da je lokacija
šole v samem centru Gorenjske in v področju, kjer prevladuje
tipični slovenski turizem s široko hotelsko in gostinsko
ponudbo in kot takšna najbolj ustrezna. Bled ima dobre
prometne povezave z Ljubljano in preko nje s celo Slovenijo.
To pomeni veliko ugodnost za predavatelje in študente. Prepričani smo, da bi moral biti koncept zasnove in nadaljnjega
razvoja te šole vezana na značilnosti celinskega turizma, ker
predstavlja večinski (mediteranski) šolski sistem po našem
mnenju na prinaša nič novega oz. slovenskega, alpskega,
'celinskega. Poznavanje tujih značilnosti tehnologije kuharstvo je tudi naloga vsake dobre strokovne šole kakše usmeritve, vendar pa bi morala biti osnovna naloga postaviti lasten
in tipičen slovenski program, ki bi znal v slovenskih krajih
poiskati značilnosti prostora, kulturne dediščine, življenjskega stila in navad prebivalcev. To so osnovne značilnosti, ki
bi jih moral predlagatelj upoštevati pri izdelavi programskih
zasnov in določitvi idkacije.
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE

POROČILO
Odbora za raziskovalno dejavnost in tehnologijo k poročilu o izvedbi popisa
prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v Republiki Sloveniji
v letu 1991 ****
Odbor Skupščine Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost in tehnologijo je na seji, dne 27. 10. 1992, kot matično
delovno telo, obravnaval poročilo o izvedbi popisa prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev
v Republiki Sloveniji v letu 1991, ki ga je Skupščini Republike
Slovenije predložila v obravnavo Vlada Republike Slovenije.
★
Direktor Zavoda Republike Slovenije za statistiko je odbor
uvodoma seznanil z dejstvom, da so popisi prebivalstva
v svetu mednarodno dogovorjeni in predpisani v okviru OZN.
V Republiki Sloveniji je bil popis leta 1991 izveden v času od 1.
- do 15. aprila, kritični trenutek opazovanja pa je bila polnoč
med 31. 3. in 1. 4. 1991. Popis je uspel kljub dejstvu, da je bil
opravljen v gospodarsko in politično neugodnih razmerah in
ob pomanjkanju finančnih sredstev.
Opozorjeno pa je bilo na dve odprti vprašanji v zvezi z izvedbo
popisa leta 1991. Tako je bila vsebina popisa koncipirana
nekoliko sporno, ker so kmečka gospodarstva popisovali isti
popisovalci, ki so popisovali tudi prebivalstvo, gospodinjstva
in stanovanja, kar ni v skladu z mednarodnim pripročilom, da
kmetije praviloma popisujejo za to specializirani popisovalci.
Odprlo je tudi vprašanje zaščite podatkov, ker naš zakon
o varstvu osebnih podatkov, ki je med strožjimi v svetu,
prepoveduje izmenjavo podatkov med upravnimi organizacijami.
Cilj za izvedbo popisa leta 2001 je njegova izvedba na posreden način s pomočjo uporabe podatkov, zbranih v registrih,
pri čemer bi z raznimi harmonizacijami med registri dosegli
podobne rezultate kot pri klasičnem načinu izvedbe popisa
s primarnim zbiranjem vseh podatkov (anketiranjem). Registrsko usmerjeno statistiko zahtevajo tudi vse večji stroški organizacije in izvedbe popisa kot tudi vedno večje potrebe
družbe po podatkih. V Sloveniji bi zato, poleg že obstoječih
registrov, potrebovali še register kmetij in register stanovanj.
Za njuno formiranje pa je potrebno sprejeti ustrezne zakonske predpise ter opraviti vsa potrebna organizacijska in metodološka dela.
Podatkih popisa v agregatni obliki na ravni popisnega okoliša

(le-teh je v Sloveniji 1500) so na voljo tako domačim kot tujim
uporabnikom, vendar pri agregiranih podatkih individualne
lastnosti posameznikov niso razvidne. Individualni del podatkov popisa pa je pogojno na voljo le za statistične namene.
Statistika uporablja podatke popisa zaradi nove določitve
vzorcev raznih populacij, ki jih nato z ustrezno metodologijo
vrednostno, časovno ali drugače spremlja.
V razpravi je bilo zastavljeno vprašanje, na kakšen način so
uporabnikom popisnih podatkov in širši javnosti dostopni
zbrani podatki popisa leta 1991. Pojasnjeno je bilo, da so vsi
podatki popisa zbrani v računalniku in so zato uporabnikom
na voljo na disketah. Tako imenovani koncept disket bo
poskušal nadomestiti »velike knjige«, ki bodo v letu 1993
tiskane predvsem iz bibliografskih razlogov, saj bo njihova
uporabnost omejena ravno zaradi velikega števila osebnih
računalnikov, ki jih je danes v Sloveniji že približno 60.000,
zato je tudi povpraševanje uporabnikov po disketah precejšnje.
★
Odbor je po končani razpravi sprejel naslednje sklepe:
1. Odbor za raziskovalno dejavnost In tehnologijo sprejema
obravnavano poročilo in v tem okviru ugotavlja, da je popis
leta 1991 uspel.
2. Odbor podpira predlog za nadaljnje delo pri pripravi
popisa leta 2001 v smeri dviga stopnje informatizacije statističnega okolja.
3. Odbor izraža podporo pospešenemu postopku priprave in
sprejema zakonodaje na področju statistike, v tem okviru pa
podpira tudi sprejem zakonskih predpisov za formiranje
registra stanovanj in registra kmetij, ki bosta poleg svojih
osnovnih nalog omogočila sodobnejšo, posredno izvedbo
popisa leta 2001.
4. Odbor meni, da so njegove ugotovitve zadovoljive In da
obravnava poročila o izvedbi popisa prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v Republiki
Sloveniji v letu 1991 na sejah zborov ni potrebna, zbori pa
naj se seznanijo s poročilom odbora, ki bo objavljeno v Poročevalcu.

OPOMBA: Poročilo o izvedbi popisa smo objavili v Poročevalcu številka 16, ki je izšla 10. avgusta 1992
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VPRAŠANJA POSLANCEV

ZBOR OBČIN
Je koncesija za gradnjo avtoceste od italijanske
meje do Maribora že dodeljena?
_________
MARJAN DVORNIK, poslanec v Zboru občin, je 1. 7. 1992,
vprašal:
»V italijanskem časopisju II solo 24 ore je bila 23. junija
objavljena novica, da je slovenska vlada podelila koncesijo
za gradnjo avtoceste italjanska meja - Maribor firmi Adrija.
Sprašujem:
1. Glede na to, da še nimamo sprejetega zakona o koncesijah, me zanima, na katerih pravnih osnovah je vlada to
koncesijo podelila.
2. Skupščinski odbor za promet in zveze že ves čas delovanja zahteva od pristojnega ministrstva korektno obveščanje
o dejavnosti s tega področja. Ker o gradnji avtoceste zahodvzhod še ni razpravljal, pričakujem da mu bo minister posredoval ustrezno dokumentacijo o tej koncesiji in omogočil
razpravo.«
Vlada mu je odgovorila:
1. Skupščina Republike Slovenije je sredi maja 1992 sprejela
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o modernizaciji
ceste državna meja pri Šentilju-Maribor-Celje-LjubljanaPostojna-državna meja pri Novi Gorici, v Katerem je med
drugim predvidena gradnja ceste in priključenih cest nanjo
po sistemu koncesije. Kot pravna podlaga za začetek
postopka dodelitve koncesije je v 3. členu zakona določena
izdaja posebnega koncesijskega akta zakona o pogojih koncesije, priprava katerega je naložena Vladi Republike Slovenije. Sprejemu tega akta bosta sledila mednarodni natečaj za
izbor koncesionarja in nato podpis pogodbe z izbranim koncesionarjem.
Omenjeni zakon o pogojih koncesije je pripravljen v obliki
delovnega osnutka in dan v mnenje oziroma presojo vodilnim
strokovnjakom s tega pravnega področja. Sledila bosta še
njegovo medresorsko usklajevanje in obravnava v Vladi Republike Slovenije.
Ta predvideva, da ga bo predlagala Skupščini Republike
Slovenije v obravnavo in sprejem po končanih skupščinskih
počitnicah oziroma v septembru 1992.
Vlada se torej strinja z ugotovitvijo poslanca, da še ni uveljavljene pravne podlage, ki bi urejala oddajo koncesije za gradnjo obravnavane ceste, ter hkrati dodaja, da ta tudi ni bila
oddana, kar bo pojasnjeno v nadaljevanju.
2. V informaciji o graditvi ter financiranju cestne in železniške
infrastrukture, ki so jo zbori Skupščine Republike Slovenije
obravnavali sredi leta 1991, smo v podtočki 4.6 pojasnili, da je
bila z mešano družbo Adria iz Trsta podpisana pogodba za
izdelavo študije upravičenosti gradnje ceste Ljubljana-CeljeSlovenska Bistrica-Ormož-meja z Madžarsko. Že tedaj smo
poudarili, da gre za cestno povezavo, ki dobiva vse večji
pomen v zasnovi razvoja pentagonalnega sodelovanja (zdaj
Srednjeevropske pobude) in v katerem ima Republika Italija
vodilno vlogo. To pojasnjuje pripravljenost firme Adrie, da
študijo izdela na lastne stroške.
Firma Adria je konec leta 1991 dokončala t. i. predštudijo
upravičenosti, v kateri je opredelila izhodiščne pogoje, pod
katerimi bi lahko ponudila koncesijsko gradnjo omenjene
ceste. Končne študije upravičenosti, na podlagi katere bi
poročevalec

lahko izdelala konkretno ponudbo za koncesijski prevzem
gradnje te ceste, še ni izdelala. Torej, take ponudbe Vlada
Republike Slovenije ni prejela in je zato ni mogla niti obravnavati niti sprejeti.
V strategiji graditve in financiranja avtocestnega omrežja
Republike Slovenije, ki jo je vlada pred kratkim poslala
v obravnavo in sprejem Skupščini Republike Slovenije, je za
avtocestno povezavo od slovensko-italijanske meje preko
Ljubljane v smeri Budimpešte pojasnjeno, da je za njeno
čimprejšnjo uresničitev zainteresirana italijanska vlada. To je
potrdila s pripravljenostjo zagotoviti znaten delež nevračljivih
proračunskih sredstev (italijanski firmi) v obliki pomoči za ta
projekt. To pomoč bi zagotovila italijanski firmi-koncesionarju, ki bi (in ne, ki je) prevzela v koncesijsko gradnjo
avtocestne odseke od Fernetičev in Vrtojbe do Razdrtega in
v nadaljevanju od Ljubljane proti Mariboru.
V članku v italijanskem časopisu, na katerega se sklicuje
poslančevo vprašanje je zapisano, da je dana »zelena luč za
projekt Trst-Madžarska, ki ga je predstavila mešana italijansko-slovenska družba Adria« (ki je, kot že povedano, izdelala
predštudijo upravičenosti tega projekta). In v nadaljevanju, da
je firma Adria »neformalno že izjavila, da lahko prenese takšen strošek (op.: stroške gradnje avtocest) v zameno za 25letno koncesijo novih avtocest«. Ni pa v članku zapisane
poslančeve navedbe, po kateri »je slovenska vlada podelila
koncesijo za gradnjo avtoceste italijanska meja - Maribor
firmi Adria«.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za promet in zveze.
O poceni nakupih na Hrvaškem
FRANCI FELTRIN, poslanec v Zboru občin, je na nadaljevanju 40. seje tega zbora, 8.7.1992, postavil naslednje vprašanje oziroma opozorilo:
»Zadnje čase - in tudi v časopisih beremo — je spet
ekspanzija nakupov na Hrvaškem. Mislim, da je to velika
nevarnost in da nas pelje to nekam drugam, kakor pa se je
Slovenl|a z osmosvojitvijo namenila — v samostojnost. To
pa, kar je, se bojim (prebral sem v Delu) je že namigovanje
na neko unijo. Nakupi na Hrvaškem so zelo poceni nakupi.
To verjamem! Toda drage Slovenke in Slovenci, mi pa plačo
dvigamo v Sloveniji. Država mora na drug način zagotoviti,
da bomo tudi Slovenci imeli cenejše nakupe, da bomo bolj
pošteno razdelili to, kar imamo in to kar si delimo. Zato
predlagam vladi, da naj v to vloži nekaj truda in ukrepa. Kajti
že so organizacije - kot so bile za Češko In privatniki, ki
z avtobusi na veliko vabijo naše državljane, da gredo za
določeno majhno vsoto v Sombor, Samobor, v Zagreb itd.: ti
nakupi so pač za tisto, za kar smo se malo prej borili - za
kmetijstvo, zelo pogubni.«
Na vprašanje Vlada Republike Slovenije odgovarja naslednje:
Z osamosvojitvijo (predvsem denarno) Republike Slovenije in
Republike Hrvaške se stabilnost in razmere v gospodarstvu
kažejo tudi v kupni moči prebivalstva in tečaju nacionalne
valute posameznega gospodarstva (v tem primeru slovenskega in hrvaškega). Zaradi tega prihaja do različne kupne
moči prebivalstva na vsaki strani meje. Izraz tekočega tečaja
oziroma realne višine plač so razlike v cenah, ki pa jih ne
morejo spremeniti niti dajatve na mejah. Vse to se kaže
v razmerju cen posamezne vrste blaga med posameznimi
narodnimi gospodarstvi, zaradi česar prihaja do povečanih
zasebnih nakupov čez mejo. Tovrstno nakupovanje zasledimo
tudi na mejah različnih evropskih držav. Npr.: iz Švice v Francijo in ZR Nemčijo in iz ZR Nemčije na Nizozemsko (zaradi
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različne višine davkov). Ta po|av je značilen zlasti za tista
območja, kjer ni popolne gospodarske unije. Teh posledic ni
mogoče odpraviti s še tako ostrimi administrativnimi ukrepi
na meji, kar je nekdanja Jugoslavija že poizkušala pred približno sedmimi leti ob nakupih v Italiji. Vsekakor se načelno
strinjamo, da je treba cenejše nakupe zagotoviti v sami Republiki Sloveniji tudi z znižanjem zaščite pred uvozom oziroma
znižanjem uvoznih dajatev ipd. To pa po drugi strani ni sprejemljivo za naše kmetijske in industrijske proizvajalce. Izkušnje v tujini tudi kažejo, da zasebnih nakupov čez mejo ni
mogoče učinkovito omejevati brez globljih negativnih posledic (na turistični promet in na splošno prepustnost mej). Tako
tudi Švica opušča visoko zaščitno politiko v kmetijstvu in
sprošča nakupe svojih državljanov čez mejo. Ti so potekali
tudi do zdaj, niso pa jih mogli preprečiti, ne da bi povzročili
velikanske zastoje na meji. Zato Vlada Republike Slovenije
meni, da je treba s tem v zvezi proučiti možne aktivnosti
trgovinske mreže ob meji z Republiko Hrvaško, da bi se
vzdrževala njena minimalna rentabilnost in potreben obseg te
mreže zaradi potreb mejnega prebivalstva.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve.
So se stanovanja odkupila po nižjem odstotku?
Dr. PETER GLAVIČ, poslanec v Zboru občin, v vprašanju
navaja, da med ljudmi vztrajno kroži podatek, da je bilo za
stanovanja iztrženo manj od 10% vrednosti stanovanj, kar bi
bilo v nasprotju z omenjenim zakonom in prosi za uradni
podatek, kakšen je bil povprečni delež dejansko vplačanih
sredstev za nakup stanovanja po stanovanjskem zakonu.
V zvezi s poslanskim vprašanjem je Ministrstvo za varstvo
okolja in urejanja prostora odgovorilo:
Stanovanjski zakon v poglavju o privatizaciji stanovanj in
stanovanjskih hiš zelo jasno in nedvoumno določa postopek
izračuna vrednosti stanovanj in možne popuste, glede na
dobo odplačila pogodbene cene oziroma kupnine za stanovanja.
Da bi zagotovili nadzor nad pravičnostjo izračuna pogodbenih cen pri odkupu stanovanj po stanovanjskem zakonu, je na
prošnjo Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora,
Republiška uprava za družbene prihodke zadolžila vse občinske uprave za družbene prihodke, da pred overitvijo kupoprodajnih pogodb po stanovanjskem zakonu le-te preverijo v smislu pravilnosti izračuna pogodbene cene ob pripadajočih
popustih. V kolikor bi občinska uprava za družbene prihodke
ugotovila kakršnekoli nepravilnosti v zvezi z sklenjeno
pogodbo je imela navodilo, da takšne pogodbe ne overi,
ampak jo vrne v popravek prodajalcu stanovanja.
S strani občinskih uprav za združene prihodke smo seznanjeni, da so pri previerjanju kupoprodajnih pogodb naleteli le
na manjše nepravilnosti. Nejpogostejša napaka, ki se je pojavila, je bila ta, da so prodajalci odštevali revalorizirano lastno
udeležbo od napačne osnove. Kakršne koli informacije, da bi
prodajalec napačno izračunal vrednost stanovanja tako, da bi
kupec plačal manj kot 40% njegove vrednosti, kar je najugodnejša varianta po stanovanjskem zakonu, nimamo in si upamo
trdili, da formalno-pravnih nepravilnosti pri izvajanju stanovanjskega zakona doslej ni bilo.
Domnevamo pa, da izhajajo govorice o odkupu stanovanj po
nižjem procentu vrednosti, kakor ga določa stanovanjski
zakon, iz raznih drugih podpostavk iz izračunov, ki temeljijo
na nerealno visokih cenah praznih stanovanj pred pričetkom
privatizacije.

Kako so se razporejala sredstva za naložbe in
spomeniško-varstvene akcije?
FEDJA KLAVORA, poslanec v Zboru občin, je 1. 6. 1992, na
pristojne naslovil naslednje vprašanje: »Kolikšna sredstva
in v kakšnih deležih (valoriziranih) so bila namenjena v zadnjih 5 letih za naložbe in spomeniško varstvene akcije v kulturi s pregledom večjih naložb in njim namenjenih sredstev?
Na podobno poslansko vprašanje postavljeno po sprejetju
proračuna za leto 1991 nisem dobil odgovora že pred letom.
Tudi odgovor na vprašanje g. Peršaka (Poročevalca 10/92)
je le načelen. Zato prosim pristojni organ, da mi odgovori na
postavljeno vprašanje. Še posebej ker se sklicuje na srednjeročni program, ki pa ga poslanci te Skupščine nismo
sprejemali in mi ni znana »tektonska razdelitev sredstev
posameznim uporabnikom republiškega proračuna« (po
citatu iz omenjenega odgovora).«
Ministrstvo za kulturo odgovarja:
V prilogi vam pošiljamo pregled proračunskih sredstev iz
republiškega programa kulture za naložbe in obnovo kulturnih spomenikov za obdobje 1987-1992 s pregledom večjih
naložb in njim namenjenih sredstev ter osnove za delitev teh
sredstev.
Sredstva iz republiškega programa kulture za naložbe in za
obnovo spomenikov v obdobju 1987—1992

1987 v tisoč din
1988 v tisoč din
1989 v tisoč din
1990 v tisoč konv. din
1991 v tisoč SLT
planirano 1992 v tisoč SLT

Naložbe Delež naložb
tekoče
v vseh
cene sredstvih v %
3,434.107
13,59
10,987.427
13,22
236,477.022
18,16
7.71
89.623
100.902
5,63
266.164
6.72

Naložbe Realni indeks rastalnesti sredstev za nacene 1987 ložbe 1987=100
3,434.107
100,0
102,3
3,513.728
7,424.995
216,2
91,4
3,137.291
47,2
1,622.453
2,013.101
58,6

1987 v tisoč din
1988 v tisoč din
1989 v tisoč din
1990 v tisoč konv. din
1991 v tisoč SLT
planirano 1992 v tisoč SLT

Obnova Delež obnove
spomenikov spomenikov
tekoče
v vseh
cene sredstvih v %
1,441.144
5,70
4,024.122
4.84
65,629.788
3,65
63.062
5,43
119.936
6,69
8,29

Obnova Realni indeks
spomenikovsredstev za obnostalne vo spomenikov
cene 1987
87 = 100
1,441.144
100,0
1,286.895
89,3
1,492.604
103,6
2,207.489
153,2
1,928.511
133,8
2,485.326
172,5

Sredstva za večje investicije v kulturi
1987
1988
1989
SNG Maribor-gradnia
2,300.000 5.933.000 30.080 000
Muzejska stavba na Prešernovi 20 - obnova
39,272.000
Primorske obalne galeri|e gradnja
20.000 1.883.000 71.748.728
Narodna galerija - gradnja
31.764
8.000
Tartinijeva hiša v Piranu - obnova
74.898
Slovenski gledališki in filmski
muzej - obnova
270.000 160.000

1990
44.434

1991
40.000

1992
73.934

16.858
17.521

14.291
23.196

36.474
73.934

Seznam investicij s časovno razporeditvijo sredstev po letih je
do'reorganizacije sprejemala skupščina Kulturne skupnosti
Slovenije in je bil sestavni del samoupravnega sporazuma
o temeljih plana Kulturne skupnosti Slovenije za posamezno
petletno obdobje. Subvencija je morala biti v 50% delih pred32
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videna tudi v ustreznem dokumentu občinske kulturne skupnosti in v dogovoru o temeljih plana družbeno politične skupnosti.
Investicije so bile uvrščene v plane po naslednjih kriterijih:
- naložbe v OZD s področja kulture, ki uresničujejo programe osrednjega ali matičnega pomena (republiškega oziroma širšega pomena) in za to nimajo ustreznih prostorov
oziroma opreme,
- naložbe v prostore za kulturne dejavnosti (kulturne
domove) v manj razvitih občinah, ki takih prostorov še nimajo,
- naložbe v prostore za kulturne dejavnosti na narodnostno
mešanih območjih , ki takih prostorov še nimajo.
V nacionalnem paketu na republiški ravni v letih 1986-1990
so tako bile predvidene 3 naložbe (gradnja SNG Maribor,
obnova muzejske sta\)r>e na Prešernovi 20 in gradnja Muzeja
ljudske revolucije).

Cerkev sv. Bolfenka, Hrastje
Grad Tušanj

0
750.000

2.300.000
2.800.000

Frančiškanski samostan, Kamnik
Grad Beltinci
Sinagoga Maribor
Grad Podsreda
Ptuj, Rotovž

0
660.000
0
7.600.000
1.305.000

6.000.000
3.500.000
5.000.000
15.000.000
0

Sv. Ahac nad Turjakom
Grobnica A. Gruna
Cerkev sv. Jurija, Ptuj
Kužno znamenje, Maribor
Grad Brestanica
Grad Bogenšperk

1.750.000
827.000
2.050.000
1.505.000
500.000
1.215.000

2.400.000
1.000.000
0
3.000.000
2.000.000
2.000.000

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je sprejela sklep, da
se ob nacionalno pomembnih naložbah iz družbenega dogovora SRS morajo uresničiti tudi druge naložbe, ki so bile na
prioritetnem spisku Kulturne skupnosti Slovenije. Spisek
srednjeročnih investicij je bil osnova za letni plan investicij
tudi po združitvi s Komitejem za kulturo leta 1990 in potem
1991, ko je bilo podaljšano srednjeročno obdobje 1986-1990.

Osnove za delitev teh sredstev so merila in kriteriji, ki so bili
objavljeni v vsakokratnem razpisu programa. Predvsem je to
širša kulturna in~zgodovinska pomembnost objekta po strokovnih merilih, formalna zavarovanost, kar pomeni da je
objekt razglašen v skladu z zakonom varstva naravne in kulturne dediščine, zagotovljena 50% soudeležba lastnika in
strokovno verificiran projekt prenove. Prednost so imeli
objekti, pri katerih je šlo za nadaljevanje del, za katere je
znana njihova bodoča namembnost in tisti, kjer je možnost
dokončanja v letu 1992 oziroma 1993.

V vseh primerih so imele prednost naložbe, ki so bile začete
pa ne dokončane v prejšnjem srednjeročnem obdobju, letna
dinamika pa je bila odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev.

Po kakšnih kriterijih so se delila sredstva za
nerazvita območja?

Dogovorjeni delež republike je 50%, občina je morala tudi
zagotoviti 50%.
PREGLED VEČJIH NALOŽB IN NJIM
NAMENJENIH SREDSTEV V LETU 1991 IN 1992

Grad Sevnica
Dvorec Novo Celje
Mestni grad Celje
Cerkev sv. Mohorja in
Fortunata Gornji Grad
Grad Velenje

1991
1.600.000
1.000.000
2.000.000

1992
2.900.000
3.400.000
7.000.000

750.000
1.600.000

2.200.000
2.500.000

0
1.500.000

8.200.000
3.000.000

Žička kartuzija
Samostan Olimje
Muzej na prostem, Rogatec 5,
Šmarje pri Jelšah
Cerkev sv. Roka,
Šmarje pri Jelšah
Grad Ljubljana

950.000

2.800.000

600.000
8.000.000

4.000.000
12.000.000

Samostan Stična
Kompleks Kostanjevica na Krki
Srednjeveška kašča, Škofja Loka
Grad Polhov Gradec
Cerkev sv. Roka, Brežice

2.116.000
1.850.000
1.260.000
5.025.000
741.000

2.116.000
2.900.000
4.500.000
10.000.000
2.000.000

Narodni dom, Novo mesto
Manziolijeva palača, Izola
Kettejev drevored, Novo mesto
Idrijski kamšt
Jašek Frančiška, Idrija

0
3.150.000
593.310
1.560.000
1.000.000

2.400.000
3.200.000
2.300.000
4.000.000
2.000.000

Grad Štanjel
Šmartno 5, Brda
GradTurnišče
Grad Rakičan
Cerkev sv. Treh kraljev,

0
1.000.000
1.200.000
23.000

4.500.000
2.200.000
2.500.000
2.000.000

Slovenske gorice
Grad Slovenska BistHca
Cerkev na Ptujski gori
Florijanov spomenik, Ptuj

1.165.365
937.000
1.940.000
0

4.800.000
2.000.000
5.000.000
2.000.000
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ALOJZ METELKO, poslanec v Zboru občin, ]e pristojno ministrstvo vprašal po katerih kriterijih- je ni odobrilo oziroma
viog na natečaju za spodbujanje razvoja v trebanjski občini.
Ministrstvo za planiranje je odgovorilo:
Sredstva za sofinanciranje gospodarskih naložb na demografsko ogroženih območjih v letu 1992 so določena v Zakonu
o proračunu Republike Slovenije za leto 1992 v višini 409
milijonov SIT. Znesek se razdeli med 59 občin, ki imajo demografsko ogrožena območja na osnovi kriterija, ki zajema površino tega območja in število prebivalstva na tem območju.
Tako znaša delež občine Trebnje 4,175.000 SIT.
V času natečaja smo iz občine Trebnje prejeli 36 vlog z zahtevkom 137 milijonov SIT. Za projekt Praktis je Vlada Republike Slovenije na 169. seji 30. 4. 1992 sprejela obliko financiranja, po kateri Ministrstvo za planiranje iz sredstev pomoči
demografsko ogroženim območjem financira ta projekt
v višini 6 milijonov. S tem je bila kvota za občino Trebnje
prekoračena.
V letu 1991 so imele prednost pri dodelitvi sredstev vloge
s področja kmetijstva (preko 61% občini dodeljenih sredstev),
zato smo v letošnjem letu izbrali dodatno še en projekt
s podrpčja obrti.
Sredstva za leto 1992 so razdeljena v obsegu, kot ga je
predvidel proračun, zato ne moremo dodeliti še dodatnih
sredstev.
Kje dobiti diplomatski potni list?
TOMAŽ PAVšlČ, poslanec v Zboru občin, je na 41. seji tegs
zbora, 22. julija letos, pristojne vprašal:
»Kako in kje lahko poslanci dobijo diplomatski potni list.
Ko smo sprejeli zakon o potnih listih, je biia zelo obširna
razprava o tem in nato v nekem členu stoji zapisano, da
imajo vsi poslanci pravico do diplomatskega potnega lista.
Saj ne mislimo vsi potovati po diplomatskih poteh ampak,
kar nam pripada, to je prav, da si lahko tudi nabavimo.
Navsezadnje bi ga lahko imeli za spomin na ta čudoviti
mandat.«
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Ministrstvo za zunanje zadeve mu je pripravilo naslednji odgovor:

Zgoraj navedene omejitve se žal potrjujejo tudi na Štajerski
polovični avtocesti med Hočami in Arjo vasjo.

Diplomatske potne liste poslancem Skupščine Republike Slovenije (11. člen Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 1/91) izdaja v skladu s 3.
odstavkom 4. člena Pravilnika o diplomatskih in službenih
potnih listih (Uradni list RS, št. 5/92) Ministrstvo za zunanje
zadeve.

Strinjamo se z mnenjem poslanca, da je kljub subjektivnim
vzrokom nesreč s tragičnimi posledicami edina končna rešitev njena dograditev v avtocesto polnega profila. Znano je, da
se taka rešitev implicitno predvideva s spremenjenim zakonom o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju-Maribor-Celje-Ljubljana-Postojna-državna meja pri Novi
Gorici, ki ga je Skupščina Republike Slovenije sprejela sredi
maja 1992. Eksplicitno pa je taka rešitev zapisana v Strategiji
graditve in financiranja avtocestnega omrežja Republike Slovenije, ki jo je Vlada Republike Slovenije poslala v obravnavo
in sprejem republiški skupščini 15. 7. 1992. Izvedba te rešitve
je rokovno odvisna od uspešnosti mednarodnega natečaja za
pridobitev koncesionarja in uspešnosti mednarodnega natečaja za pridobitev koncesionarja in pogojev, ki bodo doseženi
v pogajanjih z izbranim koncesionarjem. Po predvidevanjih
v omenjeni strategiji ta rok naj ne bi presegel petih let.

Še enkrat o upravičenosti cestninskih postaj na
slovenskih avtocestah
VLADIMIR SLEJKO, poslanec v Zboru občin, je 17. junija
1992, na nadaljevanju 39. seje tega zbora, vprašal; »Vprašanje postavljam vladi oziroma Ministrstvu za promet in zveze.
Ali so že analizirali smotrnost cestninskih postaj na naših
avtocestah? Kakšne dobičke in izgube prinašajo narodnemu gospodarstvu? Sam menim, da je to čista izguba in da
bi jih zaradi tega morali ukiniti in najti nek nov način zbiranja
denarja, ki ga dobijo s temi cestninskimi postajami. To
vprašanje je bilo že enkrat postavljeno, zdi se mi da ga je
Vitomir Gros postavil v skupščini, mislim, da smo bili takrat
še v Jugoslaviji.«
Ministrstvo za promet in zveze mu je posredovalo enak
odgovor, kot smo ga objavili v Stališču Vlade Republike
Slovenije do pobud Emila Milana Pintarja, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, ki se nanaša na cestno gospodarstvo. Objavljen je bil v Poročevalcu štev. 19, ki je izšla 24.
septembra 1992, na straneh 52 do 54.
Kdaj bo dograjen drugi prometni pas avtoceste
Hoče-Arja vas?
ANTON ROJEČ, poslanec v Zboru občin, je na 41. seji tega
zbora, 22. julija letos, po hudi prometni nesreči, ki je terjala
10 smrtnih žrtev, Ministrstvo za promet in zveze vprašal,
kdaj bo na tej cesti dograjen drugi prometni pas, saj je bila
ta cesta projektirana kot štiripasovnica?!
Ministrstvo za promet in zveze mu je pripravilo naslednji
odgovor:
K postavljenemu vprašanju moramo najprej pojasniti, da je
bila v novembru 1988 na zahtevo tedanjega republiškega
izvršnega sveta izdelana študija Preveritev možnosti racionalne gradnje cest v Sloveniji, v okviru katere je bila v tehničnem, prometnem in stroškovnem pogledu preverjena tudi
primernost graditve različnih profilov sodobnih cest. Primerjani so bili polni profil avtoceste, t. im. varčni profil avtoceste
in polovični profil avtoceste. Primerjava je pokazala, da gradnja polovičnih avtocest ni objektivno utemeljena
- ne s stališča stroškov gradnje (AC v polnem profilu
= 100%, AC v varčnem profilu = 80-96% stroškov AC v polnem profilu in polovična AC = 65-84% stroškov AC v polnem
profilu; odstotek je bil različen po različne analizirane cestne
odseke),
- ne s stališča varnosti prometa po njih (po primerjavi varnosti prometa na profilno različnih odsekih avtoceste Ljubljana-Kranj-Naklo),

O začasni registraciji avtomobila srbskega državljana
DANIEL STARMAN, poslanec v Zboru občin, sprašuje
v Imenu krajanov Portoroža, kako je mogoče, da lahko
državljan Republike Srbije večkrat zapored dobi preizkusno
tablico za svoje osebno vozilo.
Zadevo so na Ministrstvu za notranje zadeve proučili in odgovarjajo naslednje:
»Občinski upravni organi za notranje zadeve obmejnih občin
so na podlagi 32. člena Pravilnika o registraciji motornih in
priklopnih vozil (Uradni list SFRJ, št. 74/89) v zvezi s prvim
odstavkom 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) pooblastili na posameznih
mednarodnih oziroma meddržavnih mejnih prehodih
podjetja, registrirana za opravljanje špedicijskih poslov, za
izdajo preizkusnih tablic. To so storili predvsem zato, da
slovenskim državljanom, ki uvažajo vozila, omogočijo, da
v vsakem času pridobijo preizkusno tablico za vozilo. Tako
lahko takoj po izdaji carinske spremnice odpeljejo vozilo na
carinjenje v eno od carinarnic, ki so izključno znotraj območja
Slovenije.
Sekretariat za notranje zadeve občine Koper je poleg drugih
podjetij pooblastil za izdajo preizkusnih tablic na mejnem
prehodu Škofije podjetje Mediašped d.o.o. Škofije. Ob preverki smo na podlagi informacij, razvidnih iz poslanskega
vprašanja, ugotovili, da je preizkusne registrske tablice KP
D4-119 izdalo 7. 7. 1992 to podjetje, čeprav jih v skladu s pooblastilom v konkretnem primeru (vozilo je bilo registrirano
v Beogradu) ne bi smelo izdati.
Zaradi tega je Sekretariat za notranje zadeve občine Koper
navedenemu podjetju dne 25. 9. 1992 odvzel pooblastilo za
izdajo preizkusnih tablic.«
Na drugo poslansko vprašanje g. Danijela Starmana, ki se
nanaša name kot ministra za notranje zadeve, ali res vozim
svojega otroka vsako jutro v šolo in nazaj s službenim vozilom, odgovarjam: hčerko Špelo vozim spotoma, ko grem
v službo, kadar greva istočasno od doma. Odgovor je bil
objavljen v Ljubljanskem Dnevniku 15. 9. 1992.

- niti ne s stališča kapacitete (polovična cesta lahko prevzame do 12.000 vozil dnevno -PLDP, nato jo je treba dograditi).

Vprašanja po Tuđmanovem obisku v Republiki
Sloveniji

Na podlagi omenjene študije oziroma zaključkov iz nje so bila
v strokovnih krogih opuščena razmišljanja o nadaljnjem reševanju slovenskih cestnih zagat z gradnjo »cenejših« polovičnih avtocest.

DANIEL STARMAN, poslanec v Zboru občin, je 14. oktobra
letos, postavil več vprašanj, ki se nanašajo na sporočilo
o uradnem obisku predsednika Republike Hrvaške dr. Franja Tuđmana v Republiki Sloveniji.
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Vlada mu je priskrbela naslednje odgovore:
Skupno sporočilo ob uradnem obisku predsednika Republike
Hrvaške, dr. Franja Tuđmana ni bilo podpisano, ni narave
pravno zavezujoč akt, ampak je informacija o razgovorih.
Na vprašanje, ali predsednik Predsedstva Republike Slovenije
g. Milan Kučan in predsednik Vlade Republike Slovenije dr.
Janez Drnovšek soglašata z interpretacijo, ki sta jo ob obisku
dala v Zagrebu predsednik dr. Franjo Tuđman in njegov
svetovalec, Vlada ne .more odgovoriti. Rezultat srečanja je
objavljen v skupnem sporočilu o razgovorih. Konkretnost
tega sporočila omogoča odgovor na postavljeno poslansko
vprašanje.
Podlaga za oblikovanje stališč do skupnega sporočila
o državnih mejah med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško so stališča Komisije za mednarodne odnose (seja 24.
februarja, 27. maja in 25. septembra 1992). Stališča po oceni
Vlade Repubike Slovenije v nobeni točki ne presegajo stališč
in usmeritev, sprejetih v Skupščini Republike Slovenije, do
urejanja teh vprašanj.
Meja na morju med republikama v nekdanji Jugoslaviji ni bila
določena. Določila jo bo mešana komisija za vprašanja
državne meje ob soglasju diplomatske komisije, predvidene
za reševanje spornih vprašanj med državama. Če na ta način
ne bo mogoče priti do pravične rešitve, bo Republika Slovenija predlagala arbitražno ali sodno obravnavo tega vprašanja. Meja na morju ni določena, vendar je Republika Slovenija
predlagala arbitražno ali sodno obravnavo tega vprašanja.
Meja na morju ni določena, vendar je Republika Slovenija na
dan razglasitve neodvisnosti in pred tem v skladu z dogovorom s pristojnimi policijskimi organi Republike hrvaške
opravljala policijski nadzor nad Piranskim zalivom z izjemo
ozkega obalnega pasu ob savudrijski obali. S tem nadzorom
pristojni organi Republike Slovenije nadaljujejo in bodo nadaljevali.
Pri obravnavi problematike meje z Republiko Hrvaško je podlaga za delovanje Vlade Republike Slovenije točka II Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/1992), ki
določa: »Državne meje Republike Slovenije so mednarodno
priznane državne meje dosedanje meje SFRJ ter meja med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v okviru dosedanje
SFRJ.«
Gradivo je za obravnavo v Vladi Republike Slovenije pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve.
So poslanci lahko sočasno tudi vladni uslužbenci?
DANIEL STARMAN, poslanec v Zboru občin, je na 40. seji
tega zbora, ki je bila 8. julija letos, vprašal:
»Vprašanje je konkretno Vladi in predsedstvu skupščine. Po
zamenjavi vlade smo dobili v nekem smislu posebno, nenormalno situacijo, da so nekateri poslanci, v mislih imam zlasti
gospoda Šetinca in našo kolegico Viko Potočnik, postali tudi
uslužbenci vlade. Istočasno so predsedniki komisij oziroma
delovnih teles naše skupščine in parlamentarci. Vprašanje
je, ali je to združljivo z načeli delitve oblasti, ali je to združljivo z načelom nadzora parlamenta nad delom izvršilne
oblasti in kako je tukaj z vprašanjem nagrajevanja. Mi vemo,
da ti poslanci, naši kolegi so bili doslej profesionalni
poslanci, kako gre za delitev osebnih dohodkov oziroma
nagrad med vlado in med parlamentom?«
Na vprašanje odgovorja vlada naslednje:
Zaenkrat noben predpis ne prepoveduje uslužbencem vlade
oziroma uprave opravljanja funkcije poslanca v Skupščini
Republike Slovenije. Vprašanje nezdružljivosti funkcije
poslanca z drugimi funkcijami bo v skladu z 82. členom
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ustave Republike Slovenije urejal poseben zakon, ob tem pa
bo dana možnost, da se določi tudi morebitna nezdružljivost
funkcije poslanca z določenimi funkcijami ali deli v upravi.
Kar zadeva osebne dohodke poslancev, ki so hkrati v delovnem razmerju v republiški upravi in jih vprašanje izrecno
navaja, pojasnjujemo, da je vlada Republike Slovenije s 1/71992 imenovala Viko Potočnik za direktorico Urada za žensko
politiko, ki je samostojna strokovna služba vlade. S tem dnem
je tudi sklenila v uradu delovno razmerje, kar pomeni, da je
pridobila pravico do plače ter vse druge pravice iz delovnega
razmerja. Funkcijo poslanke od tedaj dalje opravlja nepoklicno. Prejemke poslancev, ki funkcijo opravljajo nepoklicno, ureja zakon o funkcionarjih v državah organih. Mile
Šetinc je ostal v delovnem razmerju v Skupščini Republike
Slovenije, ker ga je vlada s 15/5-1992 imenovala za svetovalca
vlade le za eno tretjino delovnega časa. Taka zaposlitev je
v skladu s 47. členom zakona o delovnih razmerjih (ki se
uporablja tudi za delavce v državnih organih, ker o tem zakon
o delavcih v državnih organih nima posebnih določb). Pravico
do plače in druge pravice iz delovnega razmerja g. Šetinc
uresničuje v republiški upravi sorazmerno s časom, za katerega je zaposlen.
Za obravnavo v vladi je odgovor pripravilo Ministrstvo za
pravosodje in upravo — Republiška uprava za kadre.
Kdo odloča o delitvi TV frekvenc?
DANIEL STARMAN, poslanec v Zboru občin, je na seji zbora
7. oktobra letos na pristojne naslovil naslednje vprašanje:
Obveščen sem, da je v teku postopek pri Svetu RTV za
delitev preostalih dveh frekvenc, t. j. tretjo in četrto frekvenco, ki jih ima Republika Slovenija. Prva in druga frekvenca sta v uporabi TV Slovenije in s tema frekvencama bi
po logiki stvari lahko razpolagala. Vprašanje pa je, ali pripada tej monopolni hiši tudi pravica razpolaganja do preostalih dveh mrež, ki še nista oddani. Komisija, ki naj bi jo
vodil g. Gantar Pavle, naj bi že te dni odločala o tem, da se
frekvenca na Pohorju odda g. Ujčiču, frekvenca na Krvavcu
pa firmi EVRO 3. Projekt EVRO 3 je že star in je oblika
organiziranja bivše oblasti na tem področju.
Po mojem mnenju je frekvence TV treba šteti za državno last
in ne last TV Slovenije in zato verjetno Svet RTV prekoračuje
pristojnosti, ko odloča o razdelitvi frekvenc mimo državnih
organov..
Ministrstvo za promet in zveze je pripravilo naslednji odgovor:
Po 4. členu ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-1) se do izdaje ustreznih predpisov
v Republiki Sloveniji smiselno uporabljajo kot republiški
predpisi tisti zvezni predpisi, ki so veljali v Republiki Sloveniji
ob uveljavitvi tega zakona, kolikor ne nasprotujejo pravnemu
redu Republike Slovenije in kolikor ni s tem zakonom drugače
določeno. Med predpisi, ki so v smiselni uporabi v Republiki
Sloveniji, je tudi zakon o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št.
41/88, 80/89 in 29/90).
Zvezna uprava za radijske zveze je dne 30. 5. 1990 sicer izdala
RTV Ljubljana dovoljenja za radijske postaje na lokacijah:
Krvavec, kanal 34, Plešivec, kanal 52 in Pohorje, kanal 59 in
v opombi dovoljenja navedla, da je predvidena delitev časa
oddajanja med TV Slovenija, EURO 3 TV in Studiom Ljubljana, vendar pa je to dovoljenje v skladu z določili 76. in 77.
člena zakcna o sistemih zvez nehalo veljati, ker je potekel rok
za začetek delovanja radijske postaje. Imetnik dovoljenja ni
obvestil Republiške uprave za telekomunikacije najpozneje
15 dni pred potekom roka za začetek delovanja radijske
postaje, to je do 15. 5. 1991, o razlogih zamujanja ter ni
predlagal novega roka za začetek delovanja radijske postaje,
kot to dopušča 78. člen istega zakona. Zakon o sistemih zvez
namreč določa, da mora radijska postaja začeti delovati najpozneje eno leto po izdaji dovoljenja, v tem roku bi moral biti
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opravljen tudi tehnični pregled radijske postaje. RTV Slovenije, Oddajniki in zveze so dne 17. 6 1992 predložili Ministrstvu za promet in zveze. Republiški upravi za telekomunikacije vlogo za izdajo novih dovoljenj za iste lokacije in kanale,
v kateri niso navedli, da želijo čas oddajanja deliti z drugimi
uporabniki, vendar ustrezna dovoljenja niso bila izdana.
V naši republiki še nimamo jasne opredelitve, kateri televizijski programi so nacionalnega pomena. Če izhajamo iz opredelitve, da sta to na televizijskem področju 1. in 2. TV program
RTV Slovenije, naj bi imeli do tistih radiodifuznih frekvenc, ki
niso namenjene oddajanju nacionalnih RTV programov, enakopraven dostop vsi potencialni interesenti. Problematiko
v zvezi z dodeljevanjem frekvenc za radiodifuzijo, bo z vidika
vsebinskih, programskih vprašanj urejeval zakon o javnih
glasilih. Le-ta je bil v fazi osnutka zakona že posredovan
v obravnavo Skupščini Republike Slovenije.
RTV Slovenije ne more razpolagati s prostimi frekvencami,
zakon o sistemih zvez povsem jasno določa, da izdaja
ustrezna dovoljenja Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za telekomunikacije. Razpis za najem programskega časa, na kanalih tretjega televizijskega omrežja, ki ga je
objavila RTV Slovenije, je brezpredmeten. Na to dejstvo je
naša uprava RTV Slovenija že opozorila.
Kdo vse krši slovensko ozemlje?
METOD ŠONC, poslanec v zboru občin, je postavil naslednje
poslansko vprašanje:
'
»Ali je res, 28. 6. 1992 Mate Granič, minister v Vladi, Republike Hrvatske s službenim vozilom prevozil slovensko mejo
na Obrežju in so ga uspeli ustaviti šele na zapori na Otočcu,
kjer |e baje izjavil, da ni ustavil na mejnem prehodu.«
Na navedeno poslansko vprašanje Ministrstvo za notranje
zadeve odgovarja:
Dne 28/6-1992 ob 17.49 sta na mejni prehod Obrežje iz smeri
R Hrvaške pripeljali vozili znamke »BMW 535,•< temno modre
barve metalik, reg. št. ZG 114-BK, v katerem so bile štiri osebe
in »Opel kadet «, rdeče barve, reg št. ZG 732-086, v katerem so
bile tri osebe. Voznik prvega vozila je na mejnem prehodu
Obrežje prižgal rdečo-modre luči. Oba voznika vozil sta na
mejni prehod Obrežja pripeljala z veliko hitrostjo, mimo policijske in carinske kontrole, ne da bi vozili ustavili. V tem času
na vstopnem pasu iz R Hrvaške ni bilo vozil, kar sta voznika
izkoristila in odpeljala v notranjost R Slovenije. Zapornica na
mejnem prehodu pa je bila dvignjena. Zaradi prevelike hitrosti
policist na mejnem prehodu vozil ni mogel ustaviti.

Kakšno je bilo resnično stanje na področju republiških financ?
MARCEL ŠTEFANČIČ, poslanec v Zboru občin, je 16.7.1992,
na seji tega zbora, ponovno vprašal, čigava trditev o stanju
na področju javnih financ je resnična: ali predsednika vlade
dr. Janeza Drnovška ali bivšega ministra za finance Dušana
Šešoka?
Na vprašanje Vlada Republike Slovenije odgovarja:
Vlada je v prvem mesecu svojega dela ugotovila, da veljavni
proračun zahteva glede na druge sprejete instrumentarije
ustrezne prilagoditve na dveh pomembnih segmentih:
- zagotavljanje sredstev za plače uprave in družbenih dejavnosti, ki se financirajo iz republiškega proračuna, in
- sredstva za odplačilo kreditnih obveznosti.
Vlada bo morala ob uskladitvi proračuna glede na inflacijska
gibanja upoštevati premike znotraj strukture proračunskih
odhodkov, do katerih je prišlo zaradi instrumentarijev
pomembnih delov proračunske porabe oziroma višjih dejanskih kreditnih obveznosti od tistih, ki so upoštevane v prvotnem proračunu.
Podatki kažejo, da veljavni mehanizmi za plače (zakona in
kolektivna pogodba za negospodarstvo) zahtevajo občutno
višjo rast sredstev za plače, kot je inflacijski prirast prihodkov
proračuna. Podobna ugotovitev velja tudi za instrumentarije
socialnih prejemkov, ki so obveznost proračuna. Tako bi
proračunski deficit, ugotovljen na podlagi polletne znašali
okoli 40 milijard SIT.
Zato je Vlada že dala ustrezne pobude za spremembe mehanizmov za plače v javnem sektorju, pripravljala pa tudi uskladitev proračuna, ki bo omogočila v danih pogojih financiranje
proračunskih obveznosti. Ob tem bodo predlagani tudi
ukrepi, ki bodd preprečevali sprejemanje bodočih obveznosti
republike mimo proračunskih okvirov.
Republika Slovenija je z ustavnim zakonom iz konca leta 1989
s 1. 1. 1990 prevzela financiranje programov in obveznosti
dotedanjih SIS. Z 11. členom ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnošti
Republike Slovenije pa je Republika Slovenija prevzela tudi
jamstvo za poroštva subjektom iz Slovenije za obveznosti do
tujih finančnih institucij, za katera je v preteklosti do tujine
jamčila SFRJ.
Proračun za leto 1992 je med odhodki vključeval sredstva za
odplačila naslednjih obveznosti:

Vozili sta nato patrulji Policijske postaje Krško, na cesti M-1,
v kraju Raka ustavljali, vendar voznika nista ustavila. Ob 18.20
uri je prometna policijska patrulja Novo mesto, na cesti M-1
v Kraju Karteljevo ustavila in kontrolirala oba voznika omenjenih vozil Na zahtevo policistov sta oba voznika pokazala
vozniška dokumenta, ter povedala, da so iz Ministrstva za
notranje zadeve Republike Hrvaške ter da se |im mudi v Ljubljano na sestanek. Po končanem policijske postopku sta vozili
odpeljali v smeri Ljubljane.

- ceste
8.600,6 milijona SIT
- ŽG
584,4 milijona SIT
- energetika
277,6 milijona SIT
Do 10. 7. 1992 so zapadla odplačila kreditov in poroštev
v skupni višini 6.095,6 milijona SIT, in sicer za:
- ceste v skupni višini
1.905,2 milijona SIT
- ŽG
1.032,1 milijona SIT
- energetiko v skupni višini
3.041,6 milijona SIT
- drugo skupaj
116,7 milijona SIT

Ugotovljeno je bilo, da je bila v vozilih delegacija R Hrvaške,
katero je vodil podpredsednik Vlade R HiVaške, gospod Mate
GRANIČ. Delegacija ni bila najavljena.

Podroben pregled namenov, koristnikov in zneskov je v prilogi.

O kršitvi delegacije Ministrstva za notranje zadeve R Hrvaške
pri prehodu državne meje je ministrstvo za notranje zadeve na
podlagi 11. člena Pravilnika o ugotavljanju in reševanju mejnih incidentov (Ur. list R Slovenije št. 19/91, letnik I) obvestilo
Ministrstvo za zunanje zadeve in predlagalo, da se o tej kršitvi
obvesti pristojno ministrstvo R Hrvaške po diplomatski poti.

Na obveznosti, za katere v proračunu zagotovljena sredstva,
odpade okoli polovica dosedanjih odplačil. Pretežni del sredstev v proračunu je bil zagotovljen za odplačila fiksnih in
garantiranih obveznosti za cestno infrastrukturo. Sredstva so
bila zagotovljena na podlagi terminskega pregleda odplačil
anuitet, kot ga je posredovala Republiška uprava za ceste. Ob
zapadlosti obveznosti smo ugotovili, da je predložena obveznost odplačila posojila po pogodbah št. 962 in 963 le v višini
20% dejansko zapadle obveznosti. V primerih, ko so zaradi
prenizko izkazane obveznosti ali povečanja obresti ta sred-
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stva v proračunu prenizka glede na dejansko obveznost ob
dospetju, bodo povečana sredstva na ustreznih proračunskih
postavkah ob uskladitvi proračuna. Tako Ministrstvo za
finance predlaga povečanje skupnega obsega sredstev za
odplačilo fiksnih in garantiranih obveznosti na postavkah, ki
so vključene v proračun od 10.490 milijonov SIT na 13.826,0
milijonov SIT.
Za plačane obveznosti na osnovi poroštev, ki niso vključene
v proračun za leto 1992, predlagamo rešitev v zakonu o zaključnem računu proračuna za leto 1991, po kateri bi se ustvarjeni proračunski presežek usmeril za zagotavljanje garancijske rezerve za vnovčena jamstva republike. Za te in morebitne
nadaljnje vnovčitve poroštev pripravlja Ministrstvo za finance
regresne zahtevke do posojilojemalcev za poplačilo jamstev
s sredstvi posojilojemalcev ali ustrezne zahtevke za lastninsko udeležbo republike v njihovem kapitalu.
Ministrstvo za finance je po vnovčitvi poroštev, ki so bistveno
presegla ob proračunu napovedana odplačila zahtevalo od
vseh ministrstev in drugih organov republike, da dostavijo vse
kreditne pogodbe, ki so jih prevzeli od bivših SIS ter pogodbe
oziroma poroštva, ki so jih dala posameznim posojilojemalcem, prav tako pa tudi dokumentacijo o posojilih, za katere je
jamčila bivša federacija. Na tej podlagi se pripravlja celovit
pregled potencialnih kreditnih obveznosti republike.
2a obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za finance.
OPOMBA: Pregled zapadlih in vnovčenih obveznosti na
podlagi izdanih garancij in jamstev, ki jih je vnovčila LB, O.
D., do 10. 7. 1992 je na voljo v strokovni službi zbora
Pcfnovno o sečnji v gozdovih v družbeni lastnini
TOMAŽ ŠTRUMBELJ, poslanec v Zboru občin, je vlado oziroma Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo poprosil, naj
jasno pove, ali lahko Gozdna gospodarstva sekajo v gozdovih, za katere je vložena zahteva bivših lastnikov, za vrnitev.
Prosil tudi je, naj svoje mnenje takoj posreduje tudi Združenje gozdnih gospodarstev, saj meni, da bi lahko preprečili
veliko materialno škodo in tudi sodne spore.
Na vprašanje g. Tomaža Štrumblja, poslanca zbora občin
Skupščine Republike Slovenije o prepovedi sečnje v gozdovih
v družbeni lastnini odgovarja vlada naslednje:
Določbe zakona o začasni prepovedi sečnje v gozdovih
v družbeni lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami v družbeni lastnini (Ur. I. RS, št. 26/90), ki so začasno
prepovedovale sečnjo v gozdovih v družbeni lastnini, so prenehale vejati 31. 12. 1990, drugi del zakona pa s sprejemom
zakona o denacionalizaciji.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je tudi v letu
1991 priporočilo gozdnogospodarskim organizacijam, da
z gozdovi gospodarijo tako, kot da bi zakon še veljal. Zato je
v pogodbah za zagotavljanje sredstev za nujna gozdnogojitvena in varstvena dela ter za nadzor in načrtovanje v teh
gozdovih predpisalo pogoje, med katerimi so bile pri sečnjah
dovoljene samo varstvene sečnje. O njih je morala biti predhodno obveščena gozdarska inšpekcija.
Z uveljavitvijo zakona o denacionalizaciji je navedeni zakon
prenehal veljati, vsebinsko pa ga je nadomestila določba 88.
člena zakona o denacionalizaciji, ki določa, da ni dopustno
nobeno razpolaganje z nepremičninami oziroma premoženjem, za katero po določbah tega zakona velja dolžnost
vrnitve. Pravni posli in enostranske izjave volje, ki so
v nasprotju s tem, so nični. Ta določba torej pomeni, da
gozdnogospodarske in druge organizacije, ki gospodarijo
z gozdovi, za katere obstaja dolžnost vrnitve, ne smejo odprodati gozdov ali z njimi kako drugače razpolagati, vključno
s tem, da s svojim ravnanjem ne smejo poslabševati stanja
gozdov. Vsako takšno ravnanje je nično in ga upravičenec
lahko izpodbija pred pristojnim sodiščem, prav tako pa so
poročevalec

take organizacije odškodninsko odgovorne za škodo, ki bi jo
s takim svojim ravnanjem povzročile.
Da bi bilo jasno, ali se v takih gozdovih sme sekati, je Vlada
Repubike Slovenije sprejela odlok o upravljanju gozdov
v družbeni lastnini, za katere zakon o denacionalizaciji določa
obveznost vračanja, do izvedene denacionalizacije (Ur. I. RS,
št. 33/91 in 3/92). Odlok je določal, da se sečnja v gozdovih, za
katere je vložena zahteva za denacionalizacijo, izvaja lahko le,
če z njo soglaša upravičenec. Zaradi varstva gozdov je bilo
možno brez soglasja upravičenca opraviti samo vastvene sečnje; varstvene sečnje so sečnje od podlubnikov oz. od drugih
škodljivcev napadenega drevja in drevja, podrtega ali polomljenega zaadi naravnih ujm. Ustavno sodišče je z odločbo
z dne 9. 7. 1992 razveljavilo ta odlok.
če zavezanec krši določbe 88. člena zakona o denacionalizaciji oz. obstaja sum ali nevarnost, da bo to določbo kršil, in
v drugih primerih, lahko upravičenec na podlagi 68. člena
zakona o denacionalizaciji doseže zavarovanje zahtev za
denacionalizacijo. Na podlagi navedene določbe lahko organ
prve stopnje s sklepom odredi začasno prepoved razpolaganja z nepremičninami ali pa odredi prenos nepremičnine
v začasno uporabo upravičenca, če je dejanska in pravna
podlaga njegove zahteve za vrnitev nepremičnine verjetno
izkazana.
Po zakonu o denacionalizaciji naj bi se upravičencem vrnilo
okoli 180.000 ha gozdov. Neodgovorno bi bilo, če med vračanjem ne bi v teh gozdovih zagotovili opravljanje gozdnogojitvenih in varstvenih del in tudi nadzora in načrtovanja. Da bi
to omogočili, so tudi v proračunu za leto 1992 zagotovljena
določena sredstva. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je z gozdnimi gospodarstvi in kmetijskimi organizacijami, ki gospodarijo z družbenimi gozdovi, ki naj bi se
vračali, podpisalo pogodbe za opravljanje najnujnejših del.
Opravljanje del in uporabo sredstev nadzoruje gozdarska
inšpekcija. S posebno pogodbo je zagotovljen tudi minimalni
obseg vzdrževanja cest v teh gozdovih (927 km). Podoben
režim bo moral biti v gozdovih, za katere obstaja obveznost
vračanja tudi v letu 1993.
Gozdna gospodarstva izvajajo redno gospodarjenje v družbenih gozdovih, za katere ne obstaja obveznost vračanja. Teh
gozdov je okoli 225.000 ha. V redno gospodarjenje v teh
gozdovih spadajo tudi redne sečnje. V gozdovih, za katere
obstaja obveznost vračanja, lahko izvajajo samo varstvene
sečnje. Te pa pri rednem 3nadzoru gozdov praviloma ne
morejo dosegati nekaj 100 m . Najmanj teden dni pred pričetkom varstvene sečnje morajo o njej obvestiti gozdarskega
inšpektorja. Če bi bile sečnje drugačne, je to dovolj tehten
razlog za zavarovanje zahtev za denacionalizacijo po 68.
členu zakona o denacionalizaciji.
Upravičenec do denacionalizacije pridobi lastninsko pravico
in vsa iz nje izhajajoča upravičenja šele s pravnomočnostjo
odločbe o denacionalizaciji, in to za naprej in ne za nazaj.
Vlada Republike Slovenije zato meni, da upravičenci do denacionalizacije nimajo nobene pravice do lesa, ki izvira iz varstvene sečnje.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in upravo in
Ministrstvom za zakonodajo.

Kakšna bo fasada na Narodni galeriji?
TOMAŽ ŠTRUMBELJ, poslanec v Zboru občin, je na seji, 30.
7.1992, vprašal: »Postavil sem že veliko vprašanj o Narodni
galeriji in dobil sem odgovore o tem, kako so bila pridobljena vsa dovoljenja. V zadnji informaciji, ki so mi jo dali, ni
bilo nič rečenega o fasadi, ki se dela. Kolikor imam informacij, ni bilo nikjer uradnega dogovora o tem, kakšna naj bi
bila fasada, niti ni bilo natečaja zanjo.«
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Ministrstvo za kulturo je odgovorilo:
Ponudbe za izvedbo fasade je Narodna galerija pridobila na
podlagi pridobitve treh ponudb, kar je opravil SCT v okviru
pogodbe o gradbenih in instalacijskih delih. Pogodba za
fasado je bila podpisana 26. aprila 1992, predpis o javnem
razpisu je bil objavljen v Uradnem listu 22. maja 1992.
Fasado bo izdelal Marmor Hotavlje, ki je edini pri nas, ki
izdeluje penobetonske fasade. Te fasade so najdražje, vendar
edine sprejemljive za objekt takšnega pomena in funkcije, kot
je Narodna galerija. Z montažo fasade začnejo v sredo, 2.
septembra 1992.

tuciji, ki s svojimi knjižničnimi gradivi podpirata izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo Univerze v Ljubljani za
strokovna področja tehničnih, prirodoslovnih in matematičnih ter humanističnih in družboslovnih ved. Ob njiju delujejo
za ista strokovna področja še fakultetne in oddelčne univerzitetne knjižnice. Naloge le-teh so neposredno povezane
z ožjimi izobraževalnimi programi posameznih fakultet oziroma njihovih oddelkov, medtem ko obe osrednji univerzitetni
knjižnici opravljata funkcije, ki jih posamezne knjižnice zaradi
njihove organizacijske in funkcionalne razdrobljenosti (52
knjižnic v okviru Univerze v Ljubljani) ne zmorejo.
V novem projektu gre za največjo odprtost in modernizacijo
obeh knjižnic;

Ali je združitev Centralno tehnične knjižnice
z NUK-om dovolj pretehtana odločitev?

- za čim večjo dostopnost knjižničnih gradiv in informacij za
znanstvene in raziskovalne potenciale;

TOMAŽ ŠTRUMBELJ, poslanec v Zboru občin, je na Ministrstvo za znanost in tehnologijo naslovil naslednja vprašanja:

- za hitrejši pretok knjižničnih gradiv in informacij, z vključevanjem v vse pomembne knjižnične in informacijske sisteme
ob upoštevanju zahtev iz Unescovega programa o splošni
dostopnosti gradiv in informacij na osnovi univerzalne bibliografske kontrole.

1. Kakšni so strokovni razlogi, ki vodijo republiške upravne
organe, da želijo na vsak način združiti Centralno tehniško
knjižnico z Narodno univerzitetno knjižnico?
2. Zakaj Ministarstvo za znanost in tehnologijo spreminja
sistem financiranja za CTK in v veliki meri zmanjšuje obseg
sredstev in visoko specializiranih kadrov v CTK?
3. Kakšna je vizija razvoja knjižničarstva na Slovenskem?
Prejel je naslednje odgovore:

«.

Ministrstvo Republike Slovenije za znanost in tehnologijo je
poslansko vprašanje podrobno proučilo, pridobilo strokovna
mnenja glavnih nosilcev nalog knjižnic NUK, CTK in Univerze
ter pripravilo odgovor, ki Vam ga posredujemo. Za posredovanje odgovora se je zavzel tudi Gradbeni odbor za izgradnjo
UKL.
Opravičujemo se za čas, ki smo ga potrebovali za pripravo
odgovora. Želeli smo kar se da celovito prikazati cilje, usmeritve in odločitve pa tudi ideje in podatke, katerim sledimo pri
pripravah na gradnjo Univerzitetne knjižnice v Ljubljani
(skrajšano UKL).
Časopisno polemiko, ki so jo sprožili bivši vodilni delavci CTK
in na katero je Ministrstvo za znanost in tehnologijo s podatki
odgovorilo, je potrebno vzeti v zakup zato, ker sprejetih odločitev vlade, številnih operativnih odločitev Ministrstva in vseh
sodelujočih pri pripravah nove knjižnice v tem odgovoru ne
ponavljamo.
DELEGATSKO VPRAŠANJE ŠT. 1: Kakšni so strokovni
razlogi, ki vodijo republiške upravne organe, da želijo na
vsak način združiti CTK z NUK?
ODGOVOR: Na to vprašanje je možno odgovoriti s prikazom
formalne kronologije, iz katere so razvidni osnovni sklepi in
vzroki za skupno gradnjo NUK in CTK oziroma za gradnjo
Univerzitetne knjižnice Ljubljana (v nadaljevanju UKL). Ob
tem je potrebno ponoviti nekatere bistvene elemente, ki opravičujejo potrebo po skupni naložbi.
1. Formalna kronologija:
- dosedanji pomembnejši sklepi (sklep IS Slovenije z dne 26.
julija 1990, sklepi Ministrstva za znanost in tehnologijo itd.)
- vsi sklepi in utemeljitve so nastali na osnovi strokovno
pripravljenega gradiva, ob sodelovanju uglednih slovenskih
strokovnjakov.
2. Kljub temu pa je potrebno ponoviti nekaj temeljnih razlogov
skupne naložbe:
Centralna tehniška knjižnica in Narodna univerzitetna Knjižnica (v nadaljevanju CTK in NUK) sta največji knjižnični insti38

- za bolj koncentrirano število usposobljenih informacijskih
specialistov za različna strokovna področja, kar bi omogočalo
poglobljeno informacijsko delo za potrebe vseh izobraževalnih in raziskovalnih programov s področij, ki jih pokrivata obe
knjižnici;
- za možnost, da se koncentrira najaktualnejše in najaktivnejše informacijsko gradivo na raznih medijih (od klasičnih
do mikrooblik in drugih AV gradiv, zlasti zapisov na optičnih
diskih) z ustrezno tehniko na enem mestu, kar je za Univerzo
v Ljubljani in za Slovenijo edina racionalna možna pot;
- za nadaljnji razvoj slovenske knjižnične in informacijske
dejavnosti, ki bo v bodočnosti odvisen od stopnje podprtosti
z računalniško in še posebej telekomunikacijsko tehnologijo,
ki jo bo potrebno zaradi strokovne in finančne zahtevnosti
koncentrirati.
Slovenija kot država z dvema milijonoma prebivalcev in eno
popolno in eno nepopolno Univerzo si mora prizadevati, da
na knjižničnem in informacijskem področju maksimalno upošteva moderne razvojne trende v svetu in hkrati s tem to
dejavnost tudi sprejemljivo racionalizira.
Organizacijo velikih samostojnih osrednjih tehničnih knjižnic
v nekaterih velikih državah narekuje obstoj in razvoj samostojnih tehničnih univerz, skladno z vsemi tehničnimi potenciali v teh državah. Vizija CTK kot velike samostojne tehniške
knjižnice je nastala v času, ko naj bi s svojo dejavnostjo
pokrivala celotno območje nekdanje Jugoslavije, saj je bila
dejansko edina za bivše države. Tedaj je s knjižničnim gradivom in informacijami oskrbovala večino univerz oziroma njihovih tehničnih fakultet v nekdanji Jugoslaviji po modelu
tovrstnih knjižnic v Nemčiji in Angliji oziroma po vzorcu
državnih tehničnih knjižnic v Moskvi, Sofiji ipd.
Strokovno področje, ki ga zdaj CTK pokriva, je del knjižničnega in informacijskega sistema Slovenije, ki ne le omogoča
povezovanje v takšni ali drugačni obliki, marveč ga iz strokovnih razlogov tudi zahteva (vzajemni katalog, COBISS
- kooperativni online bibliografski sistem). V podobnem
položaju je tudi NUK, ki bo prav tako doživel velike spremembe.
Za strokovna področja, ki jih pokrivata obe knjižnici, obstaja
na Univerzi v Ljubljani še 20 fakultetnih in oddelčnih knjižnic
za tehniško in naravoslovno področje ter 32 knjižnic za humanistično prestrukturiranje obeh največjih knjižnic, da bosta
tako za slovenski knjižnični in informacijski sistem in Univerzo v Ljubljani sposobni opravljati povezovalno funkcijo iri
spremljati s svojo informacijsko in referalno dejavnostjo ter
knjižničnimi gradivi strokovne dosežke na področjih, ki jih
pokrivata.
Knjižnična in informacijska stroka ne poznata receptov, ki bi
poročevalec

na osnovi znanstvenega raziskovanja dokazovali bibliotekarsko vsebinsko in organizacijsko različnost knjižnic in pogojevali take ali drugačne oblike organiziranosti in povezav.

države, ne pa iz prejudiciranih rešitev, vzetih iz nam danes
neprimerljivega okolja.
Skupno naložbo narekujejo predvsem naslednji dejavniki:

Vsaka država si glede na svoje možnosti, strokovne potenciale in razvojne perspektive oblikuje temu primerne organizacijske oblike ter knjižnični in informacijski sistem (M. Line,
IFLA - Pariš, 1989: J. Martyn etc., Information UK 2000,
London, 1990): npr. nacionalna knjižnica ZDA, Congress
Library, je združena z nacionalno ameriško medicinsko knjižnico in nacionalno knjižnico za agronomijo; nacionalna knjižnica Velike Britanije, British Library, je že pred časom združila
osrednje knjižnice za humanistična, družboslovna in tehnična
področja in to organizacijsko obliko uveljavlja tudi v novi
stavbi, ki bo dograjena leta 1996; Osrednja univerzitetna
knjižnica v Helsinkih opravlja tudi funkcijo nacionalne knjižnice; Narodna knjižnica Danske je univerzitetna knjižnica in
danski bibliotečni servis s specializiranim centrom za gradnjo
in opremo knjižnic.
Torej, glavni, temeljni razlogi, ki upravičujejo skupne naložbe,
so:
- oba, NUK in CTK, delujeta v izredno težkih prostorskih
pogojih (ne le prostorska utesnjenost, ampak tudi funkcionalna neprimernost - ni možnosti postavitve gradiva v prosti pristop itd.);
- potreba po racionalizaciji (skupne službe - od administrativno-tehničnih do strokovno-bibliotekarskih) narekuje oziroma omogoča možnost skupne naložbe ofiroma funkcionalno integracijo obeh institucij;
- za NUK nikakor ni sprejemljiva rešitev iskanje dodatnih
depojev (NUK ni le »skladišče knjig«, kot to skušajo predstaviti nekateri); NUK opravlja izjemno pomembno vlogo v znanstveno-raziskovalnem in izobraževalnem procesu, na kar opozarja število in struktura uporabnikov, storitve NUK-a itd. (v
letu 1992 je NUK nudil svoje usluge 180.000 obiskovalcem
- med rednimi člani pa je bilo 9.559 enkratno štetih uporabnikov, od tega 7.259 študentov in 2.300 univerzitetnih učiteljev,
raziskovalcev in drugih strokovnih delavcev);
- novi prostori pomenijo dvig kvalitete delovanja tako NUK
kot CTK; ne pa »utapljanje« CTK v NUK (obe instituciji sta
namreč izjemno relevantni za ljubljansko Univerzo);
- nova zgradba (UKL) pomeni dodaten premik v smeri reintegracije Univerze v Ljubljani (trenutno se nekatere fakultetne
knjižnice nahajajo v katastrofalnem stanju - od pomanjkanja
prostora, sedežev za študente, neustreznega fontla, kadra,
statusa, »prelivanja« sredstev itd.);
- povezanost nacionalne in univerzitetne knjižnice v eni
instituciji ni v svetu nič nenavadnega (od kje podatek
o obstoju .4 takšnih primerov v svetu?). Na svetu so morda res
samo štiri države, ki imajo združeno nacionalno-narodno
knjižnico z univerzitetno-tehnično knjižnico, vendar smo po
naših podatkih edina država, ki ima v sklopu državne univerze
organizirano tehniško knjižnico, ki je vsebinsko, tehnično in
organizacijsko neodvisna od katere koli fakultete znotraj univerze. Bolje kot prejudicirati statusne rešitve, si je najprej
potrebno odgovoriti na vprašanje »Kakšne so nacionalne
knjižnične informacijske potrebe?«. Če takšnim potrebam
lahko učinkoviteje zadosti organizacijska oblika v smislu
NUK-a, ni nobenih ovir za njeno implementacijo. V majhnem
slovenskem prostoru bi ločitev obeh funkcij pomenila ne le
finančno razsipnost, ampak tudi intelektualni samomor (le
kdo zna definirati, da je npr. nova knjiga Biotehnologija gradivo, ki sodi v slovensko nacionalno knjižnico, ne pa v ljubljansko univerzitetno knjižnico in obratno). Upamo, da je
v slovenskem prostoru že zdavnaj presežena miselnost, da je
nacionalno pomembno gradivo le t. i. humanistično gradivo.
Primere združitev obeh funkcij najdemo v številnih razvitih
državah, kot so npr. Norveška, Finska, Švica (v slednji nacionalna knjižnica opravlja tudi funkcije splošnoizobraževalne
knjižnice!) itd. Torej: institucionalna rešitev mora izhajati iz
konkretnih knjižničnih informacijskih potreb določene
poročevalec

- funkcionalna in prostorska utesnjenost tako NUK kot CTK
- racionalizacija uporabe razpoložljivih finančnih sredstev
(za gradnjo dveh knjižnic preprosto ni sredstev)
- potreba po modernizaciji slovenskega (in univerzitetnega)
knjižničnega informacijskega sistema.
DELEGATSKO VPRAŠANJE ŠT. 2: Zakaj Ministrstvo za znanost in tehnologijo spreminja sistem financiranja za CTK in
v veliki meri zmanjšuje obseg sredstev in visoko specializiranih kadrov v CTK?
ODGOVOR:
Kontinuirano zmanjševanje sredstev za nabavo knjižničnih
gradiv (posebej tujih) po letu 1982 prizadeva vse, posebej
univerzitetne knjižnice v Sloveniji in ne le CTK, kar je razvidno
iz letnih poročil vseh univerzitetnih knjižnic ter NUK in CTK.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo je izpolnjevalo in izpolnjuje pogodbene obveznosti do CTK redno in v skladu z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi, letnim planom oziroma
v skladu s podpisanimi medsebojnimi pogodbami.
Poudarjamo pa, da MZT sofinacira izključno samo izvajanje
redne dejavnosti in v primeru CTK tudi sofinaciranje nabave
strateško pomembne tuje periodike, CD-ROME in tuje baze
podatkov na magnetnih trakovih.
V skladu z razpoložljivimi sredstvi v proračunu za I. 1992 so
bila sredstva za izvajanje redne dejavnosti v letošnjem letu
revalorizirana s faktorjem 1,8 sredstva, namenjena za nabavo
tuje literature, CD-ROMOV in tujih baz podatkov, pa so se
revalorizirala s faktorjem 1,95.
CTK-ju so bila v letošnjem letu dodeljena še posebej sredstva
za aktivnosti koordinacije in razvojne aktivnosti skupnega
pomena za SZTI (sistem znanstvenih in tehnoloških informacij).
Iz tega sledi, da MZT redno izpolnuje svoje obveznosti do CTK
in da finančno stanje, v katerem se je danes znašel CTK, ni
posledica spremenjenega sistema financiranja CTK s strani
MZT, temveč je potrebno vzrok iskati v širšem kontekstu
- v nerešenem financiranju treh velikih slovenskih knjižnic
(NUK, UKM in CTK). Večletno avtomatsko revaloriziranje proračunskih sredstev v ta namen je pomenilo vsakoletno realno
zmanjšanje celotnega financiranja teh treh knjižic. Cene'tuje
literature naraščajo v dolarskih cenah povprečno za več kot
10%, prav tako se pojavljajo novi, vendar dragi nosilci informacij: CD-ROMI in magnetni mediji (magnetni trakovi,
diskete). Izraženih potreb po novi tehnologijah ne more
pokriti porast republiškega poračuna, temveč gre pri tem tudi
za prerazporejanje obstoječih sredstev. Tako na primer zahtevamo čedalje ostrejšo koordinacijo pri nabavi revij in opuščanje podvojenih revij v Sloveniji zato, da lahko zagotovimo
nabavo prav tako potrebnih zgoraj omenjenih novih informacijskih medijev. Za odpravo tega stanja pa bi bilo potrebno
v okviru proračuna zagotoviti dodatna sredstva.
Usklajevanje med ministrstvi že poteka in je v zaključni fazi.
Pripravljene so kalkulativne osnove za CTK, NUK in UKM,
v skladu s kolektivno pogodbo za družbene dejavnosti, kar je
bilo pogojeno z nadaljnjim medresorskim usklajevanjem in
financiranjem omenjenih treh knjižnic, med njimi tudi CTK.
Dogovor z vsemi financerji bo sklenjen predvidoma že konec
tega meseca.
Statistični podatki o številu in strokovni usposobljenosti
kadrov v CTK in NUK kažejo, da CTK po številu kadrov dosega
v primerjavi z NUK in drugimi knjižnicami najboljše standarde
za univerzitetne knjižnice, po izobrazbeni in strokovni struk39

turi pa ne. Za univerzitetno knjižnico ima namreč sorazmerno
veliko število kadrov s srednjo in višjo izobrazbo, a premalo
z visko izobrazbo.
Izdelane so primerjave med CTK in NUK (npr. za leto 1991) po
prostorih, količini dokumentov in kadrovski strukturi.
Iz specifikacije porabljenih sredstev za nabavljeno literaturo
v CTK v obdobju zadnjih desetih let je razvidna poraba sredstev za domačo in tujo literaturo. Vseh teh analitičnih podatkov v tem odgovoru ne navajamo, so pa na razpolago pri MZT
in v obeh knjižnicah, CTK in NUK.
DELEGATSKO VPRAŠANJE ŠT. 3: Kakšna je vizija razvoja
knjižničarstva na Slovenskem?
ODGOVOR:
1. Zelo kratko, vendar izjemno kompleksno vprašanje, na
katerega je možno odgovoriti z različnih zornih kotov in
posredovati obsežno gradivo. Zaradi potrebe po kratkem in
enostavnem odgovoru si lahko pomagamo s sociološkim konceptom globalizacije in individualizacije, ki je danes prevladujoči trend v vseh sferah družbenega življenja in potemtakem
velja tudi za sfero knjižničarstva. Povedano z drugimi besedami: čim bolj bo slovensko knjižničarstvo delovalo v smeri
krepitve obeh procesov, toliko bolj se bo povečevala kvaliteta
samega knjižničarstva in s tem zadovoljstvo uporabnikov
knjižničarskih storitev.
2. Procesi globalizacije temeljijo na tesnem medsebojnem
sodelovanju oziroma povezovanju knjižnic (ne le v slovenskem, temveč v svetovnem okviru). Vse knjižnice je potrebno
povezati v enoten sistem, ki bo omogočal čimbolj tekoč pretok informacij in gradiva. Knjižnica ne more in ne sme biti
osamljen otok, marveč se povezuje z drugimi knjižnicami
v enovit celosten sistem. Namenjena je predvsem uporabniku
in zadovoljevanju njegovih interesov. Uporabnik, tudi v majhnem kraju, vstopa v knjižnico in s tem tudi v nacionalno mrežo
knjižničarskih ustanov. Gradivo, ki si ga želi, mu ga je knjižnica dolžna najti in mu ga izposoditi. Če ga sama nima, to
gradivo knjižnica pridobi v drugih fondih ali pa vsaj napoti
uporabnika na pravi naslov.
Povezovanje knjižnic bo moralo postati avtomatizirano, tako
da bo omogočeno iskanje prek računalniških sistemov na
temelju tako imenovanega vzajemnega kataloga (COBISS).
Osnovo povezovanja slovenskih knjižnic tako predstavljajo
usklajena nabava knjižničnega gradiva, standardizirana vzajemna obdelava knjižničnega gradiva (oziroma sodelovanje
v sistemu COBISS), sodelovanje vseh knjižnic v medknjižnični
izposoji in posredovanju informacij ter komunikacijska povezanost knjižnic. Knjižnice v Sloveniji so doslej dosegle že
visoko stopnjo medsebojnega povezovanja in presegajo marsikatero razvitejšo državo (Italija, Avstrija). Procesi povezovanja so ključnega pomena, ker omogočajo:
- racionalizacijo in učinkovitost poslovanja knjižnic
- časovno in prostorsko prestrukturiranja (npr. sodelovanje
v vzajemnem katalogu pomeni, da so knjižnice »odprte« 24 ur
na dan, lokacija uporabnika postaja vedno bolj nepomembna).
V povezovanju se ne bi smeli omejevati samo na slovenski
kulturni prostor (vštevši zamejstvo), pač pa bo potrebno čedalje močneje posegati v mednarodno sfero, posebej pa se
posvetiti povezovanju knjižnic s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran). Povsem na novo bo potrebno definirati odnose
z drugimi republikami v sestavi nekdanje Jugoslavije.
3. Poleg spodbujanja procesov vzajemne katalogizacije, t. j.
vključevanja čim večjega števila knjižnic v sistem COBISS in
organizacije ostalih pomembnih povezovalnih procesov, je
potrebno organizirati razvoj v naslednji smeri:
- gradnja lastnih primarnih (t. m. nebibliografskih) podatkovnih zbirk (full-text, faktografske baze, numerične baze, strukturirane baze itd.)
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- dostop knjižnic do tujih podatkovnih zbirk (on-line dosegljive svetovne zbirke, zbirke na CD-ROMih itd.)
- računalniško in telekomunikacijsko opremljenost knjižnic
(npr. povezanost knjižnic ljubljanske Univerze z otpičnimi
kabli)
- aplikacija mednarodno sprejetih standardov, ki spodbujajo
pretok, prenos in izmenjavo informacij.
Le tako bo slovensko knjižničarstvo - usklajeno s celotnim
programom razvijanja informatike in informacijskih ved
- lahko sledilo hitremu napredku svetovnega knjižničarstva
in se vključevalo v evropske tokove.
4. Seveda pa se pri tem ne sme pozabiti na ustrezno in
kvalitetno pokritost fondov posameznih knjižnic z ustreznim
knjižničnim gradivom (v nasprotnem primeru se lahko zgodi,
da se bomo - če uporabim prispodobo - vozili po avtocesti
z navadnim kolesom). Pri tem pa je vsekakor potrebno upoštevati: koordinacijo nabave (racionalizacija), »kroženje« gradiva, sistem izločanja oziroma deponiranja gradiva.
5. Dosledno je potrebno upoštevati nekatera temeljna bibliotekarska načela, ki jih narekujejo pomembne mednarodne
organizacije, kot npr. UNESCO. Eno izmed temeljnih načel je,
»splošna dostopnost publikacij in informacij«. Zato je
potrebno poskrbeti za enakomeren razvoj naslednjih temeljnih vrst knjižnic v Sloveniji:
-

splošnoizobraževalne knjižnice
šolske knjižnice
specialne knjižnice
visokošolske knjižnice
republiška matična knjižnica.

Ob tem je potrebno zagotoviti sinhroni razvoj celotnega knjižničnega informacijskega sistema v smislu horizontalnega (t. j.
geografsko) kot tudi vertikalnega (t. j. strokovno) povezovanja. Za učinkovitejše delovanje vseh vrst knjižnic bo nujno
doslednejše uresničevanje standardov, ki so sprejeti za posamezne tipe knjižnic. Za organizacijo in delovanje celotnega
sistema je zadolžen NUK kot republiška matična knjižnica.
Celotni knjižnični informacijski sistem bo potrebno nenehno
dograjevati, predvsem njegovo strukturo in organizacijsko
povezanost. Precizneje bo potrebno razmejevati pristojnosti
posameznih tipov knjižnic, hkrati pa si prizadevati za njihovo
tesnejšo povezavo. Oblikovati bo potrebno oba univerzitetna
knjižnična informacijska sistema v Ljubljani in Mariboru.
6. Vse vrste knjižnic morajo upoštevati tudi procese individualizacije, tj. j. specifičnih potreb uporabnikov v svojem okolju
(npr. transformacija splošnoizobraževalnih knjižnic v informacijska središča oziroma »community libraries«).
Pri tem je izrednega pomena uvajanje sodobnih metod managementa v delovanje knjižnic (natančno definiranje ciljev
delovanja, uvajanje metod evalvacije itd.).
7. Hkrati je potrebno zaključiti vse procese, povezane z osamosvojitvijo Slovenije (delovanje nacionalnega ISBN centra,
ustanovitev in delovanje ISDS agencije), promocija Slovenske
nacionalne bibliografije itd.
8. Ena izmed ključnih komponent delovanja v prihodnje je
tudi področje t. i. varovanja in zaščite knjižničnega gradiva.
V svetu ugotavljajo, da je 25-30% knjižničnega gradiva danes
že ogroženega zaradi prisotnosti kislinskih elementov
v papirju. Zato bo potrebno najširše zastaviti program reševanja, varovanja in zaščite rokopisne in tiskane slovenske in
svetovne kulturne dediščine. Tu ne gre le za restavratorske
posege na dragocenem starejšem gradivu (kjer se še najbolj
kaže odnos Slovenije do svetovne kulturne dediščine), ampak
za celoten sklop množične zaščite gradiva in njenega preformatiranja (mikrofilm, CD-ROM itd.).
9. Spremenjene družbeno-politične okoliščine (knjižnice kot
javni zavodi ali njihove organizacijske enote) in dinamika
razvoja bibliotekarske stroke narekujejo tudi ustrezno formalizacijo strokovnih rešitev (oblikovanje novega zakona o knjižporočevalec

ničarstvu in zakona o obveznem pošiljanju tiskov). Prek
novega zakona o knjižničarstvu bo potrebno utrditi pravne
norme za delovanje slovenskega knjižničarstva,, prek novega
zakona o obveznem izvodu pa zagotoviti tisto .minimalno
količino knjižničnega gradiva, ki je potrebno za hranjenje
skladov o kulturnem, znanstvenem in umetniškem ustvarjanju
slovenskega naroda ter posredovanje teh informacij uporabnikom doma in v tujini.

dohodke posebnemu organu. Ta organ bo lahko tudi presojal,
ali je določena pridobitna dejavnost nezdružljiva z javno funkcijo.

10. Ob tem je potrebno poskrbeti za ustrezno profesionalizacijo bibliotekarske stroke (od modernizacije rednih oblik izobraževanja, npr. visokošolski študij bibliotekarstva na Filozofski fakulteti, informatizacija posameznih strok itd., do permanentnega izobraževanja) in sprejeti sodoben in strokovno
oblikovan etični kodeks slovenskih knjižničarjev.

O poslovanju in čistoči na slovenskih vlakih

11. Za organiziranje, delovanje in razvoj knjižničnega informacijskega sistema skrbi NUK kot republiška matična knjižnica (organiziranje raziskovalnega dela, skrb za permanentno
izobraževanje, usklajevanje nabave knjižničnega gradiva,
organiziranje delovanja sistema medknjižnične izposoje itd.).

1. Kakšen je dogovor med Železniškim gospodarstvom Iz
Slovenije in ŽG Hrvaške o opravljanju potniških storitev
enega ŽG na ozemlju druge države?

12. NUK opravlja tudi funkcijo nacionalne in univerzitetne
knjižnice. Zal NUK trenutno deluje v prostorsko in funkcionalno povsem neprimernih pogojih in zato je za modernizacijo celotnega knjižničarstva v Sloveniji potrebno pristopiti
k izgradnji nove univerzitetne knjižnice'v Ljubljani.
MZT meni, da smo z navedenimi pojasnili odgovorili na
postavljena vprašanja. Pričakujemo tudi možnost priprave
celovite informacije vlade in parlamenta o poteku dosedanjih
priprav na izgradnjo nove Univerzitetne knjižnice v Ljubljani.
Takšna informacija bi dopolnila že povedano z aktivnostmi
v teku (MZT, CTK, NUK, UNIVERZA) in zaokrožila potrebno
uradno poznavanje novosti in celovite problematike tudi
zaradi pričakovanja odločanja o gradnji tega za državo Slovenijo in njen razvoj nepogrešljivega objekta.
Smejo politiki reklamirati firmo oziroma njene
izdelke?
TOMAŽ ŠTRUMBELJ, poslanec v Zboru občin, je postavil
naslednje vprašanje:
Velikokrat lahko na TV vidimo, da na raznih športnih prireditvah najpomembnejši slovenski politiki na svojih oblačilih
nosijo imena različnih slovenskih podjetij. Zdi se mi skrajno
neprimerno, da se na primer predsednik države ali posamezni ministri pojavljajo na TV ter ocenjujejo uspešnost
neke prireditve ali akcije hkrati pa imajo na svojem oblačilu
zelo poudarjeno ime določene firme ali izdelka.
Zato postavljam naslednji delegatski vprašanji:
1. Ali lahko politiki na javnih prireditvah in v svojih nastopih
v sredstvih javnega obveščanja s svojimi oblačili ali na
kakršenkoli drug način reklamirajo določeno firmo ali izdelek?
2. Aii za to svojo dejavnost prejemajo honorarje?
Vlada Republike Slovenije odgovarja na vprašanji naslednje:
1. Ni predpisa, ki bi prepovedoval proizvajalcem, da svojih
izdelkov ne označujejo s svojimi znaki (emblemi, napisi itd.).
Prav tako ni predpisa, ki bi politikom prepovedoval, da nosijo
oblačila ali druge predmete s takimi oznakami pri tem pa je še
vprašanje, ali je nošenje oblačil ali predmetov z oznako firme
ali izdelka mogoče šteti kot reklamo.
2. S podatki o tem. da bi kak funkcionar za nošenje oblačila ali
predmeta z oznako prejel honorar, ne razpolaga noben
upravni organ. Če bi šlo za plačilo honorarja za reklamiranje
določenega izdelka, bi prejemnik moral denarna sredstva
izkazati v davčni prijavi. V obravnavi je zakon (o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo), ki bo
državne funkcionarje zavezoval, da prijavijo vse svoje
poročevalec

Za obravnavo v vladi pripravilo Ministrstvo za pravosodje in
upravo v sodelovanju z Republiškim tržnim inšpektoratom.

MILAN VOLK, poslanec v Zboru občin, je Ministrstvo za
promet in zveze in na vodstvo Slovenskih železnic vprašal
naslednje:

2. Zakaj se ne vrši zamenjava sprevodnikov pri prehodu
vlaka v drugo državo?
i>
3. Zakaj se ne zagotovi poslovanje sprevodnikov na naših
progah v slovenskem jeziku?
4. Kako se misli urediti čistoča teh vlakov?
Ministrstvo mu odgovarja:
Ob osamosvojitvi Republike Slovenije je bila izvršena primopredaja istrskih prog in dela reške proge. V sklopu primopredaje je ostal dogovor med Slovenskimi železnicami in HŽP
(Hrvatsko željezničko preduzeče) o prometu potniških vlakov
na načelu recipročnosti, kar pomeni, da vlaki obeh železnic
vozijo na celi progi Pivka - Rijeka oziroma Divača-Pula, ne
glede na državno mejo. Vlakovno osebje se na teh vlakih na
meji ne zamenja. Vladi Slovenskih železnic vozijo na območju
hrvaških železnic še do Karlovca, Kumrovca in Zaboka, v Lendavo pa vozijo vlaki hrvaških železnic.
V dani situaciji urejanja odnosov med državama ni bilo
mogoče uresničiti drugih ukrepov kot prigovarjati in protestirati zaradi nekorektnega obnašanja vlakospremnega osebja
in čistoče vlakov pri hrvaških železnicah.
Osnutek meddržavnega sporazuma med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško o opravljanju mejne kontrole v železniškem prometu je v zaključni fazi priprave, tako da bo še v tem
mesecu posredovan v skupščinsko proceduro. Po podpisu in
ratifikaciji tega sporazuma bo mogoče urediti vrsto pomanjkljivosti, ki jih navaja v svojem poslanskem vprašanju gospod
Milan Volk.
O širjenju medijev na narodnostno mešanih
ozemljih
TOMAŽ PAVŠIČ in BRUNO PODVERŠIČ, poslanca v Zboru
občin, sta 4. marca 1992, na Ministrstvo za informiranje
naslovila naslednji vprašanji:
1) Kaj misli gospod minister o razširitvi italijanskega dnevnika II Piccolo na ozemlju Republike Slovenije?
2) Kako namerava okrepiti slovenske medije oziroma razširiti slovensko informiranje na mešana in obmejna področja
dežele Furlanije-Julijske Krajine v Italiji?
Ministrstvo za informiranje jima odgovarja:
1. Poslanca že v obrazložitvi prvega vprašanja sama ugotavljata, da »pomeni razširitev publicistične in informativne
dejavnosti italijanskega dnevnika II Piccolo na območje Slovenije s posebno izdajo za Istro, Primorsko in Kvarner razveseljivo novico: Samostojna Slovenija se tako bolj odpira
sosednjim področjem na zahodu; doslej smo namreč na
žalost zanemarjali povezovanje z romanskim svetom, ki je že
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stoletja naš bližnji sosed. Piccolova pobuda in njegov prodor
je gotovo svojevrsten uspeh, saj kaj takega v Evropi doslej še
nismo poznali. To tudi priča o zares odprtih mejah Slovenije.
Se en italijanski dnevnik (poleg lista La voce del popolo, ki
sicer izhaja na Hrvaškem) je gotovo tudi pomembna pridobitev za italijansko narodno skupnost v Sloveniji. Novi časnik je
tudi izziv za naše časnikarje in poročevalce, ki v hitrosti in
domiselnosti ne bodo mogli zaostajati. Obenem bo novo
glasilo lahko izpolnjevalo pomembno povezovalno nalogo
v okviru dežel (in držav) alpsko-jadranskega območja«.
S temi ugotovitvami poslancev v celoti soglašam. Seveda se
zavedam dejstva, da se bo Slovenija, tako kot v preteklost,
tudi v prihodnje soočala z možnostjo, da se na njenem
območju razširja tudi tisk, ki nam ni naklonjen. Pripominjam,
da je že leta 1989 demokratična javnost v Sloveniji dosegla
spremembo zakona o javnem obveščanju, s katero je bila
ukinjena možnost zaplembe tiska, prenehale pa so veljati tudi
tiste določbe zveznega zakona o vprašanju in razširjanju tujih
sredstev množičnega komuniciranja in o tuji informacijski
dejavnosti v Jugoslaviji, na podlagi katerih je bila večkrat
izrečena prepoved uvoza tujega tiska zaradi »spodkopavanja
temeljev socialistične samoupravne družbene ureditve in varnosti države« ali pa zaradi objave »lažnivih ali razburljivih
vesti, ki ogrožajo javni red in mir ali vznemirjajo javnost«.
Časi, ko se je država na ta način branila pred njej neprijetnimi
informacijami, so - upam - resnično za nami. Odnose
s sosednjo državo je tudi na tem področju potrebno reševati
na politični ravni, z dogovarjanjem, v obojestranskem interesu, nikakor pa ne s preprečevanjem svobodnega pretoka
informacij.
II Piccolo je sicer iz ekonomskih razlogov medtem že ukinil
posebno izdajo za Istro, Kvarner in Primorsko; ohranja le eno
stran - z informacijami s tega območja. Po nam znanih
podatkih je tudi število v Sloveniji prodanih izvodov tega
časopisa zelo nizko, kar je pač odraz realnega zanimanja
bralcev za ta časopis.
2. Slovenci v Italiji imajo dobro razvito informativno dejavnost (časopisi Primorski dnevnik, Novi Matajur, Gospodarstvo, itd., radijske oddaje na RAI (Trst) v slovenščini, Radio
Občine). Tudi ena izmed bistvenih funkcij RTV Koper-Capodistria je obveščanje Slovencev v Italiji, potekajo pa tudi pogovori o uvedbi TV oddaj za Slovence o Italiji v okviru RAI.
Kar zadeva ustavno-pravni položaj Slovencev v Italiji pa kljub
temu, da italijanska ustava v 6. členu določa, da »Republika
ščiti s posebnimi normami jezikovne manjšine« in opozorilom
svojega ustavnega sodišča Italija še vedno ni sprejela zakona,
ki bi okvirno opredelili obseg političnih jezikovnih, kulturnih,
šolskih in družbeno-gospodarskih pravic slovenske manjšine
na celotnem področju, kjer avtohtono živi.
Konkretno Slovenci terjajo, da zakon o globalni zaščiti v prvi
vrsti pravno prizna dostojanstvo slovenskega jezika in pravico
do njegove javne rabe, ter odpravo posledic raznarodovalne
politike, ki je prizadela celotno slovensko manjšino v Italiji,
pravico do javnega šolanja v materinem jeziku tudi Slovencem v Kanalski dolini, Benečiji in Reziji ter neodvisnost in
nemoten razvoj manjšinskim kulturnim ustanovam, tisku,
radiu in televiziji. Manjšini mora biti zagotovljena soudeležba
pri določanju smeri razvoja območja, kjer živi ter zastopstvo
v izvoljenih telesih, ki imajo zakonodajno in upravno oblast.
Politično iluzorno in strokovno dvomljivo pa je pričakovati
popolno reciprociteta oblik in drugih razsežnosti zaščite Slovencev v Italiji in položaja italijanske narodnosti pri nas. Stvar
italijanskih političnih sil oziroma sposobnosti in dejavnosti
Slovencev je, da bo rimski parlament v razumnem roku sprejel
sodoben uravnotežen in za manjšino sprejemljiv globalni zaščitni zakon ali več takih zakonov. Slovenska politika in diplomacija pa sta dolžni stalno opozarjati italijansko državo na ta
dolg.
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Kako preprečevati nasilno izterjavo dolgov?
FRANCI FELTRIN In ANTON ROJEČ, poslanca v Zboru
občin, sta vprašala:
»Množi se pojav izterjave dolgov s strani oseb, ki jih za ta
namen angažirajo in plačajo posamezniki.
Izterjava poteka samovoljno, z grožnjo nasilnih dejanj, ki se
tudi izvajajo.
Vprašanje se glasi:
Kaj je država Slovenija podvzela, da se s to divjo izterjavo
preneha, še preden ta samovolja zavzame širok razmah In
s tem resno ogrozi slovensko družbo?«
Vlada Republike Slovenije daje naslednji odgovor:
Organi za notranje zadeve Republike Slovenije v zadnjih dveh
letih ugotavljajo porast najrazličnejših oblik kaznivih dejanj
izsiljevanj, ki izvirajo predvsem iz dolžniško-upniških razmerij
med oškodovanci in osumljenci ter medsebojnih obračunavanj med posamezniki v kriminalnih okoljih. Pojav teh oblik
kriminalitete je povezan predvsem z nastankom množic
zasebnih podjetij in trgovin, lokalov in podjetij za varovanje
ljudi in premoženja.
Gre namreč za množično posojanje finančnih sredstev za
gradnjo lokalov, najemanje objektov itd., za izredno
»ugodna« posojila z oderuškimi obrestmi, tako da se posamezniki, ki kmalu postanejo žrtve oderuhov oziroma posojilodajalcev, s podpisovanjem pogodb zavezujejo vračati vsote in
obresti, ki jih ne zmorejo. Taki posojilodajalci ne izbirajo
sredstev niti metod za povrnitev »vloženega ali posojenega
kapitala« ter najemajo osebe, ki z grožnjami ali celo uporabo
fizične sile dobesedno izterjajo ali izsiljujejo vračanje dolgov.
Tudi omenjena medsebojna obračunavanja v kriminalnih okoljih so postala način oziroma metoda za poravnavanje odnosov v njih, ugotavljamo celo najhujše oblike takih obračunov,
in sicer v dveh primerih bombne eksplozije v stanovanjskih
hišah, nastavitev bombe pred osebni avtomobil do uporabe
fizične sile s pretepanjem, ugrabitvijo oseb in do besednih
groženj.
Največkrat gre za sklop kaznivih dejanj, in sicer za kazniva
dejanja ugrabitev oseb po 63. čl. KZ RS, izsiljevanja in posebnih primerov izsiljevanja po 172. čl. in 173 čl. KZ RS, nasilniškega obnašanja po 222. čl. KZ RS, oderuštva po 174. čl KZ
RS ter povzročitve lažjih in hujših telesnih poškodb po 52. čl
in 53. čl. KZ RS, itd.
Odkrivanje, obravnavanje in dokazovanje teh kaznivih dejanj
so največkrat otežena ali celo onemogočena, saj oškodovanci
oziroma prizadete osebe teh dejanj največkrat ne naznanjajo
ali pa ne pravočasno, prikrivajo prave storilce ali celotno
dejansko stanje, ki je do takih razmer oziroma dejanj privedlo.
Dosedanje izkušnje so pokazale, da se oškodovanci zatekajo
po pomoč k policiji v zadnjem trenutku, ko so v neizhodnem
položaju, z željo po fizični zaščiti ali pa je policija o tem
obveščena šele po dejanju oziroma nastali posledici.
Še večje težave pa so pri dokazovanju v postopku, saj oškodovanci že policiji, kasneje pa tudi pred sodišči, niso pripravljeni
pričati po resnici in pravi volji. Razlogi so seveda različni, od
strahu pred maščevanjem do bojazni, da pridejo na dan tudi
njihove nečedne ali nezakonite dejavnosti. Predvsem ti
razlogi vplivajo na število uspešno raziskanih primerov oziroma na majhno število prijavljenih oziroma ovauenih primerov. Kljub temu da je policija (poleg ža objavljenih konkretnih
primerov v sredstvih obveščanja) vložila kazenske ovadbe na
pristojnih tožilstvih in osumljence izročala preiskovalnem
sodnikom, do izreka ustreznih kazni večinoma ni prišlo predvsem zaradi pomanjkanja dokazov in nepripravljenosti oškodovancev za izpoved, zaradi kasnejših spreminjanj izjav pred
preiskovalnimi sodniki itd.
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Organi za notranje zadeve, ki se zavedamo, da gre za družbi
zelo nevarna kazniva dejanja, ki zaznavamo težnje po naraščanju podobnih dejanj in ki smo na takšne oblike organiziranega kriminala že nekaj let opozarjali, bomo v skladu s svojimi
pristojnostmi in zakonskimi pooblastili storili vse potrebno za
preprečitev, odkrivanje in pregon storilcev takih dejanj. Predvsem pa moramo poudariti, da morajo biti tudi državljani
Slovenije, ki sklepajo sumljive posle, ki se čezmerno zadolžu-

jejo in ne nazadnje nekateri tudi sami najemajo tako imenovane izterjevalce dolgov, v svoji poslovni vnemi previdni in
preračunljivi ter naj pomoč policije iščejo ob grožnji, ne pa po
nastanku posledice.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve.
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POSLANSKE POBUDE
/
DRUŽBENOPOLITIČNI
ZBOR
— T
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo in vprašanje Janeza Lampreta, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, glede veljavnosti, razveljavitve in
števila tajnih uradnih listov v Republiki Sloveniji
in novi državi Republiki Sloveniji
Gospod Janez Lampret, poslanec Družbenopolitičnega zbora
Skupščine Republike Slovenije je v zvezi s tajnimi uradnimi
listi postavil naslednja vprašanja:
- kdaj in kdo je razveljavil vsebino posameznih tajnih uradnih listov,
- kateri tajni uradni listi še vedno veljajo na ozemlju nove
države Republike Slovenije.
- Koliko tajnih uradnih listov je izšlo v Republiki Sloveniji
pred in po osamosvojitvi in kakšna je njihova vsebina in koliko
od teh jih še velja.
Ob tem je pozval Vlado Republike Slovenije, da predloži vsem
poslancem slovenske skupščine fotokopije vseh tajnih uradnih listov, ki so izšli v bivši SFRJ in so veljali na ozemlju sedaj
samostojne države Republike Slovenije.
Na zastavljena vprašanja odgovarja Vlada Republike Slovenije:
V Republiki Sloveniji je izdajanje posebnega uradnega glasila
za objavo predpisov in drugih aktov zaupnega značaja uvedel
zakon o objavljanju zakonov, drugih predpisov in splošnih
aktov ter o časopisni organizaciji »Časopisni zavod Uradni list
SR Slovenije« (Uradni list SRS, št. 13/81), analogno, kot je to
uredil zvezni zakon za posebni Uradni list SFRJ. S spremembo tega zakona (Uradni list SRS, št. 13/89) je bil poseben
Uradni list SRS ukinjen dne 15/4-1989.
V letih 1981 do 1989 je izšlo 25 številk posebnega Uradnega
lista SRS in sicer v letu 1981 dvanajst, v letu 1982 osem, v letu
1985 dve, v letu 1986 ena, v letu 1987 ena in v letu 1988 ena.
Skupno je bilo v teh uradnih glasilih 26 aktov zaupnega
značaja. Ti akti niso splošno obvezujoči, ker ni izpolnjen
ustavni pogoj za pričetek njihove veljavnosti, to je objava
v javnem uradnem glasilu.
Akti v posebnih Uradnih listih SRS so bili večinoma izvedbeni
ukrepi k zveznim predpisom na področjih deviznega poslovanja, ekonomskih odnosov s tujino, sistema cen in na področju
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. Uresničevanje teh aktov je bilo časovno omejeno, najpogosteje na eno
leto. S potekom tega časa so se ti akti nehali uporabljati. Od
leta 1985 so bili v posebnem Uradnem listu SRS le akti
s področja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, ki so tudi zavezovali le ozek krog zavezancev. Ti akti niso
več aktualni.
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Glede na jasno ustavno določbo, da morajo biti predpisi in
drugi splošni akti objavljeni preden začno veljati, vsi tisti akti,
ki so bili v posebnem Uradnem listu SFRJ, niso veljavni, ker ni
mogoče šteti, da so bili objavljeni. Iz tega razloga tudi niso
mogli biti prevzeti v naš pravni sistem.
Glede-predložitve fotokopij tajnih uradnih listov bivše SFRJ
Vlada Republike Slovenije nima nobenih pomislekov. Te
posebne uradne liste lahko poslancem .posredujejo ustrezne
službe Skupščine Republike Slovenije, ki je bila tudi prejemnik teh uradnih glasil
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za zakonodajo.
MNENJE
Vlada Republike Slovenije o pobudi Emila Milana
Pintarja, poslanca v Družbenopolitičnem zboru,
v zvezi z realnimi obrestnimi merami
Vlada Republike Slovenije o pobudi Emila Milana Pintarja,
poslanca Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike
Slovenije v zvezi z realnimi obrestnimi merami daje naslednje
mnenje:
Visoke obrestne mere v Sloveniji so posledica stanja, v katerem sta slovensko gospodarstvo in slovenski bančni sistem.
Dva najpomembnejša vzroka za visoko obrestno mero sta
stanje bančnih aktiv (donosen je le del aktive) in nerodno
plačevanje obveznosti do bank s strani posojilojemalcev.
Tretji izmed vzrokov za visoke obrestne mere je omejevalna
denarna politika, ki pa je verjetno zdaj edina možna, če
hočemo v Sloveniji priti do dobrega denarja. Četrti izmed
pomembnejših vzrokov za visoke obrestne mere pa je neskladje med ponudbo in povpraševanjem na denarnem trgu. Tako
se na strani povpraševanja pojavljajo posojilojemalci iz
obupa, ki najemajo posojila po vsakršni obrestni meri. Na
strani ponudbe pa se soočamo z »izvozom kapitala«, ki pa ne
znaša samo toliko, kot znašajo mednarodne rezerve centralne
banke in obvezno nalaganje deviznih sredstev poslovnih bank
v tujini, ampak je potreba k temu prišteti še izvoz kapitala
fizičnih oseb v tuje banke, ki se dogajajo zaradi nezaupanja
v slovneske banke, ter hranjenje denarja zunaj bančnega
sistema.
Do končnega znižanja obrestnih mer bomo tako prišli šele
takrat, ko bodo odstranjeni vsi vzroki zanje. Tak postopek bo
sicer daljši in bolj neprijeten, vendar tržen. Njegov rezultat pa
bo obrestna mera, ki bo (večinoma) ustrezala tako gospodarstvu kot bančnemu sistemu.
Slovenska vlada je v prizadevanjih za znižanje obrestne mere
že sprejela nekaj ukrepov, ki so bili v tem prizadevanju tudi
uspešni. Prvi je vključevanje Ministrstva za finance in Banke
Slovenije v posojanje denarja na medbančnem trgu po
bistveno nižjih obrestnih merah, kot so bile obrestne mere
bank. Realna letna obrestna mera se je v mesecu dni po tem
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vključevanju prepolovila oz. znižala na 17 %. Drugi ukrep je bil
priporočilo Vlade Republike Slovenije skladom ter drugim
organizacijam Republike Slovenije, da ne deponirajo sredstev
v bankah, katerih delež neto kreditnega odnosa do drugih
bank presega 10 % povprečnega stanja tolarskih posojil.
Najpomembnejši ukrep Vlade, ki je bil usmerjen v zniževanje
obrestnih mer, pa je bil sprejem Odloka o pogojih za dejanje
poroštva Republike Slovenije za obveznosti iz določenih
bančnih posojil v letu 1992. S tem odlokom so lahko dobra
podjetja (komitenti bank iz A in B skupine) dobili posojila po
obrestni meri pod 12 %. A za posojila so banke dobile poroštvo Republike Slovenije. Po sprejemu tega odloka so se
znižale tudi realne letne obrestne mere za posojila gospodarstvu. Vlada je pravkar sprejela nov odlok o dejanju poroštva
Republike Slovenije za obveznosti iz določenih bančnih posojil v letu 1992. Tako je ponovno na voljo vsota 5.000 mio SIT,
za katero lahko banke pridobijo poroštvo Republike Slovenije
za posojila po realnimi letni obrestni meri pod 12 %.
Na podlagi vsega navedenega tako menimo, da Vladi glede na
sprejetje temelje ekonomske politike ni v interesu, da bi na
predložen način zmanjšala obrestne mere za izposojeni kapital. To bi po eni strani pomenilo poseganje v pogodbena
razmerja in spreminjanje pogojev najema posojila, kar je
s pravnega vidika zelo sporno. Hkrati takšen poseg pomeni
neposredno vmešavanje države v poslovno politiko bank. Ker
so banke samostojne in neodvisne pravne osebe, bi takšno
poseganje pomenilo državno reguliranje njihovega poslovanja, kar pa nikakor ni v skladu s tržno usmeritvijo gospodarstva, ki bi jo Slovenija rada dosegla. Odpis razlike med veljavnimi pogodbenimi obrestnimi merami in realnimi obrestnimi
merami, kot jih predlaga g. Pintar, v korist solidnih podjetij je
sporen tudi z vidika knjigovodskega knjiženja posameznih
postavk. Kot smo navedli, je Vlada že sprejela nekaj ukrepov,
ki so že znižali realne letne obrestne mere, prav tako pa je
dobrim podjetjem, ki so se znašla likvidnostnih težavah, omogočen najem kratkoročnega posojila po realni letni obrestni
meri pod 12 %.
Za obravnavo v Viadl Republike Slovenije je mnenje pripravilo Ministrstvo za finance.
MNENJE
Vlada Republike Slovenije o pobudi Emila Milana
Pintarja, poslanca v Družbenopolitičnem zboru,
v zvezi z oblikovanjem tehnološko-razvojne
komisije za parcialno privatizacijo družbenega
kapitala na temelju že izvršenih investicij
Vlada Republike Slovenije o pobudah Emila Milana Pintarja,
poslanca Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike
Slovenije, v zvezi z oblikovanjem tehnološko razvojne komisije in parcialno privatizacijo družbenega kapitala na temelju
že izvršenih investicij daje naslednje mnenje:
Menimo, da prve pobude ni možno sprejeti ne po pravni, ne
po vsebinski in ne po obračunski plati. Posojilodajalci obračunavajo obresti praviloma po obrestni meri, določeni
s pogodbo, zato bi drugačno obračunavanje obresti oziroma
njihov delen odpis po prisili oblasti pomenil zanikanje pravne
države. Razen tega posojilodajalci tudi sami (tako banke
kakor tudi podjetja, ki delujejo na sekundarnem finančnem
trgu) najemajo posojila, ki jih potem plasirajo naprej z namenom, da zaslužijo z razliko v obrestni meri. Če bi za nazaj
moral posojilodajalec odpisati obresti nad npr. 10% obrestno
mero za posojilo, ki ga je sam najel po 15% obrestni meri, bi to
lahko bilo zanj usodno, hkrati pa bi pomenilo nasilje nad
trgom in popravljanje obračunov poslovanja posojilodajalcev
za nazaj.
Pobudo za oblikovanje tehnološko razvojne komisije bi bilo
smiselno uveljavljati le, če v kratkem roku ne bo sprejet zakon
o lastninjenju.
Menimo, da posebnega zakona o lastinjenju ni treba priprav-

ljati, ker bi le-ta favoriziral samo nekatera podjetja in samo
nekatere državljane, ki bi bili tako bolj enakopravni in več
vredni od drugih. Treba je napeti vse sile, da se lastninjenje
družbenega kapitala čimprej celovito zakonsko uredi. Delne
privatizacije družbenega kapitala na temelju že končanih
naložb bi bile ekonomsko in politično (smo v obodbju predvolilnega boja) neracionalne.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripravilo Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo.
MNENJE
Ministrstva za delo na pobudo Marie Pozsonec,
poslanke v Družbenopolitičnem zboru, za višjo
valorizacijo najnižjih pokojnin
Poslanka Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike
Slovenije ga. Marije Pozsonec je v svoji poslanski pobudi
predlagala, naj se uvede takšen način revalorizacije pokojnin,
ki bi omogočal človeku dostojno življenje in višjo valorizacijo
pri nizkih pokojninah.
K navedeni poslanski pobudi dajemo naslednja pojasnila:
1. Smoter usklajevanja pokojnin je ohranjanje njihove realne
vrednosti v časih, ko denar izgublja svojo nominalno vrednost. Kot merilo za ohrajanje prave vrednosti pokojnin se
v Republiki Sloveniji uporablja povprečna pl&ča na zaposlenega delavca. Učinek valorizacije se kaže v tem, da se
upokojencu, ki mu je bila prva pokojnina po upokojitvi
t izplačana v višini povprečne plače na zaposlenega delavca
v republiki oziroma v nekem drugem razmerju, tudi kasneje vsak mešec izplačuje pokojnina, ki je enaka oziroma
v istem razmerju do povprečne plače. Na ta način se tudi
razmerja med posameznimi pokojninami ne spreminjajo:
če je bila neka pokojnina ob odmeri dvakrat višja od druge,
bo ostala dvakrat višja ves čas, ko jo bo uživalec prejemal.
2. Doslej niso bili sprejeti predlogi, naj se pokojnine ne valorizirajo z odstotki, temveč v enakih zneskih češ, da ni pravično, če se ob desetodstotnem povečanju pokojnin najvišje pokojnine povečajo za skoraj 10.000 tolarjev, najnižje
pa za manj kot 1.000 tolarjev.
Takšnih predlogov ni bilo možno sprejeti, ker bi z njimi
odstopili od načela, da je pokojnina odraz prispevkov, ki
so bili izplačani v času aktivnega zavarovanja. V obdobjih
visoke inflacije bi namreč po daljšem obdobju praktično
izginile razlike med pokojninami. Tako je v letu 1981 znašala najvišja pokojnina za polno pokojninsko dobo 23.101
takratnih dinarjev (2,3 SIT), najnižja pokojnina za 15 let
pokojninske dobe pa 1.785, takratnih dinarjev (0,18 SIT)
oziroma 12-krat manj. Tudi za september 1992 so bila
izplačila najvišjih pokojnin za polno pokojninsko dobo 12krat višje od izplačil najnižjih pokojnin za 15 let pokojninsek dobe. Če bi se v tem obdobju pokojnine usklajevale
z enakimi zneski, ne pa v enakih odstotkih, bi sedaj razlike
med najvišjo in najnižjo pokojnino znašale še vedno le dva
tolarja, to je toliko kot je znašala v letu 1981 in bi bila
zanemarljiva.
3. V sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja je
sorazmerno dobro poskrbljeno za gmotni položaj upokojencev z najnižjimi pokojninami. Ne glede na dejanske
plače oziroma osnove, od katerih so bili obračunani prispevki, se pokojnina odmeri najmanj od zneska najnižje
pokojninske osnove, ki je v septembru 1992 znašala 21.522
SIT. Upokojencu s polno pokojninsko dobo je bila tako za
september 1992 izplačana pokojnina najmanj v višini
18.294 SIT, oziroma skupaj s proračunom 20.397 SIT.
Upokojencu s krajšo pokojninsko dobo, ki razen pokojnine
nima drugih večjih dohodkov, se prizna pravica do varstvenega dodatka. Ta dodatek se odmeri glede na dopolnjeno
pokojninsko dobo. Pokojnine za 15 let pokojninske dobe
skupaj z varstvenim dodatkom za moškega v septembru
1992 ni mogla znašati manj kot 13.089 SIT oziroma skupaj
poročevalec
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s poračunom 15.598 SIT. Ta znesek je višji od najnižje
plače, ki je za delo s polnim delovnim časom in z normalnim delovnim učinkom zagotovljen delavcem. Menimo, da
dodatno povečanje te razlike ne bi bilo primerno.
ODGOVOR
Ministrstva za šolstvo in šport na pobudo Marie
Pozsonec, poslanke v Družbenopolitičnem
zboru, za spremembo pogojev za sprejem učiteljev v delovno razmerje na dvojezičnih šolah
Poslanka Družbenopolitičnega zbora gospa Maria Pozsonec
je na seji Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike
'Slovenije dne 7. 10. 1992 dala pobudo Ministrstvu za šolstvo
in šport, da spremeni pogoje glede sprejema učiteljev
v delovno razmerje na dvojezičnih šolah. Zakonska določila
predpisujejo znanje madžarskega jezika, ki ga posameznik
pridobi na srednji šoli. Poslanka meni, da študentje ne obiskujejo predavanj madžarskega jezika na fakultetah, ker
menijo, da je glede na to določbo dovolj, da obvladajo madžarski jezik v okviru programa srednjih šol. Poslanka pa meni,
da znanje, ki si ga pridobijo iz madžarskega jezika na srednji
šoli, ni dovolj za bodoče učitelje dvojezičnih šol. Zato predlaga, da se spremenijo pogoji za sprejem v delovno razmerje.
Pogoji za učitelje v dvojezičnih šolah so določeni s 17. in 18.
členom Zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov
italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in
izobraževanja (Ur. I. SR§, št. 12/82). 17. člen tega zakona
določa, da morajo za delo v dvojezičnih izobraževalnih organizacijah učitelji, vzgojitelji, svetovalni in drugi strokovni
delavci obvladati oba učna jezika (torej slovenski in madžarski jezik). Po določbi 18. člena se šteje, da obvlada jezik
narodnosti kot učni jezik (delavec iz prejšnjega člena) učitelj,
ki je končal srednjo, višjo ali visoko šolo v jeziku narodnosti
Oziroma dvojezično srednjo šolo ali študij jezika narodnosti
r)a ustrezni višji ali visoki šoli. Ta dokaj široka zakonska
določba določa pogoje za pedagoške delavce vseh profilov in
/seh vrst šol in izhaja iz tedaj (in še danes) obstoječih možnosti za izobraževanje učiteljev za vsa predmetna področja (od
ikovne in glasbene vzgoje do strokovnih predmetov v srednjih šolah), za katere v visokošolskih študijskih programih ni
Predviden študij učnega jezika (ne slovenskega, ne jezika
larodnosti).
)oločbe zakona je mogoče spremeniti le s spremembo
:akona. V tem smislu bo Ministrstvo za šolstvo in šport
»obudo poslanke upoštevalo ob spremembah sistemskih in
jvedbenih šolskih zakonov ter v sodelovanju s predstavniki
nadžarske narodnosti in predstavniki dvojezičnih šol ter
adrovskih visokih šol predlagalo Skupščini ustreznejšo
akonsko rešitev.
'endar pa je že v okviru obstoječe zakonske določbe možno
n potrebno v smislu doseganja večje kvalitete posebej upoštevati pri sprejemanju in razporejanju učiteljev na delo v dvoezičnih šolah njihovo znanje madžarskega jezika in dajati
irednost tistim, ki ga bolje obvladajo. V nekaterih smereh
tudija na Pedagoški fakulteti v Mariboru pa je, kolikor nam je
nano, madžarski jezik sestavni del visokošolskega programa
ipr v smeri Razredni pouk kot izbirni predmet od 2. do 4.
Jtnika ter v povezavi s smerjo Madžarski jezik in književnost
lidaktika pouka madžarskega jezika in dvojezičnega pouka).
)b sprejemu učiteljev v delovno razmerje na dvojezičnih
isnovnih šolah mora vodstvo šole ugotoviti, če so kandidati
•pravili tudi tisti del programa, ki obsega madžarski jezik in
lidaktiko dvojezičnega pouka, ter dati prednost tistim kandilatom, ki ta pogoj izpolnjujejo.
Pripominjamo še, da v skladu z 19. členom istega zakona
irogrami strokovnega izpopolnjevanja za učitelje obsegajo
Udi izpopolnjevanje znanja madžarskega jezika tako v obliki
irajših seminarjev v Sloveniji, kot tudi v možnostih nekoliko
laljšega izpopolnjevanja v šolskih institucijah na Madžarkem.
Poročevalec

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo mag.
Dušana Semoliča, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, naj vlada prevzame pobudo za spremembo zakona o zdravstvenem zavarovanju
glede pravic ledvičnih bolnikov
Pravica do storitev dialize ob kronični odpovedi ledvic je v 23.
členu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list Republike Slovenije št. 9/92) uvrščena
v skupino storitev za katere Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije iz sredstev obveznega zavarovanja krije najmanj
95% vrednosti storitve. V prehodni določbi je 104. členu
zakona določeno, da znaša delež, ki ga plača obvezno zavarovanje, v prvem letu izvajanja prostovoljnega zavarovanja (to je
od 1. 1. 1993 dalje) 99% vrednosti te storitve. V istem členu je
tudi določeno, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
v soglasju z Vlado Republike Slovenije določi nadaljnje
postopno zniževanje tega odstotka.
Zakon nadalje tudi določa, da razliko od polne cene storitve
oziroma zdravljenja, kar bo v tem primeru v letu 1993 pomenilo 1% cene, plača zavarovanec iz svojih sredstev. Zakon za
to doplačilo predpostavlja sklenitev prostovoljnega zavarovanja, s čimer bi zavarovanci s plačilom zavarovalne premije
prenesli obveznosti plačila razlike v ceni nad deležem, ki ga
krije obvezno zavarovanje, na ustrezno zavarovalnico.
Sedanja cena storitev za posamezno hemodializo znaša od
14.324,00 SIT do 45.436,00 SIT, odvisno od oblike dialize, ki jo
bolnik potrebuje. Bolniki, ki ne bodo prostovoljno zavarovani,
bodo morali torej prihodnje leto za posamezno dializo doplačati (ob upoštevanju sedanje cene) od 143 do 454 SIT. Število
dializ na mesec je odvisno od narave bolezni. V navedeno
ceno posamezne dialize sta všteta vrednost storitve ter posebej zaračunljiv material (dializator, Av-sistemi, igle za priključitev na HD). Niso pa všteti specialistični pregledi, oskrba,
operacijske storitve in pripadajoč potrošni material, zdravila,
ki jih ne sprejemajo vsi bolniki, kri in krvni pripravki ter
storitve drugih zavodov. Razen tega ni upoštevana poraba
drugega materiala, ki se ne zaračunava posebej, in znaša
okrog 10 do 15% skupne vrednosti posamezne dialize.
Zakonodajalec je seveda računal, da bi sklenitev prostovoljnega zavarovanja morala postati pravilo', s čimer bi zavarovanci tveganje v zvezi z doplačili prenesli na ustrezno zavarovalnico.
Za ta namen je zakon med drugim določil, da Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije uvede prostovoljno zavarovanje, ker brez tega ne bi mogel v celoti izvajati obveznega
zavarovanja. Rok za uvedbo prostovoljnega obveznega zavarovanja je bil 1. 9. 1992, ko bi že morali biti znani pogoji za
sklenitev zavarovanja. Žal zaradi velike zamude pri imenovanju začasne skupščine zavoda ta naloga še ni mogla biti
uresničena, računamo pa, da bo v mesecu oktobru.
Ne glede na določbe, ki smo jih opisali, pa zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 25. členu zagotavlja celotno plačilo storitev za nujno zdravljenje oseb, tudi če
niso prostovoljno zavarovane in sicer:
- invalidov in drugih oseb, ki jim je priznana pomoč druge
osebe, invalidov z najmanj 70% telesno okvaro ter odraslih
telesno in duševno prizadetih oseb, ki dobivajo nadomestilo
po zakonu.
- oseb, ki izpolnjujejo dohodkovni pogoj za pridobitev
pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
- oseb, katerih izdatki za doplačila storitev v določenem letu
presežejo znesek, ki ga določi zavarovalni zavod (znesek je
odvisen od dohodka na družinskega člana in ne more biti
manjši od dvojne letne premije za prostovoljno zavarovanje).
Natančneje bo obseg storitev iz obveznega zavarovanja
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v skladu z zakonom kakor tudi storitev, ki sodijo v navedeno
nujno zdravljenje, določil v soglasju s pristojnim ministrom
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v svojem splošnem aktu.
♦

Na podlagi povedanega menimo, da ni razlogov za takojšnji
postopek za spremembo zakona. Pobudo bo pristojno ministrstvo upoštevalo pri analiziranju uresničevanja zakona skupaj z drugimi podatki, pobudami in predlogi. Analiziralo bo
vse te predloge in po potrebi predlagalo določene ukrepe
oziroma spremembe.
Gradivo je za obravnavo v Vladi Republike Slovenije pripravilo Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo.
MNENJE in ODGOVORA
o pobudi in na vprašanji Zvoneta Žagarja,
poslanca v Družbenopolitičnem zboru, glede
premoženja nekdanje Jugoslovanske armade,
ki ga je odpeljala iz Republike Slovenije
Po vojaški agresiji Jugoslovanske armade na Republiko Slovenijo dne 26. junija 1991 in po znanih dogajanjih med vojno
je Predsedstvo takratne SFRJ kot vrhovni poveljnik oboroženih sil SFRJ sprejelo dne 18. julija 1991 odločitev, da se
jugoslovanska armada dokončno umakne iz Republike Slovenije v treh mesecih z oborožitvijo in opremo.
Po 9. členu ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91) je Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije postopoma prevzelo vojaške objekte od nekdanje
JLA, dokončno pa sta bila način in datum umika JLA urejena
z dogovorom med delegacijo Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo in delegacijo Republike Slovenije z dne 19.
oktobra 1991, ko je Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije prevzelo v upravljanje tudi vojaški stanovanjski sklad.
Umik pripadnikov JLA in odvoz opreme v skladu z navedenim
dogovorom preko luke Koper je bil nadzorovan, prav tako
prevoz po cestah in železnicah in so bila materialna sredstva,
ki jih je skušala nekdanja JLA odpeljati mimo dogovora,
odvzeta. Ni pa bilo mogoče zagotoviti natančnega količinskega spremljanja odvoza materialno tehničnih sredstev iz
objektivnih razlogov.
Nekdanja JLA je od premičnega premoženja zapustila v glavnem neuporabna oziroma slabo vzdrževana materialno tehnična sredstva, ki jih je Teritorialna obramba Republike Slovenije v mejah mogočega usposobila ter upor9bila za svoje
potrebe.
Nekdanja JLA je ob zapuščanju Republike Slovenije v večini
primerov vojaške objekte zapustila v izredno slabem stanju
z namerno demontiranimi in onesposobljenimi infrastrukturnimi priključki.
Republika Slovenija se ni odrekla deležu na premoženju, ki ga
predstavljajo materialno tehnična sredstva, ki jih je odpeljala
JLA ob umiku iz Republike Slovenije.
Višina deleža na tem premoženju bo ugotovljena kot delež na
skupnem premoženju nekdanje države SFRJ, ki bo odpadel
na Republiko Slovenijo po končani delitveni bilanci med
republikami nekdanje SFRJ. Količina oziroma vrednost
nepremičnin in premičnin nekdanje JLA bo znana po končanem postopku nasledstva, saj je nekdanja JLA s seboj odpeljala oziroma uničila arhivske podatke, ki bi dali natančen
odgovor na zastavljeno poslansko vprašanje. Za čimhitrejšo
in kakovostno ugotavljanje vrste, količine in vrednosti celotnega premoženja nekdanje JLA deluje v okviru delovne skupine za oceno vojaške imovine v okviru mirovne konference
o nekdanji Jugoslaviji podskupina za vojaško premoženje, ki
je v zadnji fazi priprave prikaza znanih podatkov o vrsti in
vrednosti premoženja nekdanje JLA po že izdelani metodolo46

giji, ki jo bo zastopala delegacija Republike Slovenije pri
pogajanjih v Bruslju.
Gradivo je za obravnavo v Vladi Republike Slovenije pripravilo Ministrstvo za obrambo.
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobude Ivana Tomšeta, poslanca v Družbenopolitičnem zboru,
v zvezi z razmerami v Elektrogospodarstvu
Poslanec Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike
Slovenije g. Ivan Tomše in poslanci poslanske skupine Zelenih Slovenije so poslali pobudo za takojšnjo obravnavo razmer v elektrogospodarstvu Slovenije, za predložitev gradiva
Energija za Slovenijo in zakon o prestrukturiranju energetike
v Sloveniji ter poročila o stanju razmer in informacij o položaju in stanju v elektrogospodarstvu. Na navedene poslanske
pobude daje Vlada Republike Slovenije naslednje odgovore:
1. Ministrstvo za energetiko je že pripravilo Analizo poslovanja elektrogospodarstva in premogovništva v obdobju
1986-1991. Analizo so že obravnavala delovna telesa Vlade
Republike Slovenije. Ker mora Vlada Republike Slovenije ob
obravnavi sprejeti tudi določene ukrepe, je v Zasnovi ekonomske politike med temeljne ukrepe, ki pomenijo uresničevanje
zasnove ekonomske politike, uvrstila tudi revizijo poslovanja
javnih podjetij in javnih zavodov, ki so v letu 1991 izkazali
izgubo. Revizija bo morala biti opravljena do novembra 1992.
Od rezultatov revizije so odvisni tudi ukrepi Vlade Republike
Slovenije za ureditev razmer v elektrogospodarstvu in premogovništvu.
2. Ministrstvo za energetiko je v začetku leta 1991 pripravilo
brošuro Energija za Slovenijo. Brošure ni obravnavala, niti
sprejela takratna Vlada Republike Slovenije. Predno bo Vlada
Republike Slovenije poslala brošuro Energija za Slovenijo
v obravnavo Skupščini Republike Slovenije, bo predhodno
opravila razpravo na Vladi Republike Slovenije. Zato še ni
mogoče gradiva poslati v obravnavo Skupščini Republike
Slovenije kot gradiva sedanje Vlade Republike Slovenije.
3. Prejšnja Vlada Republike Slovenije je v svoj program za
leto 1992 med drugim uvrstila tudi predlog za izdajo zakona
o energetskem prestrukturiranju. V Skupščinskem Poročevalcu št. 4 z dne 11.2. 1991 je objavljen odgovor na pobudo
Kluba poslancev Zelenih Slovenije za izdajo zakona o prestrukturiranju energetike Republike Slovenije. Med drugim je
v odgovoru na pobudo navedeno, da bi lahko ta zakon dopolnjeval zakon o oskrbi z energijo. Zakon o oskrbi z energijo
prejšnja Vlada Republike Slovenije še ni obravnavala. Ministrstvo za energetiko bo do konca tega leta predlagalo Vladi
Republike Slovenije, katere zakone in s kakšno vsebino bo
potrebno sprejeti zakon za ureditev razmer na področju energetskega gospodarstva.
4. Bivši minister za energetiko dr. Miha Tomšič, je dal 11. 5.
1992 Delavskemu svetu Javnega podjetja za prenos električne
energije (ELES) pobudo za uvedbo disciplinskega postopka
v zvezi z redukcijami odjema električne energije v dneh 5. in 6.
2. 1992. Delavski svet ELES-a je 14. 5. 1992 in nato še 9. 6.
1992 sklical izredno sejo. Delavski svet ELES-a je soglasno
sprejel sklep, da pobude Ministrstva za energetiko za uvedbo
disciplinskega postopka v zvezi z redukcijami v dneh 5. in 6. 2.
1992 ne sprejme, ker ni ugotovil razlogov za uvedbo takšnega
postopka zoper kateregakoli delavca ELES-a. Hkrati pa je
delavski svet predlagal skupino neodvisnih strokovnjakov, ki
bo obdelala celotno dokumentacijo o redukcijah v dne 5. in 6.
2. 1992, analizirala takratne elektroenergetske razmere in
ukrepe ter izdelala svoje mnenje o teh dogodkih. Ugotovitve
in mnenja teh strokovnjakov bo ELES uporabil pri izdelavi f
metodologijo in pravil za bodoče ravnanje v primeru, če bi
prišlo do podobnih elektroenergetskih razmer.
5. V zvezi z zahtevo podano 10. 2. 1992 vsem zborom Skupšporočevalec

čine Republike Slovenije in ki se je nanašala na redukcije
v začetku februarja 1992, je takratna Vlada Republike Slovenije odgovorila. Odgovori so objavljeni v Skupščinskem Poročevalcu št. 8. z dne 31. 3. 1992.
Za 6bravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovore pripravilo Ministrstvo za energetiko.
STALIŠČA
Ministrstva za finance do pobude Branka
Grimsa, poslanca v Družbenopolitičnem zboru,
dr. Ivana Vivoda, poslanca v Zboru občin in
Andreja Murna, poslanca v Zboru združenega
dela, za razmerje 100 tolarskih bonov za 1 novi
tolar ob zamenjavi denarja
Poslanec Branko Grims je na 46. seji Družbenopolitičnega
zbora dne 23. 9. 1992 podal naslednjo poslansko pobudo:
«
»Vlada Republike Slovenije in Banka Slovenije predlagata,
naj bi zamenjava začasnih tolarskih bonov, ki so sedaj
v obtoku, za nove tolarske bankovce potekala v razmerju 1:1.
Poslanski klub SDSS sodi, da zamenjava v razmerju 1:1 ni
smotrna in predlaga, da bi menjava tekla v skladu z razmerjem
100 tolarskih bonov za 1 novi tolar.«
Pobuda je bila tudi obrazložena.
Navedena pobuda je bila poslana Ministrstvu za finance
s prošnjo, da pobudo prouči in stališče do te pobude posreduje Družbenopolitičnemu zboru Skupščine Republike Slovenije.
Ministrstvo za finance je navedeno pobudo proučilo in ima do
nje naslednje stališče:
Izdajanje bankovcev in kovancev se ureja z Zakonom o Banki
Slovenije. Prvi odstavek 69. člena tega zakona določa, da
Banka Slovenije izdaja bankovce ter določa apoene in njihova
glavna znamenja. Tretji odstavek tega člena določa, da Banka
Slovenije odloča o dajanju bankovcev in kovancev v obtok in
njihovem jemanju iz obtoka.
Iz Zakona o denarni enoti Republike Slovenije in Zakona
o uporabi denarne enote Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 17/
91-1) sledi, daje denarna enota Republike Slovenije tolar, ki se
deli na 100 stotinov, menjalno razmerje, s katerim so se
menjali dinarski bankovci in kovanci za vrednostne bone pa je
znašalo 1:1.
Glede na zakonske pristojnosti Banke Slovenije, ki odloča
o dajanju bankovcev v obtok, smo delegatsko pobudo posredovali Banki Slovenije, ki nam je poslala naslednje utemeljitve, ki govore v prid menjalnega razmerja 1:1 med začasnimi
boni in pravimi bankovci:
»Pri opredelitvi za menjalno razmerje 1:1 je Svet Banke izhajal
predvsem iz naslednjih dejstev oz. argumentov:
- denominacija domače valute za katerokoli vrednost,
različno od 1 bi imela neposreden vpliv na inflacijsko stopnjo,
predvsem v smeri njenega povišanja, kajti cene bi se zaokrožile po vsej verjetnosti navzgor;

večkratnemu menjanju denarne vrednosti, kar vnaša med
ljudi nezaupanje in običajno iskanje drugih vrednosti (valut
kot tudi vrednost);
- ljudem se vrača zaupanje s stabilnimi razmerami, nizko
inflacijo in posledično stabilno denarno vrednostjo;
- glede na to, da gre v tem primeru resnično za prvi slovenski
denar, ki bo prišel v obtok po desetletju intenzivne jugoslovanske inflacije, ki je postala sestavni del človekovega življenja, navad in razmišljanj, je prav boj z inflacijo tisti predpogoj,
ki naj bi pripeljali k stabilnosti in s tem k drobnemu denarju;
- stabilno razmerje, odprtost trga, dober denar, so atributi, ki
naj bi bili značilni za male ekonomije, če želijo preživeti; takim
moramo uvrstiti tudi slovensko;
- tem ugotovitvam naj navedemo ob rob denar nekaterih
držav, ki imajo vsekakor stabilnejše razmere kot sami, pa je
njihova denarna enota na nižji osnovi kot na primer nemška
marka oz. sedanja vrednost tolarja je višja kot naslednje
denarne enote:
- Japonska
1DM = 84,997 jenov
- Italija
1 DM = 758,42 lir
- Španija
1DM = 63,89 pezet
- Grčija
1 DM = 122,93 drahen
- Portugalska
1 DM - 85,16 eskuda
- Belgija
1 DM = 20,61 frankov
- denominacija tolarja bi pomenila tudi skupščinski postopek, torej sprejetje potrebnega zakona, ob tem pa možno
sprejetje popolonoma neznanega razmerja.«
Ministrstvo za finance se strinja z argumenti, ki jih je v prid
menjalnemu razmerju 1:1 navedla Banka Slovenije.
Mnenje predstavnikov Banke Slovenije in Vlade o ustreznosti
menjalnega razmerja 1:1 pri zamenjavi začasnih bonov za
prave bankovce Republike Slovenije je bilo podprto tudi na
seji. Odbora Skupščine Republike Slovenije za kreditno
monetarni sistem in politiko dne 15. 9. 1992.

ZBOR OBČIN
MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi Daniela
Božiča, poslanca v Zboru občin, v zvezi s predlogom zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Vlada Republike Slovenije je določila predlog zakona
o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
na 157. seji, dne 12. marca 1992, predlog amandmajev in
stališča do vloženih amandmajev pa na 11. seji, dne 17. julija
1992. Gradivo je bilo poslano Skupščini Republike Slovenije
in čaka na obravnavo na njenih zborih.
Pobuda oziroma amandmaji, ki jih je dal g. Danijel Božič,
poslanec Zbora občin Skupščine Republike Slovenije, v zvezi
z obravnavanim zakonom, zajema stališča oziroma amandmaje Izvršnega sveta Skupščine občine Izola.

- denominacija bi bila smiselnejša v primeru trajnejše stabilizacije cen in seveda tudi drugih razmer, kajti v zvezi z vprašanjem »jugoslovanskega nasledstva«, je nerešenih še cela
vrsta vprašanj, med katerimi je vsekakor zelo pomembno
vprašanje anonimnega dolga, katerega delež bo morala prevzeti tudi Slovenija, ta pa bo deloval kot obdavčitev celotnega
gospodarstva;

AMANDMA K 4. ČLENU:

- v zadnjem časovnem obdobju je bilo prebivalstvo priča

Stališče Vlade: nasprotuje

poročevalec

Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»Sklad lahko kmetijsko zemljišče, kmetije in gozdove proda
ali kako drugače prenese lastnino po poprejšnjem soglasju
občine, na območju katere se nahaja nepremičnina.«
Predlagatelj: Danijel Božič ZO
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Obrazložitev. V skladu z zakonom naj bi Republika Slovenija
postala lastnica kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v družbeni lastnini, s katerimi sedaj upravljajo občine in druge
pravne osebe, ki se ne bodo lastninile po zakonu o lastninskem preoblikovnju podjetij. S temi nepremičninami bo
v imenu in za račun Republike gospodaril Sklad. Glede na to
je vsakršno soglasje občine k nameravani prodaji oziroma
prenosu lastninske pravice nesprejemljivo že iz ustavnih vidikov. Takšno omejevanje bi pomenilo, da Republika ne bi
mogla suvereno izvajati svoje lastninske pravice in politike na
tem podorčju.
PREDLOG ZA SPREMEMBO 15. ČLENA:
Ta predlog ni podan v amandmajski obliki.
Glede vsebine predloga pa Vlada meni, da sprememba
v zakonu ni potrebna. Na podlagi zakona se bi v last Republike Slovenije prenesla le kmetijska zemljišča, kmetije in
gozdovi, ne pa tudi investicije na njih, torej tudi ne trajni
nasadi. Zakon naj bi sedanjim obdelovalcem jamčil uporabo
zemljišč še določeno obdobje, kar pa ne pomeni, da tudi
v nadaljevanju ti obdelovalci ne bi smeli uporabljati zemljišč,,
seveda pa bodo morali o tem skleniti s Skladom pogodbo, po
postopku in na način, ki bo veljal tudi za druge interesente.
Pri tem pa bo moral Sklad upoštevati tudi morebitno še
neamortizirano investicijo v trajni nasad.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

MNENJE
Ministrstva za šolstvo in šport o pobudi Slavka
Dragovana, poslanca v Zboru občin, za uvedbo
obveznega predmeta »znanje o cestnih predpisih« v osnovne šole
Obvezni učni načrt, s katerim so določene vzgojnoizobraževalne vsebine za delo v osnovni šoli in vzgojni program za
vzgojo in varstvo predšolskih otrok, ki okvirno načrtuje
vzgojno delo v vrtcih, že določata vsebine s podroja profnetne
vzgoje in varnosti v cestnem prometu, čeprav to ni samostojen predmet v obveznem predmetniku osnovne šole.

stih, ki so povezane z izobraževanjem, vzgojo in osveščanjem
otrok v prometu.
Menimo, da ni potrebno uvajati v osnovno šolo posebnega
predmeta o prometni vzgoji, za kar je sicer pristojen Strokovni
svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje, ampak
v okviru že obstoječih vsebin storiti vse, da bo otrok varen
udeleženec v prometu. To pa pomeni tudi vzgajati odrasle
voznike, ki povzročajo prometne nesreče.

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na predlog Francija
Feltrina, poslanca v Zboru občin, o mejni kontroli
na slovensko-hrvaški meji
V vzezi s predlogom Francija Feltrina, poslanca zbora občin
Skupščine Republike Slovenije, da se zaostri mejni nadzor na
meji z Republiko Hrvaško, odgovarjamo naslednje:
Mejni nadzor na meji z Republiko Hrvaško slovenski mejni
policisti opravljajo v skladu z Zakonom o nadzoru državne
meje, Pravilnikom o izvajanju Zakona o nadzoru državne
meje, zakona o tujcih in Pravilnika o izvajanju Zakona o tujcih
ter na podlagi drugih zakonskih in podzakonskih predpisov,
ki opredeljujejo naloge policije na državni meji.
Po zakonu o nadzoru državne meje policisti opravljajo selektivni mejni nadzor, ki omogoča hitrejši promet čez mejne
prehode. Selektivni mejni nadzor, ki omogoča hitrejši promet
čezmejne prehode. Selektivni mejni nadzor se opravlja na
vseh državnih mejah z Republiko Slovenijo (na mejnih prehodih na meji z Republiko Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško).
S prehodnim sporazumom o olajšavah pri prehajanju državne
meje z Republiko Hrvaško, sklenjenim 4. 10. 1991 v Mokricah,
je bilo dogovorjeno, da državljani Republike Slovenije in
Republike Hrvaške skupno mejo lahko prestopajo z osebno
izkaznico. Prav tako je bilo dogovorjeno o olajšavah pri prehajanju dvolastnikov in delovne migracije, ki lahko prestopajo
državno mejo tudi zunaj uradno določenih mejnih prehodov,
pri sebi pa morajo imeti osebno izkaznico in potrdilo o dvolastništvu oz. potrdilo o zaposlitvi v Republiki Sloveniji.

Otrok že v predšolskem obdobju, še zlasti v obvezni mali šoli
in kasneje v osnovni šoli, spozna, se nauči in praktično
preizkusi znanje o prometu in v prometu, vključno s prometnimi predpisi, seveda ustrezno otrokovi razvojni stopnji, sposobnosti njegovega razumevanja in sprejemanja. V predšolski
vzgoji je poudarek na opazovanju, spoznavanju in pridobivanju otrokovih izkušenj in znanja o prometu v njegovem najbližjem okolju. V osnovni šoli pa poglabljanju, razširjanju,
utrjevanju znanja in izkušenj v ožjem in širšem okolju. V nižjih
razredih osnovne šole je posebna skrb namenjena varni poti
od doma do šole in nazaj.

Ob vzpostavitvi mejnih prehodov na meji z Republiko Hrvaško
smo ugotovili nekaj primerov nepravilnega ravnanja hrvaških
policijskih mejnih organov (zavračanje voznikov z vozili, registriranimi v Republiki Sloveniji, zaradi neposedovanja zelene
karte, zavračanje zaradi neposedovanja mednarodne oznake
pripadnosti državi na vozilu v času, ko oznaka SLO še ni bila
mednarodno priznana, zavračanje otrok zaradi neposedovanja potne listine idr.), ki pa smo jih z medsebojnim sodelovanjem in v pogovorih s pristojnim ministrstvom Republike
Hrvaške sproti reševali. Naj poudarimo, da gre za posamične
primere, ki so bili ugotovljeni le na posameznih mejnih prehodih z Republiko Hrvaško.

Pouk in praktično delo sta pri prometni vzgoji tesno povezana. Pri čemer pa je še posebej poudarjeno, da je brezpogojno spoštovanje in izpolnjevanje prometnih predpisov in
pravil temeljna dolžnost vsakega uporabnika prometnih površin, ker gre za zdravje in življenje.

Menimo, da ni smiselno zaostrovati mejne kontrole na mejnih
prehodih na meji z Republiko Hrvaško.

Že na razredni stopnji osnovne šole pa si učenci pridobijo tudi
teoretična in praktična znanja kolesarjenja, posebej v okviru
tečajnega pouka. Pri teoretičnem delu učenci lahko utrdijo in
poglobijo prometnovzgojna znanja, ki so jih že pridobili pri
pouku in izven pouka, pri praktičnem delu pa to utrdijo na
prometnem poligonu, na igrišču ali športnem dvorišču. Praktično in teoretično znanje pa preverjajo na izpitu.

Na uradnem srečanju ministrstev za notranje zadeve Republike Slovenije in Republike Hrvaške 6. julija 1992 v Zagrebu
je bilo dogovorjeno, da si bosta ministrstvi prizadevali oz.
pospešili postopek za uvedbo posebnega prometnega pasu
na mejnih prehodih, po katerem bodo na frekventnejših mejnih prehodih potovali državljani obeh držav. Poleg tega bosta
ministrstvi pooblastili mejno policijo, da opravlja samo selektivni mejni nadzor državljanov obeh držav, ki vsakodnevno
prehajajo državno mejo.

V predšolski vzgoji in v osnovni šoli je namenjena velika
pozornost prometni vzgoji, zlasti varnosti otrok v prometu.
Sole imajo poleg obveznih vsebin tudi druge vsebine, ki jih
izvajajo v različnih interesnih dejavnostih in v drugih aktivno-

Na uradnem srečanju je bilo dogovorjeno, da se še nadalje za O
prestop državne meje med obema državama prizna osebna
izkaznica kot dokument za prehajanje državne meje. Dogo- P(
vorjeni so bili tudi režim plovbe v Piranskem zalivu (odstop od I.
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mejnega nadzora dnevnih turistov) in režim kopanja ter
športne in turistične plovbe na mejnih rekah.
Dogovorjena sta bila tudi način vračanja in prevzema oseb na
mejnih prehodih ter način reševanja mejnih incidentov. Obe
strani sta se strinjali, da je treba uskladiti kategorizacijo
mejnih prehodov in da je treba poiskati nove metode in
načine za liberalizacijo mejnega režima.
Slovenski mejni policisti bodo še naprej opravljali selektivni
mejni nadzor, pri tem pa bodo vsekakor posvečali pozornost
preprečevanju ilegalnega vnosa orožja, streliva, eksplozivnih
snovi, diverzantsko - terorističnih sredstev in mamil. Poleg
tega bodo še nadalje v skladu z zakonskimi in podzakonskimi
predpisi o mejnih zadevah in tujcih ugotavljali pogoje za
vstop tujcev v državo in ravnali v skladu z 10. členom zakona
o tujcih, ki določa primere, ko se tujcu ne dovoli vstop
v državo oz. se mu ne izda vizum ali dovoljenje za vstop.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve.
MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi Isabelle
Flego, poslanke v Zboru občin, v zvezi z odpiranjem žiro računov za humanitarne namene
Gospa Isabella Flego, poslanka zbora občin Skupščine Republike Slovenije, je poslala pobudo Vladi Republike Slovenije,
da prouči možnosti za odprtje žiro računa za humanitarne
namene, ki jih organizirajo in vodijo individualne osebe.
O tej pobudi vlada meni:

*

V Republiki Slovenije so organizacije, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo, posebej registrirane. Te organizacije
lahko odpirajo tudi posebne žiro račune, na katerih se zbirajo
sredstva za humanitarne namene. Pri tem gre za financiranje
določenih zdravstvenih in socialnih dejavnosti, za katere je
treba omogočiti nadzor nad obračunom in vplačilom denarnih sredstev.
Pri odprtju žiro računov za humanitarne namene, ki naj bi jih
organizirale in vodile individualne osebe, ki niso registrirane
za opravljanje dejavnosti humanitarnega pomena, ne gre le za
odprtje žiro računa, ampak za opravljanje določene dejavnosti, ki pa jo je treba registrirati. Menimo, da opravljanje določenih dejavnosti ni mogoče brez predhodne registracije, kajti
le tako je možen nadzor nad prilivi in odlivi sredstev na žiro
rčaunih.
Iz navedenih razlogov pobude ni možno sprejeti.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za finance.
MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi Isabelle
Flego, poslanke v Zboru občin, v zvezi z obračunavanjem prometnega davka za malice in kosila
v osnovnih šolah in domovih upokojencev
Poslanka zbora občin Skupščine Republike Slovenije Isabella
i clego, je poslala pobudo v zvezi s seznanjanjem šol o obraču- tavanju prometnega davka ter predlog, da se ne obdavčujejo
) kosila, ki jih iz domov upokojencev razvažajo starejšim občanom na njihove domove.
i O pobudi Vlada Republike Slovenije meni naslednje:
i
- Po določbi 8. točke 21. člena zakona o prometnem davku (Ur.
i I. RS, št. 4/92) so zdravstvene storitve in storitve socialnega
4
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varstva oproščene plačila prometnega davka. Za storitve socialnega varstva se po določbi drugega odstavka 43. člena
pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku (Ur. I. RS, št.
6/92, 8/92 in 29/92) šteje tudi socialno varstvo odraslih, kamor
spada tudi dejavnost domov upokojencev, zato se od kosil, ki
jih ti domovi razvažajo na dom starejšim občanom, ne obračunava prometni davek.
Glede pobude v zvezTs seznanjanjem stališč pripominjamo,
da Ministrstvo za finance redno obvešča pristojna davčna
organa: Službo družbenega knjigovodstva in Republiško
upravo za javne prihodke. Ravno tako je s stališči, ki se
nanašajo na zaračunavanje prometnega davka v šolstvu, seznanjeno tudi Ministrstvo za šolstvo in šport.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za finance.

ODGOVOR
Ministrstva za delo na pobudo Karla Franka,
poslanca v Zboru občin, za spremembo prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje kmetov
G. Karel Franko, poslanec v Zboru občin Skupščine Republike Slovenije je posredoval poslansko pobudo, v kateri
opozarja na obremenitve kmetov s prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje. Predvsem mladi kmetje, ki gospodarijo na manjših posestvih namreč dokazujejo, da jim
dohodki od kmetovanja ne omogočajo plačevanja prispevkov.
Med njimi je vedno več takih, ki so izgubili zaposlitev in
morajo ostati na domačih kmetijah, ki so premajhne, da bi
lahko s svojim delom bistveno prispevali k povečanju dohodka.
Na konkretna vprašanja v zvezi s tem problemom vam dajemo
naslednja pojasnila:
1. Ministrstvo za delo soglaša s predlogom, da se pripravi
študija učinkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Pri tem bo nujno ponovno proučiti možnosti za zagotavljanje
socialne varnosti kmečkemu prebivalstvu, ki živi na kmetijah,
kjer ni možno ustvarjati dohodkov, ki bi kmetom omogočali
poleg pokrivanja sprotnih stroškov tudi odvajanje dela
dohodka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Takšno
študijo je primerno in možno pripraviti šele po koncu letošnjega leta, ker je šele letos začel veljati novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in se bodo šele takrat pokazali učinki nove ureditve.
2. Ob predlogu, naj bi od vseh kmetijskih proizvodov odvajali
določen znesek v sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je nujno upoštevati smotre obdavčevanja kmetijskih
proizvodov. Tudi takšna obremenitev bi namreč predstavljala
samo nek dodaten namenski davek, ki bi objektivno povečeval cene domače kmetijske proizvodnje. Iz teh razlogov
menimo, da bi bilo takšno dodatno- obdavčenje nujno
podrobno proučiti in presoditi ali bi se učinki dejansko skladali z smotri predlagatelja.
Ob tem navajamo, da se v tej smeri že izvajajo določeni
ukrepi, ki so morebiti premalo znani javnosti. Med njimi je na
prvem mestu dejstvo, da kmetje in člani kmečkih gospodarstev plačujejo samo prispevek zavarovanca po stopnji 14,4%
bruto zavarovalne osnove, niso pa dolžni plačevati prispevka
delodajalca po enaki stopnji, ki ga morajo plačevati vsi drugi
zavarovanci pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Po
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se izpad
tega »prispevka delodajalca« za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje kmetov pokriva iz republiškega proračuna, torej
posredno iz splošnih davkov. Ravno tako so v pokojninskem
zavarovanju kmetov uveljavljene določbe, po katerih najmanjša možna kmečka pokojnina ne more biti nižja od 35%
najnižje pokojninske osnove. Za kmete, ki so v preteklih letih
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plačevali prispevke od nizkih zavarovalnih osnov, predstavlja
to solidarnostni dodatek, ki se tudi financira iz republiškega
proračuna. Na zasedanju republiške skupščine je v obravnavi
vladni predlog zakona o zmanjševanju oziroma odpisu prispevkov kmetom, ki so prizadeti zaradi elementarnih nesreč.
Tudi ta rešitev predstavlja ugodnejše obravnavanje kmetov
kot velja za druge skupine zavarovancev, katerim se v zavarovalno dobo upoštevajo le tista obdobja, za katera so bili
v celoti plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
3. Predlog, da se prouči možnost obremenitve vseh kmetijskih in gozdnih površin, se razume kot pobudo, naj bi plačevali prispevke oziroma davke za financiranje pokojninskega in
invalidskega zavarovanja vsi, ki ustvarjajo dohodke od kmetijske dejavnosti, torej ne samo tisti, ki so vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Podobna ureditev je že obstajala po prejšnjem zakonu, ko so nek prispevek za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje plačevali tudi nekmetje, če so bili
lastniki ali posestniki kmetij s katastrskim dohodkom nad
določenim cenzusom. Ob tem vas moramo opozoriti, da je
bila takšna ureditev deležna mnogih kritik, tudi s strani kmetov, zato je bila opuščena. Načelno pa menim, da je ta vaša
pobuda umestna.
4. V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je
predvideno, da bo pokojninsko in invalidsko zavarovanje prejelo določen delež premoženja sedanjih družbenih podjetij, ki
bo razdeljeno v procesu lastninjenja po novih zakonih, ki žal
še niso sprejeti.
S prihodki kapitalskega sklada, ki se bo oblikoval iz teh
sredstev bo zavod kril stroške za izplačevanje pokojnin in
drugih dajatev, zato se bodo lahko posredno zmanjšale obremenitve kmetov in vseh drugih zavezancev s prispevki za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V upravljanje kapitalskega sklada pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bodo skladno z zakonom vključene vse skupine zavarovancev, torej tudi kmečki zavarovanci.
MNENJE
Vlade Republike Slovenije o predlogu dr. Cveta
Gradišarja, poslanca v Zboru občin, za spremembo 31. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Vlada Republike Slovenije je že na seji dne 18. 6.1992 obravnavala podobno pobudo oziroma predlog, ki s(a ga dala dva
sindikata, in sicer Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Iz mnenja k temu predlogu oziroma pobudi izhaja, da Vlada ne
sprejema pobude za spremembo 31. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS štev.
9/92), ker za to za zdaj ni dovolj utemeljenih razlogov.
Z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je bilo namreč spremenjeno določanje osnove za nadomestilo plače za čas zadržanosti od dela zaradi prehoda na
sistem zdravstvenega zavarovanja. Osnovo predstavljajo povprečna mesečna plača in nadomestila v koledarskem letu
pred letom, v katerem je nastala zadržanost od dela. Če
v preteklem letu zavarovanec ni imel osnove, pa se upošteva
osnova iz obdobja pred nastopom zadržanosti od dela. Določeno je tudi, da se osnova in nadomestilo valorizirata v skladu
z rastjo povprečnih plač zaposlenih v Sloveniji. Določitev
načina valorizacije je prepuščena Zavodu za zdravstveno
zavarovanje in ni določena v zakonu.
Predlog, naj bi ohranili določanje osnove za nadomestilo na
podlagi tekoče plače, ob sprejemanju zakona ni bil sprejet,
ker gre pri tem za razmeroma velika nihanja in za težje
obvladljive podatke. Sistem zdravstvenega zavarovanja
določa pravice na drugačen način od dosedanjega, pri čemer
je povprečje celega leta realnejša podlaga za določitev
osnove za nadomestilo od posamezne mesečne plače. Sča50

soma bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v celoti
prevzel tudi obračunavanje in plačevanje nadomestil, kar bi
bilo ob drugačnem sistemu določanja pravice bistveno težje
izvajati in nadzorovati.
Sedanjo osnovo za nadomestilo sicer res delno zmajšuje tudi
vštevanje nadomestil, in sicer predvsem za delavce, ki so bili
v preteklem letu dalj časa odsotni z dela. To zmanjševanje je
zakon delno omilil s tem, da je določil nekatere višje odstotke
za odmero nadomestila v primerjavi z odstotki od osnove po
prejšnji ureditvi.
Način valorizacije osnove in nadomestila naj bi sicer določil
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki pa še ni konstituiran in še ni mogel prevzeti pristojnosti, ki mu jih daje
zakon. Zato predloge, ki jih pripravi zavarovalni zavod, obravnava in sprejme Vlada Republike Slovenije.
Kot je bilo že povedano, valorizacija osnove za nadomestilo in
nadomestila temelji na rasti povprečnih plač vseh zaposlenih
v naši državi. To pa pomeni, da nadomestila ne bodo sledila
gibanjem plač pri posameznem delodajalcu, ampak povprečju plač v Sloveniji. V zvezi s tem pa smo že dobili tudi
opozorila, da ponekod dobivajo delavci, ki so dalj časa
odsotni, nadomestilo v višini plače, kar neugodno vpliva na
njihove sodelavce, pa tudi na gibanje odsotnosti z dela.
Vlada Republike Slovenije'se ne glede na to zaveda težav,
s katerimi se srečujejo delavci. Zato je sprejela sklep o valorizaciji nadomestil, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS štev.
32/92.
Sklep določa ugodnejšo valorizacijo osnove, pri čemer upošteva vso rast plač v Republiki Sloveniji od povprečja preteklega leta do zadnjega razpoložljivega mesečnega podatka
o rasti plač pred mesecem, za katerega se odmerja nadomestilo. ta premostitev dvomesečnega zaostanka v objavljanju
uradnih podatkov o plačah pa bo osnova dodatno valorizirana
še s povprečnim indeksom rasti povprečnih bruto plač v zadnjih treh mesecih. Ta indeks bo objavljal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in znaša za nadomestila
- za mesec marec 1992. leta 110,4,
- za mesec april 110,7,
- za mesec maj 113,5,
- za mesec junij pa 114,2.
»
Po uveljavitvi tega sklepa Vlade bo zavarovalni zavod izplačal
razliko med že izplačanimi nadomestili in nadomestili, izračunanimi po tem sklepu, o čemer je že obvestil delodajalce.
Navedeni sklep o valorizaciji osnove za nadomestila bo
znatno omilil sedanji razkorak med tekočo plačo in višino
nadomestila, saj se bo zaostanek zmanjšal za en mesec. Na
razlike, ki jih povzroča različna rast plač v primerjavi s povprečjem v državi, pa ta sklep seveda ne bo vplival, toda to je
posledica sistemske spremembe zaradi prehoda na sistem
zdravstvenega zavarovanja.
I
Vlada torej ne sprejema pobude za spremembo 31. člena
zakona, ocenjuje pa, da bodo s predlaganim načinom valorizacije osnove za nadomestila bistveno omiljene neugodne
posledice inflacije.
Pač pa bo pristojno ministrstvo s sodelovanjem Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije sproti ocenjevalo izvajanje
zakona, analiziralo rešitve in po potrebi pozneje Vladi predlagalo spremembo zakona, ko bodo na voljo ustrezni podatki
oziroma utemeljitve.
ODGOVOR
Ministrstva za obrambo na pobudo Vitomira
Grosa, poslanca v Zboru občin, za spremembo
naziva »teritorialna obramba«
Na 42. seji Zbora občin Skupščine Republike Slovenije dne
22. julija 1992 je poslanec Vitomir Gros postavil vprašanje,
čigav teritorij je Slovenija, da ima vojsko z nazivom teritoriporočevalec

alna obramba, hkrati je dal pobudo za preimenovanje Teritorialne obrambe v slovenske oborožene sile, slovensko vojsko
ali slovensko armado.
Ministrstvo za obrambo, je ime vojske slovenskega naroda in
njegove države proučevalo v začetku leta 1991. Med drugim
so bila predlagana poimenovanja, kot jih navaja tudi poslanec
Vitomir Gros. Ime Teritorialna obramba se je ohranilo zato,
ker je bilo kljub drugim bolj zvenečim najbolj ustrezno in, kar
je zelo pomembno, že uveljavljeno med pripadniki teritorialne
obrambe in v javnosti. Ime Teritorialna obramba Republike
Slovenije pomeni, da gre za vojaško organizacijo, ki brani
ozemlje naše Republike. Na območju oz. teritoriju Republike
Slovenije se popolnjuje, da brani, nikogar ne napada kot se
tudi ne bojuje izven slovenskega ozemlja. S temi razlogi je
soglašala tudi Skupščina Republike Slovenije ob sprejemu
zakonodaje na obrambnem področju ter Predsedstvo Republike Slovenije kot vrhovno poveljstvo.
Po vojni za slovensko samostojnost in svobodo ni bilo razlogov za spreminjanje imena. Slovenska vojska je zmagala pod
imenom Teritorialna obramba Republike Slovenije in nesmotrno bi se bilo odreči moralnemu kapitalu, ki ga je pomenilo to
dejstvo. Tudi v slovenski javnosti je pojem teritorialec pomenil
več kot zgolj vojaka. Kljub razmeram, ki slovenske vojske niso
dopuščale, je vendarle slovenski narod vse od njene ustanovitve leta 1968 videl ali vsaj skušal videti v teritorialni obrambi
predvsem svojo slovensko vojsko. Po njeni sestavi, poveljevalnem jeziku in še marsičem drugem, je to tudi bila, kar so
najbolj dokazali njeni pripadniki med agresijo JLA leta 1991.
Zaradi vsega navedenega bi sprememba imena prinesla premalo pozitivnih učinkov v primerjavi z ugledom in vsem drugim, kar Teritorialna obramba Republike Slovenije kot vojska
slovenskega naroda in njegove države pomeni na Slovenskem in v tujini.
MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi dr. Cveta
Gradišarja, poslanca v Zboru občin, za celotno
analizo organiziranosti posameznih republiških
organov
Skupščina občine Sevnica je na 19. seji, dne 26. 5. 1992, na
pobudo poslancev obravnavala racionalnost organiziranja
državne uprave, predvsem na republiški ravni, ter porabe
proračunskih sredstev na vseh področjih.
Razprava je temeljila na prizadevanjih in rezultatih, doseženih
na ravni občinskih uprav v letih 1990 in 1991, ko smo v večini
občin Slovenije zmanjšali število zaposlenih za približno 25%,
na drugi strani pa se je aparat v vrsti ministrstev znatno
povečal, napovedi o novih povečanjih pa se kar vrstijo.
Razumljiva so povečanja števila zaposlenih v državotvornih
ministrstvih, vendar dobivamo informacije tudi o širitvah na
ministrstvih in republiških organih, pri katerih se vsebina dela
in pristojnosti z osamosvojitvijo nista spremenili:
Pri tem posebej izpostavljamo:
-

upravo in javne prihodke
službo družbenega knjigovodstva
geodetsko upravo
republiški zavod za zaposlovanje.

Povečanje števila zaposlenih so razvidna iz osnutka zakona
o proračunu Republike Slovenije za leto 1992, kjer na strani
81 - pregled števila zaposlenih v državnih organih - nakazuje povečanje števila zaposlenih v letu 1992 s skupno 16.386
na 21.645, zahtevki posameznih delov državne uprave pa
dosegajo celo 22.329 delavcev v državni upravi.
Prav tako ugotavljamo, da ob sicer majhnih proračunskih
sredstvih za naložbe v gospodarsko infrastrukturo poraba
poročevalec

v nerazvojno oz. neproduktivno sfero ni dovolj premišljena in
racionalna, pri tem imamo v mislih naložbe v poslovne prostore republiških organov, luksuzno pisarniško opremo, celo
iz uvoza, službena vozila ipd.
Zaradi navedenih dejstev daje Skupščina občine Sevnica
pobudo za celovito obravnavo analize organiziranosti (sedanje in predvidene) posameznih republiških organov in sprejem učinkovitih ukrepov za nadzor nad širjenjem državne
uprave, prav tako pa predlagamo učinkovitejši vsebinski nadzor nad posameznimi proračunskimi postavkami kakor tudi
nad celotno zunajproračunsko porabo.
•

Pri tem predlagamo tudi vzpostavitev učinkovitega nadzora
nad organiziranostjo in namenskim racionalnim trošenjem
proračunskih sredstev v tistih resorjih, kjer se je obseg nalog
z državnostjo Slovenije bistveno povečal.
O pobudi Vlada Republike Slovenije meni naslednje:
Problematika, ki jo nakazuje pobuda, je večplasten proces, ki
se odvija v zadnjih dveh letih, in ga ni mogoče presojati zgolj
po povečanju števila zaposlenih. Skupščina je ob posameznih
zakonskih projektih, v katerih so vselej izkazane tudi finančne
in druge posledice, pa tudi ob razpravah o proračunu in
njegovi realizaciji, seznanjena z vsemi organizacijskimi in
drugimi spremembami, kar ji omogoča nadzor nad organiziranostjo, delovanjem in finančnimi potrebami posameznih
resorjev.
V zvezi z ocenami o nenadzorovanem širjenju državne uprave
poudarjamo, da so bili razlogi, zaradi katerih je prihajalodo
povečanja zaposlenih v republiški upravi, v skupščini pojasnjeni ob zakonih in drugih ukrepih. To velja za naloge, ki so
jih v svoji pristojnosti do osamosvojitve Republike Slovenije
opravljali zvezni organi, in za druge spremembe na posameznih področjih. Pred osamosvojitvijo Slovenije so bile na posameznih področjih naloge deljene med republike in federacijo,
na nekaterih pa so sodile v izključno zvezno pristojnost.
Republika Slovenija je ob osamosvojitvi in prevzemu prejšnjih
zveznih pristojnosti z zakoni prevzela tudi tiste delavce zveznih upravnih organov, ki so imeli svoje območne enote v Sloveniji (npr. carina, del inšpekcij). Za vrsto nalog pa v Sloveniji
niso obstajale zvezne službe, ker so jih opravljali zvezni
upravni organi s sedežem v Beogradu. Republika Slovenija je
morala popolnoma na novo vzpostavljati številne službe, ki jih
do tedaj ni imela, kar je nujno povečalo število zaposlenih.
Poleg tega je bilo treba organizirati določene službe na novi
južni meji (policija, carina, inšpekcije).
Neodvisno od prevzema zveznih pristojnosti pa se z vzpostavitvijo državnosti Republike Slovenije in posebej s sprejemom
nove ustave spreminja vsebina nalog republiških ministrstev
in znatno povečuje njihov obseg. Postopoma se tudj vzpostavlja nova državna ureditev, ki terja obsežno strokovno delo
pri pripravi nove zakonodaje praktično na vseh področjih. Ob
tem pa se zaradi zaostrenega gospodarskega položaja povečuje tudi obseg operativnih nalog in nalog v zvezi z mednarodnim priznanjem.
Sočasno v tem letu poteka tudi proces preoblikovanja nekaterih služb, ki so imele prej status upravnih organov, v javne
zavode. Tako je v začetku tega leta postal javni zavod Republiški zavod za zaposlovanje (prej v sestavi Ministrstva za delo),
v marcu pa se je iz republiške uprave izločila Republiška
uprava za zdravstveno varstvo, ki poslej deluje kot Zavod za
zdravstveno varstvo.
V skladu z ustavno koncepcijo, po kateri upravne naloge iz
državne pristojnosti opravljajo ministrstva oziroma organi
v njihovi sestavi, se je že začel proces prevzemanja državnih
funkcij, ki so bile doslej v občinski pristojnosti (davčne
službe). Ta proces se bo v tem letu nadaljeval z novo zakonodajo. V skladu s predvidevanji posameznih resorjev je bilo
v proračunu tudi predvideno število delavcev, ki bi na ta način
prehajali v republiško upravo.
•
Vlada Republike Slovenije v skladu s programom, ki zahteva
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zmanjšanje javne porabe, zaostruje politiko zaposlovanja
v republiški upravi tako ob dajanju soglasij k sistematizacijam
delovnih mest, še bolj pa ob zasedbi delovnih mest. Vsako
zasedbo prostega delovnega mesta z novim delavcem je treba
predhodno utemeljiti in pridobiti soglasje Ministrstva za pravosodje in upravo. Pred odločitvijo o zasedbi prostega delovnega mesta z novim delavcem je treba ugotoviti, ali je mogoče
na to delovno mesto' razporediti delavca iz drugega upravnega organa. Doslej namreč ni bil zagotovljen tako dosleden
nadzor, saj nekateri organi izkazujejo večjo zasedbo, kot so
bila zagotovljena sredstva v-republiškem proračunu.
V pripravi je rebalans proračuna za leto 1992. V njem bo
določeno tudi število zaposlenih v posameznem upravnem
organu, ki ga pri kadrovski zasedbi ne bo mogoče preseči.
Sredstva za plače se v republiški upravi zagotavljajo izključno
za zasedena, nikakor pa ne samo za sistematizirana delovna
mesta. Ministrstvo za finance zagotavlja sredstva posameznim organom po podatkih, ki jih daje Republiška uprava za
kadre (preko katere gredo postopki v zvezi s sklenitvijo delovnega razmerja in razporejanjem delavcev) ter podatkov Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje zadeve, zavodov
za izvrševanje kazenskih sankcij, pravosodnih in drugih
državnih organov (Predsedstvo RS, Skupščina RS, Ustavno
sodišče RS). Nadzor nad namesko porabo vseh proračunskih
sredstev opravlja Ministrstvo za finance.
Uporabniki sredstev republiškega proračuna so dolžni opravljati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim za posamezne
namene zagotovljena v republiškem proračunu. Nabava
opreme, investicijska in vzdrževalna dela, raziskovalne naloge
ter storitve morajo biti oddane s pogodbo, izvajalci pa izbrani
z javnim razpisom.
Ministrstvo za finance nadzoruje porabo sredstev za navedene namene s tem, da preverja uresničevanje 13. člena
zakona o proračunu in v skladu z 19. členom zakona o proračunu daje soglasje k pogodbam, ki jih sklepajo uporabniki za
naložbe, nabavo opreme, storitve, raziskovalne naloge in
investicijska vzdrževalna dela nad določenim zneskom. Pridobljeno soglasje je pogoj za črpanje sredstev v skladu
z zapadlostjo posameznih obveznosti in proračunskimi možnostmi.
V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije o racionalizaciji, nadzoru in poenotenjem pri uresničevanju republiškega proračuna načrtujemo spremembe v organizaciji
finančno-računovodskega poslovanja republiških državnih
organov. S predvideno centralizacijo finančno-računovodskih služb v Ministrstvu za finance bodo dane možnosti za
racionalnejše finančno poslovanje s proračunskimi sredstvi,
zagotovljena pa bo tudi večja finančna disciplina.

niji. Z zakonom o davku od dobička p*®vnih oseb (Ur. I. RS, št.
48/90 in 21/91) pa je uvedena obveznost plačevanja davka od
dobička pravnih oseb. Zakon o davku od dobička pravnih
oseb ne posega na področje obdavčevanja prometa proizvodov in storitev.
Temeljno izhodišče pri obdavčitvi prometa je bila vsesplošna
obdavčljivost z le nekaj izjemami, ki so določene v 18. in 21.
členu zakona o prometnem davku ter določitev stopenj, ki na
bi zagotavljale finančno nevtralen učinek davka. Obdavčitev
prometa proizvodov in storitev je vsesplošna in se ne veže na
porabnike posameznih proizvodov. Tako tudi gasilska društva
plačujejo prometni davek od opreme, gradbenega materiala
in električne energije ter od opravljanja storitev.
♦ Menimo, da iz navedenih razlogov pobude ni mogoče sprejeti.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripravilo Ministrstvo za finance.
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo Matjaža
Ježa, poslanca v Zboru občin, da se v mednarodno sodelovanje vključi tudi obravnavanje
naravnih parkov
Poslanec Zbora občin Skupščine Republike Slovenije Matjaž
Jež je prvič 19. 3. 1992 in drugič 12. 5. 1992 dal poslansko
pobudo za vključitev obravnave naravnih parkov v mednarodno sodelovanje.
Pobuda se nanaša.na naslednja območja, ki so v Sloveniji
predlagana za zavarovanje kot naravni parki:
1. Naravni park dolina Kolpe - Kočevsko na meji s Hrvaško;
2. Naravni park Kras na meji z Italijo;
3. Naravni park Karavanško - Savinjske Alpe na meji z Avstrijo.
Poslanec Matjaž Jež predlaga, da bi z navedenimi sosednjimi
državami razvili ustrezne oblike mednarodnega sodelovanja,
ki bi omogočile ustanovitev mednarodnih naravnih parkov na
navedenih območjih. Po mnenju poslanca bi moralo poleg
Ministrstva za zunanje zadeve v delovnih telesih sodelovati
predvsem Ministrstvo za kulturo, ki je pristojno za vprašanje
naravne in kulturne dediščine.
Pobudo smo kot pristojnim za to problematiko posredovali
Ministrstvu za kulturo in Ministrstvu za varstvo okolja in
urejanje prostora.

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije sta odgovor pripravili Ministrstvo za pravosodje in upravo in Ministrstvo za
finance.

Na podlagi pridobljenih mnenj navedenih ministrstev je stanje
sledeče:

MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi dr. Ljuba
Jakija, poslanca v Zboru občin, za spremembo
zakona o prometnem davku iz dobička pravnih
oseb

Obe ministrstvi pobudo ocenjujejo kot utemeljeno. Na sosednje države mejijo Triglavski narodni park (meji na Republiko
Italijo), štirje načrtovani regijski parki (RP Kočevsko - Kolpa:
s Hrvaško; Notranjski RP: z Republiko Hrvaško, Kraški RP:
z Republiko Hrvašo in Republiko Italijo; Karavanško - Kamniško - Savinjski RP: z Republiko Italijo; Karavanško - Kamniško - Savinjski RP: z Republiko Avstrijo) in Krajinski park
Mura (z Republiko Hrvaško).

Gospod dr. Ljubo Jakelj, poslanec zbora občin Skupščine
Republike Slovenije, je poslal pobudo, da Vlada Reublike
Slovenije pripravi spremembo zakona o prometnem davku in
zakona o davku iz dobička pravnih oseb v smislu oprostitve
plačevanja prometnega davka gasilskim društvom.
Mnenje vlade je:
Z zakonom o prometnem davku (Ur. I. RS, št. 4/92) je urejena
obdavčitev prometa' proizvodov in storitev v Republiki Slove52

Medtem, ko se Republika Avstrija in zlasti Republika Italija
zavedata potrebe po obmejnem usklajevanju naravovarstvenih planov pa pristojne oblasti iz Republike Hrvaške na
tovrstne pobude strokovnih organizacij in služb doslej še niso
odgovorili. Nasprotno, znani so načrti za energetsko izrabo
reke Kolpe, ki je v popolnem nasprotju z rabo reke in doline,
kakršno razvijamo na naši strani (rekreacija in vodni športi,
»mehki« turizem ipd.) in ki je skladna s cilji načrtovanega
parka in željami lokalnega prebivalstva.
Za usklajevanje navzkrižnih interesov rabe na območju predporočevalec

laganega regijskega parka Zgornje Kolpe, ki se je v zadnjih
mesecih preoblikoval v predlog regijskega parka Kolpa
Kočevsko je bila pred leti ustanovljena strokovna komisija, ki
naj bi razrešila konflikt med v prostorskem delu Dolgoročnega plana Republike Slovenije predlagano naravovarstveno
zaščito in v Prostorskem planu Hrvaške predlagano hidroenergetsko izrabo. Začeto delo pa se z osamosvojitvijo Republike Slovenije ni nadaljevalo. Zato je skladno s pobudo
potrebno oblikovati ustrezno meddržavno telo, ki bo usklajevalo odprta vprašanja na tem področju. Ta komisija bo morala
reševati tudi problem, ki je nastal z izgradnjo hidroelektrarne
na Čabranki, za katero ni bilo zahtevano, niti izdano dovoljenje Republike Slovenije.
Problematika Karavanško kamniško savinjskega regijskega
parka je vključena v program dela za leto 1992 Komisije za
prostorsko planiranje Slovensko - koroškega kontaktnega
komiteja. Program dela vsebuje obravnavo in reševanje skupnih problemov na obeh straneh meje. V sodelovanju z deželo
Koroško je načrtovano usklajevanje razvoja v prostoru, ki bo
zagotavljalo ohranitev kvalitet predlaganega naravovarstvenega območja. Strokovne službe, pristojne za varstvo naravne
in kulturne dediščine bodo predloge naravovarstvenih režimov na slovenski strani pripravile v sklopu gradiv za potrebe
novega Prostorskega plana Republike Slovenije.
Ob meji z Republiko Italijo so ob Kraškem regijskem parku
predlagana ali že zavarovana nekatera manjša naravnovarstvena območja. Zaradi uskladitve naravovarstvenih območij
na naši in italijanski strani je Republika Slovenija v dvostranskem sodelovanju z deželo Furlanijo - Julijsko krajino sprejela obveznost, da pripravi gradiva, ki bodo omogočala
nadaljnje usklajevanje. Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora je predstavnikom Furlanije - Julijske krajine
posredovalo predloge za zavarovanje. Pri nadaljevanju dela
bodo v prihodnosti^odelovali tudi strokovnjaki republiških in
občinskih služb, pristojnih za varstvo naravne in kulturne
dediščine.
Istočasno je bila sprožena pobuda za ustanovitev mednarodnega naravnega parka na tromeji med deželo Koroško
(Avstrijo) regijo Furlanijo - Julijsko krajino (Italijo) in Slovenijo.
Iz opisa stanja glede vključitve naravnih parkov v mednarodno sodelovanje izhaja, da je z Republiko Italijo in Republiko Avstrijo vzpostavljeno ustrezno sodelovanje, potek
sodelovanja z Republiko Hrvaško pa je potrebno v čimkrajšem roku dograditi v že nakazanih smereh. V tem smislu
Vlada Republike Slovenije sprejema pobudo poslanca Matjaža Ježa.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve.
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo Aurelija
Jurija, poslanca v Zboru občin, za poenostavitev
carinskega postopka za humanitarno pomoč
Poslanec Zbora občin Skupščine Republike Slovenije je
podal naslednjo pobudo:
»Dajem pobudo v zvezi s problematiko beguncev. Kot veste
prihaja pomoč, pošiljke hrane in drugega materiala, tudi
s strani društev, privatnikov itd. Seveda na sami meji naletijo
na določene težave naše carine, ker nimajo zapečateno, ker
nimajo tega ali onega. Prosil bi, da bi poenostavili zadevo,
v kolikor ima pošiljka pokritje Rdečega križa, ki ponavadi na
meji počaka, zagotovi, da je to humanitarna pomoč. Če se bo
dogajalo, da bodo prišli enkrat in nikoli več. Čim stvar tam
zastane, mora iti v neko proceduro. Drugič, pravijo, naj pridemo, ker poleti je že tako hudo. Tu bi zaprosil carino, da bi
z eno okrožnico svoje organe obvestila, da bi se te zadeve,
v kolikor so pokrite s strani Rdečega križa in Rdeči križ
poročevalec

zagotavlja, da je humanitarna pomoč, da se stvar maksimalno
poenostavi, tako da jih ne bi od te pomoči odvračali«
Ministrstvo za finance je za uresničitev poenostavitve postopkov na meji že pripravilo predlog za spremembo odloka
o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih in načinu za
carinjenje blaga, za katero ni bila predložena dokumentacija
in o primerih, v katerih ni treba vložiti deklaracije. V 7. točki
spremembe omenjenega odloka se doda 4. točka, v kateri je
določeno, da se ukinja obveznost vlaganja carinske deklaracije za pošiljke blaga za humanitarno pomoč, ki jih humanitarne organizacije in skupnosti brezplačno prejemajo iz
tujine. S tem pa je pobuda poslanca g. Jurija v celoti sprejeta.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za finance.
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo Fedje Klavore, poslanca v Zboru občin, za dopolnitev
zakona o Triglavskem narodnem parku
Na pobudo za dopolnitev zakona o Triglavskem parku, ki jo je
v zboru občin Skupščine Republike Slovenije dal poslanec
Fedja Klavora, odgovarjamo naslednje:
Zakon o Triglavskem narodnem parku iz leta 1981 je v dobrih
desetih letih veljavnosti pokazal vrsto pomanjkljivosti, ki ovirajo boljše doseganje njegovih ciljev, poleg tega pa je v mnogočem neusklajen s spremembami, nastalimi v zadnjih letih.
Ministrstvo za kulturo ima v načrtu predlagati spremembe in
dopolnitve zakona o Triglavskem narodnem parku, kako hitro
bodo razčiščena glavna vprašanja in sprejete sistemske rešitve za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Prva pobuda, ki zadeva pokrivanje razlike v stroških, nastalih
pri gradnjah ali vzdrževanju stavb in drugih objektov prebivalcev narodnega parka in izhajajo iz varstvenih omejitev, je
utemeljena. Vendar pa je treba pred tem oblikovati sklad ali
vzpostaviti druge načine za pokrivanje ali nadomeščanje
razlike v stroških, ki jih povzročajo omejitve v zakonu o Triglavskem narodnem parku.
Druga pobuda o pokrivanju razlike v stroških, ki nastanejo pri
gospodarjenju zaradi omejevanja pri opravljanju del (npr.
melioracije), zahteva podrobnejšo proučitev. Takšne omejitve
imajo tudi morebitne prednosti, ki jih prinaša narodni park
domačim prebivalcem (npr. ekskluzivna turistična ponudba
ipd.) in so odvisne prav od varstvenih omejitev (npr. prepoved
onesnaževanja, hrupa, posegov v krajinsko podobo ipd.).
Na vprašanje, kako to, da so iz državnega proračuna lahkd
zagotovljena sredstva za obnovo različnih vojaških objektov,
ni pa zagotovoljeno dokončanje prednostnega objekta, informacijskega centra Triglavskega narodnega parka v Trenti,
Vlada Republike Slovenije odgovarja naslednje:
Za usposodobitev in njuna vzdrževalna dela na objektih nekdanje Jugoslovanske armade, ki so, bili prevzeti v izredno
slabem stanju in so namenjeni za nastanitvene potrebe pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije pri njihovem usposabljanju, je Skupščina Republike Slovenije z Zakonom o proračunu RS za leto 1992 (Ur. I. RS, št. 16/92) namenila potrebna sredstva za usposodobitev določenih objektov,
namenjenih za obrambo, zaščito in reševanje. Iz te skupne
vsote se bodo namenila tudi sredstva za nujna vzdrževalna
dela y objektih, ki so na obrobju Triglavskega narodnega
parka.
Usposobitev vojaških objektov za nastanitev v letu 1992 je
nujna zaradi vzpostavitve osnovnih razmer za postopno uveljavitev rednega vojaškega usposabljanja. Pri dosedanjih pripravah na usposodobitev vojaških objektov na območju Triglavskega narodnega parka je Ministrstvo za obrambo z vodstvom parka opredelilo tudi skupne interese (informacijske
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točke, lokacija za oskrbo planinskih postojank ipd.), ki jih bo
Ministrstvo za obrambo usposobilo takoj, ko bo možno.
V kulturnem programu Ministrstva za kulturo za leto 1992 je
zagotovljenih za dokončanje Informacijskega centra TNP
v Trenti 15.260.963 SIT. Kljub temu da je bila ta naložba
obravnavana kot prednostna, najbrž odobrena sredstva ne
bodo zadoščala za dokončanje del. Zato bomo podpirali prizadevanja Zavoda Triglavsdki narodni park, da za ta namen
pridobi manjkajoča sredstva še iz drugih virov.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije sta odgovor pripravili Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za obrambo.
ODGOVOR
Ministrstvo za pravosodje in upravo na predlog
Ivana Mešička, poslanca v Zboru občin, da Ministrstvo za pravosodje uredi kadrovske zadeve
na sodišču v Mariboru
Na poslansko zahtevo g. Ivana Mešička, da se Ministrstvo za
pravosodje in upravo zadolži, da uredi kadrovske zadeve na
Temeljnem sodišču v Mariboru, enota v Mariboru - zemljiška
knjiga, Ministrstvo za pravosodje in upravo odgovarja:
Ministrstvo za pravosodje in upravo je v zvezi z delovanjem
sodišč pristojno opravljati zadeve pravosodne uprave, med
katere se uvrščajo tudi zadeve v zvezi z organizacijo dela in
poslovanjem (52. člena zakona o rednih sodiščih). V tej funkciji spremlja tudi učinkovitost delovanja zemljiške knjige kot
ene izmed funkcij rednih sodišč. Problematika ažurnosti
poslovanja zemljiške knjige je močno poudarjena od sprejema zakona o denacionalizaciji, ko se je obseg dela na teh
organizacijskih enotah sodišč enormno povečal. Statistični
podatki kažejo, da je ševilo zemljiškoknjižnih izpiskov, ki so
jih izdale zemljiške knjige v prvem polletju letošnjega leta
v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta precej narastel na
vseh sodiščih, na Temeljnem sodišču v Mariboru, enoti
v Mariboru kar za 75%. Zaradi močno povečanega števila
zahtev za izdajo zemljiškoknjižnih izpiskov se je tudi čas od
vložitve zahteve do izdaje izpiska na vseh sodiščih povečal;
po podatkih, ki smo jih zbrali, je potrebno sedaj na izpisek
čakati tudi več mesecev; na enoti v Mariboru izdajajo izpiske,
ki so bili zahtevani v mesecu februarju. Poleg velikega števila
zahtevkov za izpiske vpliva na dolgotrajnost postopka tudi
zahtevnost tega postopka (če je bila nepremičnina, za katero
se zahteva izpisek večkrat v pravnem prometu oziroma predmet prisilnih postopkov zaradi katerih se je menjal lastnik
nepremičnine in če se je taka nepremičnina delila, je
potrebno natančno pregledati večje število zemljiškoknjižnih
vložkov, da je mogoče izdati izpisek o sedanjem dejanskem in
pravnem stanju nepremičnine), slaba tehnična opremljenost
sodišč, pa tudi dejstvo, da morajo sodišča voditi postopke
tudi o drugih vloženih zemljiškoknjižnih zahtevah, sicer bi se
zaradi velikih zaostankov zmanjševala uporabnost zemljiške
knjige.
Po podatkih Temeljnega sodišča v Mariboru, enote v Mariboru je za dela in naloge v zemljiški knjigi sistemiziranih in
zasedenih 7 delovnih mest zemljiškoknjižnih referentov ter
2 delovni mesti referentov za izdajo zemljiškoknjižnih izpiskov. Ker je utemeljeno ocenjevati, da je obseg dela, povečan
zaradi sprejema zakona o denacionalizaciji, začasen (na to
kažejo tudi podatki o številu zahtevkov za izdajo izpiskov, ki
že nekoliko upada), ni mogoče sistemizacije širiti, temveč je
treba problematiko reševati z začasnimi zaposlitvami in notranjimi prerazporeditvami, kar je Ministrstvo za pravosodje iri
upravo sodiščem že svetovalo. Tako na Temeljnem sodišču
v Mariboru, enoti v Mariboru delajo od meseca aprila pri izdaji
izpiskov začasno še 4 administrativne delavke z drugih sodnih
oddelkov. Glede novih pogodbenih zaposlitev pa je zaradi
omejenih proračunskih možnosti izredno pereč problem
finansiranja le-teh. Ministrstvo za pravosodje in upravo je
v vseh primerih, ko je predlagalo dodelitev dodatnih sredstev
za poslovanje sodišč, opozorilo Vlado Republike Slovenije na
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problematiko dolgotrajnih postopkov pri izdaji izpiskov in
zaradi tega na nujnost dodelitve dodatnih sredstev. Del
potrebnih sredstev je Vlada Republike Slovenije že zagotovila, tako da bo z delitvijo teh sredstev med sodišča omogočeno nekoliko hitrejše poslovanje. Na čim bolj ažurno reševanje vseh postopkov, ki so sproženi v zvezi z zakonom o denacionalizaciji, pa je Ministrstvo za pravosodje in upravo
sodišča tudi izrecno opozorilo.
Posebej je Ministrstvo za pravosodje in upravo obravnavalo
tehnično opremljenost zemljiških knjig in poskrbelo, da so bili
za vsa sodišča, tudi za enoto v Mariboru nabavljeni zmogljivejši fotokopirni stroji.
Ministrstvo za pravosodje in upravo bo tudi nadalje spremljalo delovanje zemljiških knjig in v okviru svojih zakonskih
pristojnosti ukrepalo.
ODGOVOR
Ministrstva za enegetiko - odgovor je uskaljen
z Ministrstvom za varstvo okolja in urejanje prostora, na pobudo Marjana Mlakerja, poslanca
v Zboru občin, za namestitev merilnikov porabe
toplotne energije v najemniških stanovanjih in
poslovnih prostorih
Na pobudo, ki jo je dr. Marjan Mlaker, poslanec Zbora občin
Skupščine Republike Slovenije, predložil v okviru 39. seje
zbora, posredujemo naslednji odgovor:
Poslanec je že pred letom in pol postavil podobno vprašanje
z zahtevo, da se z zakonom predpiše namestitev merilnikov
porabe toplotne energije na toplotnih telesih centralnega
ogrevanja v najemniških stanovanjih in poslovnih prostorih.
V pobudi zajeta problematika je kompleksna in občutljiva.
Poleg tehničnih vključuje ekonomska vprašanja in tudi sporazumevanje ter reševanje medsebojnih odnosov med porabniki oz. stanovalci v večstanovanjskih blokih. Rezultat večletnih opažanj, posebej po sprejetju Odloka o obvezni vgraditvi
merilnikov količine toplotne energije, razdelilnikov stroškov
ogrevanja in termostatskih ventilov za področje mesta Ljubljane (Ur. I. SRS št. 9/87), lahko strnemo v naslednje ugotovitve:
1. Zahteva, da bi vsak uporabnik stanovanja plačeval toploto
po dejanski rabi, se je v Ljubljani pojavila ob pričetku gradnje
daljinskega ogrevanja. Posebna strokovna komisija je tedaj
po proučitvi domačih in tujih izkušenj priporočila vgradnjo
toplotnih merilnikov za posamezno Zgradbo, vendar s pogojem, da so merilniki atestirani, pravilno vgrajeni, redno nadzorovani ter servisirani. Merilnik toplote oz. toplotni števec
spada med merila, za katera je obvezen tipski preizkus in
druge zahteve iz Zakona o merskih enotah in merilih (Ur. I.
SFRJ, št. 26/84). Za te vrste merilnikov veljajo enake zahteve,
kot veljajo za naprave za merjenje, tehtanje in obračunavanje
v javnem prometu blaga in storitev.
2. Po letu 1980, ko je bilo rešeno vprašanje tipskega preizkusa, se je število toplotnih števcev po objektih začelo naglo
rasti. V pretekli ogrevalni sezoni je bilo v omrežju komunalne
energetike v Ljubljani 1.090 števcev. Na osnovi meritev je bilo
prodano skupno 91% dobavljene toplotne energije, preostalih
9% pa na osnovi pavšalnega obračuna. Podobno kot v Ljubljani so merilniki toplote v sistemih daljinskega ogrevanja
vgrajeni v večini večstanovanjskih objektov (stavba ima najmanj en merilnik) v Mariboru, Kranju, Velenju, Jesenicah in še
v nekaterih večjih krajih. Popis števcev pripravlja strokovna
komisija za komunalno energetiko pri Gospodarski zbornici
Slovenije. Zaradi bojšega vzdržavanja bo treba poenotiti tipe
števcev in urediti sevrisiranje.
3. Zakasneli odziv na svetovno energetsko krizo je sprožil
vrsto pobud za zmanjšanje porabe toplote, med njimi tudi
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pobudo, da bi prodajali toploto po Števcih za vsako stanovanje posebej, podobno kot električno energijo. Strokovnjaki so
pri tem opozarjali na težavnost merjenja majhnih količin
toplote na sekundarni strani, na visoko ceno in tehnično
nedovršenost števcev za posamezne stanovanjske enote. Ker
pa je postajala energija draga, se je obračun toplote bodisi
s števci ali delilniki toplote, kljub vsem pomanjkljivostim začel
uveljavljati tudi po stanovanjih. Splošna uvedba meritev
toplote s števci po posameznih stanovanjih v obstoječih blokih bi ponekod zahtevala spremembo izvedbe instalacije centralnega ogrevanja. To so predvidela tudi priporočila izvedbe
instalacij v usmerjeni stanovanjski gradnji.

v smislu, da se proučijo energetski, tehnični, ekonomski elementi in pravni aspekti uvedbe meritev toplote oz. obračuna
z delilniki toplote po stanovanjskih enotah in izdelajo
ustrezna priporočila oz. zakonski predpisi.

4. Namesto toplotnih števcev so začeli uvajati delilnike
toplote, ki toplote ne merijo, pač pa omogočajo rabi sorazmerno razdelitev porabljene toplote oz. stroškov med posameznimi stanovanji oz. grelnimi telesi ob hkratni meritvi količine toplote v skupni sprejemni toplotni postaji. Medtem ko
delilniki toplote pri nas še niso uradno priznani, saj niso
vključeni med merila, za katera je po odredbi obvezna verifikacija, je v drugih državah to področje urejeno z obveznimi
standardi. Njihovo množično vgrajevanje je omogočil oz. izsilil šele Odlok o obveznem vgrajevanju razdelilnikov toplote
v novozgrajenih stanovanjih v Ljubljani, sprejet leta 1987. Na
področju Ljubljane, kjer je bilo doslej vgrajenih največ delilnikov toplote po stanovanjih, je bilo vgrajenih 3.184 kosov oz.
v celotni Sloveniji okoli 3.700, v nekaterih objektih so nameščeni delilniki na posameznih radiatorjih. V nekaj zgradbah
vgrajenih delnikov ne uporabljajo za obračun, zaradi nesoglasja stanovalcev.

S t. i. ekološko varianto trase avtoceste Žalec-Ljubljana, ki jo
je predlagal g. Franc Zaje oziroma društvo raziskovalcev
DIATI iz Domžal, so bile strokovne službe Republiške uprave
za ceste kot investitorja,v gradnjo cest seznanjene v začetku
leta 1991. Te so predlagano varianto pri svojem delu upoštevale in jo proučile v okviru preveritve ostalih možnih variant
poteka avtoceste med Arjo vasjo in Ljubljano. Za ekološko
varianto so bile ugotovljene naslednje bistvene omejitve
njene sprejemljivosti:
- predlagana trasa avtoceste poteka daleč od naselij in bi
zato služila zgolj tranzitnemu prometu. Tega je na tej prometni smeri okoli 6000 vozil/dan, od tega 1000 vozil iz tujine.
Tako nizka prometna obremenitev pa ne opravičuje gradnje
avtoceste.
V nasprotju z mnenjem v pobudi nadalje ne gre kot prednost
obravnavati manjše število priključkov na avtocesto, saj je po
mnenju tujih in domačih strokovnjakov treba avtocestne
povezave funkcionalno vezati tudi na prevzemanje medregijskega in medkrajevnega prometa. To pa lahko dosežemo le
s primerno oddaljenostjo avtoceste od izvorov prometa ter
z ustrezno gostimi in primerno oblikovanimi priključki nanjo;

Da bi bili delilniki uporabljeni, je treba med stanovalci doseči
sporazum o obračunavanju po delilnikih toplote. Ker delilnik
uradno ni priznan, lahko vsak stanovalec uporabi takega
merilnika ugovarja. Poleg tega je treba poskrbeti za stalni
nadzor, odčitavanje in obračun. Izkušnje kažejo, da v določenih primerih stroški prihranjene toplote komaj krijejo izdatke
za odčitavanje in obračun.
5. K zmanjšanju rabe pripomorejo dobra in solidno izvedena
izolacija, »kvalitetna« okna, pravilno grajena in hidravlično
uravnotežena instalacija centralnega ogrevanja, dobro urejena regulacija s centralnim nadzoronim sistemom ter lokalni
termostatski ventili. Zaradi takih spoznanj izvaja Ministrstvo
za energetiko energetsko svetovanje v okviru Gradbenega
centra v Ljubljani, ki bo postopno razširjeno na vso Slovenijo.
Za varčo obnašanje stanovalcev in za realizacijo zgoraj naštetih ukrepov je potrebna ekonomska motivacija, ki pa je zagotovljena le z ugotavljanjem porabe toplote vsakega stanovanja posebej, torej z individualnimi toplotnimi števci oziroma
z delilniki toplote.
6. Merjenje rabe toplotne energije je v razvitih državah
rešeno zelo različno. Le redke države (Francija in Nemčija)
imajo to področje urejeno s predpisi. Ostale države priporočajo uvedbo meritev toplote po stanovanjih ter predvsem
takšno izvedbo instalacij za ogrevanje v novih zgradbah, ki bo
v prihodnosti omogčala uvedbo meritev toplote po stanovanjskih enotah. Direkcija za energijo Evropske skupnosti v Bruslju je v preteklem letu pripravila predlog navodil, ki so še
v razpravi, v katerih priporoča vsem državam članicam Evropske skupnosti uvajanje meritev individualne porabe po stanovanjskih enotah, vendar le, če so celotni letni stroški za
meritve manjši od pričakovanega zmanjšanja stroškov ogrevanja.
7. Ministrstvo za energetiko meni, da je uvedba meritev rabe
toplotne energije po stanovanjih koristna, da pa mora biti
tehnično izvedljiva in za uporabnika ekonomsko privlačna ter
da je priprava ustreznih priporočil oz. predpisov proces, ki
zahteva skrbno uskladitev. Ministrstvo za energetiko je že lani
sprožilo nekaj pobud pri različnih institucijah, da zberejo
podatke o obstoječem stanju, jih ovrednotijo in pripravijo
ustrezne predloge, ki bodo usklajeni s priporočili Evropske
skupnosti.
8. Ministrstvo za energetiko sprejema ponovno pobudo
poročevalec

STALIŠČE
Ministrstva za promet in zveze do pobude Branka
Novaka, poslanca v Zboru občin, v zvezi z variantno traso avtoceste Žalec-LJubljana

- ekološka varianta avtoceste naj bi potekala po sedanji
žalski vpadnici, prečkala magistralno cesto M-10 vzhodno od
Žalca, nato pa potekala južno od Prebolda med Čemšeniško
planino in Kozico, južno od Moravč, prečkala reko Savo
vzhodno od Dolskega in se priključila na dolenjsko avtocesto
pri Malencah. Ta trasa bi imela v primerjavi z izbrano bistveno
slabše horizontalne elemente in namesto 2,5-odstotne bi
imela 5-odstotne vzdolžne sklone. Na njej je 5-krat več predorov (21,5 km, kar je trikratna dolžina celotnega Karavanškega
predora) in poleg tega še za skoraj 6 km viaduktov. Glede na
izbrano traso bi imela tudi 250 m izgubljenih višin, kar je glede
na visok delež tovornega prometa na obravnavani relaciji
naslednja pomembna omejitev njene sprejemljivosti;
- ekološke variante avtoceste ne bi bilo moč graditi po
odsekih s sprotnim vključevanjem dograjenih odsekov v promet. Zgraditi bi se morala v svoji celotni dolžini 59,5 km, da bi
se nato nanjo lahko preselil predvsem tranzitni promet. Ob
predpostavki, da bi gradnja tako zahtevne avtoceste trajala
8 let, predhodne raziskave in izdelava načrtov pa še dodatna
tri leta, lahko zaključimo, kdaj bi se lahko po pobudi iz
Domžal njihova magistralna cestna povezava razbremenila
tranzitnega prometa;
- ekološka varianta trase je v nasprotju s prometnimi potrebami Ljubljane. Slabo prometno povezanost njenega vzhodnega industrijskega dela optimalno rešuje vzhodna obvoznica, ki je sestavni del U sistema ljubljanskih obvoznic. Nadalje že zgrajeni avtocestni odseki do Arje vasi na Štajerskem in
do Malene v Ljubljani niso kompatibilni s tako predlagano
traso, ki bi zaradi že omenjenega pomanjkanja priključkov
bistveno slabše služila prometu v celotni ljubljanski kotlini in
v Savinjski dolini;
- stroški gradnje avtoceste po ekološki varianti so ocenjeni
na 737 mio USD, kar je več kot dvakrat toliko, kot so ocenjeni
stroški po najdražji izmed ostalih 13 variantnih tras, ki so bile
medsebojno primerjane;
- za boljše razumevanje navedenih omejitev k ekološki varianti prilagamo njen vzdolžni profil v merilu 1:250.000/2500,
kar pomeni, da je spačen v razmerju 1:100 in ne kot običajno
v razmerju 1:10. Iz vzdolžnega profila je razvidno, da trasa
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ki pa bi bila glede na oddaljenost trase od izvora prometa zanj
manj atraktivna. V primerjavi s temi rešitvami ima izbrana
trasa 11 priključkov.

poteka v skoraj polovični dolžini po viaduktih in skozi predore
ter da zato nanjo ne bi bilo moč formirati dovolj ustreznih
priključkov. Med priključki v Ljubljani in Arji vasi ima ta trasa
po obravnavanem predlogu samo dva priključka. Po našem
mner.ju bi se dalo na traso navezati še dodatna dva priključka,
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poročevalec

avtoceste v Črni graben opravljen po vzhodni varianti, pojasnjujemo:
Možne trase prehoda avtoceste iz štajerske smeri proti Ljubljani so bile od leta 1978 do danes večkrat preverjane in vedno
se je med njimi kot najugodnejša potrdila tista, ki se iz doline
črnega grabna skozi predor usmerja v Motniško dolino.
Pobuda, da se prouči varianta prehoda avtoceste iz predora
v Motniški dolini vzhodno od Motnika, je iz ekoloških razlogov
razumljiva in utemeljena, vendar pa bi taka rešitev zahtevala
okoli 5,2 km dolg predor. Zato bo za dokončno odločitev
o njej treba pripraviti ustrezne strokovne podlage, na podlagi
katerih bo primerjalna analiza te in izbrane variante s krajšim
predorom dala objektivno presojo prednosti ene od njih.
Zahteva za priključek pri Motniku bo proučena hkrati z ekonomsko logiko cestninskega sistema med Ljubljano in Celjem.
Pri predlogu zaradi prometno-varnostnih razlogov ni predvidena gradnja kakršnekoli ploščadi, torej tudi ne ploščad za
gostinsko-turistične namene.
MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi Ervina
Antona Schvvartzbartla, poslanca v Zboru občin,
za pripravo celovite rešitve zagotavljanja materialnih in sistemskih pogojev za učinkovitejše
izobraževanje na poklicnih šolah
Ministrstvo za šolstvo in šport pripravlja celovito koncepcijo
razvoja izobraževanja v Sloveniji in nacionalni program. Koncepcija bo obsegala tudi problematiko poklicnega izobraževanja. Sistemske rešitve bodo upoštevale najboljše izkušnje
razvitih izobraževalnih sistemov v Evropi - tako nemški
dualni sistem kot tudi druge izkušnje.
Mreža šol v Sloveniji je nastala v okoliščinah tako imenovanega samoupravnega usklajevanja interesov in se je oblikovala pod močnim pritiskom regionalnih in občinskih želja in
potreb. Večina šol zato niti ni primerno opremljenih niti nima
povsem ustrezne kadrovske zasedbe, kar ni v prid kvalitete
izobraževanja. Pogoj, da mora imeti šola za svoj obstoj vsaj
dva oddelka prvega letnika, je utemeljen predvsem v nujnosti
zagotavljanja ustreznih strokovno usposobljenih učiteljev in
v racionalni izrabi opreme. Šola, ki ima samo en oddelek
prvega letnika posameznega programa, v triletni šoli so to
torej trije razredi, v štiriletni šoli pa štirje, nujno zaide v položaj, ko ne more zagotoviti ustreznih učiteljev, saj jim ne more
ponuditi dela za poln delovni čas (tedenska učna obveznost
učiteljev splošnih in strokovno-teoretičnih predmetov je 20 ur,
učiteljev praktičnega pouka pa 25 ur; če se predmet poučuje
v vseh letnikih triletne šole po 4 ure na teden, kar velja le za
malo predmetov, potem mora učitelj poučevati v petih oddelkih, da izpolni učno obveznost, če se poučuje predmet 3 ure
tedensko, pa mora učiti že 6 ali 7 oddelkov, da bi izpolnil učno
obveznost). Tudi opremljanje šol z drago opremo za praktični
pouk je za šolo z enim oddelkom prvega razreda, torej za
največ 32 učencev, neracionalno in predrago.
V letu 1992 bodo iz proračuna za opremljanje šol z računalniki, za opremo šolskih delavnic in za drugo potrebno učno
opremo angažirali sredstva v višini 170 mio SIT. To je daleč
premalo in pobuda poslanca Schwarzbartla, da se v proračunu za leto 1992 zagotovijo za opremljanje šolskih delavnic
večja sredstva, je utemeljena. Pri tem je treba opozoriti, da bi
prilagajanje poklicnega izobraževanja dualnemu sistemu
pomenilo tudi prenašanje večjega dela praktičnega pouka
v obratovalnice. To pa pomeni, da bo potrebno opremljanje
šolskih delavnic načrtovati tudi glede na dinamiko uvajanja
dualnega sistema. V tem sistemu se stroški opreme za praktični pouk ne financirajo iz proračunskih sredstev, ampak so
investicija obrtnikov v izobraževanje.

ODGOVOR
,
Ministrstva za notranje zadeve na pobudo Marka
Stadlerja, poslanca v Zboru občin, da se bivšim
oficirjem JLA vzame dovoljenje za nošenje
orožja
Na poslansko pobudo poslanca Marka Stadlerja, ki jo je podal
na 41. seji zbora občin dne 16. 07. 1992, dajemo naslednji
odgovor:
Pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve po
določbi 34. člena Zakona o orožju (Ur. list SRS 17/81 in Ur. list
RS, št. 44/90), pri opravljanju svojih nalog po uradni dolžnosti
na kraju samem brez poprejšnje odločbe pristojnega organa,
brez izjeme zasežejo orožje in strelivo državljanju Repubilke
Slovenije in tujcu, ki poseduje orožje brez listin za posest
oziroma nošenje orožja izdanih od pristojnega občinskega
upravnega organa za notranje zadeve Republike Slovenije,
oziroma si te osebe pred vnosom ali tranzitu orožja prek
ozemlja Republike Slovenije ne pridobijo ustreznih dovoljenj
izdanih s strani pristojnih slovenskih organov v smislu 36.,
37., 39., 40. in 42. člena Zakona o nadzoru državne meje (Ur.
list RS, letnik I. št. 1). Pooblaščene uradne osebe enako
ravnajo zoper osebe, ki sicer imajo veljavne listine za posest
in nošenje orožja, vendar so orožje uporabile na javnem kraju,
kjer lahko spravijo v nevarnost življenje ljudi ali so storile
z orožjem prekršek zoper javni red in mir oziroma kaznivo
dejanje. Zoper osebo, ki ji je bilo orožje zaseženo, pooblaščena uradna oseba organov za notranje zadeve poda predlog
za uvedbo postopka o prekršku in pri tem tudi predlaga, da se
v postopku o prekršku izreče varstveni ukrep odvzema orožja.
Seveda tako ravnajo pooblaščene uradne osebe organov za
notranje zadeve, le v primeru, koliko tak primer neposredno
zaznajo pri opravljanju svojih nalog, oziroma so o tem obveščeni s strani državljanov.
Občinski upravni organ za notranje zadeve, ki je po 7. členu
Zakona o orožju, stvarno pristojen za upravne in nadzorstvene ukrepe, ter izdajo odločb v upravnem postopku, ki so
v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti po tem zakonu,
ima podlago za odvzem orožja, streliva in listin za posest
oziroma nošenje orožja v 31. členu zakona. Po tej določbi se
orožni list, dovoljenje za posest orožja, orožje in strelivo
odvzamejo, če nastopi primer iz 2. ali 3. alinee 1. odstavka 19.
člena zakona, oziroma, če pristojni organ ugotovi okoliščine,
zaradi katerih bi po 1. odstavku 20. člena zakona odklonil
izdajo dovoljenja za nabavo orožja, dovoljenja za posest
orožja oziroma orožnega lista. Iz razloga 19. člena zakona se
orožje, strelivo in listine za orožje odvzamejo osebi, ki je
duševno zbolela oziroma je obsojena za tako kaznivo dejanje
ali kaznovana za tak prekršek zoper javni red in mir, oziroma
za hujše prekrške po tem zakonu, ki jo dela neprimerno, da bi
imela in nosila orožje ali je mogoče od nje pričakovati, da bo
orožje zlorabila. Iz razloga 20. člena zakona pa se odvzame
orožje, strelivo in listine za orožje osebi če se v postopku
ugotovi, da oseba nima upravičenih razlogov, da bi imela tako
orožje, oziroma strelivo, če tako narekujejo koristi javnega
reda in mira in če so zaradi okoliščin v katerih oseba živi
utemeljeni pomisleki zoper nadaljnjo posest orožja.
Po določbah Zakona o orožju se orožni list zamenja z dovoljenjem za posest v naslednjih primerih: na prošnjo imetnika
orožnega lista, da se mu orožni list zamenja z dovoljenjem za
posest orožja (17. člen zakona), imetniku orožnega lista, ki
mu je prenehalo članstvo v strelski oziroma lovski družini (30.
člen zakona) in v primeru, da je orožje neizpravno pa ga ni
mogoče popraviti (32. člen zakona).
Iz navedenega sledi, da samo dejstvo, da je bil nekdo, pripadnik JLA, še ne daje zakonske podlage za odvzem ali zaseg
orožja in listin oziroma za zamenjavo orožnega lista za dovoljenje za posest orožja, temveč mora za to nastopiti eden od
zgoraj opisanih primerov.

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije Je mnenje pripravilo Ministrstvo za šolstvo in šport.,
poročevalec
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MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi Marka Stadlerja, poslanca v Zboru občin, za spremembe
zakona o praznikih in dela prostih dnevih
v Republiki Sloveniji
O poslanski pobudi g. Marka Stadlerja, poslanca zbora občin
Skupščine Republike Slovenije, za spremembo zakona
o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji in sicer
v tej smeri, da se dan upora proti okupatorju prenese s 27.
aprila na 26. maj, ko je bil v Mariboru ubit g. Simčik, menimo
naslednje:
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
(Ur. I. RS, št. 26 (91-1) opredeljuje 27. april kot dan upora proti
okupatorju. O tem datumu je bilo v razpravi ob zakonskem
osnutku danih veliko različnih in nasprotujočih si mnenj.
Predlagatelj zakona je vsa mnenja in predloge proučil ter
v sodelovanju s ČZP Delo - STIK izvedel javnomnenjsko
raziskavo. Ob upoštevanju večinskega stališča je predlagatelj
v predlogu zakona ohranil 27. april, dan upora proti okupatorju kot praznik v spomin na protifašistični boj v Republiki
Sloveniji, kar je bilo na Skupščini Republike Slovenije tudi
sprejeto.
Praznika z državotvornim obeležjem, ki hkrati zaznamujeta
tudi trenutke na poti do samostojne in neodvisne države
Slovenije, pa sta 26. december - dan samostojnosti in 25.
junij - dan državnosti.
Glede na navedeno in ob upoštevanju razprave, ki je potekala
pred in ob sprejemu Zakona o praznikih in dela prostih dnevih
v Republiki Sloveniji, ki zdaj predstavlja večinsko opredelitev
državljanov Republike Slovenije, Vlada Republike meni, da
prenos dneva upora proti okupatorju s 27. aprila na 26. maj ne
bi bil primeren. 27. april namreč označuje upor proti okupatorju iz 2. svetovne vojne, 26. maj pa bi predstavljal spomin na
tragični dogodek ob osamosvajanju Republike Slovenije,
torej na proces nastajanja državnosti Republike Slovenije, leta pa je že zaznamovan z v uvodu navedenim praznikom.
Sicer pa ugotavljamo, da je bil Zakon o prazniki]! in dela
prostih dnevih v Republiki Sloveniji sprejet v letu, ko je še
potekal proces osamosvajanja in mednarodnega priznanja
države Slovenije in v tem kontekstu so bile tudi odločitve
o pomembnosti dogajanj, ki se jih zakonsko obeležuje kot
državni praznik. Pobude za spremembo ali dopolnitev zakona
se bodo zbirale, proučile in ustrezno upoštevale ob ponovnem precenjevanju družbene in državne pomembnosti preteklih dogajanj, ki so v veljavnem zakonu obeležene kot prazniki
Republike Slovenije.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za delo
MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi Janeza Sta'
rihe, poslanca v Zboru občin, za ureditev pre>
voza živine preko ozemlja Republike Slovenije
V zvezi s pobudo g. Janeza Starihe, poslanca zbora občin
Skupščine Republike Slovenije, sporočamo, da podpiramo
pobudo za vzpostavitev in gradnjo posebnih počivališč za
živali v tranzitu čez našo državo iz epizootioloških in ekoloških razlogov. Ob tem pa imamo nekaj pomislekov:
- odprto je vprašanje financiranja gradnje in vzdrževanja
takega počivališča;
- v dovoljenjih za tranzit naša uprava prepoveduje ustavljanje, prekladanje in razkladanje živali, da bi preprečili vnos
živalskih kužnih bolezni. Nadzor nad uresničevanjem tega
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določila je praktično nemogoč, ravno tako bo tudi nadzor nad
ustavljanjem na določenem kraju otežkočen;
- uvozniki živali voznikom ne dovolijo napajanja živali med
prevozom, vsaj v zadnji tretjini poti ne, zato naša uprava
v dovoljenju za tranzit predpisuje, da je treba živali pred
prihodom v našo državo napojiti in jim zamenjati steljo. Ob
doslednem upoštevanju tega določila na slovenski meji je
možnost za izcenjanje ekstrementov v okolje praktično
zmanjšana na minimum;
- niso nam poznana tovrstna počivališča v drugih državah,
temveč se le-te ščitijo na druge načine. Avstrijci na primer ne
dovolijo kamionskih prevozov živali v tranzitu, temveč jih
preusmerjajo na železnico.
Predpisi o preprečevanju mučenja živali med prevozom in
o načinu nakladanja, prekladanja, razkladanja in prevoza
v naši državi obstajajo in veljajo. Problem je le v nadzoru nad
prekrški in kaznovalni politiki, ki pa je izredno blaga.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za kmetijstsvo, gozdarstvo in prehrano.
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo Metoda
šonca, poslanca v Zboru občin, za pripravo
zakona o stavkah
Gospod Metod Šonc, poslanec zbora občin Skupščine Republike Slovenije, v poslanski pobudi, dani na 42. seji zbora dne
22. in 23. 7.1992 predlaga, da se nemudoma začne pripravljati
zakon o stavkah, kjer se bodo uzakonila pravila za stavko,
predvsem iz razloga, da stavkajoči pri uveljavljanjli svojih
zahtev ne bodo delali škode drugim.
V odgovoru na to pobudo Vlada Republike Slovenije pojasnjuje naslednje:
Zakon o stavki je kot enega od elementov delovne zakonodaje
nedvomno treba pripraviti in sprejeti kot predpis Republike
Slovenije. Vendar zakonsko urejanje te problematike v slovenskem zakonu v okviru delovnega programa za pripravo
zakonodajnih gradiv ni predvidena kot prednostna naloga
vlade. Argumenti so razvidni iz nadaljnjih ugotovitev.
Pravico do stavke določa Ustava Republike Slovenije v 77.
členu. Če to zahteva javna korist, se lahko pravica do stavke
ob upoštevanju vrste in narave dejavnosti, z zakonom omeji, f
V Republiki Sloveniji se na podlagi določbe 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije uporablja zvezni
zakon o stavki (Ur. I. SFRJ, št. 23/91). V njem je izrecno
določeno, da morajo stavkovni odbor in delavci, ki v stavki
sodelujejo, stavko organizirati in voditi na način, ki ne ogroža
varnosti in zdravja ljudi in premoženja ter omogoča nadaljevanje dela po končani stavki. Posebne pogoje za uresničevanje pravice do stavke pa zakon predvideva za dejavnosti oz.
dela posebnega družbenega pomena in v organizacijah
posebnega pomena za ljudsko obrambo. V teh dejavnostih
mora biti med stavko zagotovljeno:
- minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in
premoženja ali je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo
občanov ali delo drugih organizacij,
- izpolnjevanje mednarodnih obveznosti.
Način zagotavljanja teh pogojev naj bi bil predpisan z zakonom ali odlokom, ki določa dejavnost in dela posebnega
družbenega pomena, v kolektivnih pogodbah pa naj bi se
v skladu z zakonom opredelila dela in naloge, ki jih je med
stavko treba opravljati, ter način njihovega opravljanja.
Ugotovljeno je, da so nekatere podrobnejše ureditve o izpolporočevalec

njevanju navedenih pogojev le v stavkovnih pravilih posameznih sindikatov dejavnosti, izjema je le Zakon o zdravstveni
dejavnosti (Ur. I. RS, št. 9/92), ki v 52. členu določa, da morajo
zdravstveni delavci tudi med stavko zagotavljati bolnikom
nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo.
Glede na navedeno je v Vladi Republike Slovenije dogovorjeno, da posamezna resorna ministrstva pripravijo predloge
ureditve o pravici do stavke na posameznih področjih, kar bo
v skladu z navedenim treba vključiti v specialne zakone.
Tudi v slovenski zakon o stavki bi bilo nemogoče vključiti vse
posebnosti posameznih dejavnosti. Zato je efektivnejši pristop opredelitev o vključitvi posebnih pogojev za izvedbo
stavke, posebej je posameznih dejavnostih posebnega družbenega pomena, v specialno zakonodajo.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za delo.
ODGOVOR
generalnega sekretarja Skupščine Republike Slovenije na pobudo Tomaža štrumblja, poslanca
v Zboru občin, za povišanje dnevnice poslancem tega zbora
V zvezi s pobudo glede dnevnic, ki jo je, na nadaljevanju 44.
seje Zbora občin, dne 10. 9. 1992, dal poslanec tega zbora
Tomaž Štrumbelj, pojasnjujem:
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 130. seji, 31.
oktobra 1991, sprejel sklep o višini sredstev za nekatere
materialne izdatke, ki se iz republiškega proračuna zagotavljajo organom, prganizacijam in strokovnim službam, ki se
financirajo iz republiškega proračuna (Uradni list RS, št. 22/
91).
V tem sklepu je med drugim.določeno, da se za dnevnice za
službena potovanja zagotavljajo sredstva v naslednji višini:
za službeno potovanje, ki traja:
- 6 do 8 ur v višini 1,74%
~ 8 do 12 ur v višini 2,50%
- nad 12 ur v višini 5%
Povprečne mesečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece.
Konkretne zneske povračil, nadomestil in drugih pejemkov za
zaposlene v republiških državnih organih mesečno ugotavlja
Ministrstvo za pravosodje in upravo, pri čemer upošteva statistične podatke in cene, znane do 25. dne predhodnega meseca.
Ministrstvo za pravosodje in upravo je zadnjikrat objavilo te
zneske v Uradnem listu Republike Slovenije št. 28 z dne 10.
iunija 1992. Po tej objavi znašajo dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji:
- 6 do 8 ur 570 SIT
- 8 do 12 ur 819 SIT
- nad 12 ur 1.639 SIT
Iz navedenega je razvidno, da na določitev višine dnevnic in
drugih povračil in nadomestil nimamo neposrednega vpliva,
saj je sklep Vlade Republike Slovenije utemeljen v zakonu
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije
ter o republiških upravnih organih in v zakonu
0
delavcih v državnih organih (po izrecnih določbah tega
zakona se določbe o povračilih, nadomestilih in drugih preiemkih zaposlenih v republiških državnih organih, uporabljajo
'udi za poslance).
p

roblem torej ni v določanju višine dnevnic, ampak v uveljavljenem načinu obračunavanja in izplačevanja dnevnic.
Poročevalec

Poslanci takoj ob prihodu na seja dobijo obračunski list za
obračun potnih stroškov in dnevnice. V večini primerov ga
takoj izpolnijo in oddajo in v njem največkrat obračunajo celo
dnevnico (za službeno potovanje nad 12 ur). Ustrezna služba
na podlagi obračunskih listov takoj pripravi denar in ga vloži
v ovojnice z imeni poslancev. Poslanci običajno prevzamejo
ovojnice v prvem odmoru ali sicer med sejo. Tak sistem
seveda omogoča, da dobijo enake dnevnice tudi poslanci,
katerih zbor prej konča z delom, pa tudi tisti, ki odidejo pred
koncem seje zbora.
Če bi ocenili, da sedanji način ni najprimernejši, da ni v enaki
meri pravičen do vseh poslancev, bi bil potreben za njegovo
spremembo skupen dogovor, končni sklep pa bi morala sprejeti Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Možno je uvesti na primer tak sistem, da bi poslanci lahko
prejeli dnevnico šele po končani seji zbora, tistim poslancem,
ki bi odšli pred koncem seje zbora, pa bi se dnevnica obračunala glede na čas, ki so ga prebili na seji (upoštevajoč seveda
čas, ki je potreben za prihod na sejo in za vrnitev domov).
Obstajajo še druge možnosti, vsekakor pa način obračunavanja in izplačevanja dnevnic ne sme povzročati občutka, da je
kakorkoli nepravičen, niti ne sme povzročati tehničnih zapletov.
'
MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi Jožeta
Zakonjška, poslanca v Zboru občin, za začasno
ustavitev vsakega prometa z nepremičninami, ki
se uporabljajo kot športni objekti
O pobudi Jožeta Zakonjška, poslanca zbora občin Skupščine
Republike Slovenije, za začasno ustavitev vsakega prometa
z nepremičninami, ki se uporabljajo kot športni objekti,
menimo naslednje:
*
Problematika, ki jo odpira navedena pobuda, je izraz razmere,
v katerih živimo. To so razmere, ko pričakujemo sprejetje
lastninske zakonodaje. Treba je pojasniti, da se doslej na
Ministrstvu za šolstvo in šport niso srečali z vprašanjem
nezakonitega lastninjenja športnih objektov. Nedvomno pa bi
na podlagi takšne pobude lahko sklepali, da je problem tudi
pri drugih osnovnih sredstvih, ki se uporabljajotza šport.
Premoženje društev se pojavlja kot družbena lastnina, na
kateri imajo društva pravico do upravljanja, in kot lastnina
članov društva, s katero člani društva razpolagajo avtonomno.
Promet z nepremičninami v družbeni lastnini je urejen
v zakonu o prometu z nepremičninami. Obstoječa zakonodaja
daje tako zadostno pravno varnost pri prometu z nepremičninami in se zaradi tega s predlagano pobudo ne strinjamo.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripravilo Ministrstvo za šolstvo in šport v sodelovanju z Ministrstvom za zakonodajo.
ODGOVOR
Ministrstva za industrijo in gradbeništvo na
pobudo poslancev Francija Feltrina in Janeza
Zampe, poslancev v Zboru občin in Antona Horvata, poslanca v Zboru združenega dela, za spremembe in dopolnitve navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti premičnin, nepremičnin in
podjetij oziroma premoženja (Ur. I. RS. št. 23/92)
Na pobudo poslancev vam po proučitvi njihovega predloga in
našega Navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti premičnin, nepremičnin, podjetij oz. premoženja pošiljamo nasled59

nje stališče, ki smo ga uskladili z Ministrstvom za pravosodje
in upravo in Ministrstvom za varstvo okolja in urejanje prostora.
Predlog, da naj se 3. odstavek 5. člena navodila črta ni
sprejemljiv, če navodilo dopušča, da razlaščenec v postopku
denacionalizacije lahko ugovarja, da vrednost stvari ali premoženja z akti ali zapisniki sestavljenimi ob podržavljanju ni
bila pošteno ugotovljena in da zaradi tega akti niso primerni
za določitev prave vrednosti stvari ali premoženja ob denacionalizaciji, potem je določba, da to svojo trditev lahko dokazuje z drugimi verodostojnimi listinami, ki niso starejše od
enega leta pred ali po podržavljanju, pravno povsem vzdržna,
saj ni v nasprotju z določbami zakona o splošnem upravnem
postopku, ki se nanašajo na dokazovanje.
Dopolnjevati navodilo s 13a členom je nepotrebno iz naslednjih razlogov:
Vrednotenje stavbnih zemljišč v postopku denacionalizacije
je odvisno od vplivov, ki jih opredeljujejo:
- lastninska pravica,
- funkcionalnost, uporabnost in lokacija zemljišča,
- opremljenost s komunalnimi objekti in napravami in ne od
donosnosti kmetijskega zemljišča kot to nekateri zatrjujejo.
Podlaga za odločitev vrednosti stavbnega zemljišča je njegova cena.
Cena stavbnega zemljišča je sestavljena iz dveh delov. V delu
cene v višini 60% so zajeti vplivi, ki jih opredeljuje lastninska
pravica ali pravica uporabe, v drugem delu cene v višini 40%
pa so zajeti vplivi, ki jih opredeljujejo lokacijski vplivi (makro
in mikro lokacijske okoliščine, gostota pozidave itd.) in vplivi
izboljšav na zemljišču z vlaganji v komunalne objekte in
naprave individualne in kolektivne komunalne rabe in v drugo
gospodarsko infrastrukturo.
Na podlagi tega pristopa so bile izračunane primerjalne diferencirane cene za 1 rrr stavbnega zemljišča, ki s» gibljejo od
19.50 do 119,00 DEM in sicer:
- za najnižjo vrednost, f = 5,00 x 3,49 DEM in
- za najvišjo vrednost, f = 30,00 x 3,49 DEM
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ob upoštevanju faktorja donosnosti (f = 1,00), ki je bil kot
enota prevzet po odloku o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč uporabljenih za gradnjo
v postopku denacionalizacije (Ur. I. RS 16/92).
Na osnovi zgoraj navedenih diferencialnih cen je bila v navodilo vgrajena povprečna cena za m2 komunalno opremljenega
zemljišča, ki znaša (3,94 DEM x 1,00 x 17) 66,98 DEM za vso
Slovenijo, ki se preračuna po srednjem tečaju Banke Slovenije v tolarje.
V tej povprečni ceni so zajeti vsi lastniški, lokacijski in investicijski momenti, ki so vplivali na izboljšavo zemljišča. Po tej
ceni se torej izračuna vrednost stavbnih zemljišč, ki so bila
zazidana že ob podržavljanju ali kasneje.
Za nezazidana stavbna zemljišča, vendar pa komunalno
opremljena (alej
zadnji odstavek 11. člena navodila) znaša
cena za 1 mrle 40% povprečne cene, to je 66,98 x 0,40 je
26,79 DEM.
V tem zmanjševalnem faktorju je med drugim upoštevan tudi
izostanek tako imenovane družbene rente, ki se v primerih
komunalno neopremljenih zemljišč ne pojavlja kot nosilec
dela vrednosti zemljišča. Vendar pa cena za 1 m2 zajema vse
vplive, tako lastniške kot lokacijske, ki pa v komunalno in
stavbno opremljenih področjih niso izraziti.
Vrednost ostalih nezazidalnih stavbnih zemljišč se v smislu
15. člena navodil ugotavlja po kriterijih iz 3. odstavka 44.
člena zakona o denacionalizaciji; to je po odloku o načinu
določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč
uporabnih za gradnjo v postopku denacionalizacije.
Dopolnjevati navodilo s 23a členom ni potrebno, kajti 23. člen
je tak s kakršnim so se strinjali tudi predstavniki lastnikov
razlaščenega premoženja, kateri so se strinjali tudi z izračunom povprečne cene. Ob usklajevanju je bilo s strani predstavnikov lastnikov razlaščenega premoženja predlagano, da
naj bo faktor 55 in ne 45, vendar je bil na predlog izvedenca
sprejet faktor 45, kar je v skladu s cenitvenimi parametri in
vrednost objekta relativno valorizira na njegovo pravo vrednost.
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