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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o članstvu Republike Slovenije
v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji,
Mednarodnem združenju za razvoj in Mednarodni agenciji za zavarovanje
investicij
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o članstvu
Republike Slovenije v Mednarodni banki
za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, Mednarodnem združenju
za razvoj in Mednarodni agenciji za zavarovanje investicij na 4. seji, dne 24. 2.

1993, na podlagi 260. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije in v zvezi
z drugim odstavkom 1. člena začasnega
poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP

Državni zbor zahteva od Vlade Republike
Slovenije, da poda popolno poročilo
v zvezi z dolgovi podjetja Elan, vključno
s poročilom Službe družbenega knjigovodstva, Ministrstva za notranje zadeve
in Temeljnega javnega tožilstva Republike Slovenije.

SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poravnanju določenih davkov in
prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o poravnavanju določenih davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana na 4. seji, dne 25. 2.1993, na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 1.
člena začasnega poslovnika Državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEPE
I.
Državni zbor Republike Slovenije nalaga
Vladi Republike Slovenije, da v roku enega meseca predloži Državnemu zboru
izhodišča za sanacijski program sloven-

skih železnic. Do konca aprila 1993 pa
besedilo sanacijskega programa slovenskih železnic.
II.
Državni zbor Republike Slovenije nalaga
Vladi Republike Slovenije, da hkrati
s predlogom zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1993 za 5. sejo
Državnega zbora (marca 1993) predloži
Državnemu zboru poročilo s kolikor je
mogoče natančnimi podatki o tem, koliko podjetij, javnih podjetij in zavodov
s področja gospodarstva in infrastrukture ne plačuje davkov in prispevkov ne
glede na to, ali jih je vlada plačevanja
oprostila ali so se tako odločili samovolj-

no in si z neplačevanjem podaljšujejo
obstoj kljub siceršnji nelikvidnosti.
V tem poročilu naj Vlada Republike Slovenije poda tudi oceno, v kolikšni meri bi
se lahko zmanjšale davčne obremenitve
ob enakem deležu proračuna oziroma
»javne porabe« v bruto družbenem produktu, v kolikor bi vsaj pol neplačnikov
vendarle plačevalo davke in prispevke
v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
III.
Celotna železniška povezava med Lendavo in Ljubljano mora potekati na ozemlju
Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o jamstvu Republike Slovenije za
najete kredite za dokončanje gradnje slovenskega dela HE Golica
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o jamstvu Republike Slovenije za najete kredite za dokončanje gradnje slovenskega dela HE
Golica na 4. seji, dne 26. 2. 1993, na
podlagi 260. člena poslovnika Skupščine
Republike Slovenije in v zvezi z drugim
odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu

SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj zaradi kršitve meddržavne pogodbe v zadevi HE
Golica - Koralpe doseže spoštovanje
podpisane pogodbe na meddržavni
ravni.

s pogodbo določeni pretok nadomesti
s kakršnim koli povprečjem pretoka.
Izterja naj se škoda, ki je nastala zaradi
pretirano zmanjšanega pretoka, kar je
razvidno iz hidrogramov pretoka.

Hkrati se pod nobenim pogojem ne pristane na to, da se minimalni (trenutni),

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju na 4. seji, dne 26.
2.1993, na podlagi 260. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije in v zvezi
z drugim odstavkom 1. člena začasnega
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poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj v sodelo-

vanju z zainteresiranimi zbornicami, v času pomladanskega zasedanja Državnega
zbora, pripravi Analizo delovanja zborničnega sistema v Republiki Sloveniji
s predlogi zakonskih rešitev za ureditev
tega področja.

poročevalec

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga odloka o stopnjah prispevkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga odloka o stopnjah
Pnspevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za leto 1993 na 4. seji, dne 26. 2.
1993, na podlagi 260. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije in v zvezi

z drugim odstavkom 1. člena začasnega
poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove-

nije naj do polletja 1993 glede na dinamiko zbiranja sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje za leto 1993 ponovno
določi prispevno stopnjo glede na predvideno dinamiko.

o SKLEP
s državnega zbora ob obravnavi problematike rušenja črnih gradenj
Pravni zbor je ob obravnavi problematike rušenja črnih gradenj na 4. seji, dne
«6.
2.1993, na podlagi 260. člena poslovn
'ka Skupščine Republike Slovenije in
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP

1. Gradivo Vlade Republike Slovenije:
- Odgovor na pobudo Gradbenega odbora stanovanjsko počitniškega naselja
Mali Vrhek poslancem Državnega zbora
za uvedbo začasnega moratorija nad izvajanjem ukrepov odstranjevanja nedovoljenih posegov v prostor in

cijske službe Ljubljana o nedovoljenih
gradnjah na Malem Vrhku
se doddli v obravnavo Odboru za infrastrukturo in okolje.
2. Zbor bo to točko uvrstil na dnevni red
prve naslednje seje Državnega zbora po
prejemu poročila odbora.

- informacijo Mestne uprave za inšpek-

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi osnutka zakona o gospodarskih družbah
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi osnutka zakona o gospodarskih družbah na 4. seji, dne 26. 2. 1993,
ha podlagi 282. in 260. člena poslovnika
Skupščine
Republike Slovenije in v zvezi
z
drugim odstavkom 1. člena začasnega
Poslovnika Državnega zbora sprejel v na-

slednjem besedilu
SKLEP
1. Osnutek zakona o gospodarskih družbah se sprejme.

2. Predlog zakona pripravi Vlada Republike Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči in upošteva mnenje in stališča začasnega delovnega telesa ter stališča, pripombe in predloge iz razprave
poslancev na seji zbora.

dodatni sklep
državnega zbora ob obravnavi osnutka zakona o gospodarskih družbah
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi osnutka zakona o gospodarskih družbah na 4. seji, dne 26. 2. 1993,
°a podlagi 282. in 260. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije in v zvezi

z drugim odstavkom 1. člena začasnega
poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
DODATNI SKLEP

Vlada Republike Slovenije naj pripravi
zakonski predlog poslovnega javnega informacijskega sistema o dejanskem statusu gospodarskih subjektov.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi osnutka zakona o varstvu okolja
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi osnutka zakona o varstvu okoNa na 4. seji, dne 26. 2. 1993, na podlagi
282. in 260. člena poslovnika Skupščine
Republike Slovenije in v zvezi z drugim
odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu

SKLEP
1. Osnutek zakona o varstvu okolja se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Vlada Republike Slovenije v sodelovanju z Odborom
za infrastrukturo in okolje.

3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči in ustrezno upošteva pripombe, predloge in mnenje začasnega
delovnega telesa za okoljevarstvene zadeve, pisne pripombe in pripombe iz razprave poslancev na seji zbora ter prouči
mnenje Državnega sveta.

».
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SKLEP
državnega zbora ob obravnavi osnutka zakona o prisilni poravnavi in stečaju
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi osnutka zakona o prisilni poravnavi in stečaju na 4. seji, dne 26. 2.
1993, na podlagi 282. in 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
in v zvezi z drugim odstavkom 1. člena
začasnega poslovnika Državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
1. Osnutek zakona o prisilni poravnavi in
stečaju se sprejme.

3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči in upošteva mnenje in stališča začasnega delovnega telesa ter stališča, pripombe in predloge iz razprave
poslancev na seji zbora.

2. Predlog zakona pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi osnutka zakona o zaključnem računu o izvršitvi
proračuna za leto 1991
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi osnutka zakona o zaključnem
računu o izvršitvi proračuna za leto 1991
na 4. seji, dne 26. 2.1993, na podlagi 282.
in 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenijo in v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu

SKLEP
1. Osnutek zakona o zaključnem računu
o izvršitvi proračuna za leto 1991 se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Vlada Republike Slovenije.

3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči in upošteva mnenje in stališča začasnega delovnega telesa, odločbe Službe družbenega knjigovodstva ter
stališča, pripombe in predloge iz razprave poslancev na seji zbora.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi osnutka zakona o sodelovanju delavcev pri
upravljanju
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi osnutka zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju na 4. seji, dne
26. 2. 1993, na podlagi 282. in 260. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 1.
člena začasnega poslovnika Državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
1. Osnutek zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju se sprejme.

3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči in upošteva mnenje in stališča začasnega delovnega telesa ter stališča, pripombe in predloge iz razprave
poslancev na seji zbora.

2. Predlog zakona pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona o vzajemnih skladih,
investicijskih družbah in družbah za upravljanje z osnutkom zakona
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
o vzajemnih skladih, investicijskih družbah in družbah za upravljanje z osnutkom zakona na 4. seji, dne 26. 2. 1993, na
podlagi 277., 282. in 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
1. Predlog za izdajo zakona o vzajemnih
skladih, investicijskih družbah in družbah za upravljanje z osnutkom zakona se
sprejme.

3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči in upošteva mnenja in stališča začasnega delovnega telesa ter stališča, pripombe in predloge iz razprave
poslancev na seji zbora.

2. Predlog zakona pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona
o delovnih in socialnih sodiščih
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
o delovnih in socialnih sodiščih na 4. seji,
dne 26. 2. 1993, na podlagi 227. in 260.
člena poslovnika Skupščine Republike
Slovenije in v zvezi z drugim odstakvom
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP

t
1. Predlog za izdajo zakona o delovnih
in socialnih sodiščih se sprejme.

2. Osnutek zakona pripravi Vlada Republike Slovenije.

3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj prouči in upošteva mnenje in stališča začasnega delovnega telesa ter stališča, pripombe in predloge iz razprave
poslancev na seji zbora.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona o revidiranju z osnutkom
zakona
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
o revidiranju z osnutkom zakona na 4.
seji, dne 26. 2.1993, na podlagi 277., 282.
in 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu

SKLEP

3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči in upošteva mnenje in stališča začasnega delovnega telesa ter stališča, pripombe in predloge iz razprave
poslancev na seji zbora.

1. Predlog za izdajo zakona o revidiranju
z osnutkom zakona se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga komisije za pripravo poslovnika za
podaljšanje roka za predložitev osnutka poslovnika državnega zbora.
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga Komisije za pripravo
Poslovnika za podaljšanje roka za predložitev osnutka poslovnika Državnega
zbora na 4. seji, dne 23.2.1993, na podla-

SKLEP
Komisija za pripravo poslovnika Državnega zbora pripravi in predloži osnutek poslovnika Državnemu zboru do 9. marca
1993.

gi 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu

SKLEP
državnega zbora ob določitvi kandidatov, ki opravljajo funkcijo poslanca
Državni zbor Republike Slovenije je ob
določitvi kandidatov, ki opravljajo funkcijo poslanca na 4. seji, dne 23. 3. 1993, na
podlagi 260. člena poslovnika Skupščine
Republike Slovenije in v zvezi z drugim
odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP

b) namesto dr. Davorina Kračuna - Rudi
Moge
c) namesto Lojzeta Peterleta - Vida Ćadonič-Špelič
č) namesto dr. Rada Bohinca - mag.
Janez Kocijančič

V času, dokler izvoljeni poslanci, ki so
prevzeli funkcije v Vladi Republike Slovenije, v skladu s prvim odstavkom 14. člena zakona o poslancih ntf morejo opravljati funkcije poslanca, opravljajo to funkcijo v skladu z določbo drugega odstavka
14. člena navedenega zakona, od 23. februarja 1993:
a) namesto Janeza Drnovška - Marjan
Šetinc

d) namesto Janeza Janše - Ivo Hvalica.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga sklepa poslovniške narave v zvezi
z imuniteto sodnikov
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga sklepa poslovniške
narave v zvezi z imuniteto sodnikov na 4.
seji, dne 23. 2. 1993, na podlagi 260.
člena poslovnika Skupščine Republike
Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom
>• člena ter tretjim odstavkom 18. člena
začasnega poslovnika Državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP

O zahtevi upravičenca, da Državni zbor
dovoli, da se sodnik pripre ali zoper njega začne kazenski postopek (134. člen
ustave Republike Slovenije) odloča Državni zbor na podlagi predloga Sodnega
sveta.
•
Sodni svet mora oblikovati predlog v roku 7 dni po prejemu zahteve Državnega
zbora.

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve obravnava predlog
Sodnega sveta in ga posreduje Državnemu zboru s predlogom za uvrstitev na
dnevni red. Državni zbor odloči o zahtevi
na prvi naslednji seji po prejemu predloga komisije, pod pogojem, da so poslanci prejeli pisni predlog Sodnega sveta.
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SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za razrešitev namestnikov javnega tožilca
Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za razrešitev namestnikov javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani na 4. seji, dne 26.
2. 1993, na podlagi 260. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije in v zvezi
z drugim odstavkom 1. člena začasnega
poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu.

SKLEP
Državni zbor nalaga Ministrstvu za pravosodje, javnemu tožilcu Republike Slovenije in javnemu tožilcu Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani, da pripravijo poročilo v zvezi z navedbami v predlogih
Emila Bukovaca, Zdenka Čujnika in Borivoja Rozmana za razrešitev dolžnosti na-

mestnikov javnega tožilca Temeljnega
javnega tožilstva v Ljubljani, ki ga predložijo novoustanovljenemu Odboru za notranje zadeve in pravosodje. Celovito poročilo o tej problematiki naj odbor pripravi do 15. marca 1993 in ga predloži Državnemu zboru za sejo v mesecu marcu
1993.

SKLPE
državnega zbora ob soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti
direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 4. seji, dne 26. 2.1993,
na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega po-

slovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu.
SKLEP
Državni zbor nalaga Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Službi

družbenega knjigovodstva v Republiki
Sloveniji, da pripravi celovito poročilo,
v katerem bo zajeto poslovanje Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije tako o vsebinskem, organizacijskem, finančnem in drugih pogledih.

ODLOČBA
Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi 11. točke 18. člena zakona
o prometnem davku
Ustavno sodišče je, na predlog FK Astrum d. o. o. iz Levca,
v postopku za oceno ustanovnosti, na se|i dne 18. 2. 1993,
odločilo:
Razveljavi se 11. točka 18. člena zakona o prometnem
davku (Uradni list RS, št. 4/92).
Razveljavitev začne učinkovati dne 1/11-1993 s pravnim
učinkom po prvem In drugem odstavku 414. člena ustave iz
leta 1974.
Obrazložitev
Podjetje FK Astrum d. o. o. iz Levca je s predlogom začelo
postopek za oceno ustavnosti v izreku odločbe navedene
zakonske določbe. Po tej določbi se davek od prometa proizvodov razen motornih vozil, alkoholnih in brezalkoholnih
pijač ter proizvodov iz tarifnih številk 4, 5, 6 in 7 tarife davka
od prometa proizovdov ne plačuje od proizvodov, proizvodnih v podjetju ali zavodu za zaposlovanje invalidov, ki je bilo
ustanovljeno v skladu s posebnim zakonom, če so prodani
neposredno preko lastnih prodajnih mest ali če so ti proizvodi
označeni z enotnim zaščitnim znakom.
Predlagatelj navaja, da ustavnost izpodbijane določbe zakona
ni vprašljiva, kolikor je dohodek podjetja za zaposlovanje
invalidov iz naslova gornje davčne oprostitve sorazmeren
s povečanimi stroški, ki jih podjetje ima zaradi zaposlovanja
invalidnih oseb, - kolikor pa dohodek, dosežen z davčno
oprostitvijo na podlagi izpodbijane zakonske določbe
bistveno presega dodatne stroške, ki podjetju nastajajo
z zaposlitvijo invalidov, potem pridejo takna podjetja na trgu
v privilegiran položaj. Zato meni, da je napadena zakonska
določba v nasprotju z ustavno opredeljeno svobodno gospo6

darsko pobudo (prvi odstavek 74. člena ustave). Po njegovem
prepričanju prihaja tudi do prelivanja sredstev, namenjenih za
invalide oz. za državni proračun, v korist lastnikov podjetij,
kar pa je v nasprotju z ustavno določbo, da se gospodarska
dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo (drugi
odstavek 74. člena ustave). Izpodbijana davčna oprostitev po
navedbah predlagatelja omogoča podjetjem, ki so je deležna,
nižanje prodajne cene in s tem prednostno nastopanje na
trgu.
Po mnenju zakonodajno-pravne komisije Skupščine Republike Slovenije je v 18. členu zakona o prometnem davku
(Uradni list RS, št. 4/92) določen ozek krog izjem oprostitev
davka od prometa, proizvodov, med njimi v 11. točki tudi za
proizvode, proizvedene v podjetju za zaposlovanje invalidov,
ki je bilo ustanovljeno v skladu s posebnim zakonom. Glede
na to, da se omenjena določba zakona o prometnem davku
sklicuje na posebni zakon, po mnenju komisije ni dvoma, da
je pri tem treba upoštevati ustanovitvene kriterije zakona
o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Uradni list
SRS, št. 18/76) in ne le določbo 145. člena zakona o podjetjih
(Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90).
Ustavno sodišče je v izreku navedeno določbo zakona razveljavilo.
Ustavno sodišče ugotavlja, da za podjetja za zaposlovanje
invalidov, ustanovljena v skladu z določbami zakona o podjetjih in zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb
(Uradni list SRS, št. 18/76), veljajo tudi določbe 39. in 41. člena
zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, po
katerih so organizacije združenega dela, ki zaposlujejo invalidne osebe, deležne olajšav, ki se določijo s predpisi, s katerimi se urejajo davčne in druge materialne obveznosti zaveporočevalec

zancev. Na podlagi 41. člena tega zakona so posebne organizacije za usposabljanje in zaposlovanje invaldnih oseb dolžne
sredstva, ki jim ostanejo zaradi olajšav po 39. členu zakona, in
odstopljena sredstva po 40. členu zakona investirati za
namene, naštete v tem členu.
Podjetja za zaposlovanje invalidov so po ugotovitvi ustavnega
sodišča oproščena plačila prometnega davka (20%) od prometa vseh proizvodov, navedenih v določbi 11. točke 18.
člena zakona o prometnem davku, plačila prometnega davka
(5%) od prometa vseh storitev na podlagi določbe in točke 21.
(lena istega zakona, ki je predlagatelj ne izpodbija, in ne
plačujejo davka (40%) od dobička pravnih oseb na podlagi 6.
Člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list
RS, št. 48/90 in 32/91). Popolno davčno oprostitev je tem
Podjetjem nudil tudi do 1. 4. 1991 veljavni zakon o davkih na
izplačane osebne dohodke (Uradni list RS, št. 48/90 in 13/91).
Noben od navedenih zakonov podjetij za zaposlovanje invalidov ni zavezal k reinvestiranju v višini zneska oproščenih
prometnih davkov niti ni oprostitev plačila davka od dobička
pogojil z dokazovanjem produktivnih vlaganj dobička v lastno
ali neko drugo podjetje, tako kot to določata drugi odstavek
60. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92) in 243. člen zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 12/92). Po navedenih določbah so podjetja, zavodi in druge
organizacije za zaposlovanje invalidov dolžni sredstva, izločena na poseben račun (iz naslova oprostitve plačila prispevkov), kot odstopljena sredstva uporabljati za materialni razvoj
teh podjetij, kar je skladno tudi z določbo 41. člena zakona
o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb.
Ne glede na to pa izpodbijana oprostitev plačila prometnega
davka od prometa proizvodov po oceni ustavnega sodišča iz
razlogov, ki jih je navedel že predlagatelj, ni v skladu niti
z ustavno svobodo gospodarske pobude (prvi odstavek 74.
člena ustave v povezavi z načelom enakosti pred zakonom),
saj privilegiranje posameznih vrst gospodarskih subjektov
omejuje gospodarske možnosti in s tem svobodo gospodarske pobude drugih gospodarskih subjektov, niti s prepovedjo
izvajanja gospodarske dejavnosti v nasprotju z javno koristjo

(drugi odstavek 74. člena ustave). Tudi v primeru, če bi se
zneski oproščenih prometnih davkov reinvestirali v invalidska
podjetja, s tem ne bi bila v celoti odstranjena niti neenakopravnost gospodarskih subjektov v nastopanju na tržišču niti
prelivanje tako pridobljenih materialnih koristi takih podjetij,
ki lahko zaradi tako pridobljenega privilegiranega položaja na
tržišču daleč presegajo zneske oproščenih prometnih davkov,
v roke lastnikov takih podjetij.
Po oceni ustavnega sodišča so dopustne in skladne z načelom enakosti pred zakonom le take davčne olajšave, ki podjetjem za zaposlovanje invalidov izenačujejo njihov položaj na
tržišču z drugimi, ker bi bila drugače zaradi večjih stroškov za
zaposlovanje invalidov v podrejenem položaju, oziroma jim
priznavajo še neko dodatno stimulacijo, brez katere podjetniki za dodaten napor pri zaposlovanju invalidov, ki je v javnem interesu, ne bi bili zainteresirani -» ki pa ne sme biti tako
velika, da bi lahko podjetje zaradi nje zmoglo nižje cene od
konkurence. Oprostitve prometnega davka od prometa proizvodov po oceni ustavnega sodišča tem kriterijem vsekakor ne
ustrezajo.
Sodišče je navedene zakonske določbe razveljavilo z odložilnim rokom, da bi zakonodajalec lahko namesto razveljavljene
določbe pravočasno sprejel novo zakonsko določbo, s katero
bi poslovni subjekti lahko računali v pripravah na poslovno
leto 1994. Skladno s tem je na podlagi 7. člena ustavnega
zakona za izvedbo ustave ustavno sodišče odredilo uporabo
prvega in drugega odstavka 414. člena prejšnje ustave, torej
pravne učinke, ki pridejo v poštev pri razveljavitvah predpisov.
Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega
odstavka 161. člena ustave, 7. člena ustavnega zakona za
izvedbo ustave Republike Slovenije in 2. alinee tretjega
odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo v sestavi: predsednik
dr. Peter Jambrek in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž
Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro
Šturm.

v

poročevalec

7

Predlog zakona o RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED REPUBLIKO
SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SOCIALNI VARNOSTI
Z ZAKLJUČNIM PROTOKOLOM IN DOGOVORA O IZVAJANJU
KONVENCIJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO
O SOCIALNI VARNOSTI - EPA 112

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 19/2-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO
O SOCIALNI VARNOSTI Z ZAKLJUČNIM PROTOKOLOM IN
DOGOVORA O IZVAJANJU KONVENCIJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SOCIALNI VARNOSTI.
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

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 ter
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika
pri delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- Tanja JESENKO, samostojna svetovalka v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko
Avstrijo o socialni varnosti z zaključnim protokolom in dogovora o izvajanju
konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti
l.člen
Ratificirata se Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti z zaključnim protokolom in
Dogovor o izvajanju konvencije med Republiko Slovenijo in
Republiko Avstrijo o socialni varnosti, podpisana na Dunaju
dne 30. novembra 1992.
2. člen

1. »Slovenija«
Republika Slovenija,
»Avstrija«
Republika Avstrija;
2. »Državljan«
za Slovenijo
državljan Republike Slovenije
za Avstrijo
avstrijski državljan;

Konvencija z zaključnim protokolom in dogovor o njenem
izvajanju se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku
glasita:

3. »Pravni predpisi«
zakoni, odredbe in drugi predpisi, ki se nanašajo na področju
socialne varnosti, navedena v prvem odstavku 2. člena;

KONVENCIJA MED REPUBLIKO
SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO
O SOCIALNI VARNOSTI

4. »Pristojni organ«
za Slovenijo
ministri, ki se ukvarjajo z uporabo pravnih predpisov, navedenih v 1. točki prvega odstavka 2. člena,
za Avstrijo
zvezni ministri, ki se ukvarjajo z uporabo pravnih predpisov,
navedenih v 2. točki prvega odstavka 2. člena;
5. »Nosilec«
zavod ali organ, ki izvaja pravne predpise ali del le teh, kot so
navedeni v prvem odstavku 2. člena;

Republika Slovenija
in
Republika Avstrija
v želji, da bi uredili odnose med obema državama na
področju socialne varnosti,
sporazumno skleneta naslednjo konvencijo:
I. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
l.tlen
(1) V tej konvenciji pomenijo izrazi:
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6. »Pristojni nosilec«
nosilec, pri katerem je oseba zavarovana v času vložitve
zahteve za dajatev ali storitev, ali pri katerem ima oziroma bi
še imela pravico do dajatve ali storitve, če bi bivala na ozemlju
države podpisnice, v kateri je bila nazadnje zavarovana;
7. »Družinski član«
družinski član po pravnih predpisih tiste države podpisnice,
v kateri ima svoj sedež nosilec zavarovanja, v katerega breme
se zagotovijo dajatve ali opravijo storitve;
8. »Zavarovalna doba«
čas plačevanja prispevkov in z njim izenačen čas, kot velja po
poročevalec

pravnih predpisih obeh držav podpisnic;

I

9. »Dajatev«, »renta« ali »pokojnina«
dajatev, renta ali pokojnina vključno z vsemi deli iz javnih
sredstev, uskladitvami, dodatki in kapitaliziranimi zneski;
10. »Družinski dodatki«
za Slovenijo
otroški dodatek,
za Avstrijo
družinski dodatek;

dejavnost, veljajo - če v 7. in 8. členu ni določeno drugače
- pravni predpisi države podpisnice, na katere območju se
pridobitna dejavnost opravlja. Glede opravljanja nesamostojne pridobitne dejavnosti velja ta določba tudi, če je stalno
bivališče zaposlenega ali sedež delodajalca na ozemlju druge
države podpisnice.
7. člen

(2) Drugi izrazi iz te konvencije imajo pomen, kot jim ga
določajo pravni predpisi, ki veljajo za ta področja.
2. člen
(1) Ta konvencija se nanaša na
1 • avstrijske pravne predpise o
a) zdravstvenem zavarovanju,
t>) zavarovanju za primere nesreč pri delu,
c) pokojninskem zavarovanju, razen posebnega zavarovanja
za notariat,
d) denarni pomoči v primeru brezposelnosti,
e) družinskih dodatkih;
2. slovenske pravne predpise o
a) zdravstvenem zavarovanju,
b) pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
c) denarnih nadomestilih in denarni pomoči za brezposelnost,
d) otroških dodatkih in varstvu materinstva;
(2) Če v trejtem in četrtem odstavku ni določeno drugače, se
ta konvencija nanaša tudi na vse pravne predpise, ki združujejo,
spreminjajo ali dopolnjujejo pravne predpise, navedene
v
prvem odstavku.
(3) Ta konvencija se nanaša na pravne predpise o novem
sistemu ali novem področju socialne varnosti in tudi ne na
sisteme, ki veljajo za žrtve vojne in njenih posledic.
(4) Pravni predpisi, ki izhajajo iz meddržavnih pogodb s tretjimi državami ali se uporabljajo pri njihovem izvajanju, se ne
upoštevajo v odnosih med obema državama podpisnicama,
v
kolikor ne vključujejo uredb o bremenih zavarovanja.

(1) Če podjetje, ki ima sedež na ozemlju ene države podpisnice, pošlje svojega zaposlenega na delo na ozemlje druge
države podpisnice, veljajo zanj pravni predpisi prve države
podpisnice do konca 24. koledarskega meseca od prevzema
dolžnosti na ozemlju druge države, kot če bi bila ta oseba
dalje zaposlena na ozemlju prve države podpisnice.
(2) Če podjetje za letalski promet, ki ima sedež na ozemlju ene
države podpisnice, pošlje svojega zaposlenega na delo na
ozemlje druge države podpisnice, se zanj dalje uporabljajo
pravni predpisi prve države podpisnice, kot če bi bila ta oseba
naprej zaposlena na ozemlju prve države podpisnice.
(3) Glede posadke ladje in drugih oseb, ki na njej niso zaposlene le začasno, veljajo pravni predpisi države podpisnice,
pod katere zastavo ladja plove.
(4) Glede zaposlenih v javni upravi, ki so poslani iz ene države
podpisnice v drugo, veljajo pravni predpisi države podpisnice,
iz katere so bili poslani.
8. člen
(1) Za diplomate in člane diplomatskega osebja - razen
v primerih in četrtega odstavka - pri opravljanju službe za
državo pošiljateljico - ne uporabijo pravni predpisi, ki veljajo
v državi sprejema.
(2) a) Oprostitev iz prvega odstavka tega člena velja tudi za
člane administrativnega in tehničnega osebja misije ter za
strežno osebje misije, ki niso državljani države sprejema in
v njej tudi nimajo stalnega bivališča.
b) Ne glede na določbe iz točke a) se lahko člani administrativnega in tehničnega osebja misije, ki so državljani države
pošiljateljice in imajo stalno bivališče v državi sprejema,
v roku treh mesecev od začetka zaposlitve odločijo za uporabo pravnih predpisov države pošiljateljice.

3. člen
Ta konvencija velja
a) za osebe, za katere veljajo ali so veljali pravni predpisi ene
ali obeh držav podpisnic;
b) za druge osebe, če le te uveljavljajo pravice na osnovi
zavarovanja oseb, navedenih pod a).
4. člen
Pri uporabi pravnih predpisov ene države podpisnice se
državljani te državne podpisnice obravnavajo enako kot
državljani druge države podpisnice, v koliko ta konvencija ne
določa drugače.
5. člen
če ta konvencija ne določa drugače, pokojnine, rente in
druge dajatve - razen nadomestil v času brezposelnosti -, do
katerih je oseba upravičena po pravnih predpisih ene države
Podpisnice, ne smejo biti zmanjšane, spremenjene, zamrznjene, odvzete ali zasežene, ker upravičenec prebiva na
ozemlju druge države podpisnice.
H. DEL
DOLOČBE O UPORABI PRAVNIH PREDPISOV
6. člen
Glede obveznega zavarovanja osebe, ki opravlja pridobitno
Poročevalec

(3) Oprostitev iz prvega odstavka velja tudi za člane zasebnega hišnega osebja, ki so zaposleni le pri diplomatu ali pri
članu diplomatskega osebja, v kolikor člani tega osebja
a) niso državljani države sprejema in v njej nimajo stalnega
bivališča
in
b) zanje veljajo pravni predpisi države pošiljateljice ali tretje
države.
(4) Če diplomat ali član diplomatskega osebja zaposli osebe,
za katere ne velja oprostitev iz tretjega odstavka, se mora
ravnati po pravnih predpisih, ki veljajo za delodajalce v državi
sprejema.
(5) Odstavki 1 -4 veljajo ustrezno za člane konzularnih predstavništev in člane hišnega osebja, ki so zaposleni v le teh.
9. člen
(1) Pristojni organi obeh držav podpisnic se lahko na skupno
zahtevo zaposlenega in njegovega delodajalca sporazumno
dogovorijo, da ne bodo uporabili določb od 6. do 8. člena, pri
čemer morajo upoštevati vrsto in okoliščine zaposlitve.
(2) Če veljajo za zaposlenega iz prvega odstavka pravni predpisi ene države podpisnice, čeprav je zaposlen na ozemlju
druge države podpisnice, se uporabijo pravni predpisi, ki bi
veljali, če bi bila ta oseba zaposlena na ozemlju prve države
podpisnice.
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14. člen

III. DEL
POSEBNE DOLOČBE
1. poglavje
Bolezen in materinstvo
10. člen
Če je oseba pridobila zavarovalno dobo po pravnih predpisih
obeh držav podpisnic, se za pridobitev pravice do dajatve in
za določitev njegovega trajanja sešteje zavarovalna doba
v obeh državah, če se le ta ne nanaša na isto obdobje.
11. člen
(1) Za osebo, ki izpolnjuje pogoje za uveljavljanje pravice do
zdravstvenih storitev po pravnih predpisih ene države podpisnice oziroma bi jih izpolnjevala, če bi se nahajala na ozemlju
te države, velja:
a) če ima stalno bivališče na ozemlju druge države podpisnice, je v breme pristojnega nosilca upravičena do storitev
nosilca v kraju bivanja po pravnih predpisih, ki veljajo za tega
nosilca,
b) če se začasno nahaja na ozemlju druge države podpisnice,
je v breme pristojnega nosilca upravičena do storitev nosilca
v kraju svojega začasnega bivanja po pravnih predpisih, ki
veljajo za tega nosilca, če je zaradi stanja te osebe potrebno
takojšnje nuđenje takšnih storitev.
(2) V primerih iz prvega odstavka je nuđenje telesnih protez,
večjih pripomočkov in drugih zdravstvenih storitev velike
vrednosti vezano na soglasje pristojnega nosilca, razen če je
bilo zaradi odložitve storitve resno ogroženo življenje ali
zdravje te osebe.
(3) V primerih iz prvega odstavka, je nuđenje telesnih protez,
večjih pripomočkov in drugih zdravstvenih storitev velike
vrednosti vezano na soglasje pristojnega nosilca, razen če je
bilo zaradi obložitVe storitve resno ogroženo življenje ali
zdravje te osebe.
(3) V primerih iz prvega odstavka pristojni nosilec izplačuje
dajatve po zanj veljavnih pravnih predpisih.
(4) Prejšnji odstavki veljajo ustrezno za družinske člane oseb
iz prvega odstavka.
(5) Če je po pravnih predpisih ene države podpisnice višina
dajatev odvisna od števila družinskih članov, mora pristojni
nosilec upoštevati tudi tiste družinske člane, ki imajo stalno
bivališče na ozemlju druge države podpisnice.
(6) Če se po slovenskih pravnih predpisih višina dajatev v primeru materinstva izračuna na osnovi predhodne plače upravičenca, mora slovenski nosilec upoštevati izključno plačo, ki
jo je upravičena oseba pridobila v času zadnje zaposlitve
v Sloveniji, pri čemer velja upravičenčeva povprečna v Sloveniji pridobljena plača kot povprečna plača celotnega predpisanega obdobja.
12. člen
(1) Za prejemnike pokojnin iz pokojninskega zavarovanja
držav podpisnic se uporabijo pravni predpisi o zdravstvenem
zavarovanju upokojencev tiste države podpisnice, na katere
ozemlju ima prejemnik pokojnine stalno bivališče. Če upokojenec prejema pokojnino samo po pravnih predpisih druge
države podpisnice, velja ta pokojnina kot pokojnina prve
države podpisnice.
(2) Prvi odstavek velja ustrezno za upravičence do pokojnine,
vlagatelje pokojninskih zahtevkov.
13. člen
V primerih iz prvega odstavka 11. člena ter iz 2. stavka prvega
odstavka 12. člena storitve nudijo
v Sloveniji
območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
ki pride v poštev glede na kraj bivanja te osebe,
v Avstriji
bolniška blagajna, ki pride v poštev glede na kraj bivanja te
osebe.
10

(1) Pristojni nosilec povrne nosilcu v kraju bivanja stroške, ki
jih je le ta imel po 11. členu ter po 2. stavku prvega odstavka
12. člena, razen administrativnih stroškov.
(2) Da bi poenostavili upravni postopek, se lahko pristojni
organi, namesto za posamezne obračune, dogovorijo za povšalna plačila za vse primere ali za določene skupine primerov.
2. poglavje
Nesreče pri delu in poklicne bolezni
15. člen
(1) Oseba, ki ima zaradi nesreče pri delu ali zaradi poklicne
bolezni pravico do storitev po pravnih predpisih ene države
podpisnice, ima med bivanjem na ozemlju druge države podpisnice v breme pristojnega nosilca pravico do storitev
nosilca v kraju bivanja po pravnih predpisih, ki veljajo za tega
nosilca. Drugi odstavek 11. člena velja ustrezno.
(2) V primerih iz prvega odstavka nudi storitve
v Sloveniji
območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
ki pride v poštev glede na kraj bivanja zavarovanca,
v Avstriji
bolniška blagajna, ki pride v poštev glede na kraj bivanja
upravičenca, ali nosilec zavarovanja za primere nesreč pri
delu.
(3) Glede povračila stroškov po prvem odstavku ustrezno
velja 14. člen.
16. člen
Če oseba s stalnim bivališčem na ozemlju ene države podpisnice odpotuje na osnovi veljavne delovne pogodbe na delo
v drugo državo podpisnico in na neprekinjenem ali najkrajšem potovanju v kraj zaposlitve doživi nesrečo, nosilec zavarovanja te države podpisnice zagotovi ustrezne dajatve za to
nesrečo po pravnih predpisih o zavarovanju za primere
nesreč pri delu. To velja tudi za nesrečo, ki jo zaposleni doživi
pri povratku v državo svojega stalnega bivališča neposredno
po zaključku delovne pogodbe, na osnovi katere je bil odpotoval v drugo državo podpisnico.
17. člen
(1) Če je po pravnih predpisih ene države podpisnice pogoj
za zagotovitev dajatev in nuđenje storitev v primeru poklicne
bolezni, da je bila ta bolezen prvič zdravniško ugotovljena na
ozemlju te države podpisnice, velja ta pogoj kot izpolnjen, če
je bila bolezen prvič ugotovljena na ozemlju druge države
podpisnice.
(2) Če pravni predpisi ene države podpisnice predvidevajo,
da se dajatve in storitve v primeru poklicne bolezni zagotovi
oziroma nudi le, če je oseba s to poklicno boleznijo opravljala
poklicno dejavnost, ki lahko povzroči to bolezen, minimalni
čas, ki je določen kot pogoj za pridobitev pravice do dajatve/
storitve, pristojni nosilec te države podpisnice - če je
potrebno - upošteva kot čas opravljanja takšne dejavnosti
tudi čas, v katerem so veljali pravni predpisi druge države
podpisnice.
18. člen
(1) Če je treba v primeru poklicne bolezni upoštevati pravne
predpise obeh držav podpisnic, se dajatve odobri le po pravnih predpisih tiste države podpisnice, na katere ozemlju je
oseba nazadnje opravljala dejavnost, ki more povzročiti
takšno poklicno bolezen - v kolikor ta oseba izpolnjuje
pogoje po teh pravnih predpisih.
(2) Če je oseba, ki je zbolela za poklicno boleznijo, prejemala
ali prejema dajatve oziroma je koristila ali koristi storitve
poročevalec
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v breme nosilca ene države podpisnice in potem ko je tudi po
pravnih predpisih druge države podpisnice opravljala dejavnost, ki lahko povzroči poklicno bolezen, zaradi poslabšanja,
svojega stanja zaprosi za dajatve in storitve pri nosilcu druge
države podpisnice, nosilec iz prve države podpisnice nadalje
zagotavlja dajatve in storitve po pravhih predpisih, ki veljajo
zanj in ne upošteva poslabšanja, pristojni nosilec druge
države podpisnice pa zagotovi dajatev v višini zneska razlike
med dajatvijo, ki jo je dolžan zagotoviti po poslabšanju, in
dajatvijo, ki bi jo moral zagotoviti pred poslabšanjem stanja
po zanj veljavnih pravnih predpisih, če bi bolezen nastopila
po teh pravnih predpisih.
3. poglavje
Starost, invalidnost in smrt
(pokojnine)
19. člen
(1) Če je oseba dopolnila zavarovalno dobo po pravnih predpisih obeh držav podpisnic, se pri pridobitvi, ohranitvi in
ponovni pridobitvi pravice do dajatev le ta sešteje, v kolikor se
ne nanaša na isto obdobje. V koliki meri in na kakšen način se
upošteva to zavarovalno dobo, določajo pravni predpisi tiste
države podpisnice, v kateri je oseba dopolnila to zavarovalno
dobo.
(2) Če je po pravnih predpisih ene države podpisnice odobritev določenih dajatev odvisna od zavarovalne dobe v poklicu,
za katerega velja poseben sistem, ali pa v določenem poklicu
ali določeni dejavnosti, se pri odobritvi takšne dajatve zavarovalno dobo, ki jo je prosilec dopolnil po pravnih predpisih
druge države podpisnice, upošteva le, če je bila dopolnjena
v določenem sistemu ali - če tak sistem ne obstaja - v enakem poklicu ali v enaki dejavnosti.
20. člen
(1) Če oseba, ki je dopolnila zavarovalno dobo po pravnih
Predpisih obeh držav podpisnic, ali njeni družinski člani vložijo zahtevo za dajatve, se pravica do le teh ugotavlja na
naslednji način:
a) Nosilec vsake države podpisnice mora ugotoviti po zanj
veljavnih pravnih predpisih, ali s seštetjem zavarovalne dobe,
kot je določeno v 19. členu, ta oseba izpolnjuje pogoje za
zagotovitev dajatve po teh predpisih.
b) Če obstaja pravica do dajatve, mora vsak nosilec, ki pride
poštev, najprej izračunati teoretični znesek dajatve, ki bi ga
moral izplačevati, če bi moralo vso zavarovalno dobo, ki velja
po pravnih predpisih obeh držav podpisnic, upoštevati izključno po zanj veljavnih pravnih predpisih. Če je znesek dajatve neodvisen od dolžine zavarovalne dobe, velja kot teoretičen znesek.
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c) Na osnovi tega zneska mora nosilec določiti znesek, ki ga
je dolžan izplačevati, v sorazmerju med dolžino zavarovalne
dobe, ki jo mora upoštevati po zanj veljavnh pravnih predpisih
In celotne zavarovalne dobe, ki se jo upošteva po pravnih
predpisih obeh držav podpisnic.
d) Pri izvajanju določb iz točke b) in c) se zavarovalne dobe,
ki se pokrivajo, upošteva tako, kot če se ne bi pokrivale.
e) Če obstaja po pravnih predpisih ene države podpisnice
Pravica do dajatve tudi ne glede na 19. člen, mora nosilec te
države podpisnice zagotoviti ustrezno dajatev le na osnovi
zavarovalne dobe, ki jo mora upoštevati po zanj veljavnih
pravnih predpisih.
(2) Če zavarovalna doba za izračun dajatve, ki jo je treba
upoštevati po pravnih predpisih ene države podpisnice, ne
znaša skupno dvanajst mesecev, se po teh pravnih predpisih
dajatve ne zagotovi. To ne velja, če po teh pravnih predpisih
obstaja pravica do dajatev samo na osnovi te zavarovalne
dobe.
poročevalec

(3) Zavarovalno dobo po 1. stavku drugega odstavka mora
nosilec v drugi državi podpisnici pri pridobitvi, ohranitvi in
ponovni pridobitvi pravice do dajatve in njene višine upoštevati tako, kot če bi bila ta zavarovalna doba dopolnjena po
zanj veljavnih pravnih predpisih.
21. člen
Avstrijski nosilci morajo 19. in 20. člen uporabljati po naslednjih pravilih:
1. Pri ugotavljanju upravičenca do dajatve in njenega plačnika
se upošteva le avstrijska zavarovalna doba.
2. 19. in 20. člen ne veljata za rudarske odpravnine iz rudarskega pokojninskega zavarovanja.
3. Pri izvajanju 19. in 20. člena se v dnevih izražena slovenska
zavarovalna doba, preračuna v mesece; pri tem 30 dni ustreza
enemu mesecu, prostati dnevi pa veljajo kot en mesec.
4. Pri izvajanju točke a) prvega odstavka 20. člena velja kot
nevtralna doba tista doba, v kateri je imel zavarovanec pravico
do starostne ali invalidske pokojnine po slovenskih pravnih
predpisih.
5. Pri izvajanju točke b) prvega odstavka 20. člena se pri
odmeri osnove za pokojnino upošteva samo avstrijska zavarovalna doba.
6. Pri izvjanju točke b) prvega odstavka 20. člena se prispevki
za višje zavarovanje, rudarski dodatki, dodatki za pomoč in
postrežbo ter varstveni dodatki ne štejejo v osnovo.
7. Če pri izvajanju točke c) prvega odstavka 20. člena skupna
zavarovalna doba, ki se jo upošteva po pravnih predpisih
obeh držav podpisnic, presega najvišjo zavarovalno dobo, ki
je po avstrijskih pravnih predpisih določena za odmero
dodatka, se delni znesek izplačila izračuna po razmerju med
dolžino zavarovalne dobe,,ki se jo upošteva po avstrijskih
pravnih predpisih in omenjenim najvišjim možnim številom
mesecev zavarovanja.
8. Glede izračuna d.odatkov za pomoč in postrežbo veljata
točki b) in c) prvega odstavka 20. člena.
9. Znesek, izračunan po točki c) prvega odstavka 20. člena, se
lahko zviša za znesek prispevkov k višjemu zavarovanju,
rudarski dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo ter za
varstveni dodatek.
10. Posebna izplačila se določijo v višini avstrijskega delnega
zneska.
22. člen
Slovenski nosilci morajo 19. in 20. člen uporabljati po naslednjih pravilih:
1. Pri ugotavljanju upravičenca do dajatve in njenega plačnika
se upošteva le slovenska zavarovalna doba.
2. Če je po slovenskih pravnih predpisih določeno dejansko
stanje pogoj za pridobitev , ohranitev ali ponovno pridobitev
neke pravice do dajatve, ima enako stanje v Avstriji enak
učinek.
3. Pri izvajanju točke b) prvega odstavka 20. člena se pri
odmeri osnove za pokojnino upošteva samo slovenska zavarovalna doba.
4. Če pri izvajanju točke c) prvega odstavka 20. člena skupna
zavarovalna doba, ki se jo upošteva po pravnih predpisih
obeh držav podpisnic, presega najdaljšo možno zavarovalno
dobo, ki je po slovenskih pravnih predpisih določena za
odmero zneska dajatve, se delni znesek za izplačevanje izračuna v sorazmerju med zavarovalno dobo, ki se jo upošteva
po slovenskih pravnih predpisih in omenjenim najvišjim možnim številom mesecev zavarovanja.
5. Glede izračuna dodatkov za pomoč in postrežbo veljata
točki b) in c) prvega odstavka 20. člena.
4. poglavje
Brezposelnost
23. člen
(1) Zavarovalna doba, dosežena z obveznim zavarovanjem po
pravnih predpisih ene države podpisnice, se upošteva pri
zahtevi za nadomestilo za primer brezposelnosti po pravnih
predpisih druge države podpisnice, v kolikor je bil brezpo11

selni v državi podpisnici, v kateri uveljavlja zahtevek za takšno
nadomestilo, v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo
prošnje za takšno nadomestilo zaposlen in obvezno zavarovan za primer brezposelnosti najmanj 13 tednov in če pri tem
niso bili kršeni predpisi o zaposlovanju tujcev - delojemalcev
(2) Pogoj minimalne zaposlitvene dobe trinajstih tednov, kot
je zapisan v prvem odstavku, ne velja za brezposelne, ki so se
nameravali zaposliti za daljši čas, vendar je bila njihova zaposlitev brez njihove krivde končana prej kot v trinajstih tednih.

29. člen
Če so ob upoštevanju te konvencije po pravnih predpisih
obeh držav podpisnic izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice
do družinskega dodatka v ob§h državah, se ga prizna izključno po pravnih predpisih tiste države podpisnice, v kateri
otrok stalno živi.
30. člen
Otroci v smislu tega poglavja so osebe, za katere so predvideni družinski dodatki po pravnih predpisih, ki se uporabijo
v ta namen.

24. člen
Čas prejemanja dajatve se skrajša za čas, ko je brzeposelni
v drugi državi podpisnici v zadnjih dvanajstih mesecih pred
vložitvijo zahteve že prejemal dajatev za primer brezposelnosti.
5. poglavje
/Družinski dodatki
25. člen
(1) Oseba, ki je zaposlena kot delojemalec v eni državi podpisnici, ima po pravnih predpisih te države podpisnice pravico
do družinskih dodatkov tudi za otroke, ki stalno živijo v drugi
državi podpisnici.
(2) Glede pravice do družinskega dodatka se delojemalce
obravnava tako, kot če bi imeli stalno bivališče le v državi
podpisnici, v kateri so zaposlen^
(3) Za otroke, ki so dopolnili petnajsto leto starosti in ki stalno
živijo v Sloveniji, obstaja pravica do avstrijskega družinskega
dodatka le, če se šolajo.
26. člen
(1) Družinski dodatek, ki se po avstrijskih pravnih predpisih
prizna za otroke, ki stalno živijo v Sloveniji, znaša za vsakega
otroka mesečno 955,- avstrijskih šilingov. Ta znesek se zviša
ali zniža za enak odstotek, kot se bo družinski dodatek za
vsakega otroka zvišal ali znižal v Avstriji po 1. januarju 1992.
(2) Za otroke, ki so dopolnili deseto leto starosti in stalno
živijo v Sloveniji, se z začetkom koledarskega leta, v katerem
otrok dopolni deseto leto starosti, družinski dodatek zviša za
mesečno 120,- avstrijskih šilingov. Ta znesek se zviša ali
zniža za enak odstotek, kot se bo doplačilo k družinskemu
dodatku za vsakega otroka, ki je dopolnil deseto leto starosti,
zvišalo ali znižalo v Avstriji po 1. januarju 1992.
27. člen
(1) Če predvidevajo pravni predpisi ene države podpisnice pri
uveljavitvi pravice do družinskega dodatka določeno čakalno
dobo, se pri tem upošteva enakovrstna čakalna doba v drugi
državi podpisnici.
(2) Delojemalce, ki prejemajo dajatve po pravnih predpisih
o zdravstvenem zavarovanju ali zavarovanju za primer brezposelnosti države podpisnice, se glede pravice do družinskih
dodatkov obravnava tako, kot če bi bili zaposleni v državi
podpisnici, po katere pravnih predpisih prejemajo te dajatve.
28. člen
Če je neka oseba v enem koledarskem mesecu ob upoštevanju te konvencije ustvarila pogoje za pridobitev družinskega
dodatka vsakokrat za enega otroka po pravnih predpisih ene
in druge države podpisnice, bo za ta mesec prejela družinski
dodatek samo od tiste države podpisnice, po katere pravnih
predpisih bi jih morala prejeti v začetku istega meseca.
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IV.DEL
RAZNE DOLOČBE
31. člen
(1) Pristojni organi bodo z dogovorom določili upravne
ukrepe, ki so potrebni za izvajanje te konvencije.
(2) Pristojni organi obeh držav podpisnic se bodo med seboj
obveščali
a) o vseh ukrepih, ki jih bodo sprejeli za uporabo te konvencije;
b) o vseh spremembah svojih pravnih predpisov, ki zadevajo
uporabo te konvencije;
(3) Pri uporabi te konvencije morajo organi in nosilci v obeh
državah podpisnicah eden drugemu pomagati in postopati
kot pri uporabi svojih pravnih predpisov. Ta uradna pomoč je
brezplačna.
(4) Nosilci in organi obeh držav podpisnic lahko zaradi uporabe te konvencije stopijo v neposredni stik med seboj in
z udeleženimi osebami ali njihovimi pooblaščenci.
(5) Nosilci in organi v eni državi podpisnici ne smejo zavrniti
pri njih vloženih zahtev ali drugih dopisov, ker so le ti napisani
v uradnem jeziku druge države podpisnice.
(6) Zdravniške preglede, ki se opravijo pri izvajanju pravnih
predpisov ene države podpisnice in zadevajo osebe, ki se
nahajajo na ozemlju druge države podpisnice, bo na prošnjo
pristojnega organa in v njegovo breme opravil nosilec v kraju
bivanja osebe. Stroški se ne povrnejo, če se opravijo zdravniški pregledi v interesu nosilcev obeh držav podpisnic.
(7) Glede sodne pravne pomoči veljajo določbe, ki se uporabljajo pri izvajanju pravne pomoči v civilno pravnih zadevah.
32. člen
Za lažje izvajanje te konvencije in zlasti za vzpostavljanje
enostavne in hitre zveze med nosilci, ki pridejo v poštev na
obeh straneh, morajo pristojni organi ustanoviti organe za
zvezo.
33. člen
(1) Vsaka oprostitev ali znižanje davkov pa pravnih predpisih
ene države podpisnice, kolekov, sodnih ali vpisnih taks za
spise ali listine, ki se predložijo pri uporabi teh pravnih predpisov, se prenese na ustrezne spise in listine, ki se predložijo
pri uporabi te konvencije ali pravnih predpisov druge države
podpisnice.
(2) Overitve listin, dokumentov in dopisov vseh vrst, ki se
predložijo pri uporabi te konvencije, ni potrebna.
34. člen
(1) Zahteve, izjave ali pravna sredstva, ki se pri uporabi te
konvencije ali pravnih predpisov ene države podpisnice vloporočevalec

iijo pri organu, nosilcu ali drugi pristojni ustanovi ene države
Podpisnice, se obravnavajo kot zahtevki, izjave ali pravna
sredstva, vložena pri.organu, nosilcu ali drugi pristojni ustanovi druge države podpisnice.
(2) Zahteva za dajatev, ki je vložena po pravnih predpisih ene
države podpisnice, velja kot zahtevek za ustrezno dajatev po
pravnih predpisih druge države podpisnice, ki pride v poštev
ob upoštevanju te konvencije; to ne velja, če prosilec izrecno
zahteva, da se ugotavljanje pravice do dajatve, pridobljene po
pravnih predpisih ene države podpisnice, zaradi starosti preloži.
(3) Zahtevki, izjave ali pravna sredstva, ki morajo biti pri
uporabi pravnih predpisov ene države podpisnice v določenem - roku vložena pri organu, nosilcu ali drugi pristojni
ustanovi te države podpisnice, lahko prosilec vloži v enakem
roku pri ustreznem organu druge države podpisnice.
(4) V primerih iz prvega do tretjega odstavka organ, pri katerem so bile te prošnje, pravna sredstva ali izjave vložene, le te
nemudoma dostavi ustreznemu pristojnemu organu v drugi
državi podpisnici neposredno ali s posredovanjem organov za
zvezo držav podpisnic.

ki so plačljivi za isto obdobje in sicer do višine izplačanih
dajatev socialne pomoči, kot če bi šlo za dajatev nosilca
socialne pomoči druge države podpisnice.
38. člen
(1) Če je oseba, ki je po pravnih predpisih ene države podpisnice upravičena do odškodnine za škodo, nastalo na območju
druge države podpisnice in ima po predpisih te države pravico do odškodninske zahteve proti tretji stranki, preide
odškodninska zahteva na nosilca prve države podpisnice po
pravnih predpisih, ki veljajo zanj.
(2) Če odškodninske zahteve za enakovrstne dajatve iz istega
odškodinskega primera pripadajo tako nosilcu ene kot druge
države podpisnice, lahko tretja stranka s plačilom z oprostilnim učinkom enemu ali drugemu nosilcu zadovolji zahteve, ki
so po prvem odstavku prešle na oba nosilca. V notranjem
razmerju sta nosilca obvezna izvesti poravnavo v sorazmernih
deležih do dajatev, ki jih morata izplačati.
39. člen

35. člen

(1) Spore med državama podpisnicama o interpretaciji ali
uporabi te konvencije naj - če je mogoče - rešujejo pristojni
organi obeh držav podpisnic.

(1) Organi, ki so po tej konvenciji pristojni za izplačevanje
dajatev, morajo ta izplačila izvrševati z oprostilnim učinkom
v valuti, ki je za njihovo državo merodajna.

(2) Če nekega spora ni mogoče rešiti na ta način, se na
zahtevo ene države podpisnice zadevo preda arbitražnemu
sodišču, ki mora biti sestavljeno na naslednji način:

(2) Izplačila, ki so predvidena v tej konvenciji, morajo biti
izvršena v valuti države podpisnice, v kateri ima sedež nosilec,
ki je odobril dajatev ali opravil storitev.

a) Vsaka država podpisnica v roku enega meseca po prejemu
zahteve za odločitev arbitražnega sodišča imenuje enega
arbitražnega sodnika. Oba na tak način Imenovana sodnika
v roku dveh mesecev zatem, ko je država podpisnica, ki je kot
zadnja imenovala svojega arbitražnega sodnika in to notificirala, kot tretjega arbitražnega sodnika imenujeta državljana
-tje države.

(3) Nakazila na osnovi te konvencije se izvajajo v skladu
z dogovori, ki veljajo na tem področju v obeh državah podpisnicah v času nakazila.
36. člen
(1) Izvršljivi sklepi sodišč ter izvšrljive odločbe in dokazila
nosilcev ali organov ene države podpisnice o zaostankih pri
Plačevanju prispevkov in drugih zahtev s področja socialnega
zavarovanja ter zahteve za vračilo neupravičeno prejetih družinskih dodatkov se priznajo v drugi državi podpisnici.
(2) Priznanje se sme odbiti le, če je v nasprotju z javnim redom
tiste države podpisnice, v kateri bi sklep ali listina morala biti
Priznana.
|3) Priznani izvršljivi sklepi in listine iz prvega odstavka se
izvršijo v drugi državi podpisnici. Postopek izvršbe se ravna
Po pravnih predpisih, ki v državi podpisnici, na katere
območju bo postopek izvršen, veljajo glede izvršbe ustreznih
sklepov in listin, izdanih na območju te države podpisnice. Na
izvodu sklepa ali listine mora biti potrdilo njene izvršljivosti
(klavzula o izvršljivosti).

b) Če ena država podpisnica ni v določenem roku imenovala
arbitražnega sodnika, lahko druga država podpisnica zaprosi
predsednika Evropskega sodišča za človeške pravice, da ga
imenuje on. Enako se na zahtevo ene države podpisnice
postopi, če se oba arbitražna sodnika ne moreta sporazumeti
o izbiri tretjega arbitražnega sodnika.
c) Če je predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice
državljan ene od obeh držav podpisnic, prevzame funkcije iz
tega člena podpredsednik sodišča ali po položaju najvišji
sodnik sodišča, za katerega ta okoliščina ne velja.
(3) Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Njegove odločitve so obvezujoče za obe državi podpisnici. Vsaka država
podpisnica krije stroške arbitražnega sodnika, ki ga je imenovala. Ostale stroške krijeta obe državi podpisnici v enakih
delih. Arbitražno sodišče samo ureja postopek.
V. DEL
PREHODNE IN ZAKLJUČNE DOLOČBE
40. člen

37. člena
(1) Če je nosilec ene države podpisnice izplačal akontacijo,
se lahko zadrži izplačilo zaostalega zneska ustrezne dajatve
za isto obdobje, do katerega obstaja pravica po pravnih predpisih druge države podpisnice. Če je nosilec ene države
Podpisnice izplačal višjo dajatev, kot pripada upravičencu, za
obdobje, za katero mora nosilec druge države podpisnice
naknadno izplačati ustrezno dajatev, se razlika med pripadajočo dajatvijo in višino izplačanega zneska obravnava kot
akontacija v smislu prvega stavka tega odstavka.
(2) Če je nosilec socialne pomoči ene države podpisnice
Priznal socialno pomoč za obdobje, za katero po pravnih
Predpisih druge države podpisnice naknadno nastane pravica
do
dajatve, pristojni nosilec te države podpisnice na prošnjo
ln
za račun nosilca socialne podpore zadržal zaostale zneske,
poročevalec

(1) Ta konvencija se ne uporablja za uveljavljanje pravic do
dajatev za čas, preden je začela veljati.
(2) Pri ugotavljanju pravic do storitev oziroma dajatev po tej
konvenciji se upošteva tudi zavarovalna doba, ki je bila pridobljena po pravnih predpisih ene od držav podpisnic, preden je ta konvencija začela veljati.
(3) Ne glede na prvi odstavek velja ta konvencija tudi za
primere zavarovanja, ki so nastopili, preden je konvencija
začela veljati, v kolikor upravičenci niso že prejeli kapitalskih
izplačil za predhodno ugotovljene pravice.
(4) Dajatve, ki so plačljive šele po tej konvenciji, se ugotavljajo na osnovi vloge upravičenca od začetka veljavnosti te
konvencije. Če je zahteva vložena v roku dveh let - od
začetka veljavnosti te konvencije, se izplačevanje dajatev
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odobri od začetka veljavnosti te konvencije dalje, sicer pa od
dneva, ki je določen po pravnih predpisih vsake od države
podpisnic.
(5) Ne glede na tretji odstavek se dajatve, ki so bile ugotovljene pred začetkom veljavnosti te konvencije, ne ugotavljajo
znova.
(6) Če pravni predpisi držav podpisnic predvidevajo prekluzijo ali zastaranje zahtev do pravic, se takšni predpisi ne
uporabijo za upravičence do zahtev iz tretjega odstavka, če
tak upravičenec v roku zahtevo iz četrtega odstavka. Če je
zahteva vložena po preteku tega roka, obstaja pravica do
dajatev - v kolikor ni nastopila prekluzija ali zastaranje - od
trenutka vložitve zahteve, razen če je mogoče uporabiti ugodnejše pravne predpise ene od držav podpisnic.
41. člen
(1) Nosilci v Sloveniji prevzamejo vse pričakovane pravice in
pravice slovenskih državljanov, ki so imeli 1. januarja 1956 kot
jugoslovanski državljani stalno bivališče na ozemlju nekdanje
Jugoslavije, v kolikor so te pričakovane pravice in pravice
nastale na osnovi zavarovalne dobe, pridobljene v avstrijskem
socialnem zavarovanju (pokojninskem zavarovanju oziroma
zavarovanju za primere nesreč pri delu - dobe plačevanja
prispevkov in z njimi izenačene dobe) pred 1. januarjem 1956.
(2) Nosilci v Avstriji prevzamejo vse pričakovane pravice in
pravice avstrijskih državljanov in oseb, ki imajo po avstrijskem
pravu o socialnem zavarovanju status »Volksdeutscherjev«,
če so imele te osebe 1. januarja 1956 stalno bivališče v Avstriji
in v kolikor so te pričakovane pravice in pravice nastale na
osnovi zavarovalne dobe, pridobljene v nekdanjem jugoslovanskem socialnem zavarovanju (pokojninskem oziroma
invalidskem zavarovanju - dobe plačevanja prispevkov in
posebne dobe) pred 1. januarjem 1956.

(1) Ta konvencija mora biti ratificirana. Listine o ratifikaciji
morata obe strani izmenjati čim prej v Ljubljani.
(2) Ta konvencija začne veljati prvega dne tretjega meseca po
preteku tistega meseca, v katerem sta strani izmenjali listine
o ratifikaciji.
(3) Ta konvencija se sklene za nedoločen čas. Vsaka država
podpisnica jo lahko odpove v odpovednem roku treh mesecev
ob koncu koledarskega leta v pisni obliki in po diplomatski
poti.
(4) V primeru odpovedi te konvencije njene določbe veljajo
dalje za pridobljene pravice in sicer ne glede na omejujoče
določbe, ki jih predvidevajo sistemi na tem področju za primer bivanja zavarovanca v inozemstvu.
V POTRDILO TEGA sta pooblaščenca podpisala to konvencijo
in jo žigosala.
Na Dunaju, dne 30. novembra 1992, v dveh izvirnikih v slovenskem in v nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili istovetni.
Za Republiko Avstrijo:
Josef Hesoun I. r.

ZAKLJUČNI PROTOKOL H KONVENCIJI
O SOCIALNI VARNOSTI
MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN REPUBLIKO AVSTRIJO
Pri podpisu Konvencije o socialni varnosti, sklenjene danes
med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, pooblaščenca
obeh držav podpisnic izjavljata, da se strinjata glede naslednjih določil:
I. K 4. členu konvencije:
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2. Konvencija ne posega v določbe o zavarovalnem bremenu
v meddržavnih pogodbah držav podpisnic s tretjimi državami.
3. Konvencija ne posega v pravne predpise obeh držav podpisnic glede zavarovanja oseb, ki so zaposlene na uradnih
predstavništvih ene od obeh držav podpisnic, v tretjih državah
ali pri članicah takšnih predstavništev.
4. To določilo velja za avstrijske pravne predpise o upoštevanju zavarovalne dobe v vojni službi ali enakovredne dobe le za
državljane Republike Slovenije, ki so bili neposredno pred 13.
marcem 1938 avstrijski državljani.
II. K 5. členu konvencije:
To določilo se ne nanaša na
a) varstvene dodatke po slovenskih pravnih predpisih,
b) varstvene dodatke po avstrijskih pravnih predpisih.
III. K četnemu odstavku 7. člena konvencije:
To določilo velja ustrezno za zaposlene v avstrijskih turističnih predstavništvih v inozemstvu.
IV. K 11. členu konvencije:
Ta določila veljajo v Avstriji - če gre za začasno bivanje - za
zdravljenje pri zdravnikih, zobozdravnikih in zobnih tehnikih
zasebne prakse le za naslednje osebe:
a) osebe, ki pri opravljanju svoje dejavnosti živijo v Avstriji in
njihove družinske člane;

42. člen

Za Republiko Slovenijo:
Jožica Puhar I. r.

1. Konvencija ne posega v pravne predpise obeh držav podpisnic glede sodelovanja zavarovancev in delodajalcev
z organi nosilcev in zvez ter s pravosodnimi organi na
področju socialne varnosti.

b) osebe na obisku pri svoji družini, ki živi v Avstriji;
c) osebe, ki bivajo v Avstriji iz drugih razlogov, če imajo
odobrenje za ambulantno zdravljenje na račun nosilca zdravstvenega zavarovanja, pristojnega v kraju njihovega stalnega
bivališča.
K 14. členu konvencije:
V primerih po 2. odstavku prvega odstavka 12. člena se
nadomestila stroškov upravičencev iz avstrijskega pokojninskega zavarovanja plačajo iz prispevkov za zdravstveno zavarovanje upokojencev, ki se zbirajo pri javni zvezi nosilcev
avstrijskega socialnega zavarovanja.
VI. K drugemu odstavku 23. člena konvencije:
Če zahtevo za nadomestilo v primeru brezposelnosti v Avstriji
vloži avstrijski državljan, izpolnitev pogoja minimalne zaposlitvene dobe ni potrebno.
VII. K členom konvencije od 25. do 30.:
1. Glede družinskih dodatkov se uporabi 4. člen samo
v odnosu do členov od 25. do 30.
2. Pravica do družinskega dodatka obstaja le, če zaposlitev ni
v nasprotju z obstoječimi predpisi o zaposlovanju tujih delojemalcev.
3. Pravica do družinskega dodatka po avstrijskih pravnih
predpisih obstaja le, če je zaposlitev v Avstriji trajala najmanj
en koledarski mesec; glede tega časa čakanja se ne uporabi
prvi odstavek 27. člena.
4. Pravica do zvišanega družinskega dodatka za močno prizadete otroke po avstrijskih pravnih predpisih obstaja samo za
tiste otroke, ki stalno živijo v Avstriji.
poročevalec

VIII. K 41. členu konvencije:
1. Pogoji iz pravnih predpisov o državljanstvu, kot jih zahteva
prvi odstavek o prevzemu bremen zavarovanj, so morali biti
izpolnjeni na dan 1. januar 1956.
2. Glede upoštevanja pričakovanih pravic in pravic do dajatev
iz avstrijskega zavarovanja oziroma zavarovanja za primere
nesreč pri delu, se uporabijo pravni predpisi avstrijskega
Zveznega zakona z dne 22. novembra - 1961 o zahtevah za
dajatve in pričakovanih pravicah iz pokojninskega (rentnega)
zavarovanja ter zavarovanja za primere nesreč pri delu na
osnovi zaposlitve v inozemstvu.
3. Če se prevzamejo pravice do dajatev, velja, da so izpolnjeni
splošni pogoji za ustrezne dajatve iz slovenskega oziroma
avstrijskega pokojninskega zavarovanja (zavarovanja za primere nesreč pri delu). Pri tem se pri odmeri dajatev upoštevajo zavarovalne dobe, ki so osnova za prevzete pravice do
dajatev. Če te zavarovalne dobe ne dosežejo čakalne dobe, ki
je potrebna za ustrezno pokojnino, postane osnova za
odmero dajatve doba v dolžini te čakalne dobe.
Ta zaključni protokol je sestavni del konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti.
Začne veljati istega dne kot konvencija in velja tako dolgo kot
konvencija.
V POTRDILO TEGA sta pooblaščena podpisala in žigosala ta
Zaključni protokol.
Na Dunaju, dne 30. novembra 1992, v dveh izvirnikih v slovenskem in v nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili istovetni.
Za Republiko Slovenijo:
Jožica Puhar I. r.

Za republiko Avstrijo:
Josef Hesoun I. r.

OPOMBA: Sledi tekst konvencije v nemškem jeziku
DOGOVOR
O IZVAJANJU KONVENCIJE MED REPUBLIKO
SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO
O SOCIALNI VARNOSTI
Na osnovi prvega odstavka 31. člena konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti, sklenjene dne 30. novembra 1992, v nadaljnem besedilu imenovana konvencija - so se pristojni organi o izvajanju konvencije dogovorili naslednje:
I. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Določbe o pojmih
V tem dogovoru se izrazi, določeni v 1. členu konvencije
uporabljajo v istem pomenu, kot je podano v navedenem
členu.
2. člen
Organi za zvezo
Organi za zvezo po 32. členu konvencije so v Sloveniji
za zdravstveno zavarovanje:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
za denarno nadomestilo v primeru brezposlenosti:
Republiški zavod za zaposlovanje,
za otroški dodatek in varstvo materinstva:
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo;
v Avstriji
za zdravstveno, nezgodno in pokojninsko zavarovanje:
Hauptverband der dsterreichischen SozialversicherungstrSger, (Glavna zveza avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja)
poročevalec

za denarno pomoč v primeru brezposlenosti: Landesarbeitsamt Kšrnter, (Deželni urad za delo Koroške)
za družinske dodatke:
Bundesministerium fur Umvvelt, Jugend und Familie. (Zvezno
ministrstvo za okolje, mladino in družino)
3. člen
Naloge organov za zvezo
(1) Naloge organov za zvezo so določene v tem dogovoru. Pri
izvajanju konvencije lahko stopijo v neposreden stik med
seboj, z udeleženimi osebami ali njihovimi pooblaščenci. Pri
izvajanju konvencije si morajo organi za zvezo med seboj
pomagati.
(2) Organi za zvezo morajo določiti obrazce, potrebne za
izvajanje tega dogovora.
II. DEL
UPORABA DOLOČB O UPORABI PRAVNIH PREDPISOV
4. člen
NAPOTITEV, IZBIRA PRAVNIH PREDPISOV DRŽAVE POŠI(1) V primerih po 7. členu konvencije ali v primerih izbire po 8.
členu konvencije mora nosilec države podpisnice, katere
pravni predpisi se uporabijo, na zahtevo izdati potrdilo, da
veljajo za delojemalca glede takšne zaposlitve njeni pravni
predpisi.
(2) Potrdila v smislu prvega odstavka izda
pri uporabi slovenskih pravnih predpisov
pristojna območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije;
pri uporabi avstrijskih pravnih predpisov
pristojni nosilec zdravstvenega zavarovanja.
III. DEL
UPORABA POSEBNIH DOLOČB
1. Poglavje
Bolezen in materinstvo
28. S. člen
Seštevanje zavarovalnih dob
1) Da lahko nosilec ene države pbdpisnice uporabi 10. člen
konvencije, mu mora prosilec predložiti potrdilo o zavarovalni
dobi, ki se upošteva po pravnih predpisih druge države podpisnice. Potrdilo izda na zahtevo osebe - prosilca
V Sloveniji
pristojna območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije;
v Avstriji
nosilec zdravstvenega zavarovanja.
2) Če oseba - prosilec potrdila ne predloži, lahko pristojni
nosilec zaprosti nosilca druge države dopisnice, ki je označen
v prvem odstavku, za izdajo in dostavo potrdila.
6. člen
Nuđenje zdravstvenih storitev
1) Za uporabo 11. člena konvencije mora oseba - prosilec
nosilcu, ki pride v poštev po 13. členu konvencije, predložiti
potrdilo pristojnega nosilca kot dokazilo o pravici do storitve.
Če oseba - prosilec potrdila ne predloži, mora pristojni
nosilec na zahtevo oziroma prošnjo nosilca, ki bo nudil
pomoč oziroma storitev, naknadno izdati takšno potrdilo.
2) Nosilec v stalnem in začasnem kraju bivanja mora izvršiti
kontrolni zdravniški preged, kot da gre za lastnega zavarovanca; pristojnega nosilca je treba obvestiti o rezultatu oziroma izvidu pregleda.
15

3) Će je nuđeno bolnišnično zdravljenje, mora nosilec, ki
pride po 13. členu konvencije v poštev za storitev, prestojnega
nosilca nemudoma obvestiti o dnevu sprejema v bolnišnico,
o predvidenem trajanju zdravljenja in o dnevu odpusta.

11. člen
Izplačila dajatev
Pristojni nosilci morajo rente in druge denarne dajatve izplačevati neposredno upravičencem.

(4) Storitve v smislu drugega odstavka 11. člena konvencije
so:
1. telesne proteze, ortopedski aparati in podporni aparati
vključno z ortopedskimi korzeti, ki so prevlečeni s tkanino, ter
dopolnilni deli, dodatki in orodja;
2. ortopedski čevlji po meri, po potrebi s pripadajočimi normalnimi čevlji (neortopedski);
3. čeljustna in obrazna plastika, lasulje;
4. odtisi po modelu (imitacije različnih telesnih delov), ki se
upoštevajo za popolno prilagoditev delov, navedenih pod
štev. 1 do 3:
5. umetne oči, kontakne leče, povečevalna očala in očala za
daljavo;
6. slušni aparati;
7. umetni zobje (pritrjeni in nepritrjeni) in zaporne proteze
ustne votline;
8. bolniška vozila, invalidski vozički in druga mehanična sredstva premikanja;
9. obnova predmetov, navedenih pod štev. 1. do 8;
10. psi vodniki za slepe;
11. zdravniška nega in zdravljenje v okrevališčih ali zdraviliščih:

12. člen
Statistični podatki
Pristojni nosilci morajo sporočati organu za zvezo, ki pride
v poštev zanje, letne statistične podatke o rentah, ki jih po 11.
členu izplačujejo v drugo državo podpisnico. Te statistične
podatke morajo organi za zvezo izmenjati med seboj.
3. Poglavje
Sarost, invalidnost in smrt (pokojnine)
13. člen
Obdelava zahtev za dajatve
(1) Pristojni nosilci morajo nemudoma obvestiti drug drugega
o zahtevi za dajatev, pri kateri se uporabi 3. poglavje III. dela
v povezavi z drugim odstavkom 34. člena konvencije.
2) Pristojni nosilci morajo nadalje obveščati drug drugega
o drugih dajtvah, ki so pomembne za ugotavljanje pravice do
dajatve in v primeru potrebe predložiti medicinsko dokumentacijo.
3) Pristojni nosilci morajo po zaključku postopka obveščati
drug drugega o odločitvah.
14. člen
Izplačevanje pokojnin
Pristojni nosilci morajo pokojnine in druge denarne dajatve
izplačevati neposredno upravičencem.
15. člen

12. ukrepi medicinske in poklicne rehabilitacije;
13. vsi ostali zdravstveni pripomočki, pomagala in podobno,
katerih nabavni stroški v Sloveniji presegajo 25.000 tolarjev,
v Avstriji pa 7000 šilinqov.
Če so bile takšne storitve nudene zaradi nujnosti primera
mora nosilec, ki je naveden v 13. členu konvencije, o tem
nemudoma obvestiti pristojnega nosilca.

Statistični podatki
Glede pokojnin se ustrezno uporabi 12. člen.
4. Poglavje
Brezposelnost
16. člen
Postopek

7. člen
Plačila za zdravstvene storitve, če predvideni postopek ni bil
upoštevan
Nastale stroške mora na. zahtevo prosilca poravnati pristojni
nosilec po postavkah, merodajnih za nosilca, ki je označen
v 13. členu konvencije, če ni bilo mogoče upoštevati predvidenih določil glede postopka. Nosilec, označen v 13. členu
konvencije, mora pristojnemu nosilcu na njegovo zahtevo
dati potrebne informacije.
8. člen
Izplačila dajatev
Dajatve mora pristojni nosilec izplačati neposredno upravičencem; drugi odstavek 6. člena velja ustrezno.
9. člen
Nuđenje zdravstvenih storitev upokojencem
Za uporabo drugega stavka, prvega odstavka 12. člena konvencije je treba nosilcu, ki pride v poštev po 13. členu konvencije, predložiti potrdilo pristojnega nosilca kot dokazilo o pravici do pokojnine.
2. poglavje
Nesreče pri delu in poklicne bolezni
10. člen
Nuđenje zdravstvenih storitev
V primerih po prvem odstavku 15. člena konvencije se
ustrezno uporabita 6. in 7. člen.
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V primerih po 23. in 24. členu konvencije mora dotični prosilec predložiti pristojnemu nosilcu ene države podpisnice potrdilo pristojnega nosilca druge države podpisnice, iz katerega
je razvidna zavarovalna doba, ki jo po pravnih predpisih druge
države podpisnice ima dotični prosilec in doba, ko je od
druge države podpisnice prejemal denarno pomoč za brezposelnost. Če dotični prosilec ne predloži potrdila, lahko organ
za zvezo ene države podpisnice zaprosi za zvezo druge države
podpisnice, da mu izstavi in posreduje takšno potrdilo.
5. Poglavje
Družinski dodatki

*
17. člen
Potrdilo o družinskem stanju

(1) Za uveljavitev pravice do družinskih dodatkov od 25. do 30.
člena konvencije mora delojemalec vložiti zahtevo pri pristojnem nosilcu in predložiti potrdilo o družinskem stanju. V potrdilu o družinskem stanju morajo biti naslednji podatki:
a) osebni podatki zaposlenega,
b) ime, priimek in rojstni datum zakonca zaposlenega,
c) imena in priimki otrok,
d) rojstni podatki in zakonski stan otrok,
e) sorodstveno razmerje med otroci in zaposlenim,
f) stalno prebivališče otrok,
g) podatek, ali zaposleni otroke v glavnem vzdržuje, če le ti ne
živijo z njim v skupnem gospodinjstvu,
h) če imajo otroci lastne dohodke, višina teh dohodkov.
poročevalec

(2) Da bo potrdilo o družinskem stanju veljavno v smislu
Prvega odstavka, je treba pod vpisom zadnjega navedenega
otroka potegniti črto in pod njo navesti z besedo skupno
Število otrok.
(3) Potrdilo o družinskem stanju v smislu prvega odstavka
velja eno leto od datuma izdaje.
(4) Potrdila o družinskem stanju izdajajo na zahtevo organi na
območju druge države podpisnice, ki so po pravnih predpisih
države podpisnice pristojni za izdajanje takšnih potrdil.
18. člen
Potrdilo o izplačanih družinskih dodatkih
Pristojni nosilec vsake države podpisnice izda na zahtevo
Potrdilo o družinskih dodatkih, ki jih je izplačal, če je takšno
Potrdilo potrebno za uveljavljanje pravice do družinskih
dodatkov v drugi državi podpisnici. V tem potrdilu morajo biti
naslednji podatki:
a
) imena otrok, za katere zaposleni prejema družinske dodatke,
t>)
čas prejemanja družinskih dodatkov in
c
) višino izplačanih družinskih dodatkov
19. člen
Potrdilo o šolanju

cije se zahtevek za povračilo stroškov za storitve uveljavlja po
zaključku primera ali za vsako koledarsko trimesečje in se
plača v roku dveh mesecev po prejemu zahteve.
V. DEL
KONČNA DOLOČBA
21. člen
Začetek veljavnosti
Ta dogovor začne veljati hkrati s konvencijo.
Na Dunaju, dne 30. novembra 1992,v dveh izvirnikih v slovenskem in v nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili istovetni.
Za ministrico za delo in za ministra za zdravstvo, družino in
socialno varstvo:
(Nataša BELOPAVLOVIČ)
Za zveznega ministra za delo in socialo:
(Dr. Josef SCHUH)
Za zveznega ministra za okolje, mladino in družino(Dr. Leopold VVOHLMANN)
OPOMBA: Sledi tekst dogovora v nemškem jeziku

uveljavitev pravice do avstrijskih družinskih dodatkov
v
smislu tretjega odstavka 25. člena konvencije za otroke, ki
so dopolnili 15. leto starosti in se šolajo, mora zaposleni poleg
Potrdila o družinskem stanju v smislu 17. člena, predložiti tudi
Potrdilo o šolanju.

3. člen
Za izvajanje konvencije in dogovora o njenem izvajanju skrbi
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

'V. DEL
finančna DOLOČBA

4. člen
20. člen

Za izvajanje 14. člena in tretjega odstavka 15. člena konven-

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Dne 30. novembra 1992 sta bila na Dunaju sklenjena Konvencija med vlado Republike Slovenije in vlado Republike
Avstrije o socialni varnosti z zaključnim protokolom ter Dogovor o izvajanju konvencije med vlado Republike Slovenije in
vlado Republike Avstrije o socialni varnosti. V imenu slovenske vlade je konvencijo podpisala ministrica za delo ga.
Jožica Puhar, v imenu avstrijske pa zvezni minister za delo in
socialo g. Josef Hesoun. Dogovor o izvajanju kovencije pa je
"a slovenski strani za ministrico za delo in ministra za zdravstvo, družino in socialno varstvo podpisala namestnica ministrice za delo ga. Nataša Belopavlovič, na avstrijski strani pa
2a
zveznega ministra za delo in socialo g. dr. Josef Schuh, za
zveznega ministra za okolje, mladino in družino pa g. dr.
Leopold VVohlmann.
S konvencijo o socialni varnosti urejata Republika Slovenija
Republika Avstrija bilateralne odnose na področju socialnega zavarovanja. Pri tem izhaja ureditev iz osnovnih načel,
na katerih temelji doslej veljavna jugoslovansko avstrijska
konvencija o socialnem zavarovanju sklenjena dne 19. 11.
1965 ter praktičnih izkušenj pri njenem izvajanju. V primerjavi
s
prejšnjo ureditvijo pa vzpostavlja konvencija med Republiko
Slovenijo in Republiko Avstrijo enakopravnejši sistem odnosov na področju socialnega zavarovanja med državama
Pogodbenicama, z njo pa so ustrezno rešena tudi nekatera
vprašanja, ki so se izoblikovala v času izvajanja dosedanje
konvencije.
Na posameznih področjih socialnega zavarovanja vsebuje
konvencija naslednje najpomembnejše rešitve:
1
Na področju pokojninskega zavarovanja omogoča konvencija vsem, ki so že uveljavili pravico do pokojnine, nadaljnje
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nemoteno uživanje te pravice, osebe, ki so še v zavarovanju,
pa bodo svojo pravico do samostojne pokojnine ali sorazmernih delov lahko uveljavile ob izpolnitvi pogojev. Tako omogoča konvencija uveljavitev samostojne dajatve brez prehodne obvezne odmere sorazmernega dela, ki je v preteklosti
povzročala toliko negodovanj pri zavarovancih.
Nadalje predvideva osnutek širši krog pravičencev, ki ni več
omejen le na državljane držav pogodbenic, ampak zajema vse
zavarovance, ki so dopolnili pokojninsko dobo v obeh državah pogodbenicah. Ta rešitev je skladna z evropskimi normami.
Konvencija ustrezno ureja tudi vprašanje prevzema obveznosti pokojninske dobe, pri čemer je ta prevzem vezan na
sedanje slovensko državljanstvo. Na tak način je vprašanje
prevzema obveznosti za Republiko Slovenijo ustrezno rešeno
in zagotavlja upravičencem nemoteno uveljavljanje pravic.
2. Na področju zdravstvenega varstva opredeljuje konvencija
način in oblike zagotavljanja zdravstvenega varstva vsem
kategorijam zavarovancev ter ureja tudi področje nesreč pri
delu. V primeru potrebe je predvideno tudi zagotavljanje
ustrezne zdravstvene oskrbe vsem kategorijam zavarovancev,
tako tistih, ki stalno bivajo na teritoriju druge države pogodbenice, kakor tudi tistih, ki se tam mudijo te začasno kot
turisti oziroma so na obisku.
3. Novo ureditev predstavlja del konvencije, ki se nanaša na
varstvo materinstva in otroški dodatek. Tako konvencija
v poglavju o otroških dodatkih določa, da ima oseba, ki je
zaposlena kot delojemalec v eni državi pogodbenici, pravico
do otroškega dodatka tudi za otroke, ki živijo v drugi državi
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pogodbenici.
V zvezi z varstvom materinstva pa konvencija predvideva, da
pri določanju osnove za višino nadomestila plače za čas
porodniškega dopusta slovenski nosilec upošteva zgolj
plačo, ki jo je upravičenec pridobil v času zaposlitve v Republiki Sloveniji in to plačo šteje kot plačo v celotnem predpisanem obdobju.
Dogovor o izvajanju konvencije pa je operativni dogovor, ki
bo v njem določenim organom za zvezo držav pogodbenic
omogočil praktično izvajanje konvencije o socialni varnosti.
Za ratifikacijo konvencije med Republiko Slovenijo in Repu-

bliko Avstrijo o socialni varnosti ter istočasno podpisanega
dogovora o njenem izvajanju, je na podlagi drugega odstavka
63. člena Zakona o zunanjih zadevah pristojen Državni zbo'
republike Slovenije.

(

Zaradi izvajanja konvencije ter dogovora ni potrebno sprejeti
novih ali spremeniti veljavnih predpisov, za uresničevanje
njunih določil pa tudi ne bo potrebno zagotavljati dodatnih
proračunskih sredstev.

{

Predlagamo, da Zakon o ratifikaciji predmetnih meddržavnih
dogovorov začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ALBANIJE O REDNEM ZRAČNEM
PROMETU-EPA 106
Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 19/2-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ALBANIJE O REDNEM ZRAČNEM PROMETU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

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 ter
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika
pri delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Igor UMEK, minister za promet in zveze.
- Peter MARN, direktor Republiške uprave za zračno
plovbo.
i

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Albanije o rednem zračnem prometu
1. član
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Albanije o rednem zračnem prometu, podpisan v Ljubljani dne 10. novembra 1992.
2. člen

v želji da poglobita sodelovanje v zračnem prometu in z namenom, da zagotovita potrebne osnove za redni zračni promet
na podlagi reciprocitete, sta
Vlada Republike Slovenije in
Vlada Republike Albanije

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku
glasi:

določili vsaka svojega pooblaščenca, ki sta se dogovorila
o naslednjem:

'Albansko besedilo izvirnika je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

DEFINICIJE
1. člen

0
1. Posamezni izrazi v tem sporazumu in njegovi prilogi imajo
naslednji pomen:
SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ALBANIJE
O REDNEM ZRAČNEM PROMETU

a) »konvencija« pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem
letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra
1944 ter vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 90. člena
omenjene konvencije, in vsako spremembo prilog ali konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom, če te priloge in
spremembe veljajo za obe pogodbenici;

Glede na to, da sta Republika Slovenija in

b) »pristojni organi« pomeni za Republiko Slovenijo Ministrstvo za promet in zveze, Republiško upravo za zračno plovbo
in za Republiko Albanijo Ministrstvo za promet in zveze,
Direktorat za civilno zračno plovbo, ali v obeh primerih katerokoli drugo osebo ali telo, pooblaščeno za opravljanje nalog,
ki jih opravljajo omenjeni organi:

Republika Albanija (v nadaljnjem besedilu pogodbenici)
pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu,
ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944,
18
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c
)
v

»določeni prevoznik« (prevozniki) pomeni prevoznika
zračnem prometu, ki ga je v skladu s 6. členom tega
sporazuma določila posamezna pogodbenica za opravljanje
dogovorjenega prometa;
d) »tarifa« pomeni cene za prevoz potnikov, prtljage in blaga
ter pogoje, na podlagi katerih se te cene uporabljajo, vključno
s
provizijo in drugimi dodatnimi plačili za agencijo ali za
Prodajo prevoznih listin, izvzeta pa so nadomestila in pogoji
za prevoz pošte;
®i »ozemlje« v državnem smislu ima pomen določen v 2. členu
konvencije.
2- Priloga je sestavni del tega sporazuma. Vsako sklicevanje
na sporazum zajema tudi prilogo, razen če je izrecno drugače
določeno.
UPORABA ČIKAŠKE KONVENCIJE
2. člen
Določila tega sporazuma so odvisna od določil konvencije
v
kolikor se ta določila nanašajo na mednarodni zračni
Promet.
PROMETNE PRAVICE
3. člen
1
- Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici v tem sporazumu določene pravice, da opravlja zračni promet na progah,
ki so določene v prilogi. Ta promet in te proge se v nadaljnjem
besedilu imenujejo »dogovorjeni promet« in »določene
Proge«.

2 V skladu z.določili tega sporazuma ima določeni prevoznik
(Prevozniki) v zračnem prometu vsake pogodbenice pri opravdanju mednarodnega zračnega prometa:
a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pristanka;
b) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice
v
nekomercialne namene;
c
) pravico na ozemlju druge pogodbenice v krajih, določenih
v prilogi tega sporazuma, vkrcati in izkrcati potnike, prtljago,
blago in pošto, ki so namenjeni v ali prihajajo iz krajev na
ozemlju druge pogodbenice;
o) pravico vkrcati in izkrcati na ozemlju tretjih držav v krajih,
določenih
v prilogi tega sporazuma, potnike, prtljago, blago
ln
pošto, ki so namenjeni v ali prihajajo iz krajev na ozemlju
Pogodbenice, določenih v prilogi tega sporazuma.
3

- Določeni prevoznik ene pogodbenice nima pravice, da na
ozemlju druge pogodbenice za plačilo ali najemnino vkrca
Potnike, prtljago, blago ali pošto, namenjeno v kakšen drug
Kr
aj na njenem ozemlju.
4- Če določeni prevoznik ene pogodbenice zaradi oboroženih
spopadov, političnih nemirov ali posebnih in neobičajnih oko■isčin ne more normalno opravljati prometa, si bo druga
Pogodbenica prizadevala omogočiti nadaljevanje takega prometa z ustreznimi spremembami, vključno z dodelitvijo prav
'c, ki so nujne za opravljanje prometa v tem času.
URESNIČEVANJE PRAVIC
4.člen
1

- Določeni prevozniki v zračnem prometu imajo primerne in
®nake možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa med
ozemljema pogodbenic.
?■ Določeni prevoznik vsake pogodbenice mora upoštevati
interese prevoznika, ki ga je določila druga pogodbenica,
■•krati pa paziti, da ne ogroža neupravičeno njegovega dogovorjenega prometa.
3; Glavni namen dogovorjenega prometa je zagotoviti zmog■jivost, ki bo v skladu s povpraševanjem po prevozu med
ozemljem pogodbenice, ki je določila prevoznika v zračnem
Poročevalec

prometu in kraji, do katerih letijo letala na določenih progah.
Pri tem se uveljavlja načelo recipročnosti.
4. Pravice vsakega določenega prevoznika do opravljanja
prevoza v mednarodnem zračnem prometu med ozemljem
druge pogodbenice in ozemljem tretjih držav morajo biti
v skladu s splošnimi načeli normalnega razvoja, ki jih priznavata obe pogodbenici. Zmogljivost pa je treba prilagoditi:
a) povpraševanju po prevozu z ozemlja in na ozemlje pogodbenice, ki je določila prevoznika;
b) povpraševanju po prevozu na območjih, skozi katera
poteka promet, ob upoštevanju lokalnega in regionalnega
prometa;
c) zahtevam glede gospodarnosti dogovorjenega prometa.
5. Nobena pogodbenica ne bo enostransko omejila poslovanja določenega prevoznika druge pogodbenice, razen
v skladu z določili tega sporazuma ali z enotnimi pogoji, ki bi
bili določeni s konvencijo.
UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV
5. člen
1. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, s katerimi so urejeni
prihod in odhod letal v mednarodnem prometu ali prelet nad
njenim ozemljem, veljajo tudi za določenega prevoznika (prevoznike) druge pogodbenice.
2. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki urejajo prihod,
muditev in odhod potnikov, posadke, prtljage, blaga ali pošte,
kot so predpisi, ki se nanašajo na vstop in odhod, izseljevanje
in priseljevanje, na carinski nadzor in na zdravstvene in sanitarne ukrepe, veljajo tudi za potnike, posadko, prtljago, blago
ali pošto v letalih določenega prevoznika (prevoznikov) druge
pogodbenice, dokler so na ozemlju prve pogodbenice.
3. Nobena pogodbenica nima pravice svojemu prevozniku
v primer javi z določenim prevoznikom druge pogodbenice
dajati kakršnekoli prednosti pri uporabi zakonov in predpisov
iz tega člena.
VARNOST ZRAČNE PLOVBE
6. člen
1. V skladu s pravicami in obveznostmi po mednarodnem
pravu pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medsebojna
obveznost varovanja civilnega zračnega prometa pred nezakonitimi dejanji sestavni del tega sporazuma. Brez omejevanja svojih pravic in obveznosti po mednarodnem pravu bosta
pogodbenici še posebej ravnali v skladu z določili Konvencije
o kaznivih dejanjih in nekih drugih aktih storjenih na letalih,
sprejeti v Tokiu 14. septembra 1963, Konvencije o zatiranju
nezakonite ugrabitve zrakoplovov, sprejete v Haagu 16.
decembra 1970 in Konvencije o zatiranju nezakonitih aktov
zoper varnost civilnega letalstva, sprejete v Montrealu 23.
septembra 1971.
2. Pogodbenici si bosta na zahtevo medsebojno pomagali, da
bi preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga nezakonita dejanja proti varnosti takih letal, njihovih potnikov in
posadk, letališč in navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje varnosti civilne zračne plovbe.
3. Pogodbenici bosta v medsebojnih odnosih ravnali v skladu
z določili Mednarodne organizacije civilnega letalstva o varnosti civilne zračne plovbe, ki so opredeljena v aneksih konvencije, v tisti meri, v kateri ta določila veljajo za obe pogodbenici. Pogodbenici bosta zahtevali od letalskih družb, ki so
vpisane v njihovem registru ali ki opravljajo pretežni del svojih
dejavnosti ali imajo sedež na njihovem ozemlju, ter od letaliških podjetij na njihovem ozemlju, da delujejo v skladu
s takimi varnostnimi predpisi.
4. Pogodbenici se strinjata, da morajo navedene letalske
družbe spoštovati letalske varnostne predpise, navedene v 3.
odstavku tega člena, ki jih zahteva druga pogodbenica za
vstop, odhod, oziroma dokler so letala na ozemlju te druge
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pogodbenice. Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se bodo na
njenem ozemlju učinkovito izvajali primerni ukrepi za zavarovanje letal in za pregled potnikov, posadke, ročne prtljage,
prtljage, blaga in potrošnoga blaga, hrane, pijače ipd. pred in
med vkrcavanjem in natovarjanjem. Pogodbenici bosta
z naklonjenostjo obravnali vsako zahtevo druge pogodbenice
za uvedbo razumnih dodatnih varnostnih ukrepov zaradi
neposredne grožnje.

nja, ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica, bo, dokler so
veljavna, priznavala tudi druga pogodbenica.

5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo oziroma
drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti letal, potnikov in
posadke, letališč ali navigacijskih naprav bosta pogodbenici
pomagali druga drugi, s tem da bosta poskrbeli za komunikacije in druge ustrezne ukrepe, da bi se čim hitreje in varno
končal tak incident ali grožnja.

10. člen
OPROSTITEV CARIN, DAVŠČIN IN TAKS

DOLOČITEV PREVOZNIKOV IN DOVOUENJE
ZA OPRAVLJANJE PROMETA
7. člen
1. Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega ali več
prevoznikov za opravljanje dogovorjenega prometa. O določitvi prevoznika (prevoznikov) pristojna organa pogodbenic
pisno obvestita drug drugega.
2. Razen v primerih, določenih v tretjem in četrtem odstavku
tega člena, mora pristojni organ po prejemu takega obvestila
brez odlašanja izdati določenemu prevozniku druge pogodbenice potrebno dovoljenje za opravljanje prometa.
3. Pristojni organ ene pogodbenice lahko od določenega
prevoznika, ki ga je določila druga pogodbenica, zahteva, naj
dokaže, da izpolnjuje pogoje določene v zakonih in predpisih,
ki jih običajno uporablja omenjeni organ glede opravljanja
mednarodnega zračnega prometa v skladu s konvencijo.
4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja
za opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena ali
naložiti pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni za uveljavitev pravic iz 2. člena tega sporazuma, če nima dokazov, da je
druga pogodbenica ali njeni državljani večinski lastnik in
imajo dejanski nadzor nad določenim prevoznikom, ki ga je
pogodbenica določila za opravljanje dogovorjenega prometa.
5. Ko določeni prevoznik dobi dovoljenje za opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena, sme kadarkoli začeti
opravljati dogovorjeni promet pod pogojem, da so tarife,
določene v skladu s 13. členom tega sporazuma, veljavne.
PREKLIC IN ZAČASNAJUSTAVITEV DOVOUENJA
ZA OPRAVLJANJE PROMETA
8. član
1. Vsaka pogodbenica ima pravico preklicati dovoljenje za
opravljanje prometa ali ustaviti uresničevanje v drugem členu
tega sporazuma določenih pravic določenemu prevozniku
druge pogodbenice ali določiti take pogoje, ki se ji zdijo
potrebni, če:
a) zadevni prevoznik ne more dokazati, da ima druga pogodbenica ali njeni državljani večinski delež lastništva in dejanski
nadzor;
b) zadevni prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov
pogodbenice, ki daje te pravice, ali če jih huje krši;
c) zadevni prevoznik ne opravlja dogovorjenega prometa pod
pogoji, ki so določeni v tem sporazumu.
2. Ta pravica bo uporabljena le po posvetovanju z drugo
pogodbenico, razen če je takojšen preklic ali ustavitev uresničevanja ali uveljavitev pogojev po prvem odstavku tega člena
nujna za preprečitev nadaljnjega kršenja zakonov in predpisov.
,
,
fl.člen
PRIZNAVANJE POTRDIL IN DOVOLJENJ
1. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovolje
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2. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da za preletanje
nad svojim ozemljem ne prizna veljavnosti tistim spričevalom
o sposobnosti in dovoljenjem, ki jih je njenim državljanom
izdala ali potrdila druga pogodbenica ali katerakoli druga
država.

1. Letala, ki jih uporablja v mednarodnem zračnem prometu
določeni prevoznik ene pogodbenice, njihova običajna
oprema, zaloge goriva in maziv ter druge zaloge, vključno
s hrano, pijačo in tobakom, ki so na njih, so po prihodu na
ozemlje druge pogodbenice oproščeni vseh davščin in taks
pod pogojem, da ostanejo na letalu, dokler jih letalo znova ne
odpelje.
2. Omenjenih davščin in taks, razen stroškov za opravljene
storitve, so oproščeni tudi;
a) zaloga živil, pijač in tobaka, vkrcana na ozemlju ene pogodbenice v količinah, ki jih določajo njeni pristojni organi, da bi
se porabila na letalih, ki jih uporablja v mednarodnem prometu določeni prevoznik druge pogodbenice;
b) rezervni deli in običajna oprema letala, pripeljana na ozemlje ene pogodbenice, za vzdrževanje in popravilo letal, ki se
uporabljajo v mednarodnem prometu;
c) gorivo in mazivo za letala, ki jih uporablja v mednarodnem
zračnem prometu določeni prevoznik druge pogodbenice,
tudi takrat, kadar bodo te zaloge porabljene na delu poti nad
ozemljem pogodbenice, na katerem so bile vkrcane.
3. Običajna letalska oprema ter material in zaloge, ki so na
letalih določenega prevoznika ene pogodbenice, smejo biti
izkrcani na ozemlju druge pogodbenice le z dovoljenjem
njenih carinskih organov. V takem primeru so lahko pod
njihovim nadzorom vse dotlej, dokler niso ponovno izvoženi
ali ocarinjeni.
4. Oprostitve, predvidene v tem členu, se bodo uporabljale
tudi v primeru, kadar določeni prevoznik ene pogodbenice
sklene dogovor z drugim prevoznikom za posojilo ali prevoz
na ozemlju druge pogodbenice predmetov, določenih
v prvem in drugem odstavku tega člena, če ima ta drugi
prevoznik pravico do istih oprostitev na ozemlju druge pogodbenice.
11. člen
LETALIŠKE TAKSE
1. Vsaka pogodbenica lahko uvede ali dovoli, da se uvedejo
upravičene in razumne takse za določenega prevoznika druge
pogodbenice. Te takse bodo ekonomsko utemeljene.
2. Za uporabo letališč ter drugih služb in naprav, ki jih da na
razpolago ena pogodbenica, ne bo določeni prevoznik druge
pogodbenice plačal več, kot je treba plačati za domača letala,
ki se uporabljajo v rednem mednarodnem zračnem prometu12. člen
KOMERCIALNE DEJAVNOSTI
1. Določeni prevoznik ene pogodbenice ima lahko ustrezna
predstavništva na ozemlju druge pogodbenice. Ta predstavništva lahko imajo komercialno, operativno in tehnično osebje.
Osebje je lahko iz prve pogodbenice ali lokalno zaposleno.
2. Pri komercialnih dejavnostih bo spoštovano načelo recipročnosti. Pristojne oblasti obeh pogodbenic bodo storile
vse, da bodo predstavništva določenih prevoznikov druge
strani lahko nemoteno opravljala svoje dejavnosti.
3. Še posebej vsaka pogodbenica zagotavlja določenemu
prevozniku druge pogodbenice, da na njenem ozemlju prodaja svoje letalske zmogljivosti neposredno ali, če želi, pO
poročevalec

agentih. Vsaka letalska družba ima pravico prodajati take
Prevozne zmogljivosti in vsak jih lahko prosto kupuje v lokalni
valuti ali v konvertibilni valuti drugih držav v skladu z veljavnimi deviznimi predpisi zadevnih držav.
13. člen
KONVERZIJA IN TRANSFER DOHODKA

16. člen
USKLADITEV Z MNOGOSTRANSKIMI KONVENCIJAMI
V primeru sprejetja mnogostranske konvencije ali sporazuma
o zračnem prometu h kateremu pristopita obe pogodbenici,
bo ta sporazum po posvetovanjih med pogodbenicama tako
spremenjen, da bo ustrezal določilom take konvencije ali
sporazuma.

Vsaka pogodbenica bo priznala določenemu prevozniku
druge pogodbenice pravico, da sme po uradnem tečaju trans•erirati presežek prihodka, ki ga je dosegel na območju prve
pogodbenice s prevozom potnikov, prtljage, blaga in pošte,
v
skladu z veljavnimi deviznimi predpisi obeh držav. Ce so
Plačila med pogodbenicama urejena s posebnim sporazumom, velja tak sporazum.

Pristojni organi dveh pogodbenic bodo medsebojno, na zahtevo, izmenjavali statistične podatke in druga podobna obvestila, ki se nanašajo na dogovorjeni promet.

14. člen
TARIFE

18. člen
POSVETOVANJA

1- Tarife, ki jih bo vsak določeni prevoznik zaračunaval za
Prevoz na ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, morajo
biti določene v primernih zneskih; pri tem naj se upoštevajo
vsi ustrezni dejavniki, kot so poslovni stroški, primeren dobiček, značilnosti vsake proge kot tudi tarife, ki jih zaračunavajo
drugi prevozniki v zračnem prometu.

Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli zahteva posvetovanje
glede uresničevanja, razlage, uporabe ali dopolnitve tega
sporazuma. Taka posvetovanja med pristojnimi organi se
morajo pričeti v šestdesetih dneh po prejemu pisne zahteve,
če se pogodbenici ne dogovorita drugače.

2- O tarifah iz 1. točke tega člena se, če je mogoče, dogovorita
določena prevoznika obeh pogodbenic po posvetovanju
z
drugimi prevozniki, ki opravljajo zračni promet na isti progi
ali na delu te proge. Določena prevoznika bosta, kadarkoli bo
,0
mogoče, sklenila tak dogovor po postopku za določanje
tarif, uveljavljenem v mednarodnem telesu, ki oblikuje predloge na tem področju.
3- Tako določene tarife je treba predložiti v odobritev pris
tojnim organom obeh pogodbenic najmanj šestdeset dni pred
dnem, ki je 'predlagan za njihovo uveljavitev. V izjemnih primerih se lahko omenjeni organi dogovorijo za krajši rok. Če
Pristojni organi nobene od pogodbenic ne izrazijo drugi
Pogodbenici v tridesetih dneh od predložitve, da se s tarifami
ne strinjajo, se šteje, da so tarife potrjene.
4 Če se določena prevoznika ne moreta dogovoriti za tarifo
ali če tarife ne potrdijo pristojni organi ene pogodbenice,
Poskusijo
pristojni organi obeh pogodbenic določiti tarifo
2
medsebojnim sporazumom. Pogajanja v tem smislu se začnejo v tridesetih dneh od dneva, ko se jasno ugotovi, da se
določena prevoznika ne moreta dogovoriti, ali ko pristojni
organi ene pogodbenice obvestijo pristojne organe druge
Pogodbenice, da se s tarifo ne strinjajo.
5- če do sporazuma ne pride, se spor rešuje v skladu z določili
17. člena.
Že sprejete tarife veljajo vse dotlej, dokler se v skladu
z določili tega in 17. člena sporazuma ne določijo nove tarife,
endar ne dlje kot dvanajst mesecev od dneva, ko so pristojni
organi ene pogodbenice sporočili, da so zavrnili potrditev.

y

7
Pristojni organi obeh pogodbenic si bodo prizadevali, da bi
zagotovili, da bodo določeni prevozniki spoštovali dogovorjene tarife, ki bodo deponirane pri njih in da noben letalski
Prevoznik ne bo na noben način neposredno ali posredno
Protizakonito zmanjševal nobenega deleža teh tarif.

15. člen
PREDLOŽITEV REDOV LETENJA
1- Določeni prevoznik ene pogodbenice mora predložiti svoje
rede letenja v potrditev pristojnim organonvdruge pogodbenice najmanj trideset dni preden se začne dogovorjeni promet. Isto velja za vsako poznejšo spremembo.
2. Določeni prevoznik ene pogodbenice mora zahtevati od
Pristojnih organov druge pogodbenice dovoljenje za opravljanje dodatnih letov, ki jih želi opraviti na dogovorjenih progah
zunaj potrjenih redov letenja. Tako zahtevo mora praviloma
predložiti dva delovna dneva pred pričetkom takih poletov.
Poročevalec

17. člen
STATISTIČNI PODATKI

19. člen
REŠEVANJE SPOROV
1. Vse spore, ki bi nastali v zvezi s tem sporazumom in jih
pogodbenici ne moreta rešiti s pogajanji ali po diplomatski
poti, bosta na zahtevo vsake pogodbenice predložili v odločitev arbitražnemu razsodišču.
2. Vsaka pogodbenica določi v ta namen enega razsodnika, ta
dva pa določita predsednika, ki mora biti državljan tretje
države. Če v dveh mesecih od dneva, ko je ena pogodbenica
določila svojega razsodnika, tega ne stori tudi druga pogodbenica, ali če se v enem mesecu, potem ko je imenovan tudi
drugi razsodnik, oba razsodnika ne dogovorita glede predsed
nika, lahko katerakoli pogodbenica zahteva od predsednika
sveta Mednarodne organizacije civilnega letalstva, da opravi
potrebna imenovanja. Če je predsednik sveta ICAO državljan
ene od pogodbenic, opravi imenovanje podpredsednik sveta,
ki je državljan tretje države.
3. Arbitražno razsodišče določi svoj poslovnik. Vsaka pogodbenica plača stroške svojega razsodnika, preostale stroške pa
krijeta pogodbenici enako.
4. Pogodbenici bosta spoštovali vsako odločitev, ki bo sprejeta na podlagi tega člena.
20. člen
SPREMEMBE
1. Vsaka sprememba tega sporazuma, za katero sta se pogodbenici dogovorili, se začasno uporablja od dneva podpisa,
veljati pa začne, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da
so izpolnjene vse ustavne formalnosti.
2. O spremembah priloge se lahko dogovorijo neposredno
pristojni organi obeh pogodbenic.
3. Ta sporazum bo usklajen z vsako večstransko konvencijo,
ki zavezuje obe pogodbenici.
21. člen
ODPOVED
1. Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli pisno sporoči, da
odpoveduje ta sporazum. Hkrati mora to obvestilo poslati
Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
2. Sporazum preneha veljati na koncu veljavnosti reda letenja
za posamezno sezono, v kateri preteče dvanajst mesecev od
dneva prejema sporočila o odpovedi.
3. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema sporočila o odpo21

vedi, se šteje, da ga je prejela štirinajst dni po dnevu, ko ga je
prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva.
22. člen
REGISTRACIJA PRI ICAO
Ta sporazum in njegove poznejše dopolnitve se registrirajo
pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
/

Naslednji
kraji

II. DEL
Proge na katerih lahko opravlja letalski promet prevoznik
(prevozniki), ki jih je določila Republika Albanija:

23. člen
UVELJAVITEV

Ta sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa, veljati
pa začne, ko pogodbenici druga drugo obvestita, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za njegovo uveljavitev.
Da bi to potrdila, sta pooblaščenca obeh pogodbenic podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 10. 11. 1992 v treh originalih
v slovenskem, albanskem in angleškem jeziku, pri čemer so
besedila identična. Ob morebitnem neskladju pri uresničevanju, razlagi ali uporabi je merodajno besedilo v angleškem
jeziku.
Za Vlado Republike
Slovenije
Marjan Krajne I. r.

Kraji vzletanja Kraji vmesnegaKraji v
pristajanja
Albanija
Mednarodna
Mednarodna
letališča v
letališča v
Sloveniji
'
Albaniji

Za Vlado Republike
Albanije
Fatos Bitincka I. r.

OPOMBA: Sledi tekst sporazuma v angleškem Jeziku

Kraji vzletanja Kraji vmesnegaKraji v
pristajanja
Sloveniji
Mednarodna
Mednarodna
letališča v
letališča v
Albaniji
Sloveniji

Naslednji
kraji

PRIPOMBE:
1. Kraje vmesnega pristajanja in naslednje kraje na določenih
progah lahko določeni prevozniki, če to želijo, izpustijo na
posameznem ali vseh letih.
2. Vsak določeni prevoznik lahko konča katerikoli polet
v okviru dogovorjenega prometa na ozemlju druge pogodbenice.
3. Vsak določeni prevoznik lahko opravlja promet med drugimi kraji vmesnega pristanka in naslednjimi kraji, ki niso
navedeni v tej prilogi, pod pogojem, da ne opravlja prometa
med temi kraji in ozemljem druge pogodbenice.

PRILOGA

3. člen

PREGLED PROG

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

I. DEL

4. člen

Proge, na katerih lahko opravlja letalski promet prevoznik
(prevozniki), ki jih je določila Republika Slovenija:

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listi
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Albanije o rednem zračnem prometu sta podpisala g. Marjan
Kranjc, minister za promet in zveze Republike Slovenije in g.
Fatos Bitincka, minister za promet in zveze Republike Albanije. Sporazum je bil podpisan v dveh izvirnikih v slovenskem,
albanskem in angleškem jeziku.

feru dohodka, določitvi tarif, reševanju sporov, itd.

Sporazum je bil podpisan v torek, 10. novembra 1992 v Ljubljani.
Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju
pravic, določitvi prevoznikov, izdaji dovoljenj in reguliranju
kapacitet, uporabi zakonov in predpisov posamezne države,
varnosti zračne plovbe, priznavanju potrdil in dovoljenj, oprostitvi carin, davščin in taks, komercialnih aktivnostih in trans-

Sporazum začne veljati, ko pogodbenici izmenjata diplomatski noti, da so izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji glede
sklenitve in pričetka veljavnosti mednarodnih pogodb.
V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91-1) sporazum
ratificira Skupščina Republike Slovenije.
Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti veljavnih predpisov.
V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sprorazuma ne bodo nastale
za Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti.

%
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO
SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO O REDNEM ZRAČNEM
PROMETU - EPA 105
- PREDLOGA ZAKONA O RAFITIKACIJI SPORAZUMA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO O REDNEM ZRAČNEM PROMETU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena posjovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga

uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika
pri delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Peter MARN, direktor Republiške uprave za zračno
plovbo.

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo o rednem zračnem prometu
1-člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo o rednem zračnem prometu, podpisan na Ohridu
dne 24. marca 1992 in dopolnjen z izmenjavo not z dne 20.
julija in 6. novembra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in makedonskem jeziku
ter v prevodu glasi:

SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
REPUBLIKO MAKEDONIJO O REDNEM ZRAČNEM PROMETU
V želji da poglobita sodelovanje v zračnem prometu in
z namenom da zagotovita možnosti za redni zračni promet,
sta Vlada Republike Slovenije in
Vlada Republike Makedonije
določili vsaka svojega pooblaščenca, ki sta se dogovorila
o naslednjem:
1. člen
DEFINICIJE
1. Posamezni izrazi v tem sporazumu in njegovi prilogi imajo
naslednji pomen:
a) »konvencija« pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem
letalstvu,ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra
1944 ter vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 90. člena
omenjene konvencije, in vsako spremembo prilog ali konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom, če te priloge in
spremembe veljajo za obe pogodbenici;
b) »pristojni organi« pomeni za Republiko Slovenijo Ministrstvo za promet in zveze, Republiško upravo za zračno plovbo
in za Republiko Makedonijo Ministrstvo za urbanizem, gradbeništvo, promet in ekologijo ali v obeh primerih katerokoli
drugo osebo ali telo, pooblaščeno za opravljanje nalog, ki jih
opravljajo omenjeni organi;
poročevalec

c) »določeni prevozniki« pomeni prevoznike v zračnem prometu, ki jih je v skladu s 6. členom tega sporazuma določila
posamezna pogodbenica za opravljanje dogovorjenega prometa;
d) »tarifa« pomeni cene za prevoz potnikov, prtljage in blaga
ter pogoje, na podlagi katerih se te cene uporabljajo, vključno
s provizijo in drugimi dodatnimi plačili za agencijo ali za
prodajo prevoznih listin, izvzeta pa so nadomestila in pogoji
za prevoz pošte.
2. Priloga je sestavni del tega sporazuma. Vsako sklicevanje
na sporazum zajema tudi prilogo, razen če je izrecno drugače
določeno.

2. člen
PROMETNE PRAVICE
1. Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici v tem sporazumu določene pravice, da opravlja zračni promet na progah,
ki so določene v prilogi. Ta promet in te proge se v nadaljnjem
besedilu imenujejo »dogovorjeni promet« in »določene
proge«.
2. V skladu z določili tega sporazuma imajo določeni prevozniki v zračnem prometu vsake pogodbenice pri opravljanju
mednarodnega zračnega prometa:
a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pristanka;
b) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice
v nekomercialne namene;
c) pravico na ozemlju druge pogodbenice v krajih, določenih
v prilogi tega sporazuma, vkrcati in izkrcati potnike, prtljago,
blago in pošto, ki so namenjeni v ali prihajajo iz krajev na
ozemlju druge pogodbenice;
3. Določeni prevoznik ene pogodbenice nimajo pravice, da na
ozemlju druge pogodbenice za plačilo ali najemnino vkrcajo
potnike, prtljago, blago ali pošto, namenjeno v kakšen drug
kraj na njenem ozemlju.
4. Če določeni prevoznik ene pogodbenice zaradi oboroženih
spopadov, političnih nemirov ali posebnih in neobičajnih okoliščin ne more normalno opravljati prometa, si bo druga
pogodbenica prizadevala omogočiti nadaljevanje takega
pro- meta z ustreznimi spremembami, vključno z dodelitvijo
pravic, ki so nujne za opravljanje prometa v tem času.
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3. člen
URESNIČEVANJE PRAVIC
1. Določeni prevozniki v zračnem prometu imajo primerne in
enake možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa med
ozemljema pogodbenic.
2. Določeni prevoznik vsake pogodbenice mora upoštevati
interese prevoznika, ki ga je določila druga pogodbenica,
hkrati pa paziti, da ne ogroža neupravičeno njegovega dogovorjenega prometa.
3. Glavni namen dogovorjenega prometa je zagotoviti zmogljivost, ki bo v skladu s povpraševanjem po prevozu med
ozemljem pogodbenice, ki je določila prevoznika v zračnem,
prometu in kraji, do katerih letijo letala na določenih progah.
Pri tem se uveljavlja načelo recipročnosti.
4. Pravice vsakega določenega prevoznika do opravljanja
prevoza v mednarodnem zračnem prometu med ozemljem
druge pogodbenice morajo biti v skladu s splošnimi načeli
normalnega razvoja, ki jih prizna vata obe pogodbenici.
Zmogljivost pa je treba prilagoditi:
a) povpraševanju po prevozu z ozemlja in na ozemlje pogodbenice, ki je določila prevoznika;
b) povpraševanju po prevozu na območjih, skozi katera
poteka promet, ob upoštevanju lokalnega in regionalnega
prometa;
c) zahtevam glede gospodarnosti dogovorjenega prometa.
5. Nobena pogodbenica ne bo enostransko omejila poslovanja določenega prevoznika druge pogodbenice, razen
v skladu z določili tega sporazuma ali z enotnimi pogoji, ki bi
bili določeni s konvencijo.
4. člen
UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV
1. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, s katerimi so urejeni
prihod in odhod letal v mednarodnem prometu ali prelet nad
njenim ozemljem, veljajo tudi za določene prevoznike druge
pogodbenice.
2. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki urejajo prihod,
muditev in odhod potnikov, posadke, prtljage, blaga ali pošte,
kot so predpisi,ki se nanašajo na vstop in odhod, izseljevanje
in priseljevanje, na carinski nadzor in na zdravstvene in sanitarne ukrepe, veljajo tudi za potnike, posadko, prtljago, blago
ali pošto v letalih določenih prevoznikov druge pogodbenice,
dokler so na ozemlju prve pogodbenice.
3. Nobena pogodbenica nima pravice svojemu prevozniku
v primerjavi z določenim prevoznikom druge pogodbenice
dajati kakršnekoli prednosti pri uporabi zakonov in predpisov
iz tega člena.
5. člen
VARNOST ZRAČNE PLOVBE
1. V skladu s pravicami in obveznostmi po mednarodnem
pravu pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medsebojna
obveznost varovanja civilnega zračnega prometa pred nezakonitimi dejanji sestavni del tega sporazuma. Brez omejevanja svojih pravic in obveznosti po mednarodnem pravu bosta
pogodbenici še posebej ravnali v skladu z določili Konvencije
o kaznivih dejanjih in nekih drugih aktih storjenih na letalih,
sprejeti v Tokiu 14. septembra 1963, Konvencije o zatiranju
nezakonite ugrabitve zrakoplovov, sprejete v Haagu 16.
decembra 1970 in Konvencije o zatiranju nezakonitih aktov
zoper varnost civilnega letalstva, sprejete v Montrealu 23.septembra 1971.
2. Pogodbenici si bosta na zahtevo medsebojno pomagali, da
bi preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga nezakonita dejanja proti varnosti takih letal, njihovih potnikov in
posadk, letališč in navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje varnosti civilne zračne plovbe.
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3. Pogodbenici bosta v medsebojnih odnosih ravnali v skladu
z določili Mednarodne organizacije civilnega letalstva o var
nosti civilne zračne plovbe, ki so opredeljena v aneksih konvencije, v tisti meri, v kateri ta določila veljajo za obe pogodbenici. Pogodbenici bosta zahtevali od letalskih družb, ki so
vpisane v njihovem registru ali ki opravljajo pretežni del svojih
dejavnosti ali imajo sedež na njihovem ozemlju, ter od letaliških podjetij na njihovem ozemlju, da delujejo v skladu
s takimi varnostnimi predpisi.
4. Pogodbenici se strinjata, da morajo navedene letalske
družbe spoštovati letalske varnostne predpise, navedene
v 3.točki tega člena, ki jih zahteva druga pogodbenica za
vstop, odhod, oziroma dokler so letala na ozemlju te druge
pogodbenice. Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se bodo na
njenem ozemlju učinkovito izvajali primerni ukrepi za zavarovanje letal in za pregled potnikov, posadke, ročne prtljage,
prtljage, blaga in potrošnega blaga, hrane, pijače ipd. pred in
med vkrcavanjem in natovarjanjem. Pogodbenici bosta
z naklonjenostjo obravnali vsako zahtevo druge pogodbenice
za uvedbo razumnih dodatnih varnostnih ukrepov zaradi
neposredne grožnje.
5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo oziroma
drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti letal, potnikov in
posadke, letališč ali navigacijskih naprav bosta pogodbenici
pomagali druga drugi, s tem da bosta poskrbeli za komunikacije in druge ustrezne ukrepe, da bi se čim hitreje in varno
končal tak incident ali grožnja.
6. člen
DOLOČITEV PREVOZNIKOV IN DOVOLJENJE
ZA OPRAVLJANJE PROMETA
1. Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega ali več
prevoznikov za opravljanje dogovorjenega prometa. O določitvi prevoznikov pristojna organa pogodbenic pisno obvestita
drug drugega.
2. Razen v primerih, določenih v tretjem in četrtem odstavku
tega člena, mora pristojni organ po prejemu takega obvestila
brez odlašanja izdati določenemu prevozniku druge pogodbenice potrebno dovoljenje za opravljanje prometa.
3. Pristojni organ ene pogodbenice lahko od določenega
prevoznika, ki ga je določila druga pogodbenica, zahteva, naj
dokaže, da izpolnjuje pogoje določene v zakonih in predpisih,
ki jih običajno uporablja omenjeni organ glede opravljanja
mednarodnega zračnega prometa v skladu s konvencijo.
4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja
za opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena ali
naložiti pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni za uveljavitev pravic iz 2. člena tega sporazuma, če nima dokazov, da je
druga pogodbenica ali njeni državljani večinski lastnik in
imajo dejanski nadzor nad določenim prevoznikom, ki ga je
pogodbenica določila za opravljanje dogovorjenega prometa.
5. Ko določeni prevoznik dobi dovoljenje za opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena, sme kadarkoli začeti
opravljati dogovorjeni promet pod pogojem, da so tarife,
določene v skladu s 13.členom tega sporazuma, veljavne.
7.člen
PREKLIC IN ZAČASNA USTAVITEV DOVOLJENJA
ZA OPRAVLJANJE PROMETA
1. Vsaka pogodbenica ima pravico preklicati dovoljenje za
opravljanje prometa ali ustaviti uresničevanje v drugem členu
tega sporazuma določenih pravic določenemu prevozniku
druge pogodbenice ali določiti take pogoje, ki se ji zdijo
potrebni, če:
a) zadevni prevoznik ne more dokazati, da ima druga pogodbenica ali njeni državljani večinski delež lastništva in dejanski
nadzor;
b) zadevni prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov
pogodbenice, ki daje te pravice, ali če jih huje krši;
poročevalec

c) zadevni prevoznik ne opravlja dogovorjenega prometa pod
pogoji, ki so določeni v tem sporazumu.

predstavništva na ozemlju druge pogodbenice. Ta predstavništva lahko imajo komercialno, operativno in tehnično osebje.

2. Ta pravica bo uporabljena le po posvetovanju z drugo
pogodbenico, razen če je takojšen preklic ali ustavitev uresničevanja ali uveljavitev pogojev po prvem odstavku tega člena
nujna za preprečitev nadaljnjega kršenja zakonov in predpisov.

2. Pri komercialnih dejavnostih bo spoštovano načelo recipročnosti. Pristojne oblasti obeh pogodbenic bodo storile
vse, da bodo predstavništva določenih prevoznikov druge
strani lahko nemoteno opravljala svoje dejavnosti.

8.člen
PRIZNAVANJE POTRDIL IN DOVOLJENJ
1. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovoljenja, ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica, bo, dokler so
veljavna, priznavala tudi druga pogodbenica. 2. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da za preletanje nad svojim ozemljem ne prizna veljavnosti tistim spričevalom o sposobnosti in
dovoljenjem, ki jih je njenim državljanom izdala ali potrdila
druga pogodbenica ali katerakoli druga država.
9.člen
OPROSTITEV CARIN, DAVŠČIN IN TAKS
1 ■ Letala, ki jih uporablja v mednarodnem zračnem prometu
določeni prevoznik ene pogodbenice, njihova običajna
oprema, zaloge goriva in maziv ter druge zaloge, vključno
s hrano, pijačo in tobakom, ki so na njih, so po prihodu na
ozemlje druge pogodbenice oproščeni vseh davščin in taks
Pod pogojem, da ostanejo na letalu, dokler jih letalo znova ne
odpelje.
2. Omenjenih davščin in taks, razen stroškov za opravljene
storitve,
so oproščeni tudi:
a
) zaloga živil, pijač in tobaka, vkrcana na ozemlju ene pogodbenice v količinah, ki jih določajo njeni pristojni organi, da bi
se porabila na letalih, ki jih uporablja v mednarodnem prometu določeni prevoznik druge pogodbenice;
b) rezervni deli in običajna oprema letala, pripeljana na ozemlje ene pogodbenice, za vzdrževanje in popravilo letal, ki se
uporabljajo v mednarodnem prometu;
c
) gorivo in mazivo za letala, ki jih uporablja v mednarodnem
zračnem prometu določeni prevoznik druge pogodbenice,
tudi takrat, kadar bodo te zaloge porabljene na delu poti nad
ozemljem pogodbenice, na katerem so bile vkrcane.
3- Običajna letalska oprema ter material in zaloge, ki so na
letalih določenega prevoznika ene pogodbenice, smejo biti
izkrcani na ozemlju druge pogodbenice le z dovoljenjem
njenih carinskih organov. V takem primeru so lahko pod
njihovim nadzorom vse dotlej, dokler niso ponovno izvoženi
ali ocarinjeni.

12. člen
KONVERZIJA IN TRANSFER DOHODKA
Vsaka pogodbenica bo priznala določenemu prevozniku
druge pogodbenice pravico, da sme po uradnem tečaju transferirati presežek prihodka, ki ga je dosegel na območju prve
pogodbenice s prevozom potnikov, prtljage, blaga in pošte,
v skladu z veljavnimi deviznimi predpisi obeh držav. Če so
plačila med pogodbenicama urejena s posebnim sporazumom, velja tak sporazum.
13. člen
TARIFE
1. Tarife, ki jih bo vsak določeni prevoznik zaračunaval za
prevoz na ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, morajo
biti določene v primernih zneskih; pri tem naj se upštevajo vsi
ustrezni dejavniki, kot so poslovni stroški, primeren dobiček,
značilnosti vsake proge kot tudi tarife, ki jih zaračunavajo
drugi prevozniki v zračnem prometu.
2. O tarifah iz 1. točke tega člena se, če je mogoče, dogovorita
določena prevoznika obeh pogodbenic po posvetovanju
z drugimi prevozniki, ki opravljajo zračni promet na isti progi
ali na delu te proge. Določena prevoznika bosta, kadarkoli bo
to mogoče, sklenila tak dogovor po postopku za določanje
tarif, uveljavljenem v mednarodnem telesu, ki oblikuje predloge na tem področju.
3. Tako določene tarife je treba predložiti v odobritev pristojnim organom obeh pogodbenic najmanj šestdeset dni pred
dnem, ki je predlagan za njihovo uveljavitev. V izjemnjh primerih se lahko omenjeni organi dogovorijo za krajši rok. Če
pristojni organi nobene od pogodbenic ne izrazijo drugi
pogodbenici v tridesetih dneh od predložitve, da se s tarifami
ne strinjajo, se šteje, da so tarife potrjene.
4. Če se določena prevoznika ne moreta dogovoriti za tarifo
ali če tarife ne potrdijo pristojni organi ene pogodbenice,
poskusijo pristojni organi obeh pogodbenic določiti tarifo
z medsebojnim sporazumom. Pogajanja v tem smislu se začnejo v tridesetih dneh od dneva, ko se jasno ugotovi, da se
določena prevoznika ne moreta dogovoriti, ali ko pristojni
organi ene pogodbenice obvestijo pristojne organe druge
pogodbenice, da se s tarifo ne strinjajo.

Oprostitve, predvidene v tem členu, se bodo uporabljale
tudi v primeru, kadar določeni prevoznik ene pogodbenice
sklene dogovor z drugim prevoznikom za posojilo ali prevoz
na ozemlju druge pogodbenice predmetov, določenih
v
prvem in drugem odstavku tega člena, če ima ta drugi
Prevoznik pravico do istih oprostitev na ozemlju druge pogodbenice.

5. Če do sporazuma ne pride, se spor rešuje v skladu z določili
17. člena.

10. člen
LETALIŠKE TAKSE

7. Pristojni organi obeh pogodbenic si bodo prizadevali, da bi
zagotovili, da bodo določeni prevozniki spoštovali dogovorjene tarife, ki bodo deponirane pri njih in da noben letalski
prevoznik ne bo na noben način neposredno ali posredno
protizakonito zmanjševal nobenega deleža teh tarif.

t- Vsaka pogodbenica lahko uvede ali dovoli, da se uvedejo
upravičene in razumne takse za določenega prevoznika druge
Pogodbenice. Te takse bodo ekonomsko utemeljene.
2- Za uporabo letališč ter drugih služb in naprav, ki jih da na
razpolago ena pogodbenica, ne bo določeni prevoznik druge
Pogodbenice plačal več, kot je treba plačati za domača letala,
ki se uporabljajo v rednem mednarodnem zračnem prometu.
11. člen
KOMERCIALNE DEJAVNOSTI
t- Določeni prevoznik ene pogodbenice ima lahko ustrezna
Poročevalec

6. Že sprejete tarife veljajo vse dotlej, dokler se v skladu
z določili tega in 17. člena sporazuma ne določijo nove tarife,
vendar ne dlje kot dvanajst mesecev od dneva, ko so pristojni
organi ene pogodbenice sporočili, da so zavrnili potrditev.

14. člen
PREDLOŽITEV REDOV LETENJA
1. Določeni prevoznik ene pogodbenice mora predložiti svoje
rede letenja v potrditev pristojnim organom druge pogodbenice najmanj trideset dni preden se začne dogovorjeni promet. Isto velja za vsako poznejšo spremembo.
2. Določeni prevoznik ene pogodbenice mora zahtevati od
pristojnih organov druge pogodbenice dovoljenje za opravlja25

nje dodatnih letov, ki jih želi opraviti na dogovorjenih progah
zunaj potrjenih redov letenja. Tako zahtevo mora praviloma
predložiti dva delovna dneva pred pričetkom takih poletov.

20. člen
REGISTRACIJA PRI ICAO
Ta sporazum in njegove poznejše dopolnitve se registrirajo
pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.

15. člen
STATISTIČNI PODATKI
Pristojni organi dveh pogodbenic bodo medsebojno, na zahtevo, izmenjavali statistične podatke in druga podobna obvestila, ki se nanašajo na dogovorjeni promet.
16. člen
POSVETOVANJA
Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli zahteva posvetovanje
glede uresničevanja, razlage, uporabe ali dopolnitve tega
sporazuma Taka posvetovanja med pristojnimi organi se
morajo pričeti v šestdesetih dneh po prejemu pisne zahteve,
če se pogodbenici ne dogovorita drugače.
17. člen
REŠEVANJE SPOROV

21. člen
UVELJAVITEV
»Ta sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa, veljati
pa začne, ko pogodbenici druga drugo obvestita, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za njegovo uveljavitev.
Da bi to potrdila, sta pooblaščenca obeh pogodbenic podpisala ta sporazum.«
»Sestavljeno v Ohridu dne 24. marca 1992
V dveh izvirnikih v slovenskem in makedonskem jeziku s tem,
da sta izvirnika enakovredna.
ZA REPUBLIKO SLOVENIJO
Marjan Krajne I. r.
Minister

1. Vse spore, ki bi nastali v zvezi s tem sporazumom in jih
pogodbenici ne moreta rešiti s pogajanji ali po diplomatski
poti, bosta na zahtevo vsake pogodbenice predložili v odločitev arbitražnemu razsodišču.
2. Vsaka pogodbenica določi v ta namen enega razsodnika, ta
dva pa določita predsednika, ki mora biti državljan tretje
države. Če v dveh mesecih od dneva, ko je ena pogodbenica
določila svojega razsodnika, tega ne stori tudi druga pogodbenica, ali če se v enem mesecu, potem ko je imenovan tudi
drugi razsodnik, oba razsodnika ne dogovorita glede predsednika, lahko katerakoli pogodbenica zahteva od predsednika sveta Mednarodne organizacije civilnega letalstva, da
opravi potrebna imenovanja. Če je predsednik sveta ICAO
državljan ene od pogodbenic, opravi imenovanje podpredsednik sveta, ki je državljan tretje države.
3. Arbitražno razsodišče določi svoj poslovnik. Vsaka pogodbenica plača stroške svojega razsodnika, preostale stroške pa
krijeta pogodbenici enako.
4. Pogodbenici bosta spoštovali vsako odločitev, ki bo sprejeta na podlagi tega člena.
18. člen
SPREMEMBE
1. Vsaka sprememba tega sporazuma, za katero sta se pogodbenici dogovorili, se začasno uporablja od dneva podpisa,
veljati pa začne, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da
so izpolnjene vse ustavne formalnosti.
2. O spremembah priloge se lahko dogovorijo neposredno
pristojni organi obeh pogodbenic.
3. Ta sporazum bo usklajen z vsako večstransko konvencijo,
ki zavezuje obe pogodbenici.
19. člen
ODPOVED
1. Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli pisno sporoči, da
odpoveduje ta sporazum. Hkrati mora to obvestilo poslati
Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
2. Sporazum preneha veljati na koncu veljavnosti reda letenja
za posamezno sezono v kateri preteče dvanajst mesecev od
dneva prejema sporočila o odpovedi.
3. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema sporočila o odpovedi, se šteje, da ga je prejela štirinajst dni po dnevu, ko ga je
prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva.
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ZA REPUBLIKO MAKEDONIJO
Dr. Aleksandar Lepavcov I. r.
Minister

PRILOGA
PREGLED PROG
I. DEL
Proge, na katerih lahko opravljajo letalski promet prevozniki,
ki jih je določila Republika Slovenija:
Kraji vzletanja Kraji vmesnegaKraji v
pristajanja
Makedoniji
Ljubljana
Skopje
Maribor
Ohrid
Portorož

Naslednji kraji

II. DEL
Proge na katerih lahko opravljajo letalski promet prevozniki,
ki jih je določila Republika Makedonija:
Kraji vzletanja Kraji vmesnegaKraji v
pristajanja
Makedoniji
Skopje
Ljubljana
Ohrid
Maribor
Portorož

Naslednji kraji

PRIPOMBA:
Vsak določeni prevoznik lahko konča katerikoli polet v okviru
dogovorjenega prometa na ozemlju druge pogodbenice.
Številka: 82/92 - 13105
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža spoštovanje Ministrstvu za odnose s tujino Republike Makedonije
ter ga v zvezi s sporazumom med Republiko Slovenijo in
Republiko Makedonijo o rednem zračnem prometu, podpisanem na Ohridu 24. 3. 1992 obvešča, da je v 1. členu sporazuma pomotoma naveden nepopoln naziv pristojnega organa
v Republiki Sloveniji.
Zaradi tega ministrstvo predlaga dopolnitev točke b) prvega
odstavka 1. člena sporazuma, tako da se za besedami:
»pomeni za Republiko Slovenijo« dodaja besede: »Ministrstvo za promet in zveze«, nato pa se tekst nadaljuje.
Dopolnjena točka b) prvega odstavka 1. člena sporazuma se
tako v celoti glasi:
»b) »pristojni organi« pomeni za Republiko Slovenijo Miniporočevalec

strstvo za promet in zveze, Republiško upravo za zračno
plovbo in za Republiko Makedonijo Ministrstvo za urbanizem,
gradbeništvo, promet in ekologijo ali v obeh primerih katerokoli drugo osebo ali telo, pooblaščeno za opravljanje nalog, ki
jih opravljajo omenjeni organi;«
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije bi bilo
zaradi pričetka postopka ratifikacije sporazuma hvaležno za
čimprejšnji odgovor Ministrstva za odnose s tujino Republike
Makedonije glede omenjenega predloga.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije tudi ob tej
priložnosti izraža Ministrstvu za odnose s tujino republike
Makedonijo svoje najgloblje spoštovanje.
Ljubljana, 20. julija 1992
MINISTRSTVU ZA ODNOSE S TUJINO
REPUBLIKE MAKEDONIJE
Številka: 1303-8701/4
Ministrstvo za odnose s tujino Republike Makedonije izraža
spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga v zvezi z njegovo noto številka 82/92-13105 z dne 20.
julija tega leta obvešča, da je po izvršnem posvetu s pooblaščenimi organi Republike Makedonije sprejet predlog za spre-

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
o rednem zračnem prometu sta podpisala g. Marjan Krajne,
minister za promet in zveze Republike Slovenije in g. dr.
Aleksander Lepavcov, minister za urbanizem, gradbeništvo,
promet in ekologijo Republike Makedonije 24. marca 1992 na
Ohridu, dopolnjen pa je bil z izmenjavo not.
Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju
in preklicu oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja, določitvi
prevoznikov, izdaji dovoljenj in reguliranju kapacitet, uporabi
zakonov in predpisov posamezne države, varnosti zračne
plovbe, priznavanju potrdil in dovoljenj, oprostitvi carin, davščin in taks, komercialnih aktivnostih in transferu dohodka,
določitvi tarif, reševanju sporov, itd.

poročevalec

membo Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo o rednem zračnem prometu. S sprejetjem spremembe se v osnovi podpisani Sporazum v ničemer ne spreminja.
Ob tej priložnosti Ministrstvo za odnose s tujino Republike
Makedonije izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje
zadeve Republike Slovenije.
Skopje, 6. november 1992
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
OPOMBA: Sledi tekst sporazuma v makedonskem jeziku
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

Sporazum se uporablja od dneva podpisa, veljati pa začne, ko
pogodbenici druga drugo obvestita, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za njegovo uveljavitev.
V skladu s 63. členom Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list
Republike Slovenije, št. 1/91-1) sporazum ratificira Državni
zbor Republike Slovenije.
Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti veljavnih predpisov.
V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale
za Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO
SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O REDNEM ZRAČNEM
PROMETU-EPA 104
Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 19/2-1993
določila besedilo:
PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O REDNEM ZRAČNEM'PROMETU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
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 ter
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika
pri delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Igor UMEK, minister za promet in zveze.
- Peter MARN, direktor Republiške uprave za zračno
plovbo.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko
konfederacijo o rednem zračnem prometu
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Švicarsko
konfederacijo o rednem zračnem prometu, podpisan v Ljubljani dne 4. decembra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem* jeziku
glasi:
* Besedilo izvirnika v francoskem jeziku je na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.
SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O REDNEM
ZRAČNEM PROMETU

b) »pristojni organi« pomeni za Republiko Slovenijo Ministrstvo za promet in zveze, Republiško upravo za zračno plovbo
in za Švicarsko Konfederacijo Zvezni urad za civilno letalstvo
ali v obeh primerih katerokoli drugo osebo ali telo, pooblaščeno za opravljanje nalog, ki jih opravljajo omenjeni organi;
c) »določeni prevoznik« pomeni prevoznika v zračnem prometu, ki ga je v skladu s 6.členom tega sporazuma določila
posamezna pogodbenica za opravljanje dogovorjenega prometa;
d) »tarifa« pomeni cene za prevoz potnikov, prtljage in blaga
ter pogoje, na podlagi katerih se te cene uporabljajo, vključno
s provizijo in drugimi dodatnimi plačili za agencijo ali za
prodajo prevoznih listin, izvzeta pa so nadomestila in pogoji
za prevoz pošte.
2. Priloga je sestavni del tega sporazuma. Vsako sklicevanje
na sporazum zajema tudi prilogo, razen če je izrecno drugače
določeno.
2. člen
PROMETNE PRAVICE

Glede na to, da sta Republika Slovenija in Švicarska Konfederaci ja pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem
letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra
1944,
v želji da poglobita sodelovanje v zračnem prometu in z namenom da zagotovita možnosti za redni zračni promet, po načelu
recipročnosti,
sta Vlada Republike Slovenije in
Švicarski Zvezni Svet
določili vsaka svojega pooblaščenca, ki sta se dogovorila
o naslednjem:
1. člen
DEFINICIJE
1. Posamezni izrazi v tem sporazumu in njegovi prilogi imajo
naslednji pomen:
a) »konvencija« pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem
letalstvu,ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7.decem bra
1944 ter vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 90. člena
omenjene konvencije, in vsako spremembo prilog ali konvencije v skladu z njenim 90. in 94.členom, če te priloge in
spremembe veljajo za obe pogodbenici;
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1. Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici v tem sporazumu določene pravice, zaradi opravljanja zračnega prometa
na progah, ki so določene v prilogi. Ta promet in te proge se
v nadaljnjem besedilu imenujejo »dogovorjeni promet« in
»določene proge«.
2. V skladu z določili tega sporazuma ima določeni prevoznik
vsake pogodbenice pri opravljanju mednarodnega zračnega
prometa:
a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pristanka; b) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v nekomercialne namene;
c) pravico na ozemlju druge pogodbenice v krajih, določenih
v prilogi tega sporazuma, vkrcati in izkrcati potnike, prtljago,
blago in pošto, ki so namenjeni v ali prihajajo iz krajev na
ozemlju druge pogodbenice;
d) pravico vkrcati in izkrcati na ozemlju tretjih držav v krajih,
določenih v prilogi tega sporazuma, potnike, prtljago, blago
in pošto, ki so namenjeni v ali prihajajo iz krajev na ozemlju
pogodbenice, določenih v prilogi tega sporazuma.
3. Določeni prevoznik ene pogodbenice nima pravice, da na
ozemlju druge pogodbenice za plačilo ali najemnino vkrca
potnike, prtljago, blago ali pošto, namenjeno v kakšen drug
kraj na njenem ozemlju.
4. Če določeni prevoznik ene pogodbenice zaradi oboroženih
spopadov, političnih nemirov ali posebnih in neobičajnih okoliščin ne more normalno opravljati prometa, si bo druga
poročevalec

pogodbenica prizadevala omogočiti nadaljevanje takega pro
meta z ustreznimi spremembami, vključno z dodelitvijo pravic, ki so nujne za opravljanje prometa v tem času.
.
3. člen
URESNIČEVANJE PRAVIC
1. Določena prevoznika imata primerne in enake možnosti za
opravljanje dogovorjenega prometa med ozemljema pogodbenic.
2. Določeni prevoznik vsake pogodbenice mora upoštevati
interese prevoznika, ki ga je določila druga pogodbenica,
hkrati pa paziti, da ne ogroža neupravičeno njegovega dogovorjenega prometa.
3. Glavni namen dogovorjenega prometa je zagotoviti zmogljivost, ki bo v skladu s povpraševanjem po prevozu med
ozemljem pogodbenice, ki je določila prevoznika v zračnem
prometu in kraji, do katerih letijo letala na določenih progah.
4. Pravice vsakega določenega prevoznika do opravljanja
prevoza v mednarodnem zračnem prometu med ozemljem
druge pogodbenice in ozemljem tretjih držav morajo biti
v skladu s splošnimi načeli normalnega razvoja, ki jih prizna
vata obe pogodbenici. Zmogljivost pa je treba prilagoditi:
a) povpraševanju po prevozu z ozemlja in na ozemlje pogodbenice, ki je določila prevoznika;
b) povpraševanju po prevozu na območjih, skozi katera
poteka promet, ob upoštevanju lokalnega in regionalnega
prometa;
c) zahtevam glede gospodarnosti dogovorjenega prometa.
5. Nobena pogodbenica ne bo enostransko omejila poslovanja dolo čenega prevoznika druge pogodbenice, razen
v skladu z določili tega sporazuma ali z enotnimi pogoji, ki bi
bili določeni s konvencijo.
4. člen
UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV
1. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, s katerimi so urejeni
prihod in odhod letal v mednarodnem prometu ali prelet nad
njenim ozemljem, veljajo tudi za določenega prevoznika
druge pogodbenice.
2. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki urejajo prihod,
muditev in odhod potnikov, posadke, prtljage, blaga ali pošte,
kot so predpisi,ki se nanašajo na vstop in odhod, izseljevanje
in priseljevanje, na carinski nadzor in na zdravstvene in sanitarne ukrepe, veljajo tudi za potnike, posadko, prtljago, blago
ali pošto v letalih določenega prevoznika druge pogodbenice,
dokler so na ozemlju prve pogodbenice.
3. Nobena pogodbenica nima pravice svojemu prevozniku
v primer javi z določenim prevoznikom druge pogodbenice
dajati kakršnekoli prednosti pri uporabi zakonov in predpisov
iz tega člena.
5. člen
VARNOST ZRAČNE PLOVBE
1. V skladu s pravicami in obveznostmi po mednarodnem
pravu pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medsebojna
obveznost varovanja civilnega zračnega prometa pred nezakonitimi dejanji sestavni del tega sporazuma. Brez omejevanja svojih pravic in obveznosti po mednarodnem pravu bosta
pogodbenici še posebej ravnali v skladu z določili Konvencije
o kaznivih dejanjih in nekih drugih aktih storjenih na letalih,
sprejeti v Tokiu 14.septembra 1963, Konvencije o zatiranju
nezakonite ugrabitve zrakoplovov, sprejete v Haagu
16.decembra 1970, Konvencije o zatiranju nezakonitih aktov
zoper varnost civilnega letalstva, sprejete v Montrealu 23.septembra 1971 in njen dopolnilni Protokol o zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za mednarodno civilno zrakoplovstvo podpisan v Montrealu 24. februarja 1988.
2. Pogodbenici si bosta na zahtevo medsebojno pomagali, da
poročevalec

bi preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga nezakonita dejanja proti varnosti takih letal, njihovih potnikov in
posadk, letališč in navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje varnosti civilne zračne plovbe.
3. Pogodbenici bosta v medsebojnih odnosih ravnali v skladu
z določili Mednarodne organizacije civilnega letalstva o var
nosti civilne zračne plovbe, ki so opredeljena v Aneksih konvencije, v tisti meri, v kateri ta določila veljajo za obe pogodbenici; pogodbenici bosta zahtevali od letalskih družb, ki so
vpisane v njihovem registru ali ki opravljajo pretežni del svojih
dejavnosti ali imajo sedež na njihovem ozemlju, ter od letaliških podjetij na njihovem ozemlju, da delujejo v skladu
s takimi varnostnimi predpisi.
4. Pogodbenici se strinjata, da morajo navedene letalske
družbe spoštovati letalske varnostne predpise, navedene
v 3.odstavku tega člena, ki jih zahteva druga pogodbenica za
vstop, odhod, oziroma dokler so letala na ozemlju te druge
pogodbenice. Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se bodo na
njenem ozemlju učinkovito izvajali primerni ukrepi za zavarovanje letal in za pregled potnikov, posadke, ročne prtljage,
prtljage, blaga in potrošnoga blaga, hrane, pijače ipd. pred in
med vkrcava njem in natovarjanjem. Pogodbenici bosta
z naklonjenostjo obravnali vsako zahtevo druge pogodbenice
za uvedbo razumnih dodatnih varnostnih ukrepov zaradi
neposredne grožnje.
5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo oziroma
drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti letal, potnikov in
posadke, letališč ali navigacijskih naprav bosta pogodbenici
pomagali druga drugi, s tem da bosta poskrbeli za komunikacije in druge ustrezne ukrepe, da bi se čim hitreje in varno
končal tak incident ali grožnja.
6. člen
DOLOČITEV PREVOZNIKOV IN DOVOLJENJE
ZA OPRAVLJANJE PROMETA
1. Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega prevoznika
za opravljanje dogovorjenega prometa. O določitvi prevoznika pristojna organa pogodbenic pisno obvestita drug drugega.
2. Razen v primerih, določenih v tretjem in četrtem odstavku
tega člena, mora pristojni organ po prejemu takega obvestila
brez odlašanja izdati določenemu prevozniku druge pogodbenice potrebno dovoljenje za opravljanje prometa.
3. Pristojni organ ene pogodbenice lahko od določenega
prevoznika, ki ga je določila druga pogodbenica zahteva, naj
dokaže, da izpolnjuje pogoje določene v zakonih in predpisih,
ki jih običajno uporablja omenjeni organ glede opravljanja
mednarodnega zračnega prometa v skladu s konvencijo.
4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja
za opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena ali
naložiti pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni za uvelja
vitev pravic iz 2. člena tega sporazuma, če nima dokazov, da
je druga pogodbenica ali njeni državljani večinski lastnik in
imajo dejanski nadzor nad določenim prevoznikom, ki ga je
pogodbenica določila za opravljanje dogovorjenega prometa.
5. Ko določeni prevoznik dobi dovoljenje za opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena, sme kadarkoli začeti
oprav Ijati dogovorjeni promet pod pogojem, da so tarife, dolo
čene v skladu s 13.členom tega sporazuma, veljavne.
7. člen
PREKLIC IN ZAČASNA USTAVITEV DOVOLJENJA
ZA OPRAVLJANJE PROMETA
1. Vsaka pogodbenica ima pravico preklicati dovoljenje za
opravljanje prometa ali ustaviti uresničevanje v drugem členu
tega sporazuma določenih pravic določenemu prevozniku"
druge pogodbenice ali določiti take pogoje, ki se ji zdijo
potrebni, če:
, a) zadevni prevoznik ne more dokazati, da ima druga pogod
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benica ali njeni državljani večinski delež lastništva in dejanski
nadzor;
b) zadevni prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov pogod
benice, ki daje te pravice, ali če jih huje krši;
c) zadevni prevoznik ne opravlja dogovorjenega prometa pod
pogoji, ki so določeni v tem sporazumu.
2. Ta pravica bo uporabljena le po posvetovanju z drugo
pogod benico, razen če je takojšen preklic ali ustavitev uresničevanja ali uveljavitev pogojev po prvem odstavku tega
člena nujna za preprečitev nadaljnjega kršenja zakonov in
predpisov.
S.člen
PRIZNAVANJE POTRDIL IN DOVOLJENJ
1. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovolje
nja, ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica, bo, dokler so
veljavna, priznavala tudi druga pogodbenica.
2. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da za preletanje
nad svojim ozemljem ne prizna veljavnosti tistim spričevalom
o sposobnosti in dovoljenjem, ki jih je njenim državljanom
izdala ali potrdila druga pogodbenica ali katerakoli druga
država.
9. člen
OPROSTITEV CARIN, DAVŠČIN IN TAKS
1. Letala, ki jih uporablja v mednarodnem zračnem prometu
določeni prevoznik ene pogodbenice, njihova običajna
oprema, zaloge goriva in maziv ter druge zaloge, vključno
s hrano, pijačo in tobakom, ki so na njih, so po prihodu na
ozemlje druge pogodbenice oproščeni vseh davščin in taks
pod pogojem, da ostanejo na letalu, dokler jih letalo znova ne
odpelje.
2. Omenjenih davščin in taks, razen stroškov za opravljene sto
ritve, so oproščeni tudi:
a) zaloga živil, pijač in tobaka, vkrcana na ozemlju ene pogodbenice v količinah, ki jih določajo njeni pristojni organi, da bi
se porabila na letalih, ki jih uporablja v mednarodnem prometu določeni prevoznik druge pogodbenice;
b) rezervni deli in običajna oprema letala, pripeljana na ozemlje ene pogodbenice, za vzdrževanje in popravilo letal, ki se
uporabljajo v mednarodnem prometu;
c) gorivo in mazivo za letala, ki jih uporablja v mednarodnem
zračnem prometu določeni prevoznik druge pogodbenice,
tudi takrat, kadar bodo te zaloge porabljene na delu poti nad
ozemljem pogodbenice, v kateri so bile vkrcane. 3. Običajna
letalska oprema ter material in zaloge, ki so na letalih določenega prevoznika ene pogodbenice, smejo biti izkrcani na
ozemlju druge pogodbenice le z dovoljenjem njenih carinskih
organov. V takem primeru so lahko pod njihovim nadzorom
vse dotlej, dokler niso ponovno izvoženi ali ocarinjeni.
4. Oprostitve, predvidene v tem členu, se bodo uporabljale
tudi v primeru, kadar določeni prevoznik ene pogodbenice
sklene dogovor z drugim prevoznikom za posojilo ali prevoz
na ozemlju druge pogodbenice predmetov, določenih
v prvem in drugem odstavku tega člena, če ima ta drugi
prevoznik pravico do istih oprostitev na ozemlju druge pogodbenice.
10. člen
LETALIŠKE TAKSE
1. Vsaka pogodbenica se bo po svojih najboljših močeh
zavzemala za to, da bodo njeni pristojni organi uvedli ali
dovolili, da se uvedejo upravičene in razumne takse za določenega prevoznika druge pogodbenice. Te takse bodo ekonomsko utemeljene.
2. Za uporabo letališč ter drugih služb in naprav, ki jih da na
razpolago ena pogodbenica, ne bo določeni prevoznik druge
pogodbenice plačal več, kot je treba plačati za doma ča letala,
ki se uporabljajo v rednem mednarodnem zračnem prometu.
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11. člen
KOMERCIALNE DEJAVNOSTI
1. V skladu z nacionalnimi zakoni, in predpisi lahko ima
določeni prevoznik ene pogodbenice ustrezna predstavništva
na ozemlju druge pogodbenice. Ta predstavništva lahko
imajo komercialno, operativno in tehnično osebje. Osebje je
lahko iz prve pogodbenice ali lokalno zaposleno.
2. Pri komercialnih dejavnostih bo spoštovano načelo reciproč nosti. Pristojne oblasti obeh pogodbenic bodo storile
vse, da bodo predstavništva določenih prevoznikov druge
strani lahko nemoteno opravljala svoje dejavnosti.
3. Še posebej vsaka pogodbenica zagotavlja določenemu
prevozniku druge pogodbenice, da na njenem ozemlju prodaja svoje letalske zmogljivosti neposredno, ali če želi, po
agentih. Vsaka letalska družba ima pravico prodajati take
prevozne zmogljivosti in vsak jih lahko prosto kupuje v lokalni
valuti ali v konvertibilni valuti drugih držav.
12. člen
KONVERZIJA IN TRANSFER DOHODKA
Vsaka pogodbenica bo priznala določenemu prevozniku
druge pogodbenice pravico, da sme po uradnem tečaju transferirati presežek prihodka, ki ga je dosegel na območju prve
pogodbenice s prevozom potnikov, prtljage, blaga in pošte.
Če so plačila med pogodbenicama urejena s posebnim sporazumom, velja tak sporazum.
13. člen
TARIFE
1. Tarife, ki jih bo vsak določeni prevoznik zaračunaval za
prevoz na ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, morajo
biti določene v primernih zneskih; pri tem naj se upoštevajo
vsi ustrezni dejavniki, kot so poslovni stroški, primeren dobiček, značilnosti vsake proge kot tudi tarife, ki jih zaračunavajo
drugi prevozniki v zračnem prometu.
2. O tarifah iz 1.točke tega člena se, če je mogoče, dogovorita
določena prevoznika obeh pogodbenic po posvetovanju
z drugi mi prevozniki, ki opravljajo zračni promet na isti progi
ali na delu te proge. Določena prevoznika bosta, kadarkoli bo
to mogoče, sklenila tak dogovor po postopku za določanje
tarif, uveljavljenem v mednarodnem telesu, ki oblikuje predloge na tem področju.
3. Tako določene tarife je treba predložiti v odobritev pristojnim organom obeh pogodbenic najmanj šestdeset dni pred
dnem, ki je predlagan za njihovo uveljavitev. V izjemnih primerih se lahko omenjeni organi dogovorijo za krajši rok. Če
pristojni organi nobene od pogodbenic ne izrazijo drugi
pogodbenici v tridesetih dneh od predložitve, da se s tarifami
ne strinjajo, se šteje, da so tarife potrjene.
4. Če se določena prevoznika ne moreta dogovoriti za tarifo
ali če tarife ne potrdijo pristojni organi ene pogodbenice,
poskusijo pristojni organi obeh pogodbenic določiti tarifo
z medsebojnim sporazumom. Pogajanja v tem smislu se začnejo v tridesetih dneh od dneva, ko se jasno ugotovi, da se
določena prevoznika ne moreta dogovoriti, ali ko pristojni
organi ene pogodbenice obvestijo pristojne organe druge
pogodbenice, da se s tarifo ne strinjajo.
5. Če do sporazuma ne pride, se spor rešuje v skladu z določili
17. člena.
6. Že sprejete tarife veljajo vse dotlej, dokler se v skladu
z določili tega in 17. člena sporazuma ne določijo nove tarife,
vendar ne dlje kot dvanajst mesecev od dneva, ko so pristojni
organi ene pogodbenice sporočili, da so zavrnili potrditev. 7.
Pristojni organi obeh pogodbenic si bodo prizadevali, da bi
zagotovili, da bodo določeni prevozniki spoštovali dogovorjene tarife, ki bodo deponirane pri njih in da noben letalski
prevoznik ne bo na noben način neposredno ali posredno
protizakonito zmanjševal nobenega deleža teh tarif.
poročevalec
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14. člen
PREDLOŽITEV REDOV LETENJA

19. člen
ODPOVED

1. Določeni prevoznik ene pogodbenice mora predložiti svoje
rede letenja v potrditev pristojnim organom druge pogodbenice najmanj trideset dni preden se začne dogovorjeni promet. Isto velja za vsako poznejšo spremembo.

1. Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli pisno sporoči, da
odpoveduje ta sporazum. Hkrati mora to obvestilo poslati
Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.

2. Določeni prevoznik ene pogodbenice mora zahtevati od
Pristojnih organov druge pogodbenice dovoljenje za opravljanje dodatnih letov, ki jih želi opraviti na dogovorjenih progah
zunaj potrjenih redov letenja. Tako zahtevo mora praviloma
predložiti dva delovna dneva pred pričetkom takih poletov.

2. Sporazum preneha veljati na koncu veljavnosti reda letenja
za posamezno sezono v kateri preteče dvanajst mesecev od
dneva prejema sporočila o odpovedi.
3. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema sporočila o odpovedi, se šteje, da ga je prejela štirinajst dni po dnevu, ko ga je
prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva.

15. člen
STATISTIČNI PODATKI
Pristojni organi dveh pogodbenic bodo medsebojno, na zahtevo, izmenjavali statistične podatke in druga podobna obvestila, ki se nanašajo na dogovorjeni promet.
16. člen
POSVETOVANJA.
Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli zahteva posvetovanje
glede uresničevanja, razlage, uporabe ali dopolnitve tega
sporazuma Taka posvetovanja, ki so lahko med organi pristojnimi za zračno plovbo se morajo pričeti v šestdesetih dneh po
Prejemu pisne zahteve, če se pogodbenici ne dogovorita
drugače.
17. člen
REŠEVANJE SPOROV
1
- Vse spore, ki bi nastali v zvezi s tem sporazumom in jih
Pogodbenici ne moreta rešiti s pogajanji ali po diplomatski
Poti, bosta na zahtevo vsake pogodbenice predložili v odločitev arbitražnemu razsodišču.

2- Vsaka pogodbenica določi v ta namen enega razsodnika, ta
dva pa določita predsednika, ki mora biti državljan tretje
države. Če v dveh mesecih od dneva, ko je ena pogodbenica
določila svojega razsodnika, tega ne stori tudi druga pogodbenica, ali če se v enem mesecu, potem ko je imenovan tudi
drugi razsodnik, oba razsodnika ne dogovorita glede predsednika, lahko katerakoli pogodbenica zahteva od predsednika sveta Mednarodne organizacije civilnega letalstva, da
opravi potrebna imenovanja.
3- Arbitražno razsodišče določi svoj poslovnik. Vsaka pogodbenica plača stroške svojega razsodnika, preostale stroške pa
krijeta pogodbenici enako.
4- Pogodbenici bosta spoštovali vsako odločitev, ki bo spreleta na podlagi tega člena.
18. člen
SPREMEMBE

20. člen
REGISTRACIJA PRI ICAO
Ta sporazum in njegove poznejše dopolnitve se registrirajo
pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
21. člen
UVELJAVITEV
Ta sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa, veljati
pa začne, ko pogodbenici druga drugo obvestita, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za njegovo uveljavitev.
Da bi to potrdila, sta pooblaščenca obeh pogodbenic podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v dveh izvodih v Ljubljani dne 4. decembra 1992
v slovenskem, francoskem ter v angleškem jeziku, s tem da
sta izvirnika enakovredna. Ob morebitnem neskladju pri uresničevanju, razlagi ali uporabi je merodajno besedilo v angleškem jeziku.
Za Vlado Republike
Slovenije
Marjan Krajne l.r.
minister

Za Švicarski Zvezni
Svet
Max Neuenschvvander l.r.
direktor
PRILOGA
PREGLED PROG

I. DEL
Proge, na katerih lahko opravlja letalski promet prevoznik, ki
ga je določila Republika Slovenija:
Kraji vzletanja Kraji vmesnegaKraji v
pristajanja
Sloveniji
Kraji v
Kraji v
Švici
Sloveniji

Naslednji
kraji
En kraj v
Evropi

II. DEL
Proge na katerih lahko opravlja letalski promet prevoznik, ki
ga je določila Švica :

1 ■ če ena pogodbenica meni da je potrebno spremeniti neko
določilo tega sporazuma, se taka sprememba, če sta se
Pogodbenici zanjo dogovorili, se začasno uporablja od dneva
Podpisa, veljati pa začne, ko se pogodbenici medsebojno
obvestita, da so izpolnjene vse ustavne formalnosti.

Kraji vzletanja Kraji vmesnegaKraji v
pristajanja
Švici
Kraji v
Kraji v
Sloveniji
Švici

2- O spremembah priloge se lahko dogovorijo neposredno
Pristojni organi obeh pogodbenic. Začasno se začno uporabNati od dneva,ko so bile dogovorjene in stopijo v veljavo ko
bodo ustrezno potrjene.

1. Kraje vmesnega pristajanja in naslednje kraje na določenih
progah lahko določeni prevozniki, če to želijo, izpustijo na
posameznem ali vseh letih.

V kolikor bi bila sklenjena kakšna splošna multilateralna
konvencija glede zračnega prometa, ki bi zavezovala obe
vPogodbenici, bo ta sporazum tako spremenjen, da bo
skladu z določili take Konvencije.
Poročevalec

Naslednji
kraji
En kraj v
Evropi

PRIPOMBE:

2. Vsak določeni prevoznik lahko konča katerikoli polet
v okviru dogovorjenega prometa na ozemlju druge pogodbenice.
3. Vsak določeni prevoznik lahko opravlja promet med dru31

gimi kraji vmesnega pristanka in naslednjimi kraji, ki niso
navedeni v tej prilogi, pod pogojem, da ne opravlja prometa
med temi kraji in ozemljem druge pogodbenice.

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

OPOMBA: Sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku

4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
OBRAZLOŽITEV

Sporazum je bil podpisan v petek, dne 4. decembra 1992
v Ljubljani.
Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju
in preklicu oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja pravic,
določitvi prevoznikov, izdaji dovoljenj in reguliranju kapacitet, uporabi zakonov in predpisov posamezne države, varnosti
zračne plovbe, priznavanju potrdil in dovoljenj, oprostitvi
carin, davščin in taks, komercialnih aktivnostih in transferu
dohodka, določitvi tarif, reševanju sporov, itd.
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Sporazum začne veljati, ko pogodbenici druga drugo obvestita, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji glede sklenitve in
pričetka veljavnosti mednarodnih pogodb.
V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91-1) sporazum
ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti veljavnih predpisov.
V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale
za Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti.

poročevalec

RATIFIKACIJI POGODBE O PRIJATELJSTVU IN SODELOVANJU MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO - EPA 110
Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 19. 2. 1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE O PRIJATELJSTVU IN SODELOVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., 267, in ob smiselni uporabi
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

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 ter
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika
pri delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Peter TOŠ, svetovalec vlade v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji pogodbe, o prijateljstvu in sodelovanju med
Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
1.člen
Ratificira se Pogodba o prijateljstvu in sodelovanju med
Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, podpisana
v Budimpešti 1. decembra 1992.
2. člen
Pogodba se- v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku
glasi:

POGODBA O PRIJATELJSTVU IN SODELOVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIŠKO MADŽARSKO
Republika Slovenija in Republika Madžarska
zavedajoč se prijateljstva, ki povezuje njuni državi in naroda,
ob upoštevanju zgodovinskih sprememb v Evropi,
v prepričanju o nujnosti svojega prispevanja k evropskemu in
mednarodnemu miru,
prizadevajoč si, da s pomočjo razvijanja in uporabe mehanizmov sodelovanja v Evropi tudi sami prispevata k uspehu
pobud za preprečevanje razdeljenosti Evrope in katerih cilj je
ustvariti demokratično, mirno in enotno Evropo,
zavedajoč se pomena, ki ga ima sklenitev sporazuma o pridruženem članstvu med Republiko Madžarsko in Evropsko skupnostjo oziroma polnopravno članstvo, po drugi strani pa tudi
pomena podobnih namer Republike Slovenije,
prizadevajoč si tudi v prihodnosti za razvijanje sodelovanja in
za njegovo nadaljnje poglabljanje na vseh področjih,
sta se sporazumeli:
1. člen
Državi pogodbenici bosta svoje stike oblikovali v duhu prijateljstva in bosta nove možnosti, ki jih omogočajo spremembe
v Evropi, izkoristoli za poglobitev teh stikov.
poročevalec

Državi pogodbenici si bosta prizadevali za takšno Evropo, ki
bo spoštovala človekove pravice in temeljne svoboščine,
vključno s pravicami manjšin, temeljna načela demokracije in
pravne države, kjer bodo meje zaradi vzajemnega razumevanja ter odprave gospodarskih in socialnih razlik izgubile svojo
ločevalno naravo.
2. člen
Državi pogodbenici bosta pri oblikovanju svojih stikov in
glede vprašanj miru, varnosti in sodelovanja v Evropi upoštevali tale temeljna načela:
Najpomembnejši cilj njune politike je ohranjanje miru, krepitev stabilnosti in učinkovito preprečevanje oboroženih spopadov in vseh vrst vojn.
Državi pogodbenici bosta delovali v skladu z mednarodim
pravom, predvsem z Ustavno listino Združenih narodov, s helsinško Sklepno listino, sprejeto 1. avgusta 1975, s pariško
Listino o novi Evropi, sprejeto 21. novembra 1990, ter z drugimi dokumenti Konference o varnosti in sodelovanju
v Evropi.
Državi pogodbenici potrjujeta, da se bosta vzdržali nasilja
zoper ozemeljsko nedotakljivost ali politično neodvisnost
druge države pogodbenice ali takšnih groženj, ki iz kakršnih
koli razlogov niso v skladu s cilji Ustanovne listine Združenih
narodov ali helsinške Sklepne listine.
Državi pogodbenici imata narodne manjšine za naravni povezovalni most in sta prepričani, da je njihov prispevek k življenju njune družbe dragocen.
•
Državi pogodbenici bosta v skladu s svojimi mednarodnimi
obveznostmi nastopili zoper totalitarizem, raesno sovraštvo,
sovraštvo med posameznimi etničnimi skupinami, antisemitizem in sovraštvo do tujcev, zapostavljanje manjšin ter preganjanje zaradi verskih ali ideoloških razlogov.
3. člen
Državi pogodbenici pripisujeta izjemen pomen ideji evropske
enotnosti, ki temelji na človekovih pravicah, demokraciji in
pravni državi, ter se bosta zavzemali za njeno uresničitev.
4. člen
Državi pogodbenici bosta na podlagi helsinške Sklepne
listine in drugih dokumentov Konference o varnosti in sodelo33

vanju v Evropi, predvsem pariške Listine o novi Evropi, podpirali varnost in sodelovanje v Evropi.

12. člen

5. člen

Državi - pogodbenici - si bosta prizadevali izoblikovati sodelovanje v zdravstvu, tako pri boju zoper bolezni, kot so bolezni
srca, ožilja, rakaste bolezni, ki imajo veliko vlogo pri umrljivosti prebivalstva, ter nekatere epidemiološke infekcijske
bolezni, predvsem AIDS.

Državi pogodbenici se bosta, če bo potrebno, posvetovali
o varnostnih in obrambnih vprašanjih. Dvostranske vojaške
stike bosta uredili s posebnim sporazumom.
Državi pogodbenici bosta z namenom preprečitve nastajanja
morebitnih kriznih razmer oziroma njihove rešitve uporabljali
postopke, ki so bili izoblikovani na Konferenci o varnosti in
sodelovanju v Evropi, poleg tega pa bosta sodelovali tudi
v Organizaciji združenih narodov.
6. člen

13. člen
Velik pomen pripisujeta odpravi nevarnosti, ki ogrožajo
naravno okolje, in ohranjanju naravnih življenjskih razmer.
Poleg tega bosta zastavili svoj vpliv, da bi z uskladitvijo
regionalnih in mednarodnih političnih strategij varstva okolja
trajno zagotovili naravi prijazen razvoj v Evropi.
14. člen

Državi pogodbenici bosta svoje sodelovanje krepili v okviru
mednarodnih, predvsem evropskih organizacij. Vzajemno si
bosta pomagali, da bi v tistih mednarodnih, v prvi vrsti evropskih organizacijah, v katerih je ena od držav pogodbenic
članica, lahko sodelovala tudi druga država pogodbenica, če
izrazi to željo.

Državi pogodbenici si bosta ob katastrofah in hudih nesrečah
pomagali.

7. člen

Državi pogodbenici si bosta prizadevali za nadaljnje razvijanje
medsebojnih prevoznih povezav.

Državi pogodbenici bosta ob svojih dvostranskih stikih redno
razpravljali o vseh vprašanjih, ki so vzajemnega interesa, in se
bosta redno posvetovali z namenom oblikovanja in poglobitve
svojega dvostranskega sodelovanja ter usklajevanja stališč do
mednarodnih vprašanj.

Državi pogodbenici bosta v dogovorih, ki urejajo prevoz,
podpirali uveljavitev načela liberalizacije.

15. člen

Politična srečanja na najvišji ravni bodo, kadar bo potrebno.

Državi pogodbenici soglašata z razširitvijo in uskladitvijo telekomunikacijskih zvez med državama ob upoštevanju mednarodnih in evropskih normativov.

Ministra za zunanje zadeve bosta redno spremljala izpolnjevanje pogodbe. Posvetovala se bosta najmanj enkrat letno.

Državi pogodbenici bosta razvijali sodelovanje v vodnem
gospodarstvu, posebno pozornost bosta namenili vprašanju
sodelovanja glede mejnih rek.

Drugi ministri bodo imeli redne stike. Enako velja tudi za
vodilne uradnike ministrstev.

Državi pogodbenici bosta storili vse, da bi olajšali in podpirali
potovanja in turizem.

8. člen

Državi pogodbenici bosta pri carinskem in mejnem nadzoru
razvijali sodelovanje pristojnih organov.

Državi pogodbenici podpirata sodelovanje in izmenjavo
mnenj med parlamentoma z namenom razvijanja dvostranskih stikov.
9. člen
Državi pogodbenici pripisujeta velik pomen sodelovanju regij,
mest, občin in drugih območnih enot in ga bosta podpirali na
vseh področjih.
10. člen
Državi pogodbenici bosta podpirali nadaljnji razvoj vzajemno
ugodnih gospodarsko-trgovskih stikov. Pri tem bosta namenili posebno pozornost sodelovanju malih in srednjih podjetij.
Na podlagi svojih notranjih predpisov in v skladu s svojimi
mednarodnimi obveznostmi bosta v medebojnih stikih pospešili postopno ustvarjanje ugodnih gospodarskih, finančnih in
pravnih razmer za podjetniško ali drugo gospodarsko dejavnost, vključno s spodbujanjem vzajemnega vlaganja in zaščite
kapitala, za pretok blaga, storitev, delovne sile in kapitala.
Pospeševali in pomagali bosta oblikovati poslovne stike na
državni in regionalni ravni kakor tudi različne oblike sodelovanja med pravnimi in fizičnimi osebami obeh držav.
Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali v mednarodnih
gospodarskih ustanovah in v mednarodnih denarnih organizacijah.
11. člen
Državi pogodbenici bosta razvijali in poglabljali znanstvenotehnično sodelovanje med državama na podlagi enakopravnoti in načela vzajemnih ugodnosti.
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16. člen
Državi pogodbenici sta se sporazumeli, da so standardi, zapisani v Dokumentu kobenhavnskega srečanja Konference
o človeški razsežnosti Konference o varnosti in sodelovanju
v Evropi, sprejetem 29. junija 1990, in v drugih dokumentih
Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, ki so jih
.izdelali za varstvo manjšin, obvezujoči.
Člani madžarske narodnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji,
imajo pravico, da posamično ali z drugimi člani svoje skupnosti svobodno izražajo, ohranjajo in razvijajo svojo etično,
kulturno, jezikovno in versko pripadnost, ne da bi jih kdor koli
proti njihovi volji silil v asimilacijo. Pravico imajo do svobodne
uporabe maternega jezika v zasebnem življenju in v javnosti
do širjenja ??? ter pridobivanja informacij v svojem maternem
jeziku. Pravico imajo do celovitega in učinkovitega uveljavljanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin brez vsakršnega
zapostavljanja in v popolni enakosti pred zakonom.
Člani slovenske narodnosti, ki živijo v Republiki Madžarski,
imajo pravico, da posamično ali z drugimi člani svoje skupnosti svobodno izražajo, ohranjajo in razvijajo svojo etnično,
kulturno, jezikovno in versko pripadnost, ne da bi jih kdor koli
proti njihovi volji silil v asimilacijo. Pravico imajo do svobodne
uporabe maternega jezika v zasebnem življenju in v javnosti,
do širjenja, izmenjavanja ter pridobivanja informacij v svojem
maternem jeziku. Pravico imajo do celovitega in učinkovitega
uveljavljanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin brez
vsakršnega zapostavljanja in v popolni enakosti pred zakonom.
Državi pogodbenici se bosta na mednarodni ravni zavzemali
za to, da se obveznosti, sprejete na Konferenci o varnosti in
poročevalec

sodelovanju v Evropi za zaščito manjšin in za njihovo podporo, sprejmejo kot splošno veljavne pravne norme.
17. člen
Državi pogodbenici bosta sodelovali pri ohranjanju in skrbi za
kulturno dediščino Evrope, podpirali bosta nadaljnjo poglobitev izobraževalnih, znanstvenih in kulturnih stikov med državama.
Državi pogodbenici sta pripravljeni sodelovati pri športu,
turizmu in pri mladinskih izmenjavah.
18. člen
Državi pogodbenici sta se sporazumeli, da se lahko svobodno
izdaja, razširja in prebira tisk v jeziku druge države. Tiskane
izdaje druge države se v skladu z 19. in 20. členom Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah prosto uvažajo in dajejo v promet.
19. člen
Državi pogodbenici bosta v skladu s svojim pravnim redom in
ob upoštevanju večstranskih sporazumov, katerih podpisnici
sta, razvijali in za državljane poenostavili ter naredili učinkovitejšo službo kazenske, civilne, družinskopravne ter upravnopravne pravne pomoči.
Državi pogodbenici bosta sodelovali v boju zoper kriminal,
posebno organizirani kriminal, mednarodni terorizem, ilegalni prestop meje in prehod ozemlja ter zoper trgovino
z mamili.
Državi pogodbenici bosta vzpostavili in razširili svoje konzularne stike.
20. člen
Ta pogodba ni naravnana proti tretjim državam in se ne
nanaša na pravice in obveznosti iz dvo - in večstranskih
sporazumov, ki jih je sklenila druga država pogodbenica.

Pogodba o prijateljstvu in sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko sta podpisala predsednika Vlad
obeh držav dr. Janez Drnovšek in dr. Joszef Antall v Budimpešti 1. decembra 1992.
Pogodba temelji na tem, da bosta obe državi svoje stike
oblikovali v duhu prijateljstva in izkoristili možnosti, ki jih
nudijo spremembe v Evropi, za poglobitev teh stikov.
Pogodba upošteva vsa pomembna načela mednarodnih
dokumentov o človekovih pravicah in svoboščinah predvsem
pa Ustanovno listino Združenih narodov, helsinško sklepno
listino, pariško Listino o novi Evropi ter druge dokumente
Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi. Podpis takšne
pogodbe bo prispeval k že tradicionalno dobrososedskim
odnosom, utrditvi in razširitvi bilateralnega sodelovanja

poročevalec
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21. člen
Glede nesporazumov pri tolmačenju ali uporabi te pogodbe
bosta državi pogodbenici - ob upoštevanju določil 7. člena te
pogodbe - uporabili postopke za mirno reševanje sporov
v okviru Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi.
22. člen
Ta pogodba začne veljati z dnem izmenjave not z obvestili
o njeni odobritvi v obeh državah.
To pogodbo sklepata pogodbenici za deset let. Veljavnost se
podaljša za nadaljnjih pet let, še eno leto pred iztekom
' pogodbe nobena od držav pogodbenic pisno ne sporoči
odpovedi pogodbe.
Sestavljeno v Budimpešti dne 1. XII. 1992 v dveh izvirnikih,
v slovenskem in madžarskem jeziku. Besedili sta verodostojni.
ZA REPUBLIKO SLOVENIJO
dr. Janez Drnovšek I. r.

ZA REPUBLIKO MADŽARSKO
dr. Joszef Antall I. r.

OPOMBA: Sledi tekst pogodbe v madžarskem jeziku

3. člen
Za izvajanje te pogodbe skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

z Republiko Madžarsko na vseh področjih, še zlasti pa na
političnem in gospodarskem, na področju kulture, izobraževanja, znanosti in tehnike, raziskovanja, obmejnega sodelovanja, informiranja, varstva okolja itd. Hkrati podpis pogodbe
zagotavlja nespremenljivost skupnih državnih meja ter suverenost in ozemeljsko celovitost pogodbenic.
Zaradi uresničevanja pogodbe ni potrebno sprejeti novih ali
spremeniti veljavnih predpisov.
V zvezi z izvajanjem določil pogodbe je potrebno zagotoviti
ustrezna finančna sredstva za delo mešane komisije, ki bo
spremljala uresničevanje določb te pogodbe. Predlagamo, da
se potrebna finančna sredstva zagotovijo iz proračunskih
sredstev Vlade Republike Slovenije.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU NA
PODROČJU KULTURE, IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO - EPA 109
Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 19/2-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
O SODELOVANJU NA PODROČJU KULTURE, IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
REPUBLIKO MADŽARSKO,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

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 ter
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika
pri delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Tanja OREL-ŠTURM, podsekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na področju kulture,
izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju na področju kulture,
izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, podpisan v Budimpešti, dne 2. septembra
1992.
2. člen
Besedilo konvencije v izvirniku v slovenskem in madžarskem
jeziku glasi:
SPORAZUM
O SODELOVANJU NA PODROČJU KULTURE,
IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO
Republika Slovenija in Republika Madžarska (v nadaljevanju:
obe strani) sta se v želji, da bi uspešno razvijali sodelovanje na
področju kulutre, izobraževanja in znanosti, in v prepričanju,
da bosta s tem prispevali h krepitvi vsestranskih odnosov med
obema državama in k vsestranskemu razvoju madžarske
narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in slovenske manjšine v Republiki Madžarski, ob upoštevanju načel sklepne
listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi v Helsinkih in Pariške listine, sporazumeli, da bosta sklenili Sporazum
o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti
(v nadaljevanju: Sporazum):

pospeševale, olajšale, razširile in poglobile svoje stike na
področju kulture, izobraževanja in znanosti.
3. člen
Obe strani bosta še posebej podpirali poučevanje in učenje
jezikov druge države, izmenjavo lektorjev, gostujočih profesorjev in strokovnih gradiv ter udeležbo na jezikovnih in
strokovnih tečajih.
4. člen
Ob strani bosta omogočali študij državljanom druge strani na
vseh ravneh izobraževanja.
V ta namen bosta, v okviru možnosti, zagotavljali štipendije in
druge oblike gmotne pomoči državljanom druge strani.
5. člen
Obe strani bosta, na temelju posebnega sporazuma, urejali
medsebojno priznavanje šolskih spričeval, visokošolskih in
univerzitetnih diplom ter znanstvenih nazivov.
6. člen
Obe strani bosta raziskovalcem druge države olajšali raziskave v kulturnih in znanstvenih institucijah, knjižnicah, arhivih in muzejih.
Obe strani bosta omogočili dostop do gradiva, ki se nanaša
na zgodovino druge države, njegovo prepisovanje, tehnično
snemanje in mikrofilmanje, kakor tudi terenske raziskave.

1. člen
Obe strani bosta podpirali in sppdbujali sodelovanje med
akademijami, znanstveno-raziskovalnimi, izobraževalnimi,
kulturnimi in verskimi ustanovami, strokovnimi združenji ter
izjemno strokovnjakov in predavanj. Na tem področju bosta
spodbujali izmenjavo strokovno-informacijskih gradiv in
izmenjavo informacij ter popularizacijo znanstvenih, književnih in umetniških del in publikacij, njihovo prevajanje in
izdajanje, organizacij, njihovo prevajanje in izdajanje, organiziranje koncertov, gledaliških predstav, umetniških in drugih
razstav in programov in njihovih ustvarjalcev.
2. člen
Obe strani bosta podpirali neposredno sodelovanje med
lokalnimi samoupravami, ki bodo v duhu tega sporazuma
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7. člen
Obe strani bosta sklenili poseben sporazum o znanstvenem in
tehničnem sodelovanju.
8. člen
Obe strani bosta podpirali sodelovanje na področju športa ih
neposredne stike med mladimi obeh držav.
9. člen
Obe strani bosta še posebej podpirali sodelovanje na
področju kulture, izobraževanja in znanosti v okviru evropskih multilateralnih povezav.
poročevalec

strani 6 mesecev pred potekom ne razveljavi v pisni obliki.

10. člen
Obe strani bosta zagotavljali pogoje za uresničevanje posebnih pravic narodnih manjšin druge strani v obeh državah na
Področju vzgoje, izobraževanja ter ohranjanja in razvijanja
kulturne identitete.
11. člen
Za izvedbo tega Sporazuma bosta obe strani ustanovili
Mešano komisijo, ki bo zasedala enkrat vsake tri leta, izmenično v Sloveniji oziroma na Madžarskem.
Predsednik Mešane komisije bo vedno vodja delegacije
države gostiteljice.

Sestavljeno v Budimpešti, dne 2. septembra 1992, v dveh
izvirnih primerkih v slovenskem in madžarskem jeziku, ki sta
enako veljavna.

Dr. Slavko Gaber I. r.
Minister za šolstvo
in šport

Sporazum prične veljati z dnem potrditve v skladu z notranjimi predpisi obeh strani.
^be strani soglašata, da se ta Sporazum uporablja od dneva
Podpisa.

Dr. Andršsfalvy Bertalan I. r.
Minister za kulturo
in prosveto

OPOMBA: Sledi tekst sporazuma v madžarskem jeziku

Mešana komisija bo za državi pogodbenici izdelala triletni
Predlog sodelovanja, ki bo vseboval tudi finančne in organizacijske določbe za izvedbo programa.
12. člen

Za Republiko
Madžarsko

Za Republiko
Slovenijo

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve,
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

13. člen
Ta Sporazum velja 5 let od dneva veljavnosti. Veljavnost se bo
avtomatično podaljšala za nadaljnjih 5 let, če ga ena od obeh
OBRAZLOŽITEV
Sporazum sta podpisala minister za šolstvo in šport Repu°Hke Slovenije in minister za kulturo in prosveto Republike
Madžarske dne 2. septembra 1992 v Budimpešti.
s

sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj
Enakopravnih in obojestranskih koristnih odnosov na
Področju kulture, izobraževanja in znanosti med obema državama, kakor tudi za sodelovanje na navedenih področjih
1
manjšinama v obeh državah. Sporazum o sodelovanju na
Področju kulture, izobraževanja in znanosti je podlaga za
sklenitev programov in drugih sporazumov Republike Slovenje z Republiko Madžarsko za posamezna področja sodelovanja.
Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelovala na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko
Slovenijo in Republiko Madžarsko. Podrobnejši medseb
°jni odnosi se bodo urejali na podlagi ustreznih programov,
^Porazumov in protokolov med obema državama in med

Poročevalec

državnimi organi in drugimi subjekti obeh držav. Sporazum se
začasno uporablja od dneva podpisa.
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona
o zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov.
V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti
finančna sredstva za pokritje stroškov za sklepanje izvedbenih programov sporazuma in dogovorjenih konkretnih aktivnosti na področju izobraževanja, kulture in znanosti. Sredstva
za sklepanje izvedbenih programov in sredstva za izvedbo
v okviru teh programov dogovorjenih aktivnosti se zagotavljajo v okviru letnih programov in proračunov resornih ministrov.

37

J
Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAGOTAVLJANJU
POSEBNIH PRAVIC SLOVENSKE NARODNE MANJŠINE V REPUBLIKI
MADŽARSKI IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI V REPUBLIKI
SLOVENIJI - EPA 111
Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 19. 2. 1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RAFITIKACIJI SPORAZUMA
O ZAGOTAVLJANJU POSEBNIH PRAVIC SLOVENSKE
NARODNE MANJŠINE V REPUBLIKI MADŽARSKI IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266, 267. in ob smiselni uporabi,
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

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 ter
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika
pri delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Matjaž JANČAR, svetovalec vlade v Ministrstvu za zunanje zadeve.

F
;

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic
slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v
v Republiki Sloveniji
v v
1. člon
Ratificira se Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, podpisan v Ljubljani 6. novembra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku
glasi:

SPORAZUM
o zagotavljanju posebnih pravic slovenske
narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narpdne skupnosti v Republiki Sloveniji
Republika Slovenija in Republika Madžarska (v nadaljnjem
besedilu podpisnici)
v želji, da bi zagotovili čim višjo raven pravnega varstva ter
ohranjanja in razvijanja narodne identitete slovenske manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti
v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: manjšini);
v prepričanju, da je dejansko enakost, ohranjanje lastne identitete in razvoj slovenske oziroma madžarske manjšine
mogoče doseči s posebnimi pravicami posameznikov in pravicami manjšine kot celote;
izhajajoč iz načel mednarodnih dokumentov o človekovih
pravicah in svoboščinah ter mednarodnih dokumentov o varstvu manjšin, zlasti pa: Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Pakta o državljanskih in političnih pravicah, Pakta
o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Konvencije
o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, Helsinške sklepne listine,
Pariške listine za novo Evropo, Dokumenta Pariškega, Kopen38

hagenskega in Moskovskega srečanja Konference o člo' Pr
kovi dimenziji KVSE, Evropske konvencije o varstvu člove*' i
vih pravic in temeljnih svoboščin, Konvencije Sveta Evrof tiu
o regionalnih in manjšinskih jezikih;

izhajajoč iz dejstva, da celovit razvoj manjšin, zlasti [
območju, kjer avtohtono živita, v Porabju v Republiki Mad#,
ski in v Prekmurju v Republiki Sloveniji, bogati kultu'j
življenje in vsestransko medsebojno sodelovanje med obei> F
državama,
P
n
u
sta se sporazumeli o naslednjem:
v
0
"l.člen
Jc
Podpisnici zagotavljata možnost za ohranitev in razvoj
svobodo izražanja kulturne, jezikovne, verske in celovite
venske oziroma madžarske identitete manjšin in njunih K F
padnikov. V ta namen bosta sprejeli in uveljavljali ustre?
ukrepe in mehanizme na področju izobraževanja, kulti" S
javnega obveščanja, založniške in znanstveno-raziskova^ i
dejavnosti, gospodarstva in na drugih področjih, ki bcfi J
prispevali k vsestranskemu razvoju manjšin.
®

2. člen
Podpisnici s posebno pozornostjo podpirata v javnih Izofj
ževalnih ustanovah za potrebe manjšine pouk v materi f
jeziku in učenje maternega jezika v vrtcih, osnovnih, sredPl1 f
in visokih šolah in skrbita za spoznavanje kulture, zgodo*''' e
in sodobne stvarnosti matičnih narodov ter manjšin.
V ta namen vzpodbujata izmenjavo izkušenj na podro«
manjšinskega šolstva, zlasti dvojezičnega in alternativno w F
rabo učbenikov obeh strani.
o

Podpisnici podpirata izmenjavo učencev in učiteljev, pošijjj t
nje učbenikov, učil in učnih pripomočkov, organiziranje se^
narjev in izpopolnjevanja, podeljevanje državnih štipendij'
štipendij drugih skladov za redno, delno in podiploms'
izobraževanje in izpopolnjevanje, zlasti za učitelje in teolo? F
Poleg tega na vseh ravneh izobraževanja spodbujata spoZ1
i:
poročevalk

' vanje in učenje jezika, kulture in zgodovine manjšine in njunih
Matičnih narodov tudi pri pripadnikih večinskih narodov.

manjšin. Prizadevali si bosta, da bi se meje upravnih, volilnih
in z manjšinama naseljenih območij čim bolj ujemale.

3. člen

V skladu s svojo zakonodajo bosta zagotavljali pogoje za
delovanje organizacij, ki zastopajo manjšinske interese na
državni ravni.

podpisnici vzpodbujata celovito uresničevanje kulturnih in
''obraževalnih potreb narodnih manjšin.
p

°dpirata ustanavljanje in delovanje njihovih kulturnih ustanov, organizacij, društev in skladov.
Organiziranje prireditev, ki bogatijo kulturo in identiteto
Manjšin, ki živita v obeh državah.
4. člen
Podpisnici
ra

zagotavljata pripadnikom manjšin svobodno upoj>o njihovega jezika v zasebnem in javnem življenju, uporabo izvirnih imen in priimkov in njihovo vpisovanje v matične
Knjige.
podpisnici
se zavezujeta, da bosta na območjih, kjer manjšini
®vtohtono živita, zagotavljali enakopravno uporabo obeh jeziposebej pri zemljepisnih imenih in javnih napisih, v orgalokalne samouprave, v pisni in ustni komunikacii, pred
"Pravnimi in sodnimi organi ter drugimi javnimi službami.
5. člen
I PodpisnjCj priznavata pravico manjšin do informiranja v mateln
®m jeziku v tisku, radiu in televiziji.
'' V.,a
namen zagotavljata lastno informacijsko dejavnost manj'n |n njen razvoj. Podpirata svoboden pretok informacij
' *iSln,8?'kih manjšin ter sodelovanje med množičnimi občili manjin večinskih narodov.
i Pogodbenici bosta skrbeli za možnost sprejemanja domačih
3 tsi
-kih in ,e
lev'zijskih matičnega
programov, naroda
kakor tudi
radijskih
Revizijskih
programov
ter za
redne in
in
sr
' ezne programske termine radijskih in televizijskih oddaj
i ^aternem jeziku.
>

6. člen

' p°đP'snici podpirata znanstveno raziskovanje in proučevanje
Pravic manjšin, njune preteklosti in sedanjega položaja. V ta
arrien podpirata sodelovanje manjšin pri teh raziskavah,
s anavljanje, delovanje in sodelovanje manjšinskih raziskon
or
orr»
ganizacij in znanstvenih ustanov podpisnic ter jim
o 'h
^gočata raziskovanje manjšinskih vprašanj na njunih
7 č|en

i

-

se
if Qndpisnici
zavezujeta, da bosta v svojih prostorskih in
V i P0darskih
razvojnih načrtih upoštevali posebne interese
n n
r>f na9 ka
L^'terih
' zagotovili gospodarski in družbeni razvoj območij,
b bo !in
manjšini avtohtono
živita, manjšin.
ki bo omogočal družgospodarsko
enakopravnost
P
°dpisnici bosta v korist manjšin podpirali vse oblike obmejtjii ga sodelovanja, še posebej gospodarskega.
,C
Pnri
ni p°đPisnici bosta podpirali tak gospodarski razvoj regij, ki bo
/if et6n|Prečeval izseljevanje prebivalstva ter nasilno spremembo
čnega sestava avtohtonega ozemlja manjšin.

jt

8. člen
Pori ■
Ust
zagotavljata, v skladu z notranjo zakonodajo,
no
6 6 130
manjšin pri odločanju na lokalni, regi1 On n R ud ' *
ilj l0 ' i državni ravni o zadevah, ki se nanašajo na pravice in
>/
*aj manjšin in njunih pripadnikov.
5*
t<*
c

9. člen
đ
cj?18 Pisnici

se zavezujeta, da upravne in teritorialne organizadržave ter lokalne samouprave ne bosta urejali v škodo

Por

očevalec

10. člen
Podpisnici zagotavljata možnost za vsestranske svobodne in
neposredne stike manjšin s pripadniki matičnega naroda ter
njegovimi državnimi in javnimi ustanovami. V ta namen bosta
predvsem odpirali nove mejne prehode, skrbeli za prometne
povezave, podpirali gospqdarske in kulturne stike ter izmenjavo strokovnjakov.
11. člen
Podpisnici se zavezujeta, da bosta obveznosti iz tega sporazuma upoštevali pri sklepanju medsebojnih pogodb in programov sodelovanja.
Pogodbenici bosta zagotovili sodelovanje predstavnikov
manjšin pri sklepanju sporazumov, ki neposredno zadevajo
njihove pravice in položaj in ki izhajajo iz tega sporazuma.
12. člen
Podpisnici bosta za uresničitv nalog iz lega sporazuma zagotavljali materialno in drugo podporo.
13. člen
Nobene določbe tega sporazuma ni dopustno razlagati ali
uresničevati tako, da bi se s tem znižala raven zagotovljenih in
že doseženih pravic.
14. člen
Nobenega določila tega sporazuma ni mogoče razlagati tako,
da bi škodoval ozemeljski integriteti katere izmed podpisnic
15. člen
Podpisnici bosta ustanovili posebno medvladno komisijo za
manjšine, ki bo spremljala uresničevanje določil tega sporazuma. V to komisijo bosta vladi podpisnic za vsako zasedanje
imenovali ustrezno število članov. Člane komisije iz vrst pripadnikov manjšin imenujeta vladi na predlog manjšinskih
organizacij.
Medvladna komisija se bo sestala vsaj dvakrat letno, izmenično v obeh državah podpisnicah.
Medvladna komisija ima naslednje naloge:
- obravnava aktualna vprašanja manjšin v obeh državah:
V ta namen še posebej podpirata nekomercialno usmerjeno
pošiljanje knjig, časopisov in ostalega tiska, tonskih in slikovnih materialov brez carinskih in drugih dajatev,
?? zvezi z uresničevanjem tega sporazuma in po potrebi
predlaga njegove spremembe.
Komisija sprejema stališča soglasno.
16. člen
Ta sporazum bosta podpisnici ratificirali v skladu s svojo
zakonodajo.
Sporazum bo začel veljati 2 meseca po izmenjavi obvestil
o ratifikaciji, komisija iz 15. člena pa se lahko imenuje takoj po
podpisu sporazuma.
17. člen
Ta sporazum velja 5 let. Veljavnost se podaljša vsakokrat za
nadaljnjih 5 let, če ga katerakoli od podpisnic ne odpove
39

6 mesecev pred vsakokratnim potekom v pisni obliki.

3. člen

Sporazum je sestavljen v Ljubljani dne 6. novembra 199?
v dveh izvirnikih v slovenskem in madžarskem jeziku, ki sta
oba enako veljavna.
ZA REPUBLIKO SLOVENIJO
dr. Dimitrij Rupel I. r.

ZA REPUBLIKO MADŽARSKO
dr. G6za Jeszenszky I. r.

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za šolstvo in
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za notranje zadeve, M
strstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za promet in z vez«
Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lj
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OPOMBA:
Sledi tekst sporazuma v madžarskem jeziku

OBRAZLOŽITEV
Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenski majšini
v Republiki Madžarski in madžarski narodni skupnosti
v Republiki Sloveniji sta podpisala zunanja ministra držav dr.
Dimitrij Rupel in dr. Gšza Jeszenszky v Ljubljani 6. novembra
1992.
Sporazum je vsebinsko in po širini pristopa na ravni najnovejših evropskih in svetovnih določil o varstvu manjšin. Zagotavlja pravno varstvo ter ohranjanje, razvijanje in svobodno izražanje celovite (kulturne, jezikovne, verske) identitete. Pripadnikom manjšin zagotavlja: šolanje v materinem jeziku; enakopravno uporabo obeh jezikov pri zemljepisnih imenih, javnih
napisih, pred upravnimi in sodnimi organi, v pisni in ustni

komunikaciji; prostorski in gospodarski razvoj območij, H
živita manjšini; udeležbo manjšin pri odločanju na lokrf
regionalni in državni ravni.
Zaradi izvajanja določil sporazuma ni potrebno sprejeti n<f
ali spremeniti veljavne predpise.
V zvezi z izvajanjem določil sporazuma je potrebno zagoW
ustrezna finančna sredstva za delo mešane komisije, ki'
spremljala uresničevanje določb tega sporazuma. Pred
gamo, da se potrebna finančna sredstva zagotovijo iz pro"
čunskih sredstev Vlade Republike Slovenije.

Predlog zakona o RATIFIKACIJI KONVENCIJE O CIVILNOPRAVNIH
VIDIKIH MEDNARODNE UGRABITVE OTROK - EPA 107
Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 19. 2. 1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE
O CIVILNOPRAVNIH VIDIKIH MEDNARODNE UGRABITVE
OTROK,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi
314. člena poslovnika skupščine Republike Slovenije, 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

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 ter
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika
pri delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČi vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne
t ugrabitve otrok
1. člen

2. člen

b) če so se v času, ko je bil otrok odpeljan ali zadržan, te
pravice uveljavljale bodisi kolektivno bodisi posamično ali bi
se uveljavljale, če otrok ne bi bil odpeljan ali zadržan.
Pravice do skrbi za otroka, omenjene v prvem odstavku pod
a), se lahko pridobijo predvsem z izvajanjem zakona ali na
podlagi sodne ali upravne odločbe ali na podlagi sporazuma,
ki ima pravni učinek po zakonu zadevne države.

®®sedilo konvencije v angleškem izvirniku in slovenskem
Prevodu se glasi:

4. člen

Ratificira se Konvencija o civilnopravnih vidikih mednarodne
otrok, ki je bila podpisana 25. oktobra v 1980
Haagu v angleškem in francoskem izvirniku.

u
flrabitve
v

KONVENCIJA
P CIVILNOPRAVNIH VIDIKIH MEDNARODNE
ugrabitve otrok z dne 6. oktobra 1980
■ POGLAVJE - PODROČJE UPORABE KONVENCIJE
1-člen
Cilji te konvencije so:
®) zagotoviti čimprejšnjo vrnitev otrok, ki so bili nezakonito
°dPeljani ali zadržani v kakšni Doaodbenici;
^ zagotoviti, da se pravice do skrbi za otroka in osebnih
»tikov z njim po zakonu ene izmed pogodbenic dejansko
s
Poštujejo v drugi pogodbenici.
2. člen
pogodbenice bodo sprejele vse ustrezne ukrepe, da na svoierTI območju zagotavljajo uresničevanje ciljev konvencije. To
°do zagotovile z najučinkovitejšimi razpoložljivimi postopki.
3. člen

Konvencija se uporablja za otroka, ki je živel v pogodbenici
neposredno pred kakršnokoli kršitivjo pravice do skrbi zanj
ali osebnih stikov z njim. Konvencija se neha uporabljati, ko
otrok dopolni 16 let.
5. člen
V tej konvenciji pomenita izraza:
a) »pravica do skrbi za otroka« - pravice, ki se nanašajo na
skrb za otrokovo osebnost, zlasti pa pravico do določitve
kraja otrokovega prebivališča;
b) »pravica do osebnih stikov z otrokom« - pravico, da se
otrok za določen čas odpelje iz kraja stalnega prebivališča.
II. POGLAVJE - CENTRALNI IZVRŠILNI ORGAN
6. člen

«
Pogodbenica določi centralni izvršilni organ, ki izpolnjuje
obveznosti, ki so po konvenciji predvidene za tak organ.
Zvezne države, države z več kot enim pravnim sistemom ali
države, ki imajo avtonomne teritorialne enote, lahko določijo
več centralnih izvršilnih organov in navedejo njihovo teritorialno pristojnost. Če je država določila več centralnih izvršilnih
organov, določi centralni izvršilni organ, ki se mu lahko pošiljajo prošnje, da jih pošlje naprej ustreznemu centralnemu
izvršilnemu organu v tej državi.

Steje se, da je otrok nezakonito odpeljan ali zadržan:
J'®
so s tem kršene pravice do skrbi zanj, ki jih je dobila
*et>a, inštitucija ali katerokoli drugo bodisi koletkivno bodisi
osamično telo po zakonu države, v kateri je otrok stalno
®bival, preden je bil odpeljan ali zadržan;
111 toročevalec

7. člen
Centralni izvršilni organi sodelujejo med seboj in pospešujejo
sodelovanje med pristojnimi organi v pogodbenicah, da bi se
zagotovila čim hitrejša vrnitev otroka in dosegli drugi cilji te
41

konvencije.

10. člen

Centralni izvršilni organ bodisi neposredno bodisi po posredniku ukrene vse potrebno:
a) da se odkrije kraj, kjer živi otrok, ki je bil nezakonito
odpeljan ali zadržan;
b) da se preprečijo nadaljnje morebitne nevarnosti za otroka
ali pristranskost do ene izmed zainteresiranih strank z začasnim ukrepom ali pobudo zanj;
c) da se zagotovi prostovoljna vrnitev otroka ali sporazumno
reši to vprašanje;
d) da se, kjer je to potrebno, izmenjajo informacijo o socialnem poreklu otroka;
e) da se dajo splošne informacije o veljavnem pravu zadevne
države v zvezi z uporabo te konvencije;
f) da se začne ali olajša začetek sodnega ali upravnega
postopka za zagotovitev vrnitve otroka in, kjer je to mogoče,
za sklenitev ustreznih sporazumov o organiziranju ali zagotovitvi učinkovitega uveljavljanja pravice do osebnih stikov
z njim;
g) da se tam, kjer to zahtevajo okoliščine, zagotovijo pravna
pomoč in nasveti ali olajša njihovo zagotavljanje, vštevši tudi
sodelovanje zagovornikov in pravnih svetovalcev;
h) da se sklenejo potrebni in ustrezni upravni sporazumi za
zagotovitev varne vrnitve otroka;
i) da se zagotovi vzajemna izmenjava informacij, ki se nanašajo na uporabo te konvencije, in, če je to mogoče, odpravijo
vse ovire pri njeni uporabi.
III. POGLAVJE - VRNITEV OTROKA
8. člen
Katerakoli oseba, inštitucija ali drugo telo, ki trdi, da je bila
s tem, ko je bil otrok odpeljan ali zadržan, kršena pravica do
skrbi zanj, se lahko obrne na centralni izvršilni organ države,
v kateri je otrokovo stalno prebivališče, ali na centralni izvršilni organ katerekoli druge pogodbenice za pomoč pri zagotovitvi vrnitve otroka.
Takšna prošnja vsebuje:
*
a) podatke o identiteti prosilca, otroka in osebe, za katero se
trdi, da je odpeljala otroka ali ga zadržala;
b) kjer je to mogoče, datum otrokovega rojstva;
c) dejstva, na katerih temelji prošnja za vrnitev otroka;
d) vse razpoložljive informacije v zvezi s krajem, kjer je otrok,
in identiteto osebe, za katero se domneva, da je otrok z njo.
K prošnji se lahko priložijo naslednji dokumenti:
e) overjena kopija katerekoli pomembne odločbe ali sporazuma;
f) potrdilo ali garantno pismo, ki ga izda centralni izvršilni
organ ali drug pristojen organ države, v kateri je otrokovo
stalno prebivališče, ali uradna oseba, in sicer v zvezi z relevantnim pravom te države;
g) kakršenkoli drug relevanten dokument.
9. člen
Če centralni izvršilni organ, ki prejme prošnjo iz 8. člena,
upravičeno verjame, da je otrok v kakšni drugi pogodbenici,
nemudoma pošlje prošnjo neposredno centralnemu izvršilnemu organu te pogodbenice in o tem obvesti centralni
organ, ki je poslal prošnjo, ali prosilca, odvisno od primera.
42

Centralni izvršilni organ države, v kateri je otrok, ukrene
odredi, da se ukrene vse potrebno, da bi se zagotovila pros»
voljna vrnitev otroka.
ij

1

11. člen
Sodni ali upravni organi pogodbenic takoj izvedejo postop'
za vrnitev otroka.

Če ustrezni sodni ali upravi organi ne odločijo v šestih tedtf'
po začetku postopka, ima prosilec ali centralni izvršilni orV '
države, ki ji je bila poslana zahteva, pravico, da na last1" 11
pobudo ali na zahtevo centralnega izvršilnega organa drža'
ki je poslala zahtevo, zahteva obrazložitev odlašanja. !1
prejme odgovor centralni izvršilni organ države, ki ji je 6'
poslana zahteva, pošlje odgovor centralnemu izvršilne^
organu države, ki je poslala zahtevo, ali prosilcu, odvisno'
primera.
12. člen

Če je bil otrok nezakonito odpeljan ali zadržan po 3. členu, ( ]
dan, ko se je začel postopek pred sodnim ali upravnim o'i (
nom pogodbenice, v kateri je otrok, pa je minilo manj kot I«.
dni od dneva, ko je bil nezakonito odpeljan ali zadržan, odr*
pristojni organ takojšnjo vrnitev otroka.
Tudi če se je prav postopek začel po poteku enoletnega roj '
iz prejšnje odstavka, odredi sodni ali upravni organ vrni' i
otroka, če se ne dokaže, da se je otrok prilagodil novef
okolju.
Če sodni ali upravni organ v državi, ki ji je bila poslsj
zahteva, upravičeno verjame, da je bil otrok odpeljan v kak#,
drugo državo, lahko ustavi postopek ali zavrže prošnjo'
vrnitev otroka.
*
13. člen

(
r
s

Sodnemu ali upravnemu organu države, ki ji je bila poslej J
zahteva, ne glede na določbe prejšnjega člena ni treba otf t
diti vrnitve otroka, če oseba, inštitucija ali kakšno drugo tf
ki nasprotuje njegovi vrnitvi, dokaže:
11
a) da v času, ko je bil otrok odpeljan ali zadržan, osefi 2
inštitucija ali drugo telo, ki skrbi za otrokovo osebnostj
dejansko uveljavljalo pravice do skrbi zanj, ali da se je s1
njalo ali pozneje pristalo, da se otrok odpelje ali zadrži; p
b) da obstaja resna nevarnost, da bi bil otrok zaradi vrni|
izpostavljen telesnemu nasilju ali duševni travmi ali W D
drugače pripeljan v neugoden položaj.
Prav tako lahko sodni ali upravni organ zavrne, da odtf
otrokovo vrnitev, če ugotovi, da otrok nasprotuje vrnitvi iflj
je dopolnil tisto starost in je na taki stopnji zrelosti, ko je tr»
upoštevati njegovo mnenje.
Pri obravnavi okoliščin iz tega člena upoštevata sodni i
upravni organ podatke o otrokovem socialnem poreklu, kij
dobita od centralnega izvršilnega organa ali kakšnega
gega pristojnega organa države, v kateri je otrokovo sta'"
prebivališče.
14. člen

Pri ugotavljanju, ali je otrok nezakonito odpeljan ali zad^
po 3. členu, lahko sodni in upravni organ države, ki ji je'
poslana zahteva, neposredno uporabljajo pravo ter sodnef ^
upravne odločbe, in sicer ne glede nato, ali se uradno P , p
najo v državi otrokovega stalnega prebivališča ali ne, ne ^
se izvedli posebni postopki za dokazovanje tega prava a''
priznavanje tujih odločb, ki bi se sicer izvedli.
15. člen
Sodni ali upravni organi pogodbenice laho, preden J
po roče v^

nalog za vrnitev otroka, zahtevajo, d& prosilec dobi od organa
v kateri je otrokovo stalno prebivališče, odločbo ali
uge dokaze, da je bil otrok nezakonito odpeljan ali zadržan
P° 3. členu konvencije, če se taka odločba ali dokazi lahko
fobijo
v tej državi. Centralni izvršilni organi pogodbenic
b
°do, kolikor je to mogoče, pomagali prosilcem, da dobijo
<ake odločbe ali dokaze.
°flrr*ave,

16. člen

P*

dobi sodni ali upravni organ pogodbenice, v katero je bil
P otrok odpeljan ali v kateri je zadržan, obvestilo o tem, da je bil
g> °lrok nezakonito odpeljan ali zadržan po 3. členu, ne izda
iti1 Meritorne
odločbe o pravici do skrbi za otroka, dokler se ne
u
0otovi,
da se otrok ne bo vrnil na podlagi te konvencije ali če
1
JJ vložena prošnja na podlagi te konvencije - v razumnem
'asovnem obdobju po prejemu obvestila.
17. člen
s
amo
otr

dejstvo, da je izdana odločba, ki se nanaša na skrb za
°ka, ali da jo je treba priznati v državi, ki ji je poslana
Zahteva, še ni podlaga za zavrnitev vrnitve otroka na podalgi
i.j j® konvencije, vendar pa lahko sodni in upravni organi države,
(i ' ji je poslana zahteva, upoštevajo razloge za izdajo te
le odločbe pri uporabi te konvencije.
18. člen
Določbe tega poglavja ne omejujejo pooblastila sodnega ali
iit upravnega organa, da kadarkoli odredi vrnitev otroka.
19. člen
A Odločba
na podlagi te konvencije v zvezi z vrnitvijo otroka se
*j sne Šteje za meritorno odločbo o kateremkoli vprašanju v zvezi
) Pravico do skrbi za otroka.
20. člen
^nitev otroka na podlagi 12. člena se lahko zavrne, če bi to
Pomenilo kršitev temeljnih načel varstva človekovih pravic in
,e
meljnih svoboščin države, ki ji je bila poslana zahteva.
et lV" POglAVJE - PRAVICA DO POSEBNIH STIKOV
t OTROKOM
s'
21. člen
p na
I °® i za sklenitev sporazuma za organiziranje ali zagotoviw 2 v učinkovitega uveljavljanja pravice do osebnih stikov
n0°'rokorn se lahko vloži pri centralnih izvršilnih organih
9odbenic enako kot prošnja za vrnitev otroka.
r

'.
!l

izvršni
h!n,ralni
organi morajo spoštovati obveznosti o sodeU do,oćene v 7
Dr»a"'Ca
' ose
- Členu, da bi se kar najmanj ovirala
kat' ih
bnih stikov z otrokom in izpolnili vsi pogoji, od
lahl<0
l?v «1 J®
odvisno uveljavljanje teh pravic. Centralni
Vsoe •' or9ani ukrenejo vse, kar je mogoče, da se odpravijo

lij
ovire pri uveljavljanju teh pravic.
;i o
n,r
$ (jg. 3lni izvršilni organi lahko neposredno ali po posrednikih
r
5o 3u 0 a
^ " pomagajo,
dazagotovitev
se začne postopek
. an°
nje' ali' varstvo
teh pravic in
pogojev,zaodorganizikaterih
'ahko odvisno njihovo uveljavljanje.
v

poglavje - splošne določbe

22. člen
kritje stroškov in odhodkov sodnih ali upravnih postopkov
') kot'*Va'aniu te konvencije se ne zahteva nobeno jamstvo niti
varščina niti kot depozit.
23. člen
Ne 2a
v t hteva se nobena legalizacija ali podobna formalnost
' 0ritekstu te konvencije.
" ^oče valeč

24. člen
Vse prošnje, dopisi ali druga dokumentacija, ki se pošiljajo
centralnim izvršilnim organom zaprošene države, se pošljejo
v izvirniku, priloži pa se jim prevod v uradni jezik ali enega
izmed uradnih jezikov države, ki se ji pošilja zahteva, če pa to
ni mogoče, se prevedejo v francoski ali angleški jezik.
Pogodbenica lahko s pridržkom v skladu z 42. členom nasprotuje uporabi bodisi francoskega bodisi angleškega jezika,
vendar pa ne obeh, in sicer pri vseh prošnjah, dopisih ali drugi
dokumentaciji, ki se pošilja njenim centralnim izvršilnim organom.
25. člen
Državljani pogodbenic in osebe, ki prebivajo v teh državah,
imajo pravico do pravne pomoči in svetovalnih storitev glede
vprašanj v zvezi z uporabo te konvencije v katerikoli drugi
pogodbenici pod enakimi pogoji kot domači državljani in
osebe, ki stalno prebivajo v tej državi.
26. člen
Vsak centralni izvršilni organ plača svoje stroške pri uporabi
te konvencije.
Centralni izvršilni organ in druge javne službe držav pogodbenic ne zahtevajo nobenih dajatev v zvezi s prošnjami, vloženimi na podlagi te konvencije. Zlasti ne smejo zahtevati od
prosilcev nobenih povračil za stroške in izdatke v zvezi
s postopki ali, kjer to ustreza, za stroške v zvezi z udeležbo
pravnega zagovornika ali svetovalca. Lahko pa zahtevajo
povračilo stroškov, ki so nastali ali ki bodo nastali v zvezi
z vrnitvijo otroka.
Pogodbenica lahko s pridržkom v skladu z 42. členom izjavi,
da ne prevzemaj^obenih stroškov iz prejšnjega odstavka, ki
izhajajo iz udeležbe pravnega zagovornika ali svetovalca ali iz
sodnega postopka, razen v primeru, če se ti stroški krijejo na
podlagi njenega sistema pravne pomoči in svetovalnih storitev.
Po izdaji naloga za vrnitev otroka ali naloga v zvezi s pravico
do osebnih stikov z njim v skladu s to konvencijo, lahko sodni
ali upravni organi, kjer to ustreza, naložijo osebi, ki je odpeljala ali zadržala otroka ali ki je preprečila uveljavitev pravice
do stikov z njim, da plača potrebne stroške, ki jih je imel
prosilec ali kakšna druga oseba v njegovem imenu, vštevši
potne stroške, vse stroške z iskanjem otroka in njegovim
odkrivanjem, stroške pravnega predstavljanja prosilca in stroške v zvezi z vrnitvijo otroka.
27. člen
Kadar je očitno, da zahteve iz te konvencije niso izpolnjene ali
da prošnja sicer nima pravilne pravne podlage, je centralnemu izvršilnemu organu ni treba sprejeti. V tem primeru
centralni izvršilni organ o svojih razlogih takoj obvesti prosilca ali centralni izvršilni organ, po katerem je bila prošnja
poslana, odvisno od primera.
28. člen
Centralni izvršilni organ lahko zahteva, da se prošnji priloži
pisno pooblastilo, ki mu daje pravico, da zastopa prosilca ali
da imenuje predstavnika, ki bo deloval namesto njega.
29. člen
Ta konvencija ne onemogoča nobene osebe, inštitucije ali
telesa, ki trdi, da je bila kršena pravica do skrbi za otroka ali
osebnih stikov z njim po 3. ali 21. členu, da se s prošnjo obrne
neposredno na sodne ali upravne organe pogodbenice, ne
glede na to, ali je to predvideno s to konvencijo ali ne.
30. člen
Vse prošnje, poslane centralnim izvršilnim organom ali nepo43

sredno sodnim ali upravnim organom pogodbenice v skladu
s pogoji te konvencije, skupaj z dokumenti in vsemi drugimi
priloženimi podatki ali podatki, ki jih daje centralni izvršilni
organ, se sprejemajo na sodiščih ali v upravnih organih pogodbenic.
31. člen
Kar zadeva državo, ki ima glede pravice do skrbi za otroka ali
osebnih stikov z njim dva ali več pravnih sistemov, ki se
uporabljajo v različnih teritorialnih enotah:
a) se kakršnokoli sklicevanje na stalno prebivališče v tej
državi šteje za sklicevanje na stalno prebivališče v eni izmed
teritorialnih enot te države;
b) se kakršnokoli sklicevanje na zakon države stalnega prebivališča šteje za sklicevanje na zakon teritorialne enote države,
v kateri je otrokovo stalno prebivališče.
32. člen
Kar zadeva državo, ki ima glede skrbi za otroka dva ali več
pravnih sistemov, ki se uporabljajo za različne kategorije
oseb, se kakršnokoli sklicevanje na zakon te države šteje ža
sklicevanje na pravni sistem, ki ga določa zakon te države.
33. člen
Državi, v kateri imajo različne teritorialne enote lastne pravne
predpise o skrbi za otroke, ni treba uporabljati te konvencije
tam, kjer tega ni treba storiti državi z enotnim pravnim sistemom.
34. člen
Ta konvencija ima glede vprašanj s področja njene uporabe
prednost pred konvencijo z dne 5. oktobra 1961 o pooblastilih
odgovornih organov in pravu, ki se uporablja za varstvo
mladoletnikov, med podpisnicami obeh konvencij. Ta konvencija ne omejuje uporabe veljavnega mednarodnega instrumenta med državo porekla in državo, ki se ji pošilja prošnja,
ali drugega zakona države, ki se ji pošilja prošnja za vrnitev
otroka, ki je bil nezakonito odpeljan ali zadržan, ali za uveljavitev pravice do osebnih stikov z njim.
35. člen
Ta konvencija se uporablja med pogodbenicami samo za
primere, ko so bili otroci nezakonito odpeljani ali zadržani po
njeni uveljavitvi v teh državah.
V primeru izjave na podlagi 29. ali 40. člena se sklicevanje iz
prejšnjega odstavka na pogodbenico šteje za sklicevanje na
teritorialno enoto ali enoto, za katere se uporablja ta konvencija.
36. člen

38. člen
Katerakoli druga država lahko pristopi h konvenciji.
Listine o pristopu se deponirajo pri Ministrstvu za zuf
zadeve Kraljevine Nizozemske.

2)
jer
In

Konvencija začne veljati za državo, ki k njej pristopi, pi^ (
dne tretjega koledarskega meseca po tem, ko je bila def '0
V;
rana listina o pristopu.
ki
Pristop je veljaven samo v odnosih med državo, ki pristofpJP'i
tistimi, pogodbenicami, ki iziaviio, da sprejemajo pri!s^č
Tako izjavo mora dati tudi katerakoli država članica, ki rt
cira, sprejme ali potrdi konvencijo po pristopu. Taka izjavi
deponira pri Ministrstvu za zunanje zadeve Kraljevine N.pe
zemske; to ministrstvo po diplomatski poti pošlje flali
pogodbenici overjeno kopijo izjave.
Konvencija začne veljati med državo, ki pristopi, in držaV
je izjavila, da sprejema pristop, prvega dne tretjega kol®
skega meseca po tem, ko je bila deponirana izjava o sprej*
39. člen

Vsaka država sme ob podpisu, ratifikaciji, sprejetju, potf|'v '
ali pristopu izjaviti, da se bo konvencija uporabljala za
območja, za katerih mednarodne odnose je odgovorna, ac'
eno ali več območij. Ta izjava postane veljavna ob uvelja "
konvencije za to državo.
2)
Taka izjava ter vsaka poznejša razširitev uporabe se
Ministrstvu za zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske
4)
40. člen
I5)
Če ima pogodbenica dve ali več teritorialnih enot, v kateri'
za vprašanja, ki jih ureja ta konvencija, uporabljajo raz1
pravni sistemi, lahko ob podpisu, ratifikaciji, sprejetju, po\
tvi ali pristopu izjavi, da se bo ta konvencija uporabljala z*
njene teritorialne enote ali samo za eno ali za več enot
lahko to izjavo kadarkoli nadomesti z drugo. O vseh tovi
izjavah se obvesti Ministrstvo za zunanje zadeve Kralj
Nizozemske z izrecno navedbo teritorialnih enot, za katel^j
konvencija uporablja.
41. len
Pri pogodbenici s političnim sistemom, po katerem so'
šilna, sodna in zakonodajna pooblastila razdeljena med'
tralno in druge oblasti v okviru te države, nimajo po<»,
ratifikacija, sprejetje in potrditev konvencije ali pristop M
ali izjava po 40. členu nobenih posledic v zvezi z "r
notranjo delitvijo pooblastil.
42. člen
Vsaka država lahko najpozneje ob ratifikaciji, sprejetju, P
ditvi ali pristopu ali ko da izjavo po 39. ali 40. členu, i«
enega ali oba pridržka iz 24. člena in tretjega odstavM
člena. Drugi pridržki niso dovoljeni.

Nič iz te konvencije ne more onemogočiti dveh ali več pogodbenic, da se zaradi omejitve restrikcij, ki utegnejo veljati za
otrokovo vrnitev, med seboj dogovorijo, da ne upoštevajo
tistih določb te konvencije, ki utegnejo pomeniti tako omejitev.

Vsaka država lahko kadarkoli umakne pridržek, ki gai je
j ifj
to pa mora sporočiti Ministrstvu za zunanje zadeve Kralj®
<ralj®'1
Nizozemske.

VI. POGLAVJE - KONČNE DOLOČBE

Pridržek neha biti veljaven prvega dne tretjega koledars^
meseca po obvestilu iz prejšnjega odstavka.

37. člen
Ta konvencija je odprta za podpis državam, ki so bile članice
Haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu ob njenem XIV. zasedanju.
Konvencija se lahko ratificira, lahko se k njej pristopi ali se
lahko sprejme, listine o ratifikaciji, sprejetju ali pristopu pa se
deponirajo pri Ministrstvu za zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske.
44

43. člen
Konvencija začne veljati prvi dan tretjega koledars^{
meseca po deponiranju tretje listine o ratifikaciji, sprei
potrditvi ali pristopu v skladu s 37. in 38. členom.
Po tem začne konvencija veljati:
1) za vsako državo, ki jo ratificira, sprejme, potrdi ali
pristopi - prvega dne tretjega koledarskega meseca po d
niranju listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristop"
poročev*'

, '*a vsako območje ali teritorialno enoto, na katero je razširja
uporaba konvencije v skladu z 39. in 40. členom - prvega
ne
tretjega koledarskega meseca po obvestilu iz omenjena člena.
44. člen
jKon'vencija velja pet let, šteto od dneva njene uveljavitve
.skladu s prvim odstavkom 43. člena, in sicer tudi za države,
J..l° Pozneje ratificirajo, sprejmejo, potrdijo ali k njej pristol RJJO.
Ce ni pisnih izjav o nasprotnem, se konvencija avtoma' cno obnavlja vsakih pet let.
Se
take izjave je treba
I pera|jevine Nizozemske
(^

poslati Ministrstvu za zunanje zadeve
najmanj šest mesecev pred potekom
l 'letnega obdobja. Lahko se omejijo na določena območja
teritorialne enote, za katere se konvencija uporablja.
Jake izjave so veljavne samo za državo, ki je o tem poslala
Ov
estilo. Konvencija ostane v veljavi za druge pogodbenice.

I

6) o pridržkih po 24. členu in tretjem odstavku 26. člena ter
njihovem umiku iz 42. člena;
7) o izjavah iz 44. člena.
Da bi to potrdili, so spodaj podpisani poblaščenci podpisali to
konvencijo.
Sestavljeno v Haagu 25. oktobra 1980 v angleščini in francoščini - obe besedili sta verodostojni - samo v enem izvodu, ki
bo shranjen v arhivu vlade Kraljevine Nizozemske, njegova
kopija pa bo po diplomatski poti poslana vsaki članici Haaške
konference o mednarodnem zasebnem pravu, ki se je udeležila XIV. zasedanja.
OPOMBA: Sledi tekst iv angleškem Jeziku

45. člen

3. člen:

^'nistrstvo
za zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske obvesti
r
*ave članice konference in države, ki pristopijo h konvenciji
Skladu z 38. členom:

Centralni izvršilni organ po 6. členu konvencije je Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije.

1

1} 0 podpisih, ratifikacijah, sprejetjih in potrditvah po 37.
i'c'enu;
0

^ pristopih po 38. členu;
0
datumu uveljavitve konvencije v skladu s 43. členom;
^ 0 razširitvi uporabe po 39. členu;
o izjavah iz 38. in 40. člena;

4. člen:
Za izvajanje konvencije skrbijo Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije, Ministrstvo za pravosodje Republike
Slovenije in Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije.
5. člen:
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
i konvencijo o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve
Konvencijo v skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona
ijjjf°kje SFRJ ratificirala 20. 06. 1991. objavila pa v 7. številki
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike SloveHodnega lista SFRJ - Mednarodne pogodbe z dne 12. 7.
nije.
*0r)vencija je za prejšnjo Jugoslavijo pričela veljati v skladu
.*• odstavkom 43. člena konvencije šele po proglasitvi neodi 'Soosf/ Republike Slovenije, zato uveljavljanje sukcesije ne
r^de v poštev. Navedeno pomeni formalni razlog za pristop
j 9Publike Slovenije h konvenciji.

t "Oro čevalec

Ratifikacija ne narekuje izdaje novih ali spremembe obstoječih predpisov.
Za izvajanje konvencije ni potrebno zagotoviti dodatnih proračunskih sredstev.

45

Akt o dopolnitvi akta o NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA GLEDE

pi

KONVENCIJE ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV IN KONVENCIJ,

p,
n<
'fk

SPREJETIH V MEDNARODNI AGENCIJI ZA ATOMSKO ENERGIJO
- EPA 108
Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 19/2 1993
določila besedilo:
- AKTA O DOPOLNITVI AKTA O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA GLEDE KONVENCIJ ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH
NARODOV IN KONVENCIJ, SPREJETIH V MEDNARODNI
AGENCIJI ZA ATOMSKO ENERGIJO,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

Vladef 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 ter
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika
pri delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:

t

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
*
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

AKT O DOPOLNITVI AKTA o notifikaciji nasledstva glede konvencije Organizacije
Združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko
energijo
Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije
Združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni
agenciji za atomsko energijo (Uradni list Republike Slovenije
št. 35/92 - priloga - Mednarodne pogodbe, št. 9/92) se dopolni
tako, da se glasi:

k papier« vsebovan v točkah i) in ii) priloge H k protoko1
v prevodu pomeni »celuloza za izdelavo papirja« in ^
»papirna kaša« kot je sicer navedeno v slovenskem in srbo("
vaškem prevodu protokola ob njegovi ratifikaciji.

- v 2. točki razdelka: »A. Konvencije OZN« za kratico »WIPO«
namesto pike postavi vejica in se doda: »IDA, IFC.«

V slovenskem prevodu točke ii) priloge H k protokolu se tu«
črta beseda »knjig« in sicer zaradi uskladitve prevoda z izvi'
nim besedilom.
v

- v 49. točki istega razdelka v novi vrsti doda:
»Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da izraz »pžlte

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
1. Skupščina Republike Slovenije je 1. 7. 1992 sprejela Akt
o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije Združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za
atomsko energijo (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe št.
9/92). Z njim je Republika Slovenija prevzela tudi Konvencijo
o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij OZN (razdelek »A. Konvencije OZN«, točka 2 akta o notifikaciji), kjer je
tudi navedeno za katere specializirane agencije bo uporabljala konvencijo. Pri navajanju teh agencij sta pomotoma
izpadli kratici IDA in IFC.

Kot navaja Združenje celulozne, papirne in papirno predel"ho
valne industrije Slovenije, je papirna kaša skupek vseh sno%(
pripravljenih pred papirnim strojem, iz katere se oblikuj<»j
c
papir in kot taka ni komercialno blago. Zato ni primera, da sfne
papirna kaša na kakršenkoli način transportira ali prodai%
temveč je sestavni del tehnološkega procesa in je nedeljiva <niij
proizvodnje na papirnem stroju. Zato je združenje prepričaj
da termin »pite š papier« ustreza terminu »celuloza za izdt<\n
lavo papirja« ter da je tako tudi mišljeno v originalnem bes%.
dilu protokola.

2. Z istim aktom je Republika Slovenija notificirala nasledstvo
Protokola k sporazumu o uvozu predmetov prosvetnega,
znanstvenega in kulturnega značaja (zap. št. 49 akta o notifikaciji). V zvezi s tem je dne 18. 6. Gospodarska zbornica
Slovenije - Združenje celulozne, papirne in papimopredelovalne industrije Slovenije na skupščino naslovilo zaprosilo za
razlago termina »pšte š papier«, vsebovanega v prilogi
H k protokolu.

Dalje, Inštitut za celulozo^in papir Ljubljana meni, da pd
terminom »pšte š papier« lahko razumemo le »celuloza
izdelavo papirja« ali »papirna snov« ter meni, da je v s
primeru mišljena »celuloza za izdelavo papirja«, saj %
papirna snov v svetu in tudi pri nas ne uvaža in izvaža.
t$
Pil
Tudi Ministrstvo za zunanje zadeve ugotavlja, da »papirf'h
kaša« ni trgovsko blago in se ne pojavlja v uvozu in izvozu,
je razvidno tudi iz tega, da niti v naši carinski nomenklaturi, *'
je skladna bruseljskemu harmoniziranemu sistemu razvršt*\
nja in opisa blaga, niti v kombinirani nomenklaturi ES ni te<)%
termina. Glede na to naj bi sestavljalec priloge H k protoko^t^
pod izrazom »pšte š papier« imel v mislih materiale ol'J0
surovine, ki so namenjene izključno izdelavi papirja za izdHt,
lavo knjig, publikacij in dokumentov. Zato bi bilo potreb

Tako Združenje celulozne, papirne in papirnopredelovalne
industrije Slovenije kot Inštitut za celulozo in papir Ljubljana
ter ministrstvo za zunaje zadeve predlagajo razlago izraza
»pšte š papier« kot »celuloza za izdelavo papirja« in ne
»papirna kaša«, kot je sicer navedeno v dodatku H medtem že
notificiranega Protokola k sporazumu.
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"*[a* -pate a papier« razlagati kot »celuloza za izdelavo pa°sledica napačnega prevoda termina •>pate a papier« je
0žnost uvoza
do!i
celulozet. za
izdelavo papirja
po določilih
.0c
>atka -H« k protokolu,
i. nemožnost
oprostitve
uvoznih
a
iatev, s čimer je oškodovana celotna panoga.
* B/lede na to naj bi Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij
'danizacije združenih narodov in konvencij sprejetih v Medar
odni organizaciji za atomsko energijo (Uradni list Repu-

blike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 9/92; v: Uradni list
Republike Slovenije, št. 35/92) v točki 49 v razdelku: »A.
Konvencije OZN« dopolnili z ugotovitvijo Skupšine o pomenu
izraza pate a papier v slovenskem prevodu: »celuloza za
izdelavo papirja«.
Dalje, zaradi uskladitve prevoda z izvirnim besedilom je
v točki ii) priloge H k protokolu potrebno črtati besedo
»knjig«. Napačen prevod omejuje uvoznike glede oprostitve
carinskih dajatev.

Letno poročilo o delu Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih
Svoboščin - za obdobje november 1991-november 1992
Na podlagi sklepov, ki jih je sprejel Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin na zadnji seji, dne 15.
decembra 1992, Vam v prilogi pošiljam Poročilo o delu
sveta za obdobje od konca novembra 1991 do konca
novembra 1992. Obenem Vam na podlagi določbe 7. člena
zakona o Svetu za varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (Uradni list RS, št. 14/90) v obliki memoranduma pošiljam tudi ugotovitve sveta o stopnji spoštovanja
človekovih pravic ter o pravni varnosti državljanov v Republiki Sloveniji s predlogom, da ga uvrstite na eno od
Prihodnjih sej državnega zbora.
Hkrati Vas obveščam, da je z iztekom mandata Skupščine
Republike Slovenije, na podlagi 3. in 4. odstavka 3. člena
zakona o svetu, potekel mandat predsedniku, podpredsedniku in članom sveta, ki so bili izvoljeni na skupnih
sejah vseh zborov Skupščine Republike Slovenije, v juliju
'n septembru leta 1990. Zato je svet na zadnji seji sklenil
Predlagati vodstvu novega parlamenta, naj se zavzame za
kontinuiteto varstva človekovih pravic do ustanovitve,

UVOD
P'Čujoče poročilo o delu Sveta za varstvo človekovih pravic
^ temeljnih svoboščin za čas od novembra 1991 do konca
i(YVernbra 1992 obsega na podlagi 7. člena zakona o Svetu
,/C.njegove
ugotovitve o stopnji spoštovanja človekovih praln
pravne varnosti državljanov Republike Slovenije. Obeie to zadnje poročilo Sveta v sestavi, kakor je bila izvojL*18 na skupni seji vseh zborov Skupščine Republike Slovei(|J® julije in septembra 1990. Zato so v tem poročilu navedena
yti °! Se odprta vprašanja o varstvu človekovih pravic, s katese bo moral ukvarjati z ustavo določeni Varuh človekovih
ji 'Ustava in delovanje Sveta
rffe je v letu 1991/1992 deloval v sestavi, ki jo je izvolila
»čina
Republike Slovenije na skupnih sej^h vseh zborov
1
9-7. in 28.9.1990. Že v letu 1991 sta za razrešitev članstva
v
bil ®tu zaprosila mag. Matfevž Krivic in dr. Peter Čeferin, ki sta
ii|>r° .razrešena na skupni seji zborov dne 28. marca 1991.
aCkednlk
Sveta novih
v soglasju
lii stnih izvolitev
članovs člani
Sveta.Sveta ni predlagal nado1L—..
seji Sveta
ddne 16. septembra je bil razrešen funkcije
Predsednika
Sveta prof. dr. Danilo Turk, ki je zaradi novih
v
i?'.° nih obvezn
obveznosti v tujini prosil za razrešitev. Za vršilca
*L>ih
tfVjHosti podpredsednika je bil na tej seji soglasno izvoljen
i C 'dr. Gorazd Trpin.
C^roče valeč

s 159. členom Ustave Republike Slovenije določenega,
Varuha človekovih pravic.
Glede na to, da je zakon o Svetu za varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin še v veljavi in zaradi kontinuitete dela je svet sklenil, naj do odločitve državnega zbora
individualne vloge državljanov, tiste, ki so v postopku in
tiste, ki sproti prihajajo na naslov sveta, rešuje sekretar
sveta, ob pomoči ožje skupine dosedanjih članov sveta,
v sestavi: prof. dr. Ljubo Bavcon, prof. dr. Tine Hribar,
mag. Drago Demšar, prof. dr. Alenka Šelih in prof. dr.
Gorazd Trpin. Tako začasna rešitev je nujna zato, ker ima
po veljavnem zakonu o svetu vsakdo pravico podati svetu
pobudo za obravnavo posameznih kršitev človekovih pravic in za obravnavo širših vprašanj pravne varnosti državljanov.
Spričo tega je svet sklenil predlagati državnemu zboru, naj
čimprej uvrsti v svoj zakonodajni program sprejem zakona
o Varuhu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ga
določa 159. člen Ustave Republike Slovenije.

Član Sveta dr. France Hočevar je dne 4. novembra 1992
nenadoma umrl. Ta izguba je za Svet še toliko bolj občutna,
ker je bil dr. Hočevar izredno vesten član Sekretariata Sveta,
ki je s svojo modrostjo in izkušnjami veliko prispeval pri
oblikovanju stališč Sveta.
Svet ima tako trenutno 20 članov.
Svet je imel v obdobju, ki ga obravnava to poročilo, šest sej
Sveta in 9 sej Sekretariata Sveta. Udeležba članov na sejah
Sveta je bila zadovoljiva.
Svet se je tudi sproti odzival na posamezne dogodke, ki so bili
pomembni z vidika kršitev človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. V primerih, ko ni bilo mogoče sklicati plenarnega
zasedanja Sveta, je o stališču in obliki intervencije odločil
Sekretariat Sveta, izjemoma pa predsednik in podpredsednik
Sveta. V takšnih primerih so bila stališča verificirana na prvi
naslednji seji Sveta. Seje Sveta so bile vodene tako, da bi bilo
mogoče v čim več primerih doseči soglasje vseh navzočih
članov. To je bilo v veliki večini primerov tudi doseženo, le
v posameznih primerih so člani Sveta vztrajali na svojih ločenih mnenjih, ki so bila zabeležena v zapisnikih.
2. Neka) splošnih ugotovitev o delovanju Sveta
V preteklem letu se je še bolj izrazito kot leto poprej pokazalo,
da sta vzpostavitev političnega pluralizma in parlamentarne
demokracije blagodejno vplivala na stopnjo spoštovanja člo47

vekovih pravic in temeljnih svoboščin. Kot je bilo ugotovljeno
že v poročilu Sveta za obdobje september 1990 - september
1991, je marsikatera človekova pravica zdaj dobila svojega
legitimnega in tudi zakonitega nosilca v političnih strankah,
sindikatih, društvih in drugih avtonomnih združenjih ljudi.
Svoboda sredstev javnega obveščanja se je izkazala kot eden
izmed najbolj učinkovitih mehanizmov za nadzor nad delom
državnih organov in tako tudi posredno in neposredno za
varstvo človekovih pravic. Rečemo lahko tudi, da je v načelu
vzpostavljena politična neodvisnost sodnikov, čeprav bo
treba še kaj postoriti za to, da bo podprta tudi s trajnim
mandatom in s primernim materialnim položajem.
Kot je razvidno iz nadaljevanja tega poročila, pa te, za človekove pravice ugodne okoliščine, ne pomenijo, da je zdaj
položaj idealen. So pa te okoliščine vplivale na to, da je moral
Svet še bolj skrbno paziti, da je ohranil svojo nadpolitično in
nadideološko vlogo. Čeprav je bil nekajkrat tudi javno pozvan,
naj se opredeli glede nekaterih »afer«, se jim ni odzval, ker bi
se sicer moral opredeliti za to ali ono politično opcijo v spopadih za oblast.
Na drugi strani pa se je močno povečala dejavnost Sveta
v njegovi drugi vlogi, ko nastopa kot varuh človekovih individualnih pravic. V tej vlogi ravna Svet po metodi diskretnih
opozoril, priporočil in predlogov pristojnim državnim organom. Takšno delo zahteva veliko več strokovnega, za javnost
neopaznega dela, ki pa je v sedanjem času mnogo bolj
pomembno kot ustvarjanje hrupnih afer. Zdaj, ko so gesla
o človekovih pravicah svojo zgodovinsko vlogo odigrala, gre
za to, da v našo zakonodajo in v prakso organov državne
uprave in sodstva vnesemo finese, ki so se razvile v organih
Sveta Evrope, pristojnih za človekove pravice, in ki jim na
kratko rečemo evropske norme in standardi varstva človekovih pravic. To je zahtevalo velik angažma ožjih sodelavcev
Sveta in njegovih dveh strokovnih sodelavcev pri sestavi diskretnih, strokovno utemeljenih priporočil in opozoril pristojnim državnim organom, pri organizaciji dveh kolokvijev o prilagoditvi našega pravnega reda Evropski konvenciji in Evropski socialni listini, pri skrbi za strokovno korektne prevode
omenjenih in drugih evropskih listin, itd.
II. MNENJE SVETA O STOPNJI SPOŠTOVANJA
ČLOVEKOVIH PRAVIC V SLOVENIJI
V preteklem letu dni sta se torej dosti bolj jasno kot v prejšnjih
letih izoblikovali obe poglavitni funkciji Sveta, določeni že v 4.
členu zakona. Svet je opravljal:
- vlogo enega izmed civilnodružbenih mehanizmov, ki se
zavzemajo za splošne okvire in pogoje za varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin in
- funkcijo neformalnega varuha človekovih individualnih pravic in svoboščin.
Zaradi tega bo tudi poročilo sledilo tej razvrstitvi nalog Sveta.
Pri tem izhajamo iz domneve, da so se v delovanju Sveta
dovolj verodostojno izrazili problemi, kakor so se pojavljali
tudi v resničnosti.
1. Politična in narodnostna (ne)strpnost
Na prvo mesto moramo postaviti problematiko, ki se navezuje
na proces nastajanja samostojne in suverene države Slovenije. Ob vojaški intervenciji in v neposredni vojni nevarnosti,
kakor bi razmere v letu 1991 lahko najkrajše označili, se pač ni
bilo mogoče izogniti politični in nacionalni nestrpnosti, fanatizmu in fundamentalizmu, a k sreči so takšni pojavi ostali do
zdaj le bolj ali manj osamljeni izpadi. Kljub temu pa je Svet
proslavo »Svetovnega dneva človekovih pravic« 10. decembra 1991 posvetil tej problematiki.
Dne 11. 12. 1991 je priredil posvetovanje na temo »Etnična
enakopravnost in človekove pravice«. Tudi sicer je Svet
o takšnih pojavih večkrat razpravljal (na sejah: 13. 2.1992, 23.
4.1992 in 14. 5.1992), vendar pa je vsakokrat ocenil, da še ni
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potrebe po javnih opozorilih. Pokazalo se je, da so bile taki
odločitve Sveta utemeljene, saj je ravnotežje politične mi
vzpostavljeno na volitvah spomladi 1990, delovalo v koi
varstva človekovih pravic. Toda, če bi se to ravnotežje poi
šilo, potem bi se moral Svet ali kak drug forum za varst
človekovih pravic energično upreti latentnim nevarnost
nacionalizma in ksenofobije, radikalizma in ekskluzivizma,
obstajajo tudi na Slovenskem. Takšne težnje so se močrv
pokazale zlasti v zadnjih mesecih pred volitvami in zbuj
skrb, ker si vedno več pristašev pridobivajo gesla, ki »
v nasprotju s človekovimi pravicami, nekatera med njimi M
edflkvi
že sama po sebi direktna kršitev posameznih določb medi
fes
rodnih pravnih aktov o človekovih pravicah.
*a<
»In
2. Zmanjšana pravna vamost delavcev

Razpad nekdanje Jugoslavije je Sloveniji povzročil tU*. I
dodatne hude gospodarske težave z izgubo tržišč, na kat*'
je bilo gospodarstvo prej usmerjeno. To ima za posledice
zmanjševanje proizvodnje, odpuščanje delavcev in precejšno
brezposelnost. S to problematiko se sicer ukvarjajo pristojno
državni organi in sindikati. V pristojnost Sveta pa sodi poj' [lli
ki spremlja gospodarske težave, to pa je zmanjšana pravdni
varnost delavcev. Ta je posledica sprememb pravnepb
sistema, ki so že nastale, ali tistih, ki so na pragu. Zato Wc
nekateri dosedanji organi, pristojni za varstvo pravic delije
cev, de facto odpravljeni, drugi, kot so inšpekcije, ne deluj«Wv
v polni meri, sodišča združenega dela pa so preobremenjen
in kadrovsko slabo zasedena. Zato se bohoti divje zaposlov&vi
nje, ne da bi bili delavci zdravstveno in pokojninsko zavarttr:
vani, pojavljajo se raznovrstne manipulacije, samovolja '/!
diskriminacija pri odpuščanju delavcev, itd.
"a
iti
Svet je te pojave obravnaval na seji 23. 4.1992 v navzočno^o
ministrice za delo ge. Jožice Puhar, namestnika ministra
notranje zadeve g. Boga Brvarja in mag. Slavka Debela®';
direktorja Uprave za upravno pravne zadeve. Svet je poz" d
pristojne državne organe, naj zagotovijo učinkovitejšo pravic
varnost in pravice delavcev (priloga 1). Predlogi, ki jihj6i
posredoval Vladi in Skupščini Republike Slovenije, doS"di
niso bili uresničeni.
3. Popravljanje krivic

Svet se ves čas svojega obstoja veliko ukvarja z vprašanji
sodijo v kompleks takoimenovanega popravljanja krivic r'r
preteklosti. Ob trdnem stališču, ki ga Svet zastopa odk' i
obstaja, da je treba, kolikor je mogoče, ljudem popra"!'*
krivice, pa je ves čas vztrajal tudi na stališču, da je to tre
storiti na pravno korekten način, ne pa z novimi »revolu*01d
onarnimi ukrepi«, ki bi bili v nasprotju s temeljnjimi naf"
pravne države in ki bi povrhu zagotovo povzročili ljudem nc
krivice. Svet je zato dal v začetku leta 1992 pobudo za sprejo *
posebnega zakona o izredni rehabilitaciji ljudi, ki so bilijj
krivici sodno ali kako drugače represivno preganjani (prilog
2). Člani Sveta so neposredno sodelovali pri izdelavi tez 'Ja10'
zakon, vendar je žal obležal v predalih Vlade.
!
Kn
Svet je nadalje že septembra 1989 podal pobudo za stfj®1 81
kovno, zgodovinsko in pravno raziskavo o povojnem pomO ?!'
domobrancev, izhajajoč iz stališča, da bi bilo to dejanje lat)''*1
v nasprotju z že tedaj veljavnimi načeli mednarodnega
nega in humanitarnega prava. Svet ne vidi kakšnih pravi
ovir za eventualni kazenski pregon in sojenje posamezniki
za vojno hudodelstvo zoper vojne ujetnike. Toda to je v pra'
državi mogoče,samo ob doslednem spoštovanju vseh dol
zakona o kazenskem postopku in kazenskega zakona, ne
na podlagi političnih zahtev ali celo pritiskov. Vsakršno vrt* r
šavanje kogarkoli, posebej pa seveda politični pritiski,
vodili k uprizoritvi političnega sodnega procesa. Kako po^vi
kajo takšni procesi, je dovolj nazorno opisano v tuji in dom8,
strokovni literaturi (n.pr. v knjigi o dachauskih procesih). Z*'°.
I
ni ne političnega, ne moralnega, ne kakega drugega še ta01*
»vzvišenega« razloga, ki bi lahko upravičeval prirejanje p ' I
tičnih sodnih procesov z vnaprej določenimi cilji in izbranci
»grešnimi kozli«. To bi bila najhujša zloraba kazenskefl o
prava in pravosodja, ki se ji je treba najodločneje upreti. "
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1992 se je v Slovenijo zateklo že več kot sedemdeset
beguncev iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine in to
iJ'ia za Slovenijo vedno bolj vsestransko težaven problem,
le ob prvem valu beguncev konec aprila v javni izjavi
če valeč

z dne 17. 4. 1992 poudaril, da razlogi humanosti, ki je tudi
temelj človekovih pravic, ne dopuščajo, da bi Slovenija zaprla
svoje meje za ljudi, ki so si rešili samo golo življenje (priloga
4). Seveda pa je Svet po svojih mednarodnih zvezah storil kar
je mogel za to, da bi meje odprle tudi druge evropske države
in da bi nudile potrebno pomoč (pismo Sveta ge. Sadako
Ogata, visoki komisarki Organizacije Združenih narodov za
begunce v Ženevi - priloga 5; peticija udeležencev seminarja
o svetovnih mehanizmih varstva človekovih pravic v Strasbourgu od 1. 7. do 31. 7. 1992, na pobudo Maje Tratar, Butrosu
Galiju v zvezi s kršitvami človekovih pravic na ozemlju bivše
Jugoslavije - priloga 6; Apel udeležencev seminarja v Courmajerju od 20. do 21. 9. 1992, za večjo pomoč beguncem iz
BiH, na pobudo prof. Bavcona - priloga 7; pismo predsednika in podpredsednika z dne 23. 4. 1992 nacionalnim in
mednarodnim nevladnim organizacijam za človekove pravice
v zvezi z vojno v BiH z apelom, naj zastavijo svoj vpliv, da se
vojna čimprej konča - priloga 8). Takšno stališče prevladuje
v Svetu tudi zdaj, ko je očitno, da vojne v BiH še ne bo kmalu
konec in da bodo begunci vsaj čez zimo še ostali pri nas. To
pomeni, da bo treba živeti z begunci (prispevek prof. Bavcona
za posvetovanje: »Živeti z begunci«, ki ga je 7. 7.1992 organizirala delovna skupina v okviru Komisije za mednarodne
odnose Skupščine R Slovenije za spremljanje problematike
beguncev v Republiki Sloveniji - priloga 9), predvsem pa je
treba zavrniti vse poskuse, da bi jih kakor koli izganjali,
zaostrovali odnose z njimi ali provocirali konflikte. Zdaj ne gre
več samo za človečnost, marveč tudi za varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin.
Svet je na seji 16. 9. 1992 opozoril na to, da ima po 2. členu
Protokola št. 4 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah
vsakdo, kdor je zakonito na ozemlju države, pravico do prostega gibanja in izbire prebivališča. Povsem enako besedilo
najdemo tudi v 12. členu Mednarodnega pakta o državljanskih
in političnih pravicah in ta Slovenijo zavezuje. Omejitve so po
3. odstavku navedenega člena možne, vendar samo z zakonom, če to terjajo razlogi državne ali javne varnosti, javnega
zdravja, itd. in če so ti po kriterijih demokratične države
močnejši kot je omenjena človekova pravica. Tudi v 22. členu
zakona o tujcih je predpisano, da lahko vlada tujcem omeji ali
prepove gibanje na določenem območju ali prepove stalno ali
začasno prebivanje v določenih krajih, vendar samo z odlokom in zaradi razlogov javnega reda. Svetu ni znano, da bi
Vlada takšen odlok izdala.
6. Zakonodaja, ki je posebnega pomena za varstvo
človekovih pravic
Na podlagi 1. odstavka 8. člena zakona o Svetu je ta tudi
v preteklem letu sodeloval s svojimi pripombami in stališči
v vseh fazah zakonodajnih postopkov. Predsednik in podpredsednik Sveta pa sta v pismu z dne 20. junija 1992, predsednika Vlade Republike Slovenije še posebej opozorila na
prioriteto nekaterih zakonov, ki so posebnega pomena za
varstvo človekovih pravic (priloga 10). Na tem mestu pa na
kratko povzemamo nekatere predloge:
Nova Ustava Republike Slovenije je, z uvedbo individualne
ustavne pritožbe, z uvedbo neomejenega sodnega varstva
človekovih pravic in z uvedbo Varuha človekovih pravic, sicer
na ravni evropskih zahtev, vendar pa razen splošnih predstav
o omenjenih treh mehanizmih, niso razčiščena konkretna
vprašanja o njihovem statusu, pooblastilih in pristojnostih.
V zvezi s tem sta predsedniku Vlade predlagala, da naj
pospeši delo na pripravi osnutkov zakona o Ustavnem
sodišču Republike Slovenije, zakona o Varuhu človekovih
pravic in zakona o rednih sodiščih.
Ugotoviti je treba, da te pobude niso bile uspešne. Prav tako
neuspešna je bila tudi pobuda za ustanovitev posebne
delovne skupine s profesionalnim jedrom v okviru Vlade RS,
katere osnovna naloga bi bila prilagajanje in usklajevanje
slovenske zakonodaje in prakse določbam Evropske konvencije o človekovih pravicah, določbam Evropske socialne
listine in standardom, ki so nastali v odločbah Evropske
komisije in Evropskega sodišča za človekove pravice (Čase
Law).
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Še posebej sta priporočila pospešitev procedure za sprejem
kazenskega zakonika in zakona o kazenskem postopku, ki sta
v delovnem osnutku že pripravljena. Priporočila sta tudi izdelavo celovitega koncepta kaznovalnega prava, ker se vsi segmenti tega področja medsebojno stikajo in so ob nepazljivosti
lahko drug z drugim v nasprotju, kar v končni posledici lahko
vodi h kršitvam človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Priporočila sta na tem področju postopnost sprememb in za
sedaj predvsem uskladitev z evropskimi normami tam, kjer so
odstopanja najhujša (n.pr. sedaj še obstoječa možnost, da
izreče sodnik za prekrške kazen zapora).
Poleg že omenjenega, je Svet v tem obdobju, v zvezi s pravnim sistemom, sprejel naslednje pobude, mnenja, stališča in
predloge:
- Svet je na seji dne 10. oktobra 1991 sprejel pobudo za
začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 12.
člena zakona o tujcih (priloga 11); Ustavno sodišče je pobudo
zavrnilo.

,

- na 10. seji Sekretariata Sveta, dne 7. 11. 1991, je bila
sprejeta pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 28.
člena zakona o državljanstvu (priloga 12). Ustavno sodišče je
pobudo sprejelo in dne 10. 12. 1992 z odločbo razveljavilo 28.
člen zakona o državljanstvu, ki je določal, da pri odločanju
o državljanstvu pristojnemu organu v odločbi ni potrebno
navesti razlogov, ki so ga vodili pri odločanju.
- Svet je na 10. seji dne 10. 12. 1991 sprejel in objavil poziv
poslancem in političnim strankam k čimprejšnjemu sprejetju
nove ustave (priloga 13).
- Svet je na 11. seji dne 13. 2. 1992 sprejel pobudo, da se
izdela predlog za novo izredno pravno sredstvo, s katerim bi
se lahko revidirali tudi tisti kazenski postopki, ki jih ni mogoče
obnoviti z obstoječimi pravnimi sredstvi. Člana Sveta prof. dr.
Alenka Šelih in prof. dr. Ljubo Bavcon sta izdelala teze za ta
zakon in jih predložila Ministrstvu za pravosodje in upravo.
- Sekretariat Sveta je na 13. seji dne 4. 3. 1992 sprejel
pripombe in predloge k osnutku zakona o odvetništvu in
k osnutku zakona o notariatu (priloga 14).
- Svet je na 12. seji dne 23. 4. 1992 ugotovil, da se je
v zadnjem času poslabšala pravna varnost delavcev v Republiki Sloveniji in v svojem stališču Vladi in Skupščini Slovenije
predlagal, da s primernimi ukrepi zagotovita učinkovito
pravno varstvo pravic na podlagi dela in sicer s čimprejšnjim
sprejetjem ustreznih zakonov in ureditvijo pravnega položaja
sodišč za delovne spore in postopke pred temi sodišči (priloga 15).
- Sekretariat Sveta je na 16. seji dne 8.9.1992 oblikoval poziv
poslankam in poslancem, ter političnim strankam naj izkažejo
pripravljenost na konsenz, da bi bile volitve izvedene v roku iz
ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije
(priloga 16).
III. DEJAVNOST SVETA ZA PROMOCIJO ČLOVEKOVIH
PRAVIC
1. Javne Izjave Sveta
- Svet je dne 7. 4. 1992 podal javno opozorilo novinarjem in
sredstvom obveščanja o nedopustnosti javne objave imen in
priimkov oseb, ki so osumljene, da so storile kakšno kaznivo
dejanje (priloga 17),
- na 10. seji Sveta dne 10. 12. 1991 je bil sprejet javni poziv
Varnostnemu svetu OZN, Lordu Carringtonu in zunanjim
ministrom držav evropske dvanajsterice za učinkovito posredovanje pri preprečitvi nadaljnjih oboroženih spopadov na
Hrvaškem (priloga 18),
- Svet je 25. 11. 1991 opozoril medije, da je javna objava
podatkov nekaterih profesorjev Medicinske fakultete, nedopusten poseg v zasebnost (priloga 19),
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- Svet je pozval javnost dne 28.10.1991, da ob Dnevu mrtveloi
del sredstev namenijo za pomoč beguncem iz Hrvaške, 0JI99
roma žrtvam vojaške agresije (priloga 20).

2. Prizadevanja Sveta za vključitev Slovenije v Svet Evropdaci
In za promocijo Slovenije
Svet je bil jeseni leta 1991, kot nevladna organizacija, edii
institucija, ki je lahko komunicirala s Svetom Evrope, gledee«
to, da Slovenija tedaj še ni bila mednarodno priznana drža'avftu
Zato je Svet s posebnim pismom generalni sekretarki Svet 1
Evrope, predlagal skupno organizacijo kolokvija o implemejT0
taciji določb Evropske konvencije o človekovih pravicah1;.ar
Evropske socialne listine v zakonodaji in pravni praksi v SjJ
veniji. Predlog Sveta je bil sprejet, predsednik Sveta je Z en
povabljen v Strasbourg v februarju 1992 in rezultat tega s"
dva kolokvija (10. do 12. junij 1992 in 28. do 30. oktober 1992
z udeležbo ekspertov za človekove pravice, ki jih je izbO
Direktorat za človekove pravice Sveta Evrope.
®

Junijski kolokvij na temo »Slovenija in Evropska konvencifUr
o človekovih pravicah« je bil namenjen implementaciji noif c
in standardov glede varstva človekovih pravic, ki jih doiol 8
Evropska konvencija o človekovih pravicah in uveljavi^
novih ustavnih določb o človekovih pravicah v zakonodf
Republike Slovenije. S sodelovanjem številnih domačih
sedmih tujih strokovnjakov, ki jih je zagotovil Svet Evrope,
bile na kolokviju obravnavane naslednje teme: človekove p)
vice in temeljne svoboščine v Ustavi Republike Sloveni,
varstvo pravic migrantov in narodnih manjšin, mehaniz^ r
varstva človekovih pravic, človekove pravice in kazens*
pravo. Zadnji dan kolokvija je bil namenjen izvajanju EvroM
ske konvencije o človekovih pravicah in predstavitvi delo*"*'1
nja Evropske komisije ža človekove pravice ter Evropske? r
sodišča za človekove pravice.
L

Drugi kolokvij je potekal v dneh od 28. do 30. oktobra 1992 if''
temo »Uveljavljanje političnih, državljanskih, ekonomskih'
socialnih pravic v pravnem sistemu Republike Sloveniji
s poudarkom na pravicah, ki jih varuje Evropska sociali
listina. Glavne teme kolokvija so bile: stopnja spoštovanj
človekovih pravic v Sloveniji, svoboda izražanja in združe''1
nja, ekonomske in socialne pravice v socialni državi. Tu
tokrat so poleg domačih, sodelovali tudi tuji eksperti Direktj
rata za človekove pravice Sveta Evrope na kolokviju in '
posebnih bilateralnih razgovorih, ki jih je Svet pripra'
v sodelovanju s posameznimi ministrstvi (Ministrstvo za del'
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo, Minist^
stvo za informiranje, Ministrstvo za zunanje zadeve in Minisl'
stvo za notranje zadeve).
i(

Kolokvija sta bila namenjena ministrom, visokim državnjjr
uradnikom, članom parlamenta, pristojnim parlamentarn|J°.
odborom in komisijam, sodnikom vseh sodišč, socialn^1
delavcem, tožilcem, odvetnikom in drugim. Oba kolokvija s*,
bila na visoki strokovni ravni in sta veliko prispevala k inforfl\.
ranosti slovenskih pravnikov, sociologov in drugih stroko*?'
njakov o tem, kar na kratko poimenujemo kot evropske norfl*s
in standardi in tako tudi k motiviranosti teh skupin ljudi *1
proučevanje in uporabo judikature Evropske komisije f
Evropskega sodišča za človekove pravice.
j_

Začetni neformalni stiki Sveta s Svetom Evrope so potej®!
omogočili razširitev sodelovanja na pristojne vladne organ'
V ta okvir sodi tudi ustanovitev Temeljne knjižnice za čio**?'
kove pravice, ki jo je Direktorat za človekove pravice dodfl™'
Svetu in za katero je prostor, opremo in bibliografsko reM1
stracijo zagotovila Pravna fakulteta. V prihodnje bo tre^
zagotoviti še dokumentalistično obdelavo gradiva in
doseči njegovo širšo dostopnost in uporabnost.
k
Svet je na prošnjo Ministrstva za zunanje zadeve izdelal pr?Lc
gram sodelovanja s Svetom Evrope na področju človeko*".
pravic za leto 1993 (prilogi 22 in 23).

V tem poročilu je treba zabeležiti tudi to, da so števi^
obiskovalci Slovenije iz Sveta Evrope in iz drugih mednaro^J
nih institucij, zahtevali tudi pogovore s predsednikom in čia1"1
Sveta. Ti pogovori so se zvrstili takole:
-i
i ie<
poročevalk

vtln90V0r
Predstavr,ika Mednarodnega Rdečega križa za
0n
9 Paula
5,1
3l9qi o''°
Loslija ss Hrvaške;
predstavniki Sveta dne 20. 12.
položaju beguncev
90vor
«J»ra
predsednika Sveta z naslednikom g. Loslija, g.
Cc *
luesom de Hellerjem dne 21. 1. 1992, o isti temi;

'IjJ^gcvor predsednika Sveta z delegacijo KVSE, dne 7. 1.
Uhju *človekovih
'° 'e vodil
Pr0''v Thomas
ivj'
pravic
Sloveniji;Fleiner-Gerster, o spoštova■*■
r a2
f govor predsednika Sveta, podpredsednika Sveta in
Alenke
■Jla •C0 de
Selihove, članice Sveta, z g. Hiroko Yamane,
e ac e
't#bn"
9 'i kipolitičnih
svetovalcev
banke
za
IJ 6novo in 'razvoj,
ima na skrbi
področjeEvropske
človekovih
pravic,
S* 25. 2. 1992;
>2
I Pogovor z delegacijo Sekretariata Sveta Evrope v Ljubljani,
I® 12. 3. 1992, o programu sodelovanja Sveta Evrope in
.urKyen'ie leto 1992, ki so se ga udeležili prof. Bavcon, prof.
m prof. Šelihova;
iil
•5vet'>'Sk sekre,aria Evopske komisije za človekove pravice
4 Evrope g. Hansa Christiana Krugerja v Ljubljani 13. in
'j£>aprila 1992; 9' Kru9er ie sodeloval pri uskladitvi osnutkov
Jonskega
zakonika in zakona o kazenskem postopku
er°psk°
konvencijo o človekovih pravicah. Na povabilo
0
i imel na Pravni fakulteti v'Ljubljani predavanje o delu
if Misije za človekove pravice Sveta Evrope;
'Izgovor predsednika in podpredsednika Sveta (2. julija
2
generalno sekretarko Sveta Evrope go. Catherine
v*aiiu
miere ob njenem obisku v Ljubljani od 1. 7. do 3. 7.1992;
i?,
jazgovor članov Sveta s Komisijo Sveta Evrope, ki sta jo
ir 'avljala sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice
atcher
1 ir r a^
in član
Evropske1992,
komisije
za človekove
pravice
° sil Hali, dne
20. avgusta
o spoštovanju
človekovih
av
jjj 'c v Sloveniji;
"I Predsednik
Sveta je imel več pogovorov z go. Michele
J6r. predstavnico Visokega komisariata za begunce ZN
J
Veni 0
P°lo*a)u i" pravicahiz beguncev
in o posameznih
M5fin?
merih '''
beguncev-dezerterjev
srbske vojske;
C
'V^govor članov Sveta z delegacijo Odbora Parlamentarne
ine Sve,a
Evrope
za oodnose
z evropskimi
državami
it'ttečiAnicami dne 11.9.
1992,
spoštovanju
človekovih
pravic
jt Aveniji;
K^govor predsednika Sveta s svetnikom veleposlaništva
'iSiv V Sveta
*-'ul3'ian
9- Johnom
Zerolisom
dne 5. 11.pravic
1992,voSlovedeloin 'stopnji
spoštovanja
človekovih
s

'i
*
"»/Ugovor predsednika Sveta z namestnikom nemškega
a Poslanika dr. Georgom Witschelom, dne 19. 11. 1992,
"JRovanju Sveta in stopnji spoštovanja človekovih pravic
P 'oveniji;
■Ml •"
^r®zgovor članov Sveta z delegacijo Evropskega parlamenta
0i%>°delovan'e z republikami bivše Jugoslavije dne 24. 11.
J *ob njihovem obisku v Ljubljani (22. do 24. 11. 1992);
illf *ah,evo g. Tadeusza Mazowieckega, posebnega poroče„, ® OZN o stanju človekovih pravic na ozemlju bivše Jugobo ob njegovem
potekal pogovor
J y vw11 • obisku
uuioivu puicr\ai
puyuv s predsednin .
'n člani Sveta (začetek decembra 1992);
' na prošnjo Ministrstva za zunanje zadeve Republike
i0'8teni
le
i/r. je poskrbel tudi za strokovno verifikacijo prevodov
„M Pske
konvencije o človekovih pravicah (prof. Anton Pere1n' Pr°f- Borut Bohte, prof. Ljubo Bavcon), Evropske sociL 'istine (mag. Anjuta Bubnov-Škoberne), Evropske kon^Jie o torturi (mag. Vid Jakulin) in Dopolnilnega protokola
(^narodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah
' J- n Peter Kobe). V teku je tudi prevajanje posebnega
® tarja k judikaturi obeh omenjenih evropskih institucij
Sevalec

(Vade mecum) in še nekaterih drugih komentarjev k judikaturi.
Strokovna služba Sveta je ob pomoči nekaterih članov Sveta
že pripravila za natis v knjižni obiiki gradivo z junijskega
kolokvija, ki bo obsegalo tudi slovenski prevod Evropske
konvencije o človekovih pravicah s Protokoli. Prav tako bo za
natis pripravljeno tudi gradivo z drugega kolokvija, v katerem
bo slovenski prevod Evropske socialne listine s Protokoli.
3. Delovanje Sveta na mednarodnem strokovnem in
izobraževalnem področju
V tem poglavju poročila navajamo podatke o stikih Sveta,
njegovih članov in strokovnih delavcev s tujimi institucijami
za varstvo človekovih pravic:
- predsednik Sveta se je udeležil 12. mednarodnega strokovnega seminarja o mednarodni politiki in strategiji, ki ga je
organizirala fondacija »Hans-Siedel-Stiftung« v dneh od 18.
do 20. novembra 1991. Dr. Bavcon je simpoziju predložil
referat z naslovom: »Die Sicherheitspolitik Europas im Sicht
des Krieges in Jugoslawien«;
- predsednik Sveta je sodeloval na »Koroških kulturnih dnevih« v Celovcu dne 28. 12. 1991 s prispevkom na temo
»Pomen in mesto človekovih pravic v novi Ustavi Republike
Slovenije«;
- na povabilo generalne sekretarke Sveta Evrope ge. Catherine Lalumiere, se je predsednik Sveta udeležil pogovorov
o sodelovanju Slovenije s Svetom Evrope na pravnem
področju v okviru multilateralnih in bilateralnih projektov,
v dneh od 18. do 23. februarja 1992;
- seminarja v organizaciji KVSE o ombudsmanu kot varuhu
človekovih pravic, sta se v dneh od 27. do 29. junija 1992
udeležila prof. dr. Gorazd Trpin in sekretar Sveta Jernej
Rovšek;
- obiska, ki je bil namenjen seznanitvi z delom Sodišča in
Komisije za človekove pravice Sveta Evrope, ter udeležbi na
seminarju o mednarodnih mehanizmih za varstvo človekovih
pravic v Evropi, Ameriki in Afriki, v Strasbourgu od 15. do 26.
junija 1992, se je udeležil sekretar Sveta Jernej Rovšek;
- simpozija o nemški mobilizaciji na slovenskem Štajerskem,
Koroškem in Gorenjskem v 2. svetovni vojni, ki je bil v Mariboru 14. 5. 1992, se je udeležil dr. Danilo Turk;
- simpozija »Od totalitarnega k pravnodržavnemu kazenskemu pravu«, ki je bil v Freiburgu od 24. do 31. 5. 1992, se je
udeležil predsednik Sveta-z referatom o novostih v osnutkih
kazenskih zakonov Republike Slovenije;
- v dneh od 1. do 31. 7.1992 je potekal v Strasbourgu tečaj na
Mednarodnem inštitutu za človekove pravice (Rene Cassin)
o svetovnih mehanizmih varstva človekovih pravic. Udeležila
se ga je svetovalka Sveta Maja Tratar in opravila zaključni
izpit;
- seminarja v Salzburgu v dneh od 18. do 20. oktobra,
z naslovom »Ombudsman in zaščita človekovih pravic« so se
udeležili prof. Bavcon, prof. Trpin in prof. Rizman; - od 12. 9.
1992 do 21. 11. 1992 je bil sekretar Sveta Jernej Rovšek na
strokovnem izpopolnjevanju v Veliki Britaniji, ki je obsegalo
teoretični del na Pravni fakulteti v Birminghamu in prakso pri
pravni firmi in pri angleških ombudsmanih v Londonu.
4. Vojna hudodelstva
Svet je v mesecu maju sklenil, da bo poskusil zbrati pričevanja
o vojnih zločinih v Bosni in Hercegovini. Poskus, ki ga je bilo
mogoče organizirati šele v juliju 1992, ni bil povsem uspešen,
ker ni bilo mogoče pridobiti dovolj relevantnih in zanesljivih
dejstev. G. Blaž Mrva, diplomirani pravnik, je tudi zbral nekaj
izjav beguncev in jih ponudil Svetu v uporabo. To gradivo, ki
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ima sicer samo pomen indicev, smo prevedli v angleščino in
ga razposlali na številne naslove nevladnih, mednarodnih in
humanitarnih institucij za človekove pravice po svetu, tisku,
itd. Svet je navezal stike z oddelkom za človekove pravice na
sedežu Združenih narodov v Ženevi, ki je Svetu posredoval
posebne vprašalnike za zbiranje izjav. Te vprašalnike je Svet
predal Ministrstvu za zunanje zadeve, predstavniku slovenske
skupine Helsinške federacije za človekove pravice v Ljubljani
g. Stanetu Staniču, sedežu Amnesty International v Ljubljani,
angleškemu neodvisnemu novinarju Paulu Harrisu (avtor
knjige »Somebody Elses War« - poročila o balkanski vojni
1991/1992), ki je vprašalnike razdeljeval po različnih begunskih centrih na Hrvaškem.
IV. SVET V VLOGI VARUHA ČLOVEKOVIH INDIVIDUALNIH
PRAVIC
Tudi delovanje Sveta v vlogi varuha individualnih človekovih
pravic, daje neka) gradiva za oceno o stopnji spoštovanja
človekovih pravic v Sloveniji. V primerjavi z letom 1991, ko je
Svet obravnaval 166 individualnih vlog državljanov, se je število vlog v obdobju, ki ga zajema to poročilo, povzpelo na 357
pisnih vlog (do vključno 16. 11. 1992). Vsaj še dvakrat toliko
pa je bilo telefonskih ali osebnih klicev na pomoč. Sodelavci
Sveta smo velik del pritožb poskušali rešiti s pravnimi nasveti,
z napotilom na pristojne organe in včasih s preprostim človeškim posluhom za vsakovrstne težave ljudi. 2e iz tega je
razvidno, da večina pritožb ne sodi v pristojnost Sveta, ne
zato, ker bi se pritožb otepali, marveč zato, ker obstajajo za
reševanje takšnih zadev drugi pristojni organi.
' Pritožbe lahko shematično razdelimo na naslednja področja:
1. Civilno pravno področje
Število obravnavanih zadev: 38
- Civilni spori, pritožbe na postopek pred sodiščem, pritožbe
na dolgotrajnost postopkov (23
- Zemljiške zadeve, motenje posesti (8
- Odškodninski zahtevki; zahtevki iz naslova vojne odškodnine, odškodnine iz naslova nezakonite obsodbe (7)
2. Kazensko pravno področje
število obravnavanih zadev: 66
- Obnove povojnih postopkov, rehabilitacija (17
- Pritožbe zapornikov (18
- Pritožbe na ravnanje policije (8
- Pritožba zoper sodne postopke (8
- Nezakonit odvzem prostosti (pripor, podaljšanje pripora) (8
- Pritožbe na dolgotrajnost postopkov (4), vsebovane pa so
tudi v nekaterih prej navedenih zadevah
- Pravica do nedotakljivosti stanovanja (3)
3. Upravno pravno področje
Število obravnavanih zadev: 99
- Vojaška stanovanja (22
- Odpoved stalnega, začasnega bivališča (5
Izgon iz države (7
- Prepoved vstopa v državo (8)
- Vojaške pokojnine (23)
- Državljanstvo (26
Pritožbe na dolgotrajnost upravnih postopkov (5) so sestavni
del takorekoč vsake od zgoraj navedenih vlog
- Pridobitev statusa begunca (3)
4. Delovno pravno področje
Število obravnavanih zadev: 83
-

Delovna razmerja (27
Vloge vojaških upokojencev (31
Bolniška nadomestila (4
Nadomestila za čas brezposelnosti (4
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- Pritožbe na dolgotrajnost postopka pred Sodiščem zdru? j«
nega dela in upravnimi organi (17), vsebovane so tudi v pref lj
katerih ostalih navedenih zadevah
5. Etika javne besede (tisk)
Število obravnavanih zadev: 7
6. Pravice otrok
Število obravnavanih zadev: 9

7. Psihiatrija - pridržanje, hospitalizacija duševno bolnih d
ii
število obravnavanih zadev: 6
8. Razno
Število obravnavanih zadev: 49
Pri slednjih gre za različne vloge, ki jih ni mogoče uvrstiti d
eno izmed prej navedenih področij. Gre za netipične zada*
kot so na primer: zahteva za popravo različnih krivic'
nepravilnosti iz preteklosti, ugotavljanje zgodovinskih 0.
stev, vloge oseb, ki se čutijo osebno ogrožene, prošnje!
pojasnila ali nasvete z različnih področij, in podobno.
* * ★
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Struktura pritožb ne odstopa bistveno od tiste, ki jo pokaij s
podatki Evropske komisije za človekove pravice. Tudi \i \ ■
podatkov pa je razvidno, da so se domnevne kršitve nakof
čile predvsem na dveh že prej omenjenih področjih, to je;
področju pravic in pravne varnosti delavcev in na področij
kjer se kažejo posledice nasilnega razpada nekdanje Jugo*
vije. Tretje bolj obremenjeno je področje kazenskopra*
represije. Medtem, ko je bil odziv organov represije na opo'
rila in priporočila Sveta ustrezen, pa takšne ocene ne more**
podati glede pravic in pravne varnosti delavcev. RazumeJ
sicer, da so tu težave pretežno objektivne narave, ker nov*
sistema varstva ni mogoče vzpostaviti od danes do F
vendar pa se ni mogoče zadovoljiti s skromnimi in počasi1
ukrepi države za ureditev teh problemov v praksi in t '
v zakonodaji.
Posebno pozornost Sveta je pritegnil kompleks vprašanja
zadevajo državljanstvo, pravice, status in eksistenco državi
nov nekdanje Jugoslavije, ki niso Slovenci po narodnosti,
pa na Slovenijo vežejo najrazličnejše vezi. To pa velja tudi
Slovence, ki so živeli ali še živijo v kaki drugi državi, ki i« ,
nastala na pogorišču nekdanje Jugoslavije in ki imajo tež';
enake vrste v državah, kjer živijo, ali pa s pridobitvijo slov*
skega državljanstva (prilogi 21 in 22). Pri tem je treba pouj
riti, da je Zakon o državljanstvu Republike Slovenije široj
grudno omogočil pridobitev državljanstva brez vsakih te?
več kot 160.000 ljudem, ki niso Slovenci po rojstvu. Klft
temu se je pojavilo večje število ljudi, ki so zaradi nasiln*
razpada nekdanje skupne države, zašli v brezizhoden polok
Nekatere zavrnilne odločbe državnih organov so se upi'',
elementarnim načelom pravičnosti, človečnosti in logike ,
zato je Svet o teh vprašanjih razpravljal kar trikrat in na selj
dne 13. februarja 1992, 23. aprila 1992 in 14. maja 1992 za"*
nekatera stališča.
Sistematično povzeta so ta stališča naslednja:
Državljanstvo je po 15. členu Splošne deklaracije OZN o
vekovih pravicah sicer ena od človekovih pravic, seveda p*,
ne obvezuje Slovenije, da bi morala državljanstvo pod'
komur koli. Vendar, Svet priporoča Vladi R Slovenije stali»J
da imajo pravico do državljanstva Slovenije tisti državu'
nekdanje SFRJ, ki jih na Slovenijo veže kakšna pristna zvtf
Iz tega načelnega stališča izhajajo še naslednja nadrobner
priporočila:
- Slovencem po rodu, ki so, ali še živijo v kakšni drugi dri'
po roče vi

jf {Mreba omogoćiti in olajšati pridobitev slovenskega držav-

vprašanje izplačevanja pokojnin slovenskim državljanom, ki
živijo na Hrvaškem;

! ~ Svet priporoča spoštovanje načela, da človeku originalno
Popadajo vse pravice in si vse pravice lahko pridobiva. To naj
l®'ia tudi za državljanstvo ob že povedanem pogoju «pristne
^6ze" prosilca s Slovenijo. Pojem »pristne zveze« obsega po
Jnenju Sveta, poleg že v zakonu upoštevanih kriterijev, tudi
^uge, kot na primer: zakonec, posvojitelj in otroci so slovenji
državljani, prosilec ima nepremičnine v Sloveniji in druge
e|
evantne okoliščine.

- Višjemu sodišču v Ljubljani in v Mariboru v zvezi z odločbami o izselitvi iz vojaških stanovanj strank, ki so se obrnile na
Svet;
<
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~ Nekatere človekove pravice, med njimi tudi pravico do
jJJŽavljanstva, ie dopustno tudi omejiti, toda le v primerih, ki
' . dopušča mednarodno pravo o človekovih pravicah. To so
Pnmeri, ki morajo biti določeni z zakonom in če so razlogi
ne ali avne
tat
varnosti po
kriterijih
demokratične
družbe
ako močni,' da pretehtajo
moč
človekove
pravice. Svet
se
°[«j ne zavzema za to, da bi dobil državljanstvo kdorkoli in
Uđi
ne tisti, ki so dokazano sodelovali v agresiji zoper Slove1
.avn
1°. ali ki dokazano pomenijo nevarnost za varnost Slovenije,
' i red, itd. Vendar pa je treba tudi v takšnih primerih
P°stovati elementarna načela vsakega postopka, kot so:
P.nneva
nedolžnosti, pravica vsakogar do poštenega sojenja
lrorna
do poštenega obravnavanja pred organi državne
u* r
P ave in možnost učinkovitega pravnega sredstva.
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~ Svet priporoča pristojnim upravnim in sodnim organom,
8] vloge in pritožbe ljudi ne rešujejo zavrnilno, če gre samo
®.lrPrekoračitev enostransko postavljenih formalnih rokov,
orna za kakšne druge formalne pogoje in so na drugi
2aHne
' dovo|i mo^n' vsebinski razlogi za ugodno rešitev
, - Sv6t prav tako ne more priznati legitimnosti in pravičn
°sti zavrnilnim odločbam, ki temeljijo na posplošenih,
®*onkretnih in nedokazanih trditvah, ali se sklicujejo na
f|®P'oSno znana dejstva«, »javno mnenje« in na podobne

J j; obžalovanjem j® treba ugotoviti, da je do danes samo manjši
if . ' stališč Sveta prodrl in postal sestavni del politike vlade in
j l®nih ministrstev. Kljub priporočilu Sveta o dobronamernosti
reševanju različnih vlog in prošenj, se pritožbe na Svet
|t
■ st e^no množijo in se širijo še na druge probleme kot so
l0van s a
a
I >a/
i ^ P/avica, pravica do odkupa stanovanj, stalno in
aeCasno prebivališče, zaposlitev, opravljanje samostojne
^ Javnosti In še drugo.
|l stališča Sveta se nanašajo samo na primere, ki so po naši
I nneSe°'' uPravičen'in ko zavlačevanje z izdajo odločb ali zavri n D odločbe, povzročajo ljudem katastrofalne posledice za
"nov goli obstoj.
sednik Sve,a
f dN?
i® v 2vezi z vlogami strank večkrat tudi
J s*retno interveniral pri različnih organih:
ii
s
tvu za notranje
zadeve
v zvezi sglede
pridobitvijo
državjjj" iTa
lanstva Republike
Slovenije
(predvsem
zavlačevanja
r°stopkov), glede nezakonitega Izgona oseb iz države, prepodi vstopa v državo ter intervencija v zvezi s prekoračitvijo
TO
oblastil delavcev Ministrstva za notranje zadeve;
L nist s,vu za
notranje zadeve
Svet ponudil
strokovne
j)i r3
®sitve v 'zvezi s postopkom,
ki tečej6zoper
njihovega
delavca
Pn
tujem sodišču;

" Ministrstvu za obrambo v zvezi s pridobitvijo akontacij
°Kojnin vojaških upokojencev (zavlačevanje postopka in
Speljevanje negativnih mnenj);
a Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja
t c®Publike Slovenije v zvezi z negativnimi odločbami prosili ok v°jaških pokojnin po predhodnem mnenju Ministrstva za
ambo;
f
'
nj ^|adi Republike Slovenije glede vprašanja zakonitosti zavrtih odločb za pridobitev akontacij vojaških pokojnin;

I

^adi Republike Slovenije, da se na meddržavni ravni uredi
Poročevalec

- Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije, da je potrebno
zagotoviti poln preizkus zakonitosti upravne odločbe in ne le
njene formalne zakonitosti;
Predsednik je sprejel tudi delegacijo društva Migjeni, ki je
zaprosila Svet za pomoč Albancem v Sloveniji, glede na
njihov sedanji položaj. Status pripadnikov albanske narodnosti naj bi se po njihovih navedbah namreč v zadnjem času
bistveno poslabšal. To so utemeljili tudi z nekaterimi konkretnimi pritožbami (n.pr.: pritožbe na ravnanje pripadnikov policije in državnih uradnikov; težave pri prehajanju državne
meje; velika večina Albancev, ki so živeli v Sloveniji že dolga
leta pred osamosvojitvijo, je bila začasno prijavljenih in sedaj
nimajo možnosti zaprositi za državljanstvo. Zato ostajajo brez
statusa, ne morejo pridobiti dovoljenj za delo, itd. Glede na to,
da se razmere na Kosovu še poslabšujejo, je njihovo vrnitev,
vsaj dokler se razmere nekako ne uredijo, takorekoč nemogoče pričakovati.
V. OB IZTEKU MANDATA SVETU
Ko bo po volitvah konstituiran novi parlament in ko bo začel
delovati Varuh človekovih pravic, se bo iztekel čas v katerem
je bil Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
potreben in upravičen. Sprva, od pomladi leta 1988 dalje, je
moral Svet sicer delovati v okvirih tedanje SZDL, toda ne
glede na to mu je bila zagotovljena polna dejanska avtonomnost. Takrat še ni bilo mogoče najti ustavnega temelja za
vgraditev takšnega foruma za varstvo človekovih pravic
v obstoječi ustavnopravni sistem.
Po hitrih spremembah politične scene na Slovenskem ob
koncu leta 1989 in v začetku leta 1990, se je v februarju leta
1990 Svet soglasno odločil izstopiti iz Socialistične zveze.
Toda Svet ni prenehal delovati, marveč je še poudaril svojo
nadideološko in nadpolitično naravo na eni strani, na drugi pa
je poskusil uresničiti zamisel, da mora postati poseben organ
za varstvo človekovih pravic ena bistvenih sestavin demokratičnega pravno političnega sistema. Zato je izdelal zakonski
osnutek o Svetu za varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in ga predložil Skupščini tedanje SR Slovenije.
Zakon je bil na sejah pristojnih zborov dne 29. marca 1990
tudi sprejet. Zakon je dal Svetu poseben status, ki je razviden
iz drugega člena, po katerem je Svet pri svojem delu neodvisen in samostojen in mu nihče ne more dajati smernic in
navodil za delo. Svet je v zadnjih skoraj petih letih opravil
nekaj nalog, ki so za spoštovanje in za učinkovito varstvo
človekovih pravic v prihodnje odločilnega pomena, in sicer:
- afirmiral je idejo o varstvu človekovih pravic kot bistveni
sestavini demokratične pravne države,
- prispeval je k spoznanju, da je takšen ali drugačen forum za
varstvo človekovih pravic nepogrešljiva institucija sistema,
- s tem je prispeval, da je v 159. členu nove ustave določen
varuh človekovih pravic kot ustavnopravna kategorija,
- prispeval je s svojimi predlogi in pripombami k temu, da so
dobile človekove pravice ustrezno mesto v ustavi in k oblikovanju besedil, ki se nanašajo na spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
- s svojimi stališči in predlogi je vplival na izdelanost mehanizmov za učinkovito varstvo človekovih pravic, zlasti z načelom o njihovem sodnem varstvu in z zahtevo, da se
pristojnost ustavnega sodišča razširi tudi na posamične
pravne akte, s katerimi so bile kršene človekove pravice in
temeljne svoboščine.
V zadnjih dveh letih je Svet v svojih številnih diskretnih intervencijah ob posameznih primerih prispeval k uveljavljanju
norm in standardov, ki so nastali v judikaturi Evropske komisije in Evropskega sodišča za človekove pravice. Z navedenimi in še mnogimi drugimi dejavnostmi je Svet pripomogel
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k temu, da se je Slovenija Izognila za človekove pravice
nevarni iluziji, da bo zamenjava nosilcev oblasti na svobodnih
volitvah že sama po sebi zagotovila tudi spoštovanje in varstvo človekovih pravic.
Vse, kar je bilo v tem poročilu povedano, priča o tem, da mora
Slovenija kar najhitreje zakonsko urediti in vzpostaviti novo
ustavno institucijo Varuha človekovih pravic. Na podlagi izkušenj in spoznanj iz dela Sveta, pa tudi na podlagi tujih izkušenj, se zdi, da Varuh človekovih pravic ne bi smel imeti samo
klasične funkcije ombudsmana, kot organa za nadzor nad
zakonitostjo in korektnostjo delovanja organov državne
uprave. Tudi v državah, ki že dolgo poznajo klasičnega skandinavskega ombudsmana, dozoreva spoznanje, da se mora ta
preobraziti v varuha človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
to pa je veliko bolj obsežna in tudi pomembna funkcija. Zakon
o Svetu za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz
marca 1990 je pravzaprav že anticipiral zdaj aktualno preobrazbo ombudsmana v Varuha človekovih pravic. Nekatere
evropske države so to že storile, če navedemo samo na primer
Španijo in Avstrijo (Defensor del pueblo in Volksanvvaltschaft). Zato bi bil, z nekaterimi spremembami in dopolnitvami,
ta zakon lahko dobra podlaga za novi zakon o Varuhu človekovih pravic. Jasno pa je že zdaj, da bo moral imeti, ne preveč
veliko, našim razmeram ustrezno, vendar pa dovolj kvalitetno
strokovno službo.
SKLEP
Splošna ocena Sveta o stopnji spoštovanja človekovih pravic
in o pravni varnosti prebivalcev Slovenije je sicer kritična, ni

pa negativna. To pomeni, da Sloveniji ni mogoče očita'
grobih, sistemskih kršitev človekovih klasičnih pravic, kot s«
zlasti pravica do življenja in osebne varnosti, do zakonitega i'
korektnega predkazenskega in kazenskega postopka, d"
poštenega sojenja, do zasebnosti, svobode misli, vesti, veroiZ'
povedi, mišljenja in javnega izražanja, združevanja in mirneg«
zbiranja in ne nazadnje pravic manjšin. Seveda pa to n<
pomeni, da zdaj kršitev človekovih pravic ni, ali jih ne bo ve'
in naše kritične pripombe so v tem poročilu poudarjen«
Praviloma se nanašajo na nezadostno upoštevanje nato
pravne države na sploh in v posameznih primerih. Relativni
ugodna ocena pa vendarle pomeni, da takšne kršitve niso ve'
sestavni del in sistemski proizvod nedemokratičnega politifr
nega režima, marveč so na eni strani posledica neizogibni''
protislovij in konfliktov med posameznikom in državo in n'
drugi strani posledica časovnega, civilizacijskega in kultu''
nega zaostanka v razvoju našega prostora. Za učinkovit'
reševanje takšnih problemov so oziroma morajo biti, dO
konca leta 1993 v politični in ustavnopravni sistem vgrajen'
ustrezni mehanizmi. Toda čas zelo hitro teče in samo S«
dobro leto je časa za uskladitev naše zakonodaje z novo
Ustavo. Hkrati ima Slovenija lepo priložnost, da zakonodaj"
prilagodi Evropski konvenciji o človekovih pravicah, judikff
turi Evropske komisije in Evropskega sodišča za človekov«
pravice ter Evropski socialni listini. To je zelo obsežno, stre
kovno in minuciozno delo, ki ga druge države, članice Svet«
Evrope, sproti opravljajo že 40 let. Zato Svet priporoča prihod'
njemu parlamentu in vladi, naj ne zamudita enkratne priložnf
sti za dejansko, ne samo deklarativno, nostrifikacijo evrop
skih standardov in norm za varstvo človekovih pravic N
temeljnih svoboščin.

Memorandum Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Sloveniji zdaj in že lepo število let nazaj ni mogoče očitati
grobih kršitev človekovih pravic, tistih kršitev, ki so skupaj
z drugimi znanimi dejavniki povzročile razpad vzhodnoevropskega takoimenovanega socialističnega sistema politične in
državne ureditve. Z mednarodnimi pogodbami in z ustavo je
zavarovanih kakih petnajst elementarnih človekovih pravic in
svoboščin in za nobeno ni mogoče reči, da jo oblasti na
Slovenskem grobo, sistematično in množično kršijo. To pa ne
pomeni, da posameznih kršitev takšnih pravic sploh ni.
Nobena država, niti tiste, ki veljajo za zgledne, se ne more
izogniti konfliktom med posameznikom in državnim aparatom
in ne zlorabam oblasti in moči. Spričo tega Svet meni, da se
stopnja spoštovanja človekovih pravic na Slovenskem približuje ravni, ki je primerljiva s katerokoli državo članico Sveta
. Evrope.
Slovenija se je torej izognila nevarni iluziji, da bo zamenjava
nosilcev politične oblasti na volitvah 1990 že sama po sebi
zagotovila tudi spoštovanje človekovih pravic. Vendar pa tudi
za Slovenijo velja, da sta politični pluralizem in parlamentarna
demokracija sicer neizogibna, ne pa tudi zadostna pogoja za
učinkovito varstvo človekovih pravic. Zato Svet ob zaključku
svojega mandata sporoča novemu parlamentu in vladi nekaj
kritičnih misli za nazaj in nekaj priporočil za prihodnost.
1. Skupni imenovalec tega, kar želimo kritičnega povedati, se
nanaša na področje, ki ga najbolje označuje izraz pravna
država. V kombinaciji splošni pogojev za zagotovitev človekovih pravic: politični pluralizem, parlamentarna demokracija
in pravna država, je ta poslednji pogoj naša najšibkejša točka.
Ni vrednostna sodba marveč ugotovitev dejstva, da že nekaj
let živimo v pravnem neredu. Ne bi bilo dobro, če bi prezrli, da
takšen položaj kar vsiljuje prevladovanje kriterijev koristnosti
in politične oportunosti nad kriteriji ustavnosti in zaklonitosti.
To pa je seveda daleč od načel in pravil pravne države. Slabo
se bo godilo človekovim pravicam, če bosta instrumentalno
pojmovanje prava in lahkoten odnos do ustavnosti in zakonitosti prešla v navado pri vsakokratnih nosilcih politične in
vsakršne drugačne moči in oblasti. To lahko postane še
posebej nevarno, če bi bila korist ene socialne skupine razgla54

šena za občo korist, njeni kriteriji pravičnosti pa za pravično«1
samo.
2. V zvezi s tem Svet posebej opozarja na to, da še vedn(
nimamo nove zakonodaje na področju kaznovalne represij«
ki je za človekove pravice najbolj delikatna. Delovna osnutK1
kazenskega zakonika in zakona o kazenskem postopku s#
sicer že dolgo pripravljena, nista pa še sprejeta niti na raV1
vlade. Zakon o prekrških, zakonodaja, ki bi zagotavljala min
malne pravice ljudi v disciplinskih postopkih, zakon o izvršf
vanju kazenskih sankcij, zakoni o sodiščih, o državnem tožil'11
stvu, policijska zakonodaja, zakon o ustavnem sodišču, zako
o Varuhu človekovih pravic, če omenimo samo najpomemb'
nejše, še niso usklajeni z novo ustavo.
3. Problem, ki ga nikakor ni mogoče odlagati, je pravfl'
(ne)varnost delavcev, kjer se bohotijo samovolja in hudfs
množične kršitve pravic ljudi. Brezpravje na tem področju j
eden najhujših očitkov, ki ga je treba v imenu varstva človekC
vih pravic nasloviti na državne organe Slovenije. S pouda''
kom pa moramo opozoriti tudi na to, da zahtevata Medn«'11
rodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah i
Evropska socialna listina od držav podpisnic zagotovitev vs*|
minimuma socialne varnosti vsem državljanom. Ta dolžnoS'
države dobiva postopoma naravo ene izmed klasičnih člov«"
kovih pravic, pravic s takoimenovanim negativnim statusof
in je že zdaj eden od kriterijev legitimnosti oblasti.
4. Krivice, ki so bile storjene ljudem v preteklosti s krivičnif1'
obsodbami ali kakšnim drugačnim represivnim pregonom S*1
zdaj niso popravljene, čeprav je to bilo potrebno in je b»lo tud
mogoče že storiti, vsaj na ravni moralnega zadoščenja, če V
ni mogoče žrtvam zagotoviti polne materialne odškodnin«;
Velika škoda je, da se to ni zgodilo, predvsem seveda zarad11
ljudi, žrtev nezakonitih in neupravičenih pregonov, a tud
zato, ker bi to lahko storili na pravno korekten način, s spošto*
vanjem načel pravne države, brez revolucionarnih ukrepov f
bi tako dali zgled še komu drugemu v Evropi. Svet priporof
vladi in parlamentu naj priznata prioriteto osnutka zakon®
o izredni rehabilitaciji žrtev nekdanjih represivnih politični"
poročevalk
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Preganjanj in v okviru možnosti poskrbita tudi za materialno
Odškodnino.

'■ Represivni aparati države, posebej pa ta|ne varnostne
službe, so po naravi stvari in zaradi ambivalentne vloge, ki jo
imajo, ko morajo hkrati varovati pravne dobrine in spoštovati
'lovekove pravice, pogosto v skušnjavi, da bi dober namen
dosegli s prepovedanimi sredstvi. Ta nevarnost je sicer nepriberljivo manjša zdaj, ko delujejo predpostavke za varstvo
človekovih pravic, med njimi zlasti politično neodvisno sods
'vo in svoboda sredstev javnega obveščanja. Vendar pa Svet
Ponovno predlaga vzpostavitev kar najbolj učinkovitega par'arnentarnega nadzorstva nad vsemi, tudi vojaškimi tajnimi
službami. Vsak poseg teh služb v katerokoli človekovo prav
ico mora biti z zakonom natančno določen in pod nadzorstvom sodišča. Svet meni, da podatkov, pridobljenih z upo[abo sredstev in metod dela tajnih služb, ni mogoče uporabiti
kot dokaz kazenskem postopku. Vsaka uporaba tako pridobc 'jenih podatkov, zunaj z odločbo sodišča opredeljenega cilja,
,i mora veljati za kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja in
1 Pravic uradne osebe,
o
0
jj' Svet nima razlogov za dvom o politični neodvisnosti sodni1
*ov In sodstva. Nasprotno, za znamenje njihove neodvisnosti
1 5,
eje nekatere sodne odločbe, ki jih ocenjuje kot zakonite,
r
Pravno pravilne in še pogumne hkrati, ker so bile drugačne
* M so pričakovali nekateri slovenski politiki. Ne glede na to
I' Pa Svet priporoča parlamentu, naj z ustrezno zakonodajo
'r Poskrbi za to, da bo sodstvo dobilo položaj avtonomne veje
°blasti in da bodo sodniki varni pred kakršnimi koli pritiski.
d
7
Sedemdesettisoč beguncev je seveda za Slovenijo obremen
'tev, je pa tudi preskus naše človečnosti in človeške solidarnosti, naše strpnosti in tako tudi naše zrelosti za spoštovanje
človekovega dostojanstva in njegovih pravic. Dokler se
' Oegunci
ne bodo mogli vrniti v svoje kitaje, bomo morali živeti
2
njimi in begunci z nami. S stališča človekovih pravic pa
, mora Svet opozoriti na to, da ima po 12. členu Mednarodnega
Pakta
o državljanskih in političnih pravicah in po 2. členu
Pr
s1 Vs
otokola št. 4 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah,
akdo, kdor je zakonito na ozemlju države, pravico do protega gibanja in nastanitve. Omejitve so sicer dopustne, vent dar samo z zakonom in če to terjajo razlogi državne ali javne
t yarnosti in če so ti razlogi po kriterijih demokratične pravne
;i ndržave močnejši kot je omenjena pravica.,Zato Svet opozarja
:> a neskladnost statusa beguncev v centrih z omenjenimi
| določbami.
; 8 Svet ne more soglašati z očitki ekstremističnih nacionaliI1 stov Vladi, Skupščini Republike Slovenije in Ministrstvu za
i Stranje zadeve v zvezi z državljanstvom. Izraziti je treba
r Priznanje vladi in parlamentu, ker sta s 40. členom zakona
o državljanstvu spoštovala lastne izjave o dobrih namenih in
ker sta upoštevala dejstvo, da je nasilni razpad nekdanje
J
I ugoslavije v hipu spremenil status stotisočev ljudi, ogrozil
> Jiihove pridobljene pravice in jih spravil v veliko moralno,
i ^stveno, materialno in vsakršno stisko. Ta določba je lahko
r Sloveniji v ponos, ker je skladna z mednarodnimi standardi
r °bče in pravne kulture in lahko bi bila zgled nekaterim evropi skim državam. Zato so napadi na to določbo zakona o državf 'lanstvu in na ljudi, ki ga morajo izvajati, svojevrsten nesmisel
)i "] tudi nevarnost, ki bi se ji morali vsi demokrati bolj ener;t Sjlčno upreti. Poseben nesmisel so tudi trditve o nevarnosti, ki
r da grozi slovenskemu narodu zato, ker je bilo državljanstvo
d Priznano 170.000 prebivalcem, ki niso slovenske narodnosti.
*si ti ljudje so živeli v Sloveniji tudi pred 23. 12. 1990, tu so
""eli
stalno prebivališče in tukaj so mnogi že desetletja dejans
ilj ko stalno živeli.
|i
«
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|iI
I
r

^'jub temu pa čaka na rešitev prošnje za državljanstvo še
"ekaj tisoč ljudi, med njimi so tudi mnogi Slovenci, in njihov
Položaj je zelo težak, včasih prav brezizhoden, tudi zaradi
°dločb državnih organov, ki se včasih upirajo načelom pravičPosti, človečnosti in logike. Svet za varstvo človekovih pravic
temeljnih svoboščin je, z uporabo judikature Evropskega
5
odišča za človekove pravice, prišel do nekaterih stališč, in jih
i Posredoval pristojnim službam Ministrstva za notranje
t *adeve, Ministrstvu za obrambo in sodiščem. Ta stališča
H
- Poročevalec
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seveda niso po volji skrajnežem, ki bi radi izvedli etnično
čiščenje Slovenije. Upamo in verjamemo, da bosta prihodnji
parlament in vlada ta stališča potrdila, če bosta hotela popeljati Slovenijo v Evropo in preprečiti, da bi nas ta s prezirom
odrinila nazaj na Balkan.
Za vso Evropo, očitno pa tucfi za Slovenijo postaja vse bolj
težavno vprašanje, kako zavreti naraščanje destruktivnih sil
agresivnega, prav patološkega nacionalizma, ksenofobije in
fundamentalizma, ki gredo z roko v roki z vse hujšo socialno
neenakostjo, revščino in brezperspektivnostjo ljudi v Vzhodni
in Srednji Evropi. Možnost, ki jo vidi Svet za to, da bi se
Evropa izognila povratku v barbarstvo, je striktno spoštovanje
vseh pravic za vse ljudi in zdaj še zlasti tudi tistih pravic, ki jih
določa Evropska socialna listina. Za to so odgovorne vlade in
parlamenti demokratičnih držav in mednje sodi tudi Slovenija.
V zvezi s tem opozarja Svet na to, da demokraciji grozita dve
poglavitni nevarnosti: ali bo storila samomor iz strahu pred
smrtjo, ko bo uporabila pretirano mero represije, ali pa represij ne bo uporabila in bo postala plen kakega nasilniškega
populističnega demagoga. Represija je seveda tuja demokraciji in človekovim pravicam, toda to ne pomeni, da se v skrajni
sili ne bi smela braniti tudi z uporabo zakonitih represivnih
ukrepov ob zagotovitvi vsakomur poštenega sojenja in poštenega obravnavanja v vsakršnih postopkih. Na to mora Svet
opozoriti tudi zato, ker se mora v posameznih primerih spopasti s pojmovanji in ukrepi, ki so bili preseženi posebej v Sloveniji že pred mnogimi leti. Načelo domnevne nedolžnosti na
primer ne kršijo samo v tisku, marveč tudi v pravnih postopkih. Nikomur ni dovoljeno vzeti kako pravico ali mu jo odreči
na podlagi domnev in še posebej ne na podlagi »argumentov«
kot so: sklicevanje na javno mnenje, na frazo »splošno je
znano«, ali na podlagi obtožb, ki pripovedujejo, kaj kdo misli,
ne pa kaj je storil. Dobrih trideset let po tem, ko je kazenskopravna stroka dosegla odpravo odvzema pokojninske dobe
kot kazni oziroma kot pravne posledice obsodbe, moramo
znova dokazovati, da takšna posledica po našem pravu in po
pravu vseh civiliziranih držav, ne more nastati niti na podlagi
obsodb za najhujša vojna hododelstva. Po mnenju nekaterih
pri nas, naj bi za kaj takšnega zadostovala domneva o posrednem sodelovanju v agresiji na Slovenijo. Bistvena lastnost
demokratične pravne države je, da pravo in človekove pravice
veljajo tudi in še zlasti tudi za tiste posameznike, ki so razglašeni za »sovražnike ljudstva«.
Da opozorila na nevarnost povratka v barbarstvo niso pretiravanje zgovorno pripovedujejo dogodki na Hrvaškem in
v Bosni in Hercegovini, ki nas že leto in pol vsak dan znova
navdajajo z ogorčenjem, pa tudi z neznosnimi občutki
nemoči. Evropa in Združeni narodi so padli na vseh izpitih iz
mednarodnega občega, vojnega in humanitarnega prava, iz
človekovih pravic in tudi iz elementarne človečnosti. Zato
mora Slovenija ostati maksimalno aktivna in nastopati na
vseh vladnih in nevladnih ravneh v mednarodni areni tudi ali
celo predvsem z argumentom človekovega dostojanstva In
njegovih pravic.
Intenzivnejše sodelovanje s Svetom Evrope v zadnjih nekaj
letih na področju človekovih pravic in na pravnem področju,
je omogočilo, da stališča iz judikature Komisije in Sodišča za
človekove pravice Sveta Evrope polagoma prodirajo v našo
pravno zavest, v zakonodajo in v pravno prakso. Gre za finese
glede spoštovanja in varstva človekovih pravic, ki jih zahtevajo načela zakonitosti, pravičnosti in človečnosti. Pričakujemo, da bosta vlada in parlament storila, kar je potrebno, da
bodo tta stališča postala sestavni del novega pravnega sistema*
Časi, ko je bilo gibanje za človekove pravice najmočnejše
gibalo demokratičnih sprememb v Srednji in Vzhodni Evropi
in tudi pri nas, so zdaj za nami. Zato je realna možnost, da bi
nosilci demokratičnih sprememb na človekove pravice pozabili. Nevarna iluzija je, da sta človekova svoboda in njegove
pravice sistemska lastnost demokracije. Demokracija je
seveda res tema dvema vrednotama prijazna ureditev, vendar
le, če je vanjo vgrajen sistem zavor in ravnotežij, med njimi
zlasti svoboda sredstev javnega obveščanja, politično in
55

sploh neodvisni sodniki, učinkoviti mehanizmi za varstvo Človekovih pravic, kot so Ustavno sodišče in Varuh človekovih
pravic in ne nazadnje avtonomna združenja ljudi, ki jim ponavadi rečemo tudi civilna družba. Ne bi smeli pozabiti, da zdaj
ne bi smeli pozabiti, da zdaj ne gre več za velike stvari, kot so
pravice slovenskega naroda ali pravice človeka na sploh oziroma z veliko začetnico. Zdaj gre za konkretne ljudi, z imeni in
priimki, ki jim mora Slovenija zagotoviti vse pravice in

temeljne svoboščine, brez kakršnekoli diskriminacije, pred" 0
vsem pa njihovo učinkovito varstvo.
t
Člani dosedanjega Sveta za varstvo človekovih pravic i"?
temeljnih svoboščin želimo novemu parlamentu Republik'
Slovenije in Vladi veliko uspeha v prizadevanjih za gospodar
ski in kulturni razcvet Slovenije, še posebej pa za promocij'
človekovih pravic, in temeljnih svoboščin ter njihoveaa učinkovitega varstva.

Poročilo o problematiki sodnega varstva pravic iz delovnega razmerja
A. SPLOŠNE UGOTOVITVE
Poročilo o delu Sodišč združenega dela v Republiki Sloveniji
za leto 1992 dajemo v skladu z določbo 4. člena zakona
o sodiščih združenega dela (Uradni list SRS, št. 38/74, 7/86,
41/87 in RS št. 8/90). To poročilo se razlikuje od poročil iz
prejšnjega obdobja, saj menimo, da je potrebno poudariti
zlasti tiste probleme, ki ovirajo hitrejše delo sodišča oz. ki
zahtevajo reorganizacijo sodišč pa tudi postopka pred
sodišči, ki rešujejo delovne in socialne spore. Poročilo je torej
problemskega značaja, zato opozarjamo na tiste dileme in
vprašanja, ki se nanašajo na ovire in omejitve, zaradi katerih
sodišča niso mogla v celoti izpolniti svojih obveznosti.
1. Kadrovska vprašanja
Zasedba sodišč združenega dela se glede na število kadrov ni
spremenila že nekaj let, čeprav se je bistveno povečal obseg
dela. Na sodiščih prve stopnje je zaposlenih le 30 sodnikov,
na pritožbenem sodišču - Sodišču združenega dela Republike Slovenije pa 8 sodnikov. Dejansko opravlja delo še
manjše število sodnikov, saj so nekateri sodniki odsotni
zaradi bolezni, več sodnic pa je na porodniškem dopustu.
Tako je n.pr. ostalo Sodišče združenega dela v Kopru več kot
pol leta brez vsakega sodnika, saj je biJ predsednik sodišča
v bolniškem staležu, dve sodnici pa sta že več kot leto dni na
porodniškem dopustu oz. bolniškem dopustu zaradi rizične
nosečnosti.
Poseben problem je povezan s pristojnostjo občinskih skupščin, ki še vedno volijo sodnike sodišča združenega dela prve
stopnje. Na območju Ljubljane je Mestna skupščina poskušala izvoliti 4 sodnike Sodišča združenega dela Ljubljane vse
leto 1992, vendar zaradi nesklepčnosti volitev sploh ni izvedla.
Namesto da bi bilo na tem sodišču vsaj nekaj sodnikov več
v letu 1992, se je njihovo število celo zmanjšalo, saj je sodnica
z najdaljšim stažem in največjimi izkušnjami odšla v odvetništvo.
V prejšnjem obdobju je pri sojenju sodelovalo več neprofesionalnih sodnikov in sicer pravnikov s pravosodnim izpitom,
zato je bilo število profesionalnih sodnikov vedno manjše kot
bi bilo sicer potrebno glede na obseg dela oz. število sporov.
Udeležba neprofesionalnih sodnikov pri sojenju in izdelavi
odločb se je bistveno zmanjšala zato, ker sodišča ne morejo
finansirati takega dela, razen tega pa sodniki rednih sodišč
tega dela več ne prevzemajo, poleg tega pa tudi drugi pravniki
njso pripravljeni med delovnim časom opravljati še to neprofesionalno delo. Prav tak problem se kaže tudi na pritožbenem sodišču, kajti v prejšnjem obdobju sta delala dva neprofesionalna sodnika v polnem obsegu, medtem ko j« v letu
1992 delal samo en sodnik, saj drugi ni bil ponovno izvoljen.
Čeprav je predsednik Sodišča združenega dela Republike
Slovenije odšel na drugo delovno mesto že s 1. novembrom
1991, doslej še ni bil izvoljen nov predsednik, saj niti ni bilo
razpisano prosto delovno mesto. To pomeni bistveno oviro,
za delo pritožbenega sodišča, zlasti še, ker mora biti izvršeno
tudi vse delo, ki je povezano z delom predsednika oz. delom
predsednika oz. sodne uprave. Očitno pa je, da republiška
skupščina oz. da Ministrstvo za pravosodje ni razpisalo prostega delovnega mesta predsednika pritožbenega sodišča
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zato, ker je bila napovedana reforma vsaj s 1. 1. 1993, kar P1
se ni uresničilo.

Dejstvo, da je sodišče pred reorganizacijo, je vplivalo
kadrovsko zasedbo sodišč prve stopnje, saj se na razpisa"
delovna mesta niso javljali pravniki, ki bi imeli izkušnje
področju delovnih razmerij oz. reševanje sporov iz teg'
področja. Novi sodniki, ki niso imeli prakse na področj1
vodenja sodnih postopkov, ki so se morali šele prilagaja
novim zahtevam in pridobivati delovne izkušnje. To ni vplival' .
samo na zmanjševanje reševanja števila sporov, pač pa tuijjži
na kvaliteto sojenja. Povsem logično je, da se na razpise'
prostih delovnih mest niso javljali pravniki z izkušnjami o' Vi
pravniki, ki imajo redno zaposlitev, saj je usoda sodišča zdrU d
ženega dela odvisna od novega zakona oz. reorganizacij rr
pravosodja. Z reorganizacijo sodišča pa je povezan nf'1 ci
postopek izvolitve, zato je prav napovedana reorganizacija! ; n
neizvedena reforma sodišča negativno vplivale na kadrovsmn
zasedbo sodišč združenega dela.
r
n
Pi
2. Razlogi za povečan obseg dela oz. pripada spornih zađe" 'c
b
V letu 1992 opažamo izredno hitro naraščanje števila sporni1* n{'
zadev na sodiščih prve stopnje, saj je to število doseglo kajul
12.543 novih zadev. Tega števila pa ni možno enačiti s šte^
lom predlagateljev, saj v številnih spornih zadevah nastopjv8'
skupaj večje število delavcev, v posameznih zadevah celo vw
sto predlagateljev, kar je zlasti pogosto, ko gre za izpolnjeni1
nje obveznosti iz kolektivnih pogodb.
3.
Če primerjamo letni pripad zadev iz preteklega obdobij
lahko ugotovimo, da se je pripad od leta 1990 povečal za ve' T
kot za 100%. Tako je bilo leta 1990 5.986 novih zadev, le"1,1
1991 pa 8.583. če upoštevamo, da se število sodnikov
povečalo, ampak nasprotno, da se je zmanjšalo, pote"1 đn
moramo ugotoviti, da takega pripada preprosto ni možn"
obvladati. Prav zato je ostalo ob koncu leta 1992 nerešeni11 v
skoraj 12.000 zadev, saj je treba upoštevati, da so sodišč
J
poleg pripada 12.543 zadev obravnavala tudi 6.988 zadev1i! d
P
preteklih obdobij.
rr
Razlogi za enormno povečanje števila spornih zadev pra^I P[!
sodišči združenega dela so zlasti naslednji:
1. nespoštovanje obveznosti iz kolektivnih pogodb zlasti i!
tarifnih delov kolektivnih pogodb in še posebej zaradi sporni''
dodatkov v zvezi z napori dela po kolektivni pogodbi
negospodarske dejavnosti;

t
n
si
u
Si
2. spori zaradi prenehanja delovnega razmerja delavcem, ^1 ki
1 w ,u| razreševanja presežkov delavce* ' G
so
— bili uvrščeni
y v* rprogram
a " latiooovanja pi coc^rvuv ucldvo^'
33. cnnri
^ : : predlog
n^/ll
spori 7araHi
zaradi nactrirtionio
nestrinjanja delavcev s ~ponudenimi
pogodb o zaposlitvi, s katerimi so se delavci razporejali ^ ,
manj zahtevna delovna mesta ali pa se je njihovo delovn" f
moctn razvrednotilo
ra7\/rpHnntilr* nloHo
'<
mesto
glede na poprejšnje ocene;

4. spori v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja pri zas$ S
nih delodajalcih oz. pri zasebnih podjetjih, ki nimajo stroko*''
nih služb, da bi postopke izvedli tako, kot je to predviden"
K
v
v zakonu;
5. spori v zvezi z razporeditvami na druga delovna mesta, i"' ^
poročevalk '

Ugotavljamo, da se poslabšuje spoštovanje zakonitosti
•organizacijah in pri zasebnih delodajalcih pa tudi v zavodih,
~j9i se poslovodni organi, ki odločajo o razporejanju in preneW "anju delovnega razmerja, ki izvajajo disciplinsko oblast itd.,
it "9 ozirajo na obveznosti, zlasti v zvezi z dokazovanjem dejijfitev, pravnim poukom, reševanjem pritožb oz. ugovorov
klavcev itd. Očitno je, da se nanašajo na neučinkovitost
'odnega varstva, na dolgotrajnost sodnih postopkov in na
Potrpežljivost in prestrašenost delavcev, ki ne morejo tvegati
'ačetka sodnega postopka, ne da bi se zamerili vodilni struk'Uri v organizaciji. To se kaže tudi v nadzorstvu zakonitosti
dotraj organizacij, saj delavski sveti v obstoječih podjetjih
* družbeno lastnino sledijo predlogu poslovodnih organov,
*®r pač delavske svete sestavljajo delavci, nad katerimi ima
Doslovni organ takorekoč neomejeno delovnopravno oblast,
je znano, da šikaniranja pogosto sploh ni možno dokazati.
Pjrar odvisnost članov delavskih svetov in članov pritožbenih
®a 9anov od poslovodne strukture je toliko večja, ker so uvedli
' ine osebne dohodke, ki omogočajo različno nagrajevanje
?'j
bolje rečeno tudi podkupovanje tistih delavcev, ki sodelule
io v organih upravljanja oz. nadzornih organih.
^rav veliki zaostanki pri reševanju sporov pospešujejo tudi
"&viio sporov, ki so povezani z odškodnirfekimi zahtevki
3jwadi
poškodb pri delu. V zadnjem obdobju se kaže, da
, j,0rajo delavci čedalje pogosteje uveljavljati odškodninske
J{
*ahtevke pred sodiščem in sicer tudi takrat, kadar je povsem
' ®v0ridentno, da je organizacija krivdno ali pa objektivno odgo°jj[ na za škodo, ki je delavcu nastala zaradi poškodbe pri
.j, Hi. Ti postopki so še posebej dolgotrajni zaradi tega, ker
''1 Morajo sodišča pridobivati izvedenska mnenja tako izvedenjj tehnične kot medicinske stroke. Organizacije se zanašajo
' J [j?
dolgotrajnost postopka in na ta način tudi preko zavarovalnc
' izsiljujejo minimalne odškodninske odpravnine.
Na Področju malih zasebnih podjetij in zasebnih delodajalcev
p se kaže izrazita samovolja in negiranje kakršnekoli zakoni! °sti,
saj se delavce preprosto naganja z dela, večkrat tudi
°rez vsakih pisnih obvestil. Posredovanje inšpekcije dela je
Us
*? Pešno, saj inšpektor dela ne more ukrepati, ker mu 131.
1
zakona o delovnih razmerjih ne omogoča uspešnega oz.
J1 "oinkovitega ukrepanja. Prav zato se morajo delavci vrniti na
®°dišče,
da bi lahko zavarovali svoje interese in pravice
*vezi z delovnim razmerjem.
y

^'Zunanji pritiski na delo sodišč združenega dela
'etu 1992 so se izredno okrepili zunanji pritiski na delo
Odi§č združenega dela pa tudi na delo posameznih sodnikov.
'Pritiski se kažejo zlasti v tem, da se zoper posamezne
,°dnike vlagajo ovadbe s strani nezadovoljnih udeležencev in
j} se v sredstvih javnega obveščanja vodi neprestana kampav'Ja. ki želi dokazati, da sodišča združenega dela ne sodijo
2 skladu z zakonom. V Sloveniji je celo organizirano društvo,
^ Ramenom odprave »krivičnih odločb« sodišč združenega
®'a. V kampaniji prednjači Televizija Slovenija, ki predstavlja
j?°samezne udeležence celo v osrednjih dnevnikih, ki imajo
°*nost da enostransko prikazujejo svoje probleme, pri tem
p® televiziji ni mar za objektivno in nepristransko poročanje.
°samezni novinarji niti ne poskušajo pridobiti objektivne
j^datke ali pa si vsaj ogledati spis, ki je predmet obravnave,
®Prav so bili nekajkrat pozvani, da naj se prepričajo o vodeni1' postopkov oz. zbranih dokazih. Čedalje pogosteje se
Urt ^ajo v sredstvih javnega obveščanja prikazati posamezne
Sohkot žrtve
pristranskega
,°di§č združenega
dalanezakonitega
in to celo vinzadevah,
ki še dela
niso
n
G Cane.
J® očitno za premišljeno kampanijo, saj novinarji, ki pripravio posamezne prispevke, opravljajo svoje delo izrazito
'Profesionalno, ker odklanjajo kakršnokoli možnost, da bi
i Qaeve objektivizirali In preverili trditve udeležencev, ki so
g *ito enostranske in prikrojene glede na posameznega
e|
eženca, vse z namenom, da bi bil učinek takega obveščap'rj' na javnost čim večji.
On i, ki se kažejo v pristranskem poročanju medijev, se ne
»JJtajo zgolj na delo posameznih sodnikov, ampak zlasti
dnosu udeležencev do sodišč združenega dela. Le-ti nasto'° omalovažujoče, neresno in ne spoštujejo pravil
>c ^ročevalec

postopka. To se zlasti kaže v neizpolnjevanju oz. neizvrševanju obveznosti na podlagi pravnomočnih sodnih odločb, ne
da bi tisti, ki odločb ne izvršujejo trpeli kakršnekoli posledice.
Tudi delavci, ki so vrnjeni v organizacijo, ker jim je nezakonito
prenehalo delovno razmerje, praviloma dosežejo izvršitev le
po sodni izvršbi in to po dolgotrajnem postopku. Ti delavci pa
se težko vračajo v organizacijo, saj se soočajo s številnimi
šikanoznimi ravnanji, posebej še s tem, da jih nemudoma
pošljejo domov na čakanja kot presežek delavcev in jih na to
tudi čimprej uvrstijo v program razreševanja trajnih presežkov. Prizadeti so pri osebnem dohodku, pri varnosti pri delu,
pri razporeditvi itd. saj se jih skušajo poslovodni organi, ki
menijo, da jim sodišče vsiljuje neprimerno rešitev takega
delavca, čimprej znebiti.
Lahko pričakujemo, da se bodo pritiski zmanjšali in da se bo
avtoriteta sodišča povečala čim bo uvedena revizija pred
Vrhovnim sodiščem Slovenije. Prav zaradi tega bi morala biti
sodišča združenega dela reorganizirana vsaj do 1.1.1994, če
tega ni možno storiti do 1. 7. 1993. Ugotavljamo namreč, da
redna sodišča in sicer vključno z Vrhovnim sodiščem Slovenije še zdaleč niso »deležna« takih neobjektivnih pritiskov
javnih medijev in udeležencev kot sodišča združenega dela.
4. Pogoji za delo na sodiščih združenega dela
Tudi pogoji za delo na sodišču združenega dela so bistveno
različni od pogojev na rednih sodiščih. Glede na to, da imajo
na rednih sodiščih računalnike že posamezni sodniki, se kaže
izrazito zapostavljanje sodišč združenega dela glede na to, da
je v letu 1992 imelo en sam računalnik le Sodišče združenega
dela Republike Slovenije. Vsa druga sodišča pa so brez take
opreme. Šele na posebne prošnje so sodišča dobila nekatere
■ nujno potrebne dele opreme kot so n. pr. pisalni stroji, diktafoni, telefaxi ipd... Tudi finansiranje sodišč združenega dela
je izrazito restriktivno, saj n. pr. Sodišče združenega dela
RepOblike Slovenije v letu 1992 ni imelo nobenih sredstev za
izobraževanje oz. premalo za nakup nujno potrebne literature. Tako sodišče ni moglo organizirati strokovnih posvetovanj, ki bi bila nujno potrebna zaradi strokovnega usposabljanja novih oz. mlajšjh sodnikov pa tudi zaradi poenotenja
sodne prakse.
Pričakujemo da bi finanser izenačil kriterije za vsa sodišča in
enako obravnaval pri finansiranju tudi nujno potrebno dejavnost sodišč združenega dela. S tem v zvezi bi veljalo poudariti, da je posamezni sodnik pri sodišču združenega dela
posebej obremenjen z velikim številom nerešenih zadev,
nenehnimi urgencami, pisnimi, ustnimi pa tudi osebnimi obiski udeležencev, kar pomeni, da gre za delo, ki je izredno
naporno, zato lahko pričakujemo v letu 1993 še večji osip
kadrov. Osip bo toliko večji, kolikor večji bo razkorak med
kriteriji finansiranja rednih sodišč in sodišč združenega dela
in sicer tudi glede na obseg opravljenega dela, število rešenih
zadev, izredno občutljivost zadev, ki jih morajo sodniki sodišč
združenega dela reševati.
5. Predlogi za rešitev obstoječega stanja
Iz navedenega izhaja, da je potrebno čimprej odpraviti
razloge za porast števila sporov pred sodišči združenega dela
in hkrati povečati učinkovitost teh sodišč. Menimo, da bi
morali čimprej sprejeti naslednje ukrepe:
1) reorganizirati sodišča združenega dela kot specializirana
sodišča za delovne in socialne spore ter predpisati nov postopek pred temi sodišči, ki bo upošteval tudi reševanje takoimenovanih kolektivnih sporov;
2) okrepiti število sodnikov na sodiščih prve stopnje pa tudi
na pritožbenem sodišču ter sodnikom zagotoviti primerne
delovne in tehnične pogoje za delo;
3) sprejeti zakon o inšpekciji dela ter vzpostaviti mrežo
inšpektorjev dela, ki bodo na kraju samem ukrepali tako, da
delavcem ne bo potrebno vselej iskati pomoči pred sodiščem,
kar bo vsekakor utrdilo zakonitost in spoštovanje predpisov
s strani poslovodnih organov in delodajalcev;
4) omogočiti usposabljanje mlajšim sodnikom na sodišču
združenega dela z vidika materialnega kot formalnega prava,
hkrati pa zagotoviti možnosti pritožbenemu sodišču, da bo
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izvajalo ustrezne inšpekcije, preglede dela sodišč in usmerjalo sodno prakso;
5) čimprej pravno regulirati in konsistentno urediti celotno
področje delovnih razmerij vključno z reprezentativnostjo sindikatov, soodločanjem delavcev pri upravljanju, varstvom pravic delavcev v organizaciji in pri delodajalcu, varstvom pri
delu in zdravstvenim varstvom delavcev itd..

B. PROBLEMATIKA O POSAMEZNIH VRSTAH SPOROV
1. Disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja
Sodišče združenega dela Republike Slovenije je v prejšnjih
letih podrobneje spremljalo problematiko prenehanja delovnega razmerja zaradi izreka disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja. Ugotovitve so bile vsako leto precej
podobne. Delavcem je prenehalo delovno razmerje v več kot
90% zadev zaradi neupravičenih izostankov z dela, zaradi
vinjenosti, ki je bila često povezana s kršitvami delovnih
obveznosti kot so neupravičeno izostajanje z dela, pretepi,
nevestno delo in podobno. Ostale pogostejše kršitve delovnih
obveznosti so bile nevestno in malomarno delo, odklonitev
dela, pretepi in prekoračitev pooblastil. Delavci, ki so bili
v disciplinskem postopku, so bili v glavnem nekvalificirani in
polkvalificirani delavci, često tudi delavci, ki so imeli družine
v drugih republikah. Ti so često z dela izostajali neupravičeno. V disciplinskem postopku so bili v glavnem delavci
s področja gospodarstva. Delavci z višjo in visoko izobrazbo
so bili v disciplinskem postoku le redkokdaj, vodilnih delavcev pa v postopku skoraj ni bilo. Razlog za to je verjetno
v tem, da ta kategorija ni kršila delovnih obveznosti, katerih
kršitve so bile najpogostejše, po drugi strani pa so bile kršitve
delovnih obveznosti, ki so jih opravljali ti delavci take, da je
bila kršitev teže obrazložljiva ter organizacije največkrat
postopka zoper te delavce sploh niso začele.
V novih pogojih gospodarjenja je največ primerov prenehanja
delovnega razmerja zaradi trajnih presežkov delavcev ter je
disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, ki je bil
prej glavni razlog za prenehanje delovnega razmerja proti
volji delavca, zdrknil na drugo mesto. Ker je bila problematika
prenehanja delovnega razmerja zaradi izreka tega disciplinskega ukrepa vrsto let podobna, zadnji dve leti te problematike ne spremljamo. Glede na to, da je bilo v letu 1992 vpisanih
140 zadev zaradi spora v zvezi z disciplinskim ukrepom prenehanja delovnega razmerja, menimo, da je treba opozoriti tudi
na nekatere probleme, ki zadevajo prenehanje delovnega
razmerja zaradi izreka tega ukrepa. Od 140 obravnavanih
zadev je le 11 zadev s področja negospodarstva, ostale
zadeve pa so s področja gospodarstva. V približno polovici
primerov v katerih je bil izrečen ukrep prenehanja delovnega
razmerja na področju negospodarstva, je bila kršena delovna
obveznost zaradi neopravičenih izostankov z dela. V ostalih
primerih je šlo za malomarno opravljanje dela s posledicami,
povzročanje konfliktne situacije na delovnem mestu in na
zlorabo položaja. Struktura kršitev delovnih obveznosti na
področju gospodarstva pa se je v primerjavi s prejšnjimi leti,
ko so bile narejene podrobnejše analize spremenila. Precej je
upadlo izrekanje ukrepa prenehanja delovnega razmerja
zaradi neupravičenih izostankov z dela in zaradi vinjenosti.
Vinjenost na delu je očitno manj problematična zato, ker se
delavci bojijo za zaposlitev, neupravičeni izostanki v trajanju
najmanj pet zaporednih delovnih dni pa je poseben razlog za
prenehanje delovnega razmerja po točki 5. in 6. prvega
odstavka 100. člena zakona o delovnih razmerjih. Po teh
določilih delavcu preneha delovno razmerje, če je bil neupravičeno odsoten z dela zaporedoma pet delovnih dni. Če se do
dokončnosti postopka vrne na delo, mu delovno razmerje
preneha z dnem dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega
razmerja, če pa se ne vrne na delo, s prvim dnem odsotnosti
z dela. Pristojni organ lahko izda sklep o prenehanju delovnega razmerja s potekom petih zaporednih delovnih dni, če
delavec izostanka ne opraviči ali če je znano, da je izostanek
z dela neupravičen. Delavec ima možnost, da v ugovornem
postopku predloži dokaze, da je z dela izostal upravičeno.
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kom je v tem, da mora v disciplinskem postopku organizacj'
oziroma delodajalec dokazati, da je delavec z dela izosj®
neupravičeno in da je za kršitev delovne obveznosti kriv. 5
sedanji ureditvi so navadno delavci v disciplinskem postop ?
zaradi neupravičenih izostankov z dela takrat, če izostan«
neupravičeno z dela manj kot pet delovnih dni, ali več del'*'
nih dni, vendar ne zaporednih. Največkrat delavcu prerW:
delovno razmerje zaradi izreka prenehanja delovnega
merja zaradi nevestnega dela s posledicami, v porastu pa
tudi kršitve delovnih obveznosti s prisvajanjem dobrin ,.
nepravilnim denarnim poslovanjem, bodisi v lastno ali v tj,
korist in v škodo organizacije oziroma delodajalca. Precei *
tudi kršitev delovnih obveznosti zaradi neupravičene odklop
tve dela. Razlog za prenehanje delovnega razmerja pa J'
v precejšnjem številu zadev še vedno neupravičeno izost* '
nje z dela in vinjenost.
S(
Obstoj delovnega razmerja je dobrina, ki delavcu in njeg^
družini zagotavlja materialno in socialno varnost, zatoj?
mogoče delavcu izreči disciplinski ukrep prenehanja delC;
nega razmerja le pod pogoji, ki jih določa zakon. Po 54. čl« Jj
zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. L/
SFRJ št. 60/89 in 42/90), ki se glede na določilo pfO
odstavka 4. £lena ustavnega zakona za izvedbo temeL,
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republ"
Slovenije (Uradni list RS št. 1/91 z dne 25. 6. 1991) uporab' v
če republiški zakon ne določa drugače, kot republiški pfC,
pis, delavec krši delovno obveznost, če po svoji krivdi '
izpolnjuje svojih dolžnosti in delovnih obveznosti ali čeV
upošteva sklepov, sprejetih
organizaciji,
vjvtii i v» up
yui iK-aviji, v_/oziroma
11 wi i Id tistf
IIQ'
kar je odločil delodajalec.
Kršitve delovnih obveznosti
dc
,
:nosw a«.
čajo ta zakon, zakon, splošni akt oziroma kolektiv
pogodba. 58. člen zakona o temeljnih pravicah iz delovni
razmerja določa, da se ukrep prenehanja delovnega razrrtf ti
obvezno izreče za hujše kršitve dolžnosti in delovnih ob
nosti, ki se nanašajo na skupine kršitev delovnih obvezni™,
ki so določene v tem členu v 12 točkah. S splošnim aktjj,®
oziroma kolektivno pogodbo se natančno določijo okoliš''>»
in pogoji, pod katerimi se kršitve, ki so okvirno dolo#!^
v omenjenih 12 točkah štejejo za hujšo kršitev delovne obvt'
nosti, za katero se izreče ukrep prenehanja delovnega <; |Li
merja, v skladu z naravo dejavnosti oziroma naravo dela, k' j0
opravlja posamezen delavec.

Po 89. členu zakona o delovnih razmerjih se disciplin
ukrep prenehanja delovnega razmerja lahko izreče za L
hujše kršitve delovnih obveznosti, določene z zakon"
kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom, če je bilo s s,8
ritvijo ali opustitvijo dejanja ogroženo življenje in zdr*'
delavcev ali drugih delovnih ljudi, povzročena ali bi lahko jjr1
povzročena večja škoda, ogrožen ali bi lahko bil bistv*r
'
moten delovni proces v organizaciji oziroma pri delodaj3|f:8r
ali lahko drugače bistveno oteženo poslovanje organizdv
oziroma delodajalca. Če te zakonske zahteve niso izpolnjuj/8
ni mogoče delavcu izreči disciplinskega ukrepa preneha'
delovnega razmerja. Ta zakonska določila okvirno doloiv?
katere so tiste kršitve delovnih obveznosti, za katere se m' r*
ali se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja 4
izrekanju disciplinskega ukrepa pa je treba upoštevati 'V
posebnosti vsakega konkretnega primera, to je olajševali j
obteževalne okoliščine, treba pa je tudi preizkusiti ali
dani pogoji za odložitev izvršitve disciplinskega ukrepa. 0^'
njena zakona ne določata katere so obteževalne in olai
valne okoliščine, prvi odstavek 90. člena zakona o delo^'
razmerjih pa določa, da se izvršitev disciplinskih ukrer,/
denarne kazni in prenehanja delovnega razmerja la*1 1
pogojno odloži največ za dobo enega leta. Kot olajševali J
obteževalne okoliščine se upošteva ali je kršitev delo',!?
obveznosti storjena naklepno ali iz malomarnosti, nagi^.
katerih je delavec dejanje storil, stopnjo ogrožanja ali kfšjj J
zavarovane dobrine, okoliščine v katerih je bilo dejanje 51M
jeno, prejšnje življenje delavca, njegove osebne razmere, JU
govo obnašanje po kršitvi delovne obveznosti in druge oKjJif'
čine, ki se nanašajo na delavčeve osebnosti, zlasti mla^J
oziroma starost delavca. Pogojno se odloži izvršitev iz,ejJ
nega disciplinskega ukrepa, če je dana tako imenovana pj j''
tivna prognoza, to je, če okoliščine primera kažejo, da delili®
uv hnHn^o
r->„
bodoče no
ne Kr.
bo več kršil delovnih obveznosti.
Po i-rtPi
iz' '3
poročevl

sc ^9ojne dobe ukrepa ni več mogoče izvršiti. Po drugem
^stavku 90. člena zakona o delovnih razmerjih se pogojno
. I Rožena izvršitev disciplinskega ukrepa lahko prekliče, če
ip Rjaveč stori v času pogojne odložitve izvršitve Ukrepa hujšo
fii'Jsitev delovne obveznosti, ali če neopravičeno odkloni
;
'«n
'iendisciplinske
ie stan'a zasvojenosti,
ki jeVse
bilonašteto
razlog za
ugotovitev
eJJTOgove
odgovornosti.
morajo
orga'' Se80''6 'n delodajalci Pr' izrekanju disciplinskih ukrepov upo1

ti.V Postopku sodnega varstva sodišča presojajo zakonitost
ei pečenih ukrepov. Sodišča niso pooblaščena za presojo pri0 ^Brnosti izrečenih ukrepov. V okviru presoje zakonitosti pa
3
te?So'a'° a,i so '5i'e Pr' izrekanju ukrepov upoštevane olajšei*. okoliščine in ali je dan razlog za pogojno odložitev
^"■šitve ukrepa. Če gre za grobo neupoštevanje teh okoliščin,
obišče razveljavi sklepe disciplinskih organov ali jih samo
gi Premeni. Sodišča dosledno upoštevajo zgornja načela, pri
01 "> pa so izpostavljena kritikam organizacij in delodajalcev
sit? eni strani in delavcev na drugi strani. Delodajalci očitajo
|e
ne u 0
.em' borijo
P obstoj
števajoin dramatičnost
trenutka, ko
se
IjrJJanizacije
za
da s svojimi odločitvami
rušijo
'%i> .no disciplino, delavci pa trdijo, da sodišča držijo z orga)l J^cijami in da s krivičnimi odločbami uničujejo eksistenco
jlf'lavca in načenjajo njegovo zdravje.
. Je pravne varnosti delavcev v organizacijah in pri delodal 'C|h se je v zadnjem času poslabšalo. Medtem, ko so v druž3 HjH'h podjetjih v preteklih letih zgradili ustrezen sistem discie j iskega postopka, v katerem so upoštevana omenjena in še
' jt i s postopkovna načela, ki so določena v zakonu, pa se
ivy vtanavljanjem lastninskih podjetij, zlasti d.o.o. opaža, da so
°denju disciplinskih postopkov omenjena načela zane16
8, bodisi
toni
zaradi neznanja
tistih, kidapostopke
vodijo,
ivt^'si zaradi napačnega
pojmovanja,
je spoštovanje
0| i s'°pkovnih
določil
v
pogojih
podjetništva
zanemarljivo.
:l * ak°niti postopki povzročajo na eni strani nepotrebno
4' [»"fmirjanjef delavcev, po drugi strani pa tudi škodo organiV ij^c1'I8m in delodajalcem, saj morajo v primeru, da so sklepi
iv (*1 riplinskih organov razveljavljeni in so delavci vrnjeni
[ m j 9anizacijo, vzpostaviti stanje, kot bi bilo, če nezakoniti
<' i0?P'
ne bi bili izdani. Sem šteje nadomestilo osebnega
, nodka v času, ko delavec ni delal in plačilo vseh prispevkov
socialno zavarovanje.
'J

Reševanje trajnih presežkov delavcev

t
o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih raz"p^i'h (Ur. list RS št. 5/91 - v nadaljevanju novela ZDR) je
a °Pematiki trajnih presežkov uredil na novo, tako, da je
3C ^nizacijam in delodajalcem, pa tudi zasebnim delodajal- rrt (obrtnikom) prepuščeno, da v programu razreševanje
-k . Ježkov delavcev sami določijo ukrepe za preprečitev in kar
m Ce4mi° omejitev prenehanja delovnega razmerja delavcev,
nepotrebnih delavcev ter ukrepe in kriterije za izbiro
n<M
r», P°v za omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega
^erja.
za <ona 0
' pri pripravi
delovnihprograma
razmerjihzaje razreševanje
v 35. čl. natančno
a, da
trajnih
tudi sindikat in delavski svet ali drugi
delavce.
:e. Navedena določba zakona je
»a, vendar pa je velika pomanjklji! limito postopkovna določbs
določba,
akonske
n 1»l *ske
ureditve
prav
co tem, da ni še zakonske ureditve
a
t ni,, P V9,ako
soodločanja
oz.
udeležbe delavcev pri upravljani
ki bi urejal
reprezentativnost
3i Mt J?
ni 5; Ce programazakona,
o razreševanju
trajnih
presežkov ni, sindiali pa
c
tav en v sme
iT liU? ''
P'
ni obliki, potem je postopek v organizacij,
Pjstveno pomanjkljivo speljan, zato so tudi individualni
5
Ki ®Pi sprejeti na neobostoječem programu nezakoniti.
a zakona
%rbif'
o delovnih
razmerjih
je uvedla tudipresežkov.
možnost
";>
itražnnnn preizkusa
programa
za razreševanje
e
j|jD l ie zakon opredelil program kot pravni akt, ki se lahko
»liu b'ja Pr0d arbitražno komisijo. Določba zakona o delovali, ar,Jne
itražne komisije je precej pomanjkljiva, zlasti še, ker
opredeljuje sodnega varstva zoper odločitve arbi' "^Pe komisije oz. ne določa nobenih postopkovnih pravil,

k( sodelujeta
'dn.!Se
^kov
9J|V u®an, ki predstavlja

i^OOiročevalec

po katerih naj bi arbitražne komisije odločale. Vkolikor bi se
postavili na stališče, da je zoper odločitev arbitražne komisije
dopustno sodno varstvo, se postavi vprašanje, kdo ga lahko
zahteva in kakšen bi bil obseg sodne presoje. Individualni
delavec ne more izpodbijati arbitražne odločitve, saj delavec
ni stranka v postopku pred arbitražno komisijo, zato tudi nima
pravice do sodnega varstva po 35. čl. zakona. V sodni praksi
teh sporov skorajda ni, oz. pojavil se je eden, predlagatelj
sodnega postopka je bil sindikat, vendar je pritožbeno
sodišče odreklo sodno varstvo zoper tako odločitev arbitražne komisije. Tudi v primerih, ko organizacija določen del
dejavnosti (n.pr. čistilke, vratarje) odstopi zasebnemu
podjetju oz. delodajalcu in je zaradi tega prišlo do presežkov
delavcev, mora organizacija tudi izvesti postopek po 34. oz.
35. čl. zakona o delovnih razmerjih.
Delavci, ki so opredeljeni kot trajni presežki in jim zato tudi
preneha delovno razmerje, se v sodnih postopkih dostikrat
sklicujejo na to, da bi v organizacijah lahko ostali, če bi le-ta
upoštevala tudi druge ukrepe, predvidene v 36. a členu novele
zakona, vendar sodišče na poslovno odločitev organa
v podjetjih, da delavca ni mogoče obdržati v delovnem razmerju na način in z izvajanjem ukrepov iz 36. a člena, ne more
vplivati, oz. jo ne more spreminjati. Zlorabo podjetja glede
uporabe tega člena pa preprečuje 4. odst. 36. f člena, po
katerem ima delavec, ki mu je prenehalo delovno razmerje
v organizaciji oz. delodajalcu pod enakimi pogoji prednostno
pravico pri sklenitvi delovnega razmerja, če organizacija oz.
delodajalec v roku enega leta zaposluje nove delavce.
V praksi se je pojavilo vprašanje, ali je potrebno upoštevati
vrstni red kriterijev kot je določen v zakonu, zlasti, ker so
nekatere kolektivne pogodbe določile drugačni vrstni red
kriterijev. Po stališču sodne prakse je mogoče s kolektivnimi
pogodbami določiti drugačen vrstni red kriterijev. Tudi po
presoji temeljnega kriterija delovne uspešnosti je v sodni
praksi največji problem povzročalo objektivno ugotavljanje
tega kriterija, ki mora biti objektivno opredeljen, tako da ga
sodišče lahko preiskusi. Ni možno ugotavljati delovne uspešnosti le z zaslišanjem prič od primera do primera. Sodišče ne
more nadomeščati postopka, ki bi moral biti izveden v organizaciji. Ob ugotovitvi, da je organizacija nepravilno oz. nezakonito uporabila temeljni kriterij delovne uspešnosti, na podlagi
katerega je bil delavec opredeljen kot tehnološki višek,
sodišče ne more uporabiti samo nadaljnje korekcijske kriterije.
«
V 36. c členu zakona so določeni t.i. absolutni izločitveni
kriteriji, torej kriteriji, ki dejansko omogočajo tistim delavcem,
na katere se nanašajo, da ne izgubijo delovnega razmerja,
glede na poseben status, ki ga imajo v trenutku ugotavljanja
trajnih presežnih delavcev (bolniški stalež, služenje vojaškega
roka ipd.). Vsem delavcem, ki so varovani po navedeni
določbi zakona, ne more prenehati delovno razmerje, saj
šestmesečni rok za navedene kategorije delavcev začne teči
šele, ko se delavec vrne na delo z. za delavce iz četrte in pete
alinee pa po izteku mandata oz. v roku določenem s kolektivno pogodbo. Postavlja pa se vprašanje, do kdaj se morajo
pojaviti razlogi, zaradi katerih šestmesečni rok ne začne teči.
Sodna praksa je glede tega vprašanja zavzela stališče, da ni
možno več upoštevati razlogov, čim je odločitev o odpovedi
delovnega razmerja postala dokončna, to pa je v primeru
vložitve ugovora z odločitvijo drugostopnega organa, če pa ni
ugovor vložen, pa s potekom roka za vložitev ugovora.
Po 36. d členu novele delavcu invalidu, ki ne izpolnjuje pogojev za invalidsko pokojnino, lahko preneha delovno razmerje
le z njegovim soglasjem ali, če se mu zagotovi sklenitev
delovnega razmerja za nedoločen čas na ustreznem delovnem mestu v drugi organizaciji oz. pri delodajalcu. Po citirani
določbi ni pred prenehanjem delovnega razmerja varovan tisti
delavec, pri katerem okoliščina, ki bi pomenila zakoniti razlog
varovanja zaposlitve, nastopi v času po sprejeti odločitvi
o prenehanju delovnega razmerja. Zakon daje varstvo le invalidnim osebam, ne pa tudi delavcu s spremenjeno delovno
zmožnostjo. Zato ni varovan po zakonski določbi tisti delavec,
ki je ob opredelitvi z dokončno odločbo o tehnološkem presežku imel priznano spremenjeno delovno zmožnost, pa

čeprav je zaradi spremenjene pokojninske in invalidske zakonodaje (296. čl. zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - Uradni list RS, št. 12/92) tem delavcem priznana
invalidnost III. kategorije in sicer na zahtevo zavarovanca od
1. 4. 1992 dalje.

čuna na podlagi netto zneskov in delodajalec ni dolžan I
čati tudi prispevkov, saj je takemu delavcu delovno razrf'
prenehalo.

f!
Po 36. f čl. ima delavec, ki mu je prenehalo delovno razrn'1>i
kot tehnološkemu višku tudi pravico do odpravnine P !
pogoji, kot jih določa zakon. Osnovo za odpravnino dolo'11
odst. 36. f čl. tako, da se upošteva povprečni osebni doho*1
v zadnjih treh mesecih. Že sam pojem povprečnega meJ ^
nega dohodka povzroča v praksi različna stališča, saj neka 18
menijo, da gre za brutto osebni dohodek, kot ga določa za'
o dohodnini, drugi pa menijo, da je treba upoštevati dejar* t
izplačane osebne dohodke ali netto osebni dohodek. V so a
praksi je sprejeto stališče, da je delavec upravičen do odp'1 'i
nine, ki se ugotavlja na podlagi izplačanega netto oseb" H
dohodka. Zakon tudi točno ne opredeljuje, katere tri me® 'k
je treba upoštevati. Glede na to, da zakon govori o osebC ®
dohodku je sodna praksa šla v to smer, da se upošte< 'ji
zadnji trije meseci, ko je delavec še delal, saj v času odpo"
nega roka ne dobiva osebnega dohodka, ampak nadome« *
osebnega dohodka, vkolikor delavec ne dela tudi v odpore
nem roku.
to
H
1 a
Pogosto se pojavljajo tudi zahtevki po izplačilu valoriziran1 11'
zneska odpravnine. Ni mogoče priznati valorizacijo odp *
nine, ampak gredo delavcu le zakonite zamudne obf^
vkolikor je organizacija v zamudi z izplačilom dolžn*'1
zneska.
"ti
't
Ker gre z uveljavitvijo novele zakona o delovnih razmerjih 61
prehod iz prej veljavne v novo ureditev presežnih delavce",
pomembna še prehodna določba 17. čl. novele, ki določaj
vsi delavci, ki so do uveljavitve novega načina razrešeV **
presežnih delavcev že pridobili pravice na podlagi 21' f
ZTPDR ali prednoveliranega republiškega zakona o delo* ;ae
razmerjih (Ur. list RS št. 14/90), ohranijo te pravice v skl»~
s temi predpisi.
r°

Druga varovana kategorija delavcev po 2 odst. 36. d člena so
starejši delavci, ki jim do izpolnitve pogojev upokojitve
manjka do pet let zavarovalne dobe. Novela zakona o delovnih razmerjih pojma upokojitev izrecno ne definira oz. govori
o »izpolnitvi pogojev za upokojitev«, vendar je treba pri tem
upoštevati, da znaša za delavca polna zavarovalna doba 40 let
in za delavko 35 let. Enemu in drugemu pa zakon o delovnih
razmerjih zagotavlja, da delovno razmerje ne more prenehati
pred dopolnitvijo navedene pokojninske dobe, če delavcev
sam ne želi pridobiti predčasne ali starostne pokojnine pred
izpolnitvijo polne zavarovalne dobe. Prav zato menimo, da se
ureditev po 2. odst. 36. d člena povezuje z izpolnitvijo pogojev
polne zavarovalne dobe 40 let za delavca in 35 let za delavko.
Tako so zavarovani pred prenehanjem delovnega razmerja
starejši delavci, ki so že izpolnili pogoj 35 let zavarovalne
dobe oz. delavka 30 let zavarovalne dobe.
Po 3. odst. 36. d člena ne more prenehati delovno razmerje
obema zakoncema, ki sta zaposlena v organizaciji oz. pri
delodajalcu. Tako lahko preneha delovno razmerje enemu
izmed zakoncev, če sta sicer oba uvrščena v seznam nepotrebnih delavcev, ki ga vsebuje program razreševanja presežkov delavcev v smislu 35. čl. zakona. Po mnenju nekaterih se
zakonca lahko sporazumeta o tem, komu naj organizacija
odpove delovno razmerje, če pa do sporazuma ne pride,
potem mora organizacija enega izločiti in pri tem uporabiti
kriterije, ki jih uporabi za sestavo seznama presežnih delavcev. Seveda pa so tudi drugačna mnenja in sicer, da se
zakonca o tem ne moreta sporazumeti, ker je potrebno z uporabo kriterijev enega izločiti.
V praksi se tudi zastavlja vprašanje, ali lahko organizacija
spremeni odločitev o odpovedi, če je pred potekom šestmesečnega odpovednega roka ponudila delavcu ustrezno zaposlitev v drugi organizaciji. Ugotoviti moramo, da zakon
o delovnih razmerjih ne ureja takega primera, ko je delavcu
kot trajnemu presežku odpovedano delavno razmerje in ko že
teče šestmesečni rok, pa dobi organizacija možnost ponudbe
druge zaposlitve. Organizacija najbrž lahko v takem primeru,
ko delavcu ponudi drugo zaposlitev, razveljavi odločitev
o prenehanju delovnega razmerja in s tem pridobi možnost
uporabe drugih ukrepov po 36. a členu. Ponudba zaposlitve
v drugi organizaciji je prednostna oblika razreševanja trajnih
presežkov (1. odst. 35 čl.). Delavec sicer take zaposlitve ni
dolžan nastopiti takoj, saj ima prvico do ugovora zoper sklep
o razporeditvi v drugo organizacijo. Ko pa je odločitev o razporeditvi dokončna, je delavec dolžan oditi v drugo organizacijo in skleniti pogodbo o zaposlitvi za ponuđeno delo. Če bio
delavec to odklonil, bi mu prenehalo delovno rezmerje po 11.
točki 1. odst. 100. člena zakona o delovnih razmerjih in to
ugotovi organizacija tako, da delavcu zagotovi samo 30dnevni odpovedni rok. V zvezi s tem pa se zastavi vprašanje,
ali gredo takemu delavcu potem vse pravice kot delavcu, ki je
opredeljen kot trajni presežek n. pr. odpravnina po 36. f členu
in nadomestilo osebnega dohodka v času odpovednega roka.

3. Spori o osebnih dohodkih oz. plačah

Kot ob vsakih spremembah sistema delitve osebnih dohod£p
v preteklosti, je tudi tokrat po uveljavitvi kolektivnih pog"fc
tako splošnih, panožnih in podjetniških, prišlo do večKf/0
nega porasta števila sporov, zaradi vrednotenja del, razvrir
nja del. oz. delavcev v tarifne razrede in skupine po kole1*??
nih pogodbah. Časovno se to ujema s podpisovanjem pog®T0
o zaposlitvah po 135. členu ZDR. Številni delavci so z#
spore pred sodišči združenega dela, ker niso zadoVL
s predlogom pogodbe o zaposlitvi, pretežno z razvrsti'^
v tarifne razrede oz. skupine. Zaradi aktualnih težkih go$C
darskih situacij je mnogo prenehanj delovnih razmerij d«'™
cev, ker njihovo delo trajno ni več potrebno. Prihaja
obsežnih sprememb v razvidih del oz. sistemizacijah delotf®
mest, spremenjenih opisov del in posledično njegovih Vv®1
notenj. Če se delavcem ob tem zmanjša osebni dohodeKvn
ustrezno ne poveča, sprožijo pred sodiščem delovne sp°"
Prvostopenjska sodišča poročajo o velikem porastu sp",
zaradi denarnih terjatev in znotraj njih prav zaradi vredno^
delovnih mest, oz. zaradi osebnih dohodkov in plač. Obs<
so spori iz posameznih podjetij in zavodov, ko veliko šttf
delavcev kot skupine zahtevajo sodno varstvo. Nek8,fi
sodišča posredujejo ugotovitve, da bi bilo sporov še ve&jposameznikov ne bi bilo strah, da bi izgubili delovno m®
če se bodo pritoževali na sodišče. To ugotavljajo pri nud®
pravne pomoči na sodiščih.
fc

Po 36. f členu 1. odst. pripada delavcu v času odpovednega
roka nadomestilo osebnega dohodka v višini, kot ga določa
kolektivna pogodba oz. splošni akt, najmanj pa v višini zajamčenega nadomestila osebnega dohodka (to je 80% zajamčenega osebnega dohodka). Ce delavec v tem času opravlja
delo, ima pravico do osebnega dohodka po dejanskem delu.
V 2. odst. 36. f čl. je določeno, da je organizacija oz. delodajalec dolžan izplačati celoten znesek nadomestila, če po sporazumu z delavcem preneha delovno razmerje pred iztekom
šestmesečnega roka. Gre za neke vrste »kapitalizacijo« nadomestila osebnega dohodka za 6 mesecev. Tu ne gre za sporazum po 2. točki 1. odst. 100. čl. zakona o delovnih razmerjih,
zato dosežen sporazum po navedeni določbi zakona ima za
posledico vse pravice, ki izhajajo zaradi prenehanja delovnega razmerja kot tehnološkem višku, vključno s pravico do
odpravnine po 3. odst. 36. f člena. Nadomestilo OD se izra60

^

Številni spori glede denarnih zahtevkov so povezani s
o prenehanju delovnega razmerja. Mnogi spori večjih skC
predlagateljev delavcev o osebnih dohodkih, niso na aJ
stopnji zaključeni. Nekatere so bili obravnavani že na sod''^,
združenega dela Republike Slovenije zaradi pritožb.
Spori o osebnih dohodkih o vrednotenju delovnih mest.
razvrščanju delavcev v tarifne razrede po kolektivnih p°ffle
bah, so povezani s sodnim varstvom, ki ga delavci uveljavliv
ker se ne strinjajo s predlogom pogodb o zaposlitvi predi"]Jr
nih po 135. členu ZDR. Ta posebej določa varstvo v prime'1'
■

—
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poročev# pc

^sklenjenih, nepodpisanih pogodb o zaposlitvah. NeskladJjst s kolektivno pogodbo često uveljavljajo, ker so bili pred
p'enitvijo pogodb o zaposlitvi oz. predlogom pogodbe pre^Porejeni, oz. razvrščeni v nižji tarifni razred, oz. skupino in
1
^jemajo nižji osebni dohodek, kot so ga pred tem. Sodišča
J ® Pri teh sporih posebej pazila na zakonske prepovedi, da se
-j'Pogodbo o zaposlitvi delavca ne sme prerazporediti in se
' ^ ne sme določiti nižji OD, kot ga je imel pred tem. V praksi
' *ie pojavljalo, da so v posameznih podjetjih oz. organizaci® enostavno nadomestili prerazporejanje, z razvrščanjem
J tarifne razrede po kolektivni pogodbi delavca na delovno
* ^sto in niso posebej razlikovali, ali se v tarifne razrede
° pVrščajo dela, oz. delovna mesta, poklici ali delavci. Zato je
J1 Jo treba preizkušati, ali je razvrščanje v tarifne razrede bilo
!"adno z razporeditvami, oz. takimi odločbami v skladu z raz® "om
del, oz. aktom o sistemizaciji delovnih mest. Spori so
" .6|° občutljivi, kadar je bilo več delavcem znižano vrednotenj I®. oz. osebni dohodek v primerjavi s sodelavci.
|S

^ fazvrščanjem v tarifne razrede in skupine po kolektivnih
i" ™flodbah je prišlo tudi do opuščanja analitičnih ocen in
"Porabe
metodologije za njihovo določanje. Začela se je
lv
®ljavljati neke vrste metoda rangiranja, zato mnoge primerf Ve
r| po elementih za vrednotenje zahtevnosti del, oz. delovnih
3[^®st niso več stvar sodne presoje pravilnosti razvrščanja del,
r<
de ovn
mest v
l,r
' več
'htolikšnega
tarifne
razrede,med
oz.vrednotenji
skupine. Po
drugi
f»'
ani ni
razlikovanja
delovnih
J!®st,
kar so posamezne skupine delavcev občutile kot zniža1)6
vrednosti del, ki jih opravljajo, oz. na katera so razporeh ®ni.
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P°9°dbo
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osebni
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dodatkov,
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v
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za
posebne
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pri
e
>v 'u, neugodne vplive, nevarnosti pri delu in delo v delovnem
[H "®su, ki je za delavca manj ugoden. V nekaterih kolektivnih
r°9odbah s.o izhodiščni osebni dohodki enaki tistim v splošni
J°taktivni pogodbi in niso povečani. Delavcem posebej
Odločbah o njihovem osebnem dohodku ne izkazujejo, kaj je
^odižčni osebni dohodek in kaj so dodatki. V sodobnih
d Porih udeleženci zatrjujejo, da so dodatki že zajeti, čeprav
|0 osebej niso izkazani in tudi v primerih, ko je višina delavče;K j®9a osebnega dohodka, enaka izhodiščnemu osebnemu
rS ohodku za dela, na katera so razporejeni. To bi pomenilo, da
3*( ? takim delavcem določili nižji osnovni osebni dohodek, kot
g . iifti šel po izhodiščnem osebnem dohodku po kolektivni
:3 °9odbi.
:if *Pori se pojavljajo tudi v zvezi z nepodpisovanjem aneksov
jsC Pogodbam o zaposlitvi zaradi sprememb osebnega
I* .j^odka, ko se prezre, da se pogodba o zaposlitvi sklepa le
a Jj sklenitvi delovnega razmerja, oz. z že zaposlenimi delavci
J* j? 135. členu ZDR, da pogodba o zaposlitvi določa le položaj
vr o Sklenitvi delovnega razmerja po 11. členu ZDR. Kasnejše
'"ita
npr.neprerazporeditve
in določitve
plačOdločanje
oz. oseb10. 9a^embe
dohodka,
gredo vedno po
volji delavca.
ne pogojuje spremembe pogodbe o zaposlitvi, oz. da je
otrebno
sklepati anekse. Do določene mere vplivajo na
s
k.. Porazume,
npr. terminološke nejasnosti, oz. nedoslednov
kolektivnih pogodbah kot: ali se razvrščajo dela, oz.
Nil Se mes,a v tarifne razrede ali skupine, ne pa delavci,
hi# ftaladoloči
osebni mest,
dohodek,
oz. plača
na podlagi razvrščaoz. delovnih
na katera
so razporejeni.
Z razvršffiem v tarifne razrede namreč ni ukinjen delovno-pravni
"'tut razporejanja, oz. prerazporejanja delavcev.
Lg.0rnost vrednotenja se pojavlja tudi ob prerazporeditvah
če po novem niso imeli več
so bili le vrednostno »prei ,jj»|P? ejeni« - oz. razvrščeni v nižje tarifne skupine in opravs,a oz
iii°0 '
- enaka dela, kot prej, ki so bila višje vrednotena in
bili formalno prerazporejeni.
sl
Kt Vcev- so začeli sodne spore,
Kl
/a> rne zahtevane izobrazbe, pa

°(a ru9' strani se postavljajo tudi zahteve za višje razvrščanje
Ftalal'00t s,a
skupine, kadar opravljajo druga višja vrednotena
tire i
' ' na katera so bili prerazporejeni. V takih primerih
■""Ven no,ko za spor o plačilu po dejansko opravljenem višje
5^'fcitj
enem delu. Sodišča v takih primerih ne morejo odloga se takega delavca razporedi na višje vrednotena dela.
r
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Za številne spore o navedenih vprašanjih, ko je v bistvu
sporna pravna podlaga, običajno enaka za delavce, ki v skupinah začnejo sodne spore, bi kazalo z večjim angažiranjem
nesodnih dejavnikov pomiriti sporna razmerja. Tako pa so
sodišča v situaciji, da morajo poleg odločanja o pravnih
podlagah, tudi individualno odločati o višinah zahtevkov, ki
so seveda od delavca do delavca različni. V posameznih
skupinskih sporih so sodišča tudi uvedla prakso vmesnega
odločanja le o podlagi spora.
4. Problematika varstva pravic delavcev v organizaciji
oziroma pri delodajalcu
Postopek varstva pravic iz delovnega razmerja urejata predvsem še veljavni Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega
razmerja (Ur. list SFRJ, št. 60/89, 42/90) in Zakon o delovnih
razmerjih (Ur. list RS, št. 14/90, 5/91) kot splošna predpisa, ki
urejata delovno razmerje, posamezne določbe o varstvu pravic pa vsebuje še vrsta posebnih zakonov in kolektivnih
pogodb. Kljub razdrobljenosti pravnih norm je skupna značilnost, da mora delavec najprej zahtevati varstvo pravic pri
pristojnem organu v organizaciji oz. pri delodajalcu, šele nato
sme začeti sodno varstvo pravic pri pristojnem sodišču združenega dela (to ne velja za pravico do denarne terjatve).
Vprašanje notranjega varstva pravic delavcev v organizaciji
oz. pri delodajalcu odpira vrsto problemov, od sistemske
dileme, ali je takšno varstvo v naši pravni ureditvi potrebno,
do težav pri samem uresničevanju varstva delavčevih pravic.
Iz statistike in pregleda zadev na našem sodišču omenjene
problematike ni možno v celoti analizirati, saj imajo sodišča
združenega dela vpogled le v tiste notranje postopke, ki jih
niso uspeli rešiti v organizacijah oz. pri delodajalcih in se
nadaljujejo pred sodišči. Znano je, da se veliko postopkov
konča brez sodnega postopka, zato bi bilo potrebno za celovito oceno ustreznosti ureditve in izvajanja varstva pravic
delavcev zbrati podatke tudi za omenjene notranje postopke,
kar je praktično neizvedljivo. Kljub takšnim omejitvam je vendarle možno izluščiti nekaj problemov, ki se nanašajo na
varstvo pravic delavcev v organizacijah.
S sprejemom Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja iz leta 1989 in Zakona o delovnih razmerjih iz leta 1990
naj bi bila izvedena sprememba delovnega razmerja iz asociativnega v pogodbeno razmerje, vendar je značilno, da je
ostala večina delovnopravnih institutov enakih kot v' Zakonu
o združenem delu, novi instituti pa niso dosledno izpeljani,
kar v končni fazi negativno vpliva na varstvo pravic delavcev.
Tako je v obeh navedenih zakonih sicer poudarjena vloga
sindikata pri varovanju pravic in interesov delavcev, uvedena
je zaščita sindikalnega poverjenika zaradi njegove sindikalne
dejavnosti, vendar zakona ne urejata temeljnih vprašanj
o pooblastilih sindikalnih poverjenikov, o njihovem imenovanju in odpoklicu, o njihovem številu glede na število delavcev
v organizaciji ob upoštevanju sindikalnega pluralizma in
podobno. Teh vprašanj niso zadovoljivo rešile niti splošna
kolektivna pogodba za gospodarstvo niti kolektivne pogodbe
dejavnosti.
Zaradi normativne neurejenosti statusa sindikalnih poverjenikov in tudi zaradi neorganiziranosti in celo konkurence med
posameznimi sindikati v podjetjih po naših opažanjih sindikalni zaupniki ne opravljajo učinkovito svoje pomembne
vloge pri varstvu pravic delavcev. Očitno se niti sindikati
v organizacijah še ne zavedajo pomena in vloge sindikalnih
poverjenikov, saj jih jpogosto niti ne izvolijo oz. zmotno
menijo, da ima sindikalni funkcionar istočasno tudi status
sindikalnega poverjenika. Ratificirana konvencija mednarodne organizacije dela št. 135 o varstvu in olajšavah za
predstavnike delavcev v podjetju namreč določa učinkovito
varstvo pred odpuščanjem in vsakim drugim škodljivim
postopkom le za tiste delavske predstavnike, ki so kot taki
imenovani oz. izvoljeni. Pri tem ni pomembno, ali so to sindikalni predstavniki, ki so jih imenovali ali izvolili sindikati ali
njihovi člani ali pa izvoljeni predstavniki, ki so ji svobodno
izvolili delavci podjetja v skladu z državnimi zakoni ali predpisi ali kolektivnimi pogodbami in njihove funkcije ne zaje61

majo dejavnosti, ki so priznane kot izključna pravica sindikatov v ustrezni državi.
Nujen je tedaj sprejem ustrezne zakonodaje za učinkovito
preventivno delovanje in varstvo pravic delavcev v organizacijah preko sindikalnih zaupnikov. Nedorečena pravila za delovanje sindikata v organizaciji dajejo še več možnosti poslovodnim organom, ki imajo v organizacijah z manj kot 50
delavci in v podjetjih drobnega gospodarstva celo vse pristojnosti o individualnih pravicah delavcev, za kršenje teh pravic,
pri čemer jih v podjetjih z družbenim kapitalom ne zadene
nikakršno lastninsko tveganje.
Takšno poudarjanje normativno urejene in učinkovite vloge
sindikata pri varstvu pravic delavcev ni pretirano, ker čaka
sindikat v bodoče izredno zahtevna naloga tudi pri varstvu
pravic zaposlenih ob lastninskem preoblikovanju podjetij.
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS,
št. 55/92) daje sindikatom pristojnosti pri pobudi za postopek
revizije pred začetkom lastninskega preoblikovanja pod
pogoji v 48. in 49. členu zakona in pri sprejemu programa
preoblikovanja podjetja po 3. odstavku 19. člena zakona, pri
čemer bodo zaradi pomanjkljivih določb o izvedbi postopkov
nastali po naši oceni problemi pri praktični izvedbi zakona.
Sindikat bo moral zato nujno sproti sodelovati in izrabiti svoje
pristojnosti iz navedenega zakona, sicer bo lahko prišlo do
hudih množičnih kršitev pravic delavcev. Zlasti to velja v primeru, kadar se organ upravljanja podjetja odloči za preoblikovanje podjetja na način popolne prodaje podjetja ali za
preoblikovanje s prodajo vseh sredstev podjetja. Posledica
preoblikovanja s prodajo vseh sredstev podjetja je namreč
prenehanje podjetja in izbris iz sodnega registra in s tem
nastopijo za delavce podjetja enake pravne posledice kot ob
začetku stečajnega postopka, torej prenehanje delovnega
razmerja vsem delavcem po sili zakona.
Za prej navedeni način preoblikovanja podjetja predpisuje
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij v 3. odst. 19.
člena sodelovanje delavcev in sindikata na način, ki je predviden v 35. členu Zakona o delovnih razmerjih. (Ur. list RS, št.
14/90, 5/91) za sprejem programa za razreševanje presežnih
delavcev. Pri sprejemu programa je tako omogočena aktivna
vloga sindikata pri pripravi in sprejemu programa in če organ
upravljanja podjetja ne upošteva njegovih stališč, mnenj in
predlogov, ima sindikat možnost sprožiti postopek pred ad
hoc arbitražno komisijo, katere odločitev je dokončna. Te
pravice ima tudi organ sindikatov dejavnosti, če to zahtevajo
delavci v podjetju. Ker je odločba arbitražne komisije
dokončna in zakon ne določa sodnega varstva proti takšni
odločbi, posamezen delavec pa tudi ni aktivno legitimiran za
sprožitev postopka pred arbitražno komisijo, ni odveč
ponovno poudariti vlogo in odgovornost sindikata do delavcev v navedenih postopkih.
Zakon o delovnih razmerjih iz I. 1990 daje nove pristojnosti
organu inšpekcije za delo, da pri Izvajanju nadzorstva nad
uporabo zakonov in drugih predpisov s področja delovnih
razmerij in denarnih prejemkov ter kolektivnih pogodb in
splošnih aktov, ki urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti
delavcev, z ureditveno odločbo odpravi kršitev pravic delavca,
storjeno z dejanjem in zagotovi izpolnjevanje obveznosti, ki
izvirajo iz Zakona o delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe
oz. splošnega akta. Pristojni organ inšpekcije za delo lahko
tudi zadrži izvršitev dokončnega sklepa o posamični pravici,
obveznosti in odgovornosti delavca do njegove pravnomočnosti, če ugotovi očitno kršitev pravice delavca in ukrepa
v skladu s posebnimi predpisi.
Žal moramo ugotoviti, da zakon o inšpekciji dela še ni bil
sprejet, da so zagrožene denarne kazni za kršitev pravic iz
delovnega razmerja zgolj simbolične ter zaradi znanih
kadrovskih težav v inšpekcijah dela, ki ne morejo biti predmet
obravnavanja v tem poročilu, zato opisana materialnopravna
ureditev iz Zakona o delovnih razmerjih v praksi ni zaživela.
Pri svojem delu opažamo, da inšpektorji za delo le v redkih
primerih izdajajo ureditvene odločbe ali začasno zadržijo
izvršitev dokončnega sklepa In še to večinoma pri obrtnikih.
Zaradi lastninskega preoblikovanja podjetij in zaradi prej
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omenjenega preoblikovanja delovnega razmerja vi svojevrsf fj
pogodbeno razmerje, moramo tudi tu poudariti pomeni
vlogo organov inšpekcije dela pri varstvu pravic delav<<^
v organizacijah oz. pri delodajalcih ne le v primerih očit' ^
kršitev pravic delavcev, temveč zlasti v njihovi preveriti' ^
dejavnosti pri izvajanju nadzorstva nad uporabo zakonov
drugih predpisov o delovnih razmerjih. Interes države je.
zagotovi formalne in materialne pogoje za delo inšpeK' iCl
dela, da bodo inšpektorji dela mogli pregledovati podj<[
tako pogosto in tako skrbno, da bo zagotovljeno dejan1 Jr
izvajanje zadevnih zakonskih določil, kar narekuje tudi ral f9
cirana konvencija št. 61 o inšpekciji dela v industriji in tri c
vini.
&(>(
Končno se kot problem postavlja sama nadaljnja ured' |
varstva pravic delavcev v organizaciji oz. pri delodaja' ot
Sedanja pravna ureditev je še vedno odprta na družb*
lastnino in večinoma na delovnopravne institute ZaW a,
o združenem delu. S prehodom na tržno gospodarstvo |6
dokončno preobrazbo podjetij z družbenim kapital' i|a
v podjetja z znanimi lastniki postaja po naši oceni vpraš'l ri<
obvezna notranja pot varstva pravic, po kateri delavec ne s ri;
zahtevati varstva pravic pri sodišču, če se za varstvo ni P iy
obrnil na pristojni organ v organizaciji oz. pri delodaja'at(
razen, ko gre za pravico do denarne terjatve. Omenjeni P ig
blem ni več le problem učinkovitega uresničevanja delavčtf
materialnopravnih pravic iz delovnega razmerja, temveč!
za uskladitev z ustavo in novim pravnim redom. Potrebna
seveda natančna in premišljena proučitev problema ter k"
parativni pregled tovrstne zakonodaje v drugih demokrati''
državah s tržnim gospodarstvom.
Ne glede na končno ureditev varstva pravic delavcev v "
delovni zakonodaji, je potrebno brez odlašanja okrd
inšpekcijsko kontrolo v organizacijah oz. pri delodajalci
normativno urediti delovanje sindikatov zaradi učinkovite?
čite delavcev in preprečevanja nepotrebnih sporov pred
dišči.
5. Socialna varnost - pokojninsko In invalidsko za varova'
Čeprav je bil v letu 1992 sprejet nov zakon o pokojninske^1
invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92), ki se upora
od 1. 4. 1992 dalje, določbe novega zakona nimajo večjj
vpliva na problematiko pri reševanju sporov s področja po'1
ninskega in invalidskega zavarovanja. Vzrokov za to je
glavni pa je verjetno ta, da je tudi novi zakon, kljub mnd
predlogom za globje poseganje v same temelje sistaf
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, praktično °
pri rešitvah, ki jih je poznala že stara zakonodaja. TakC
bodo morali tudi učinki, do katerih le prihaja zaradi spre'1
njenih družbenih in gospodarskih razmer, v sistem vklj '
kasneje z novelami zakona, oziroma morda s sprejemom n
zakonodaje na področju pokojninskega in invalidskega žf
rovanja. Vendar se bo pri vsaki zakonski spremembi potrej
zavedati, da sistem socialne varnosti na področju pokoj11,
skega in invalidskega zavarovanja vrednostno predsta.
velikana, ki je ocenjen med 13 in 14 odstotki družbe^'
proizvoda tako, da lahko vsaka nepremišljena rešitev ka'^
gakoli dela tega sistema že povzroči, da je ogroženo uži«")
celotnega sklopa pravic s področja pokojninskega in inv*
skega zavarovanja.
Kaj lahko pomenijo že manjša odstopanja od sicer uvelja"!f
nih sistemskih rešitev kaže na primer sorazmerno velik p° »
Zahtevkov za priznanje pravice do invalidske pokojniki
zahtevkov za priznanje ali dokup pokojninske dobe. Oboi',
posledica poslabšanih razmer v gospodarskem sisterflJi
tistih zakonskih določb, ki skušajo preko priznavanja pranji
pokojninskega in invalidskega zavarovanja reševati sp'°j
družbene probleme brezposelnosti, kot posledice upad8,
družbenega proizvoda. Te težnje so prisotne na vseh ni*4
le malo pa je tistih, ki se ob tem zavedajo, da reševanje
problemov skozi institute pokojninskega in invalidskega fJ
rovanja dolgoročno vedno in povsod predstavlja najd j
rešitev tovrstnih socialnih problemov. Prav zaradi upoŠ'*>
nja posledic samo na kratek rok ali pa zaradi reševanja s*,
individualnih problemov, se dostikrat soočamo s problef1.
da celo upravni organi (v večini primerov občinski) izd^i
potrdila, na podlagi katerih je možno uveljavljati pravi6"^
po roče vt1'

^ojninskega oziroma invalidskega zavarovanja nekritično
'celo brez predhodno izvedenih postopkov.
Bp
•
S'di nedodelanosti in neusklajenosti predpisov iz različnih
ročij, izmikanj pri plačilu davkov ali prispevkov, nezmožni plačevanja obveznosti in podobnega, se že leta in leta
Plavljajo problemi pri izračunavanju in ugotavljanju pokojc lciske osnove in v zvezi s tem višine priznanih pokojnin. Gre
i 6r za različne vzroke, od vštevanja osebnih dohodkov
{j Plač za delo preko polnega delovnega časa v pokojninsko
*lovo, do ugotavljanja ali delnice in obveznice predstavljajo
''moženje ali so del osebnega dohodka - plače in kaj
.deviznimi plačami, ki so jih naša podjetja v določenih
H 1^objih plačevala svojim - detaširanim delavcem. Običajno
^ zaslediti nobenih večjih problemov takrat, ko so za
i JJOdke, prejete za delo preko polnega delovnega časa,
d Jpodke,
ki so bili sicer izplačani v obliki delnic in obveznic,
r
01 oma devizne plače bili plačani ustrezni prispevki, proji 4 se pojavijo takrat, ko različni uradni podatki in sporokažejo bistveno drugačno stanje. Če že ne gre za to, da
!sPevki sploh niso bili plačani (kar sicer ni bilo pogoj za ,
pranje pravic iz pokojninskega oziroma invalidskega zavalil ,llania PO starih predpisih), so zneski v seznamih, na podlagi
„J^firih so bili obračunani in plačani prispevki tudi večkrat
kot tisti, na podlagi katerih naj bi se priznavale pravice

iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. To pa nas zopet
povrne v bistvo problema, da skušamo mnoge probleme, ki
nimajo ničesar skupnega s socialno varnostjp, priznano
v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, reševati
s pomočjo sredstev, ki se vedno težje zbirajo v skladih pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
V sklop navedenih problemov nenazadnje sodijo tudi izplačila
akontacij vojaških pokojnin in nekaterih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ki so jih upravičenci pridobili v ostalih republikah bivše Jugoslavije. V teh primerih se
lahko celo brez ustrezne zakonske osnove, bremenijo skladi,
ki se vsaj za enkrat polnijo samo s prispevki podjetij oziroma
organizacij in zavarovancev. To pa pomeni, da so zaradi
večjih obveznosti iz naslova pokojninskega in invalidskega
zavarovanja potrebni večji prispevki, večji prispevki znižujejo
reproduktivno sposobnost gospodarstva, posledično temu se
veča število brezposelnih, problem teh pa se zopet rešuje tudi
preko inštitutov pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
S tem je v grobem sklenjen krog problemov, s katerimi se že
leta in leta, v skoraj enaki obliki, vendar v različnih pojavnostih, ukvarja sodišče pri reševanju sporov s področja socialne
varnosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na
drugi stopnji.
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VPRAŠANJA POSLANCEV

Pomisleki o načinu sanacije Vidma
BRANKO JANC je, glede na izredno kritične razmere
v podjetju Videni Krško — Tovarni celuloze, vladi naslovil
naslednja vprašanja: na osnovi česa se je Vlada RS odločila
za takšen način sanacije Vidma in zakaj raje ne prepusti
vodenje tovarne Videm vodstveni ekipi sestavljeni iz slovenskih strokovnjakov, ki bi lahko zagotovila rešitev z integrirano proizvodnjo In pridobila tudi sodelovanje tujega kapitala?
Vlada mu je pripravila naslednji odgovor:
Pravni poduk:
V Sloveniji imamo podjetja v lastnini Sklada Republike Slovenije.
V teh podjetjih je Sklad odgovoren in pristojen za usodo
podjetja. Podjetje Videm je bilo do 4. 12. 1992 večinsko
(99,95%) v družbeni lasti. Takrat je UO s sklepom prenesel
svoj kapital na Sklad Republike Slovenije. To je storil zato, ker
je spoznal, da sam ni sposoben razrešiti nastalih finančnih
obremenitev. Od 4. 12. 1992 dalje je torej Sklad Republike
Slovenije odgovoren za sanacijo podjetja Videm. Niti Vlada
Republike Slovenije niti Ministrstvo za gospodarske dejavnosti se do zdaj zato tudi nista odločila o poti sanacije tega
podjetja. Ministrstvo meni, da to trenutno tudi ni potrebno.
Ker se v podjetju Videm poslovni rezultati slabšajo, je Sklad
Republike Slovenije izdelal sanacijski načrt. Ta predvideva
odprtje nove družbe za proizvodnjo papirja, tovarno celuloze
pa naj bi dali v najem.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti spremlja prizadevanja
Sklada Republike Slovenije in podpira takšen projekt. Ker pa
meni, da Vidma ni mogoče sanirati zgolj z družitvijo papirne
in celulozne proizvodnje, saj tudi papirna proizvodnja po
razpoložljivih podatkih lahko proizvaja le na meji rentabilnosti, in ker meni, da sanacija celulozne proizvodnje ni možna
brez sodelovanja gozdarstva, dobaviteljev, slovenskih kupcev
celuloze, bank in upnikov, se je Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti na njihovo ponudbo dogovorilo tudi s Poslovnim
združenjem papirničarjev, da bodo ustanovili skupino, ki bo
pripravila sanacijski elaborat za podjetje Videm. V njem naj bi
bilo poudarjeno prav povezovanje z lestno cvelulozno proizvodnjo vseh tistih v Sloveniji, ki so interesno povezani s to
proizvodnjo. Pri tem zlasti mislimo na gozdarje in kupce
celuloze v Sloveniji. Ta projekt bo pripravljen do 10. 2. 1993.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je predlagalo UO
Videm, da presodi sanacijska programa po vseh strokovnih
merilih in se odloči za boljšega. Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti daje prednost rešitvam, ki ohranjajo integrirano
proizvodnjo vsaj v tehničnem smislu, večino zdaj zaposlenih
in omogočajo smiselno uporabo gozdne mase. Za ohranitev
obeh proizvodenj so potrebna velika vlaganja že zgolj
v obratna sredstva. Zato sanacije ne more biti brez izdatnih
vlaganj, vlagatelji pa bodo skupaj s poslovnim tveganjem
morali prevzeti tudi tveganje izbora poslovne ekipe.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.

meljske enovitosti se stopnujejo tako, da je v zadfl
primeru kršila naše teritorialne vode raketne topovi^,
hrvaškega obrambnega ministrstva.
Kaj je za obrambo slovenskega teritorialnega prostora i
rilo Ministrstvo za obrambo In Ministrstvo za notr'
zadeve, če je sploh kaj storilo!
Ministrstvo za obrambo je pripravilo naslednji odgovor:
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Zmago J*
čič je na Ministrstvo za obrambo in na Ministrstvo za notr'
zadeve v zvezi s kršitvami morske meje v Piranskem za
naslovil vprašanje, kaj sta obe ministrstvi storilio za obran
slovenskega teritorialnega prostora na morju.

Varovanje državne meje Republike Slovenije ni v pristojf"
Ministrstva za obrambo Republike Slovenija. Zakon o "
zoru državne meje (Uradni list RS, št. 1, 25. 6. 1991) v 2. čl'
namreč določa, da »zadeve mejne kontrole in ukrepe varf
nja državne meje opravlja republiški upravni organ, pristf
za notranje zadeve«. Je pa v pristojnosti Ministrstva
obrambo obramba ozemlja Republike Slovenija na celoti
teritoriju, od meje do meje. Glede na navedeno Ministrstvi
obrambo v zvezi s kršitvami morske meje ni sprejelo doda",
vojaških ukrepov. Bo pa tovrstne ukrepe vladi predlagalo^) t
bi se kršitve s strani vojaških ladij tujih oboroženih sil nad«ep
vale ali če bi ladje bojno delovale.
Bls
Ministrstvo za obrambo sicer za obrambo obale in nnije
v okviru materialnih možnosti razvija ustrezne enote TO.
OPOMBA: Odgovor Ministrstva za notranje zadeve j*
objavljen v Poročevalcu št. 1,11. februarja 1993

Kako je z razselitvijo farme v Podgradu?

JOŽEF KOCUVAN je Vlado Republike Slovenije vprašaj
1. Zakaj ni stekla razselitev in zakaj ni ustrezno ministr'bg
nakazalo odobrenih sredstev iz tega naslova nosilcem [
selitve?
2. Koliko sredstev in v kakšni obliki (povratna ali nepovim
sredstva) pa je naša država zagotovila za razselitev?
'' L

3. Zakaj ustrezno ministrstvo še do danes ni dalo uf»w
-i
izjave, da se farma bekonov mora razseliti?
'1°
4. Kdo je nosilec izdelave projekta razselitve in kolikš"1
cena tega projekta?
PP
Na vprašanja Vlada Republike Slovenije odgovarja:

Ad 1) Praktično razselitev farme, in to 12.000 stojišč Priteče že od začetka leta 1991. V tem času je bilo zgrajenj^
3.500 novih stojišč na 20 lokacijah. Graditelji so kmetje. r*F(
pajo se že pogodbe z nadaljnjimi 19 kmeti, ki bodo zg W
v prvi polovici t. I. nadaljnjih 2.500 stojišč.

Kako skrbimo za obrambo lastnih meja?

Naša država zagotavlja kmetu - graditelju za vsako '7*
zgrajeno stojišče 238,00 DEM v tolarski protivrednosti ^
vratnih sredstev (predvidena cena gradnje enega stol
znaša 500 DEM).

ZMAGO JELINČIČ je na pristojni ministrstvi naslovil naslednje poslansko vprašanje: V letošnjem letu je bilo že pet
kršitev morske meje v Piranskem zalivu. Kršitve naše oze-

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo za razliko do te 6^
(262 DEM v tolarski protivrednosti) omogoča gradit !
najetje obrestno ugodnega posojila brez kakršnega kol'
ganja*
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9ovor med avstrijsko Štajersko in Republiko Slovenijo
da dežela Štajerska odobrava vsako leto posojilo do
'me 6 mio ATS ob dokumentirani protivrednosti slovenskih
C'flanj, ki izvirajo iz sanacije farme Podgrad. Skupno posoki se bo lahko začelo črpati po sklenitvi meddržavne
3odbe, ta bo sklenjena predvidoma v prvi polovisi t. I.,
'sa 30 mio ATS posojila, ki se vrača 15 let ob petletnem
Or
atoriju ter eno - oziroma triodstotni obrestni meri.
(lj.°ča,

obema stranema je tudi dogovorjeno, da avstrijska stran
'Znava Sloveniji vse stroške, ki so tudi posredno povezani
Enačijo farme Podgrad.
1°00 stojišč za plemenske svinje ostane na sedanji lokaciji in
v mednarodni pogodbi določena komisija po razselitvi
000 pitancev odločila, ali se tudi teh 2.000 stojišč sanira
I®11«eđe na jakost smradu, ki ga bo to število stojišč povzročalo.
0van e s
ilj af*'
j
predstavniki
Štajerske
deželne
vlade
je
"eno, slovenski
stranki do zdaj
še uspeva
spoštovati
predano
dinamiko
gradnje
novih
stojišč
pri
kmetih,
ki
jih
bo
po
J v»u po koncu sanacije med 60 in 70.

.[ijjL?) Republika Slovenija odobrava finančna sredstva po
(0 Jr. deneme planu
gradnje števila stojišč vsako leto v proraove
*
P
dano,
so to nepovratna sredstva v višini
a (, °0 DEM v tolarski protivrednosti na zgrajeno stojišče ter
V nc onirana obres,na mera za
t" )o (v\ '
posojila do manjkajočih
/Oio DEM, kolikor znašajo neposredni stroški gradnje
ji" 9® stojišča.

Zakaj je izločen podatek o narodnosti?
MARJAN PODOBNIK je na vlado naslovil naslednje poslansko vprašanje:
Sredi decembra 1992 je bil iz registra podatkov o državljanih
Slovenije in sicer iz PREGLEDA PODATKOV O OSEBI črtan
podatek o narodnosti osebe, na katere se nanašajo podatki.
Sprašujem, kdo in kdaj je dal navodilo, da se iz Pregleda
podatkov o osebi črta podatek o narodnosti.
30. avgusta 1991 je bil sprejet Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva. Po tem zakonu ni več potrebno ob prijavi
nastanitve navesti narodnosti. Nikjer pa ni navedeno, da je
komurkoli dovoljeno podatek o narodnosti državljanov republike Slovenije črtati za nazaj.
Odgovor na poslansko vprašanje pričakujem najkasneje do
prihodnje seje državnega zbora.
Odgovorili so mu:
Na poslansko vprašanje g. Marjana Podobnika o črtanju
podatkov o narodnosti državljanov Republike Slovenije iz
registra stalnega prebivališča za nazaj daje Vlada Republike
Slovenije naslednji odgovor:

' sklenjena meddržavna pogodba (sprejeti jo mora Vlada
Publike Slovenije, ratificirati pa Državni zbor), bo Avstrija
1
razpolago ustrezen del posojila iz leta 1991 in 1992 ter
vv n
f" ie *a sanacijo
' 'n s'cer(tudi
'^'posrednih
' 26% dokumentiranih
izdatkov Slovestroškov sanacije).

Narodnost ni institut normativnega prava. Ustava Republike
Slovenije določa v 61. členu, da ima vsakdo pravico, da
svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni
skupnosti, da gpji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj
jezik in pisavo.

3 Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo ter Ministrstvo
6 kolje in prostor, pristojni za sanacijo farme, nista dejali in
is i°reta ctat' uradne izjave, da se mora farma bekonov
irnf ' d°kler ni znan tudi neposredni sanacijski program
|rm ^dflrad, '° i® program, kakšno škodo bo imela ta
too
podjetje
z razselitvijo.
Ta sanacijski
l gram je samostojno
bil pred kratkim
izdelan
in se trenutno
proučuje.
te a
MOn^'tvi2a 9samo
sanacijskega programa se bosta ministrstvi
>o
sanacijo farme. Po dogovoru bo Ministr.kmetijstvo in gozdarstvo predložilo Vladi Republike
)g3e elaborat za pripravo in nato sklenitev mednarodne

Občinski upravni organi za notranje zadeve so, kot statistično
kategorijo, vodili podatek o narodnosti v registru stalnega
prebivalstva na podlagi Zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva do septembra 1991, ko je bila
sprejeta novela tega zakona. Posebej poudarjamo, da tudi
pred sprejemom novele zakona, opredelitev glede narodnosti
ni bila obvezna, če posameznik tega ni želel (obrazec za
prijavo stalnega prebivališča je to posebej opredeljeval).
V skladu s to novelo se podatek o narodnosti v registru
prebivalstva ne vodi več. V zakonodajnem postopku je bila
velikokrat poudarjena zahteva parlamenta, da se o posamezniku zbira čim manj podatkov oziroma, da se v registru vodijo
le nujno potrebni podatki. Novela zakona je tej zahtevi sledila.

6

9lede ina povedano teče gradnja nadomestnih stojišč, kot
po predvideni časovni dinamiki, tako da Slovenija
"Kiicnno nič ne zamuja

n ■ farma Podgrad lahko gradi mešalnico krmil, če je to
p
Poslovni
interes ter nima nobene povezave s samo sanat,■arme.
*
Občina Gornja Radgona pa mora vedeti, ali je
dejavnost ekološko neoporečna.

>do'norT1a iasno je, da kakršna koli gradnja s strani farme
sestavni del sanacije farme. Na to so bili vodilni in
l'flo V ^
>n, °rn' 9ospodje farme Podgrad ustrezno opozorjeni in
Hanjeni s tem.
»5! Nosilec izdelave projekta razselitve je živinorejski veteriza
ne |avod
Pomurje v Murski Soboti, ki ga zastopa dr.
av
°*da
S tem Zavodom
Ministrstvo
za kmetijstvo,
Ig^rstvo'čin prehrano
sklenilo je
ustrezno
pogodbo
dne 12.12.
Pogodbena
vsota
znaša
20.000,00
DEM,
v
takratni protiSo,
i 1,119.900,00 SIT.

Poslansko vprašanje g. Marjana Podobnika med ostalim
navaja, da »ni nikjer navedeno, da je komurkoli dovoljeno
podatek o narodnosti državljanov Republike Slovenije črtati
za nazaj.« V zvezi s tem pojasnjujemo, da podatki o narodnosti državljanov Republike Slovenije, ki so bili do leta 1991
zbrani, niso črtani iz registra, ker pa gre za podatek, ki se ne
sme več zbirati, je onemogočen vpogled v te podatke (na
ekranu niso vidni).
Ministrstvo za notranje zadeve je takoj po sprejemu zakona
med naloge uprave za informatiko in telekomunikacije vključilo tudi nalogo »blokade« zbranih podatkov o narodnosti.
Naloga po svoji naravi ni bila vključena med prioritetne, zato
je bil program spremenjen do decembra, kar pomeni, da je bil
od decembra dalje vpogled v te podatke onemogočen.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve.

navo v
' Mm
Republike
je odgovor pripran
'strstvo Vladi
za kmetijstvo
in Slovenije
gozdarstvo.

^)0fo Čevalec
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ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo FERIJA'
HORVATA za spremembo zakona o prometnem
davku
Poslanec Državnega zbora g. Feri Horvat je dal pobudo, da
Ministrstvo za finance ponovno prouči smiselnost 53. člena
zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92) in pripombe in predloge Gospodarske zbornice Slovenije, Združenja za trgovino in Obrtne zbornice Slovenije ter izda tolmačenje, po katerem bi zadoščalo izkazovanje prometnega davka
v poslovnih knjigah. Na ta način bi bila informacija dostopna
tudi kupcem. Če takšno tolmačenje ni možno, predlaga spremembo oziroma črtanje 53. člena navedenega zakona.
Odgovor:
V 53. členu zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/
92) je določena obveznost davčnega zavezanca - pravne
osebe ali zasebnika, ki po prodajalnah ali drugih poslovnih
enotah daje v promet proizvode, v katerih prodajni ceni je
vračunan davek od prometa proizvodov, da od 1. januarja
1993 posebej izkazuje prodajno ceno proizvodov s prometnim
davkom in znesek obračunanega davka.
Navedena določba pomeni, da mora biti poleg drobnoprodajnih cen proizvodov posebej izkazan znesek vračunanega oziroma vsebovanega prometnega davka. Tako je zagotovljeno,
da je kupec seznanjen z višino davčne obremenitve proizvodov, oziroma >k deležem prometnega davka, ki je vsebovan
v ceni proizvodov.
Zakon o prometnem davku je v veljavi od 1. februarja 1992,
pred tem pa je bil v skupščinski razpravi več kot pol leta.
V postopku sprejemanja zakona je sodelovala tudi Gospodarska zbornica Slovenije in tudi Združenje za trgovino. V razpravah ni bilo danih pripomb na določbe 53. člena zakona.
Predlagatelj zakona se je zavedal, da so za uporabo tega
ukrepa potrebne določene tehnične in druge priprave, zato je
bila v predlog zakona dodana določba, da se 53. člen začne
izvajati 1. januarja 1993. Davčni zavezanci so torej imeli enajst
mesecev časa za prilagoditev svojega poslovanja zahtevam
tega člena.
Iz navedene zakonske določbe v bistvu izhaja, da se dolžnost
izkazovanja zneska obračunanega prometnega davka nanaša
na dokument, ki ga prodajalec izda kupcu - račun, odrezek
blagajniškega traku in na paragonski blok.
V zvezi s problematiko izvajanja navedene določbe je bil
sklican sestanek na Ministrstvu za trgovino, na katerem so bili
prisotni tudi predstavniki Združenja trgovine pri Gospodarski
zbornici Slovenije. Na tem sestanku so bila oblikovana stališča in predlogi, ki so bila posredovana Ministrstvu za finance
v pismeni obliki. Iz stališč in predlogov je bila razvidna problematika izkazovanja zneska obračunanega prometnega davka
na odrezku blagajniškega traku oziroma na paragonskem
bloku glede na velik investicijski strošek v tako kratkem času.
Predlagali so možnost, da bi trgovci pri označevanju cen
proizvodov v prodajalni, v tej ceni navedli tudi znesek prometnega davka. Glede na to, da v zakonu ni posebej predpisan
način izkazovanja prodajne cene s prometnim davkom ter
zneska obračunanega davka ter namen zakonodajalca, da je
kupec seznanjen z davčno obremenitvijo, je Ministrstvo za
finance upoštevalo predlog in v tem smislu izdalo tolmačenje
53. člena zakona o prometnem davku.
V tem tolmačenju je bilo tako posebej poudarjeno, da bo
davčni zavezanec, ki po prodajalnah ali drugih poslovnih
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enotah daje v promet proizvode, v katerih prodajni cen ^
vračunan davek, ravnal v skladu s 53. členom zakona, če
pri označevanju cene določenega proizvoda navedel zn®
prometnega davka, ki je vračunan v ceni. Pri proizvodih, Ki
svoji naravi ne morejo biti označeni s ceno (mleko, k' ici
jogurt) oziroma ni običajno, da je na njih označena d o t
(cigarete) zadostuje, da je podatek o znesku prometn*
davka razviden iz cenika.
I. [
'9c
Navedeno tolmačenje pa ne pomeni, da morajo tako raV
tudi davčni zavezanci, ki imajo primerno opremo za izkaz" 1
nje zneska obračunanega davka na odrezku blagajnišk'
traku oziroma na drugem dokumentu o prodaji.
'o
'ta
Pobudo g. Ferija Horvata, da Državni zbor naloži Ministrt ag
za finance, da ponovno prouči smiselnost 53. člena zaK' In«
o prometnem davku in zadevne pripombe in predloge Gos ivi
darske zbornice Slovenije, Združenja za trgovino in Ob' 7,
zbornice Slovenije in na tej osnovi izda tolmačenje, po W Iv;
rem bi za izvajanje 53. člena zakona zadoščalo izkazov* 9 i
prometnega davka v poslovnih knjigah smo proučil'
menimo, da naveden predlog ni v skladu s 53. členom zaK° o
Ob tem pa pripominjamo, da je Gospodarska zbornica SI" 1a
nije, Združenje trgovine dne 20.1.1993 Ministrstvu za fina' N
posredovalo drugačen predlog, kot ga navaja g. Feri Hoftjei
ih
Iz navedenih razlogov ne sprejemamo pobude za spreme'' ibi
oziroma črtanje 53. člena zakona o prometnem davku, ''a

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor prW<|j
vilo Ministrstvo za finance.
1»
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo ZMA'
JELINČIČA za pripravo analize o skupili
oseb, ki imajo ugodnejše pogoje za upokoji P!
Ni
kot določa sistemski zakon
«1;

Glede na pobudo poslanske skupine Slovenske naciofl1
stranke pošiljamo pregled posebnih predpisov, po ka*,tM
imajo določene skupine oseb ugodnejše pogoje za upo* n
tev, kot to določa sistemski zakon.
>0|
ki
1. Po določbi 169. člena zakona o pokojninskem in inv%a
skem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 12/92 - nadaljevanju: za"
lahko posamezne kategorije zavarovancev v primerih IJ,,
način, določen v zakonu, izjemoma pridobivajo in uveljavi Oi
pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji.
Po 292. členu zakona se uživalcem pravic, ki so jih uveli'
po posebnih zakonih do 31. 3. 1992, te pravice še n^'lei
zagotavljajo najmanj v obsegu, določenem s predpisi, JJ
veljali do navedenega dne. Pridobljene pravice borcev I* .
vojaških invalidov, članov družin padlih borcev in voj*r |jd
upokojencev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji Iti
borcev, vojaških invalidov in članov drugih padlih borcev
Jugoslavije v Furlaniji-Julijski krajini v Republiki ltal'11
v Koroški v Republiki Avstriji, so v obsegu in pod pogoji,
jih določali predpisi SFRJ, zagotovljene po 18. členu U55 'ali
nega zakona za izvedbo, temeljne ustavne listine o samO !^
nosti in neodvisnosti Republike Slovenije.
Po izrecni določbi 50. člena Ustave Republike Sovenii®
vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja zagotovil
posebno varstvo v skladu z zakonom.
2. Po določbi 170. člena zakona Republike Slovenije iz p' 'oi
čuna zagotavlja sredstva za povečane obveznosti poMlav
skega in invalidskega zavarovanja, ki nastajajo zaradi p''°

poroćevA

Jija in uveljavljanja pravic do pokojnine pod posebnimi
•floji.
'sredstva se določijo v višini razlike med dajatvijo, priznano
^odmerjeno po splošnih predpisih, ter dajatvijo, priznano in
,(ii jrnerieno P° posebnih oziroma ugodnejših pogojih; v to
'e C6f se v^tevai° tudi vsi prispevki od teh dajatev in soraz'g ni del stroškov odmere in izplačevanja dajatev.
£ r^ar zavarovanec ne izpolnjuje pogojev za pridobitev prado pokojnine po splošnih prredpisih, celotna sredstva za
c(
^"Pokojnino zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna.
Določitev skupin oseb, ki imajo pravico do pokojnine pod
8odnejšimi pogoji
1

Borci NOV

0

določbi 302. člena zakona se borcem NOV, ki so pridobili
^ico do pokojnine po predpisih, ki so veljali do 31. 3. 1992,
JU 'Sotavljajo pravice po predpisih, ki so veljali do navedenega
Mw He°
'®, torej po zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega in
'validskega zavarovanja (Ur. I. SFRJ, št. 23/82, 77/82, 75/85, 8/
■ 65/87, 87/89 in 44/90) in po zakonu o pokojninskem in
M Va
. lidskem zavarovanju (Ur. I. SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/
iIt 9'
ili ■n Ur. I. RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
navec,

|0 h
enih predpisih se šteje za borce NOV tista oseba, ki
i 8 Priznano posebno dobo v dvojnem štetju vse od vstopa
,
do 15. maja 1945. Status borca NOV imajo tudi vojni
P'iiki in politični interniranci ob pogojih, da so se v taboriša vno
id ih.°orišča
^' na vključili
v delo
in so aktivno
bili po in
izhodu
iz
razpolago
NOV za
ter NOV
nadaljevali
organi8no delo za to gibanje.
rlrti?V'ce borcev NOV se razlikujejo glede na to, ali so se
'učili v NOV pred 9. 9. 1943 ali kasneje.
s 'borce
NOV pred 9. 9. 1943 se štejejo tudi borci NOV, ki so
s
tali državljani SFRJ po mirovni pogodbi z Italijo ali so bilii
1
l državljani SFRJ stalno naseljeni na ozemlju, ki je bilo s to
Ji^odbo pripojeno SFRJ oziroma so na podlagi pogodbe,
. Jnjene med SFRJ in Repubiko Italijo dne 10. 11. 1975
I'' »hm«, izenačeni v pravicah in dolžnostih z državljani SFRJ,
JUčili pa so se v NOB oziroma začeli aktivno in organizirano
^T'ati za NOB do 13. 10. 1943.
nLSc NOV pred 9. 9. 1943 pridobi pravico do starostne
,t^Kojnine:
'* h
v®re glede na starost - ko dopolni pokojninsko dobo 35 let
? c) oziroma 30 let (borka),
d
'Via
°P°lni 20
starost
55 let (borec)
oziroma
50 let (borka)
če
w 9 najmanj
let pokojninske
dobe,
dopolnjene
kadar koli.
m
[0fcu NOV pred 9. 9.1943, ki ima najmanj 15 let pokojninske
,°be, od tega najmanj deset let zavarovalne dobe, lahko
?Sebna komisija ne glede na starost izjamno prizna pravico
1,1(
^starostne pokojnine, če spozna, da je to potrebno glede na
® ™9ovo splošno zdravstveno stanje in delovno zmožnost.
j ! fliUvedeno desetletno zavarovalno dobo se enojno vštevajo
* i,6 vsa obdobja, ki se borcem NOV po tem naslovu dvojno
'Jj vajo v pokojninsko dobo.
!iK l()"'8c
re NOV pred 9. 9. 1943, ki zaradi invalidnosti ne more nad
slJ°vico delovnega časa opravljati del oziroma delovnih
^^9. po katerih se ocenjuje invalidnost, pridobi pravico do
)r,8'idske pokojnine, če izpolnjuje pogoje glede dobe za
.lobitev pravice do te pokojnine, ne glede na to ali bi morda
,;®9el opravljati po prekvalifikaciji ali dokvalifikaciji ali brez
đr
uga ustrezna dela oziroma delovne naloge.
Je za borca NOV pred 9. 9. 1943 ugodnejše, se vzame za
""Jioh i,ev
pokojninske osnove mesečno povprečje osebnega
'ijSvar 3, ki ga je dosegel v katerih koli petih zaporedih letih
d<' °vanja in so zanj ugodnejša.
r
Aroć(
oče valeč

Pri odmeri pokojnine borcem NOV pred 9. 9. 1943 se vzame
najmanj tolikšna pokojninska osnova, ki ustreza povprečni
plači na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji v zadnjem
koledarskem letu pred uvejavitvijo pokojnine, povečanj za
17,65% (zajamčena pokojninska osnova). Polna pokojnina,
odmerjena od te pokojninske 06nove, znaša toliko kot povprečna plača zaposlenega delavca v republiki.
Zavarovanci kmetje, ki imajo status borca NOV pred 9. 9.1943
oziroma pred 13. 10. 1943, imajo ne glede na dopolnjeno
pokojninsko dobo pravico do najnižje pokojnine za polno
pokojninsko dobo.
Borcu NOV pred 9. 9. 1943 se odmeri starostna pokojnina,
uveljavljena po tem členu, v odstotku pokojninske osnove
glede na pokojninsko dobo ter znaša za 15 let pokojninske
dobe za borce 45% pokojninske osnove in za borke 47,5%
pokojninske osnove za 35 leti oziroma za let let pokojninske
dobe pa 85% pokojninske osnove.
Borcu NOV pred 9. 9. 1943, ki uveljavi pokojnino s pokojninsko dobo manj kot 35 let (borec) oziroma 30 let (borka), se
znesek pokojnine, obračunane po dopolnjeni pokojninski
dobi, poveča za 60%, s tem da sme tako povečana pokojnina
znašati največ 85% pokojninske osnove.
Zavarovancu borcu NOV pred 9. 9. 1943 oziroma pred 13. 10.
1943, ki ostane v zavarovanju po dopolnitvi 35 let (moški)
oziroma 30 let (ženska) pokojninske dobe, se pokojnina
poveča za vsako leto zavarovanja po dopolnitvi te pokojninske dobe za po 1%, vendar največ za 5%. Poveča se pokojnina, ne pokojninska osnova, zato znaša pokojnina s tem
povečanjem skupaj največ 89,25% pokojninske osnove.
Borec NOV, ki se je vključil v narodnoosvobodilni boj oziroma
začel aktivno in organizirano delati za narodnoosvobodilni
boj 9. 9. 1943 ali pozneje, pridobi pravico do pokojnine po
enakih pogojih kot drugi zavarovanci in se mu pokojnina
odmeri enako kot njim.
Borcu NOV, ki uveljavi na podlagi dopolnjene pokojninske
dobe nižjo pokojnino od 85% pokojninske osnove, se znesek
pokojnine, odmerjene po dopolnjeni pokojninski dobi, poveča:
- borcu NOV od 9. 9. 1943 do konca omenjenega leta 1 za
60%,
- borcu NOV od leta 1944 - za 30%,
- borcu NOV od leta 1945 - za 10%.
Zavarovancu - državljanu SFRJ, ki je bil po 6. 4. 1941 ujet ali
interniran in se je v taboriščih vojnih ujetnikov ali političnih
zapornikov oziroma internirancev nepretrgoma aktivno in
organizirano udeleževal dela za narodnoosvobodilno gibanje
in bil po vrnitvi iz taborišča na razpolago narodnoosvobodilnemu gibanju in nadaljeval aktivno delo zanj, pa mu ta čas ni
priznan dvojno, se pokojnina, uveljavljena z dopolnjeno
pokojninsko dobo v manjšem odstotku od 85% pokojninske
osnove poveča za 30%.
Tako povečana pokojnina sme znašati največ 85% pokojninske osnove.
3.2. Nosilci visokih državnih odlikovanj
Nosilcem partizanske spomenice 41 se pokojnina prizna in
odmeri tako, kot je določeno za borce NOV pred 9. 9. 1943.
Nosilcem partizanske spomenice 41 in narodnim herojem ter
odlikovancem s Karadjordjevo zvezdo z meči, z belim orlom
z meči in z zlato medaljo Obiliča, se poleg pokojnine prizna še
pravica do dodatka v višini razlike do povprečne plače, ki so
jo prejemali v zadnjem koledarskem letu pred upokojitvijo.
Za pokojnine z navedenimi dodatki ne veljajo omejitve najvišjih pokojnin po splošnih predpisih.
3.3. Borci španske narodnoosvobodilne in revolucionarne
67

vojne 1936 do 1939
Udeležencem španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936 do 1939, ki jim je priznana posebne doba
kot borcem NOB do 15. maja 1945, se pokojnina odmeri pod
pogoji in na način, kot je določen za borce NOV pred 9. 9.
1943. Poleg tega imajo tudi pravico do dodatka k pokojnini, ki
se odmeri tako, kot je določeno za nosilca partizanske spomenice 41.
3.4. UdeJeženci narodnoosvobodilnega gibanja Grčije
Državljanom nekdanje SFRJ, ki so bili udeleženci narodnoosvobodilnega gibanja Grčije, se pokojnina prizna in odmeri,
kot je določeno za borce NOV.
3.5. Izjemne pokojnine
Do konca leta 1972 se je uporabljala določba 80. člena zakona
o pokojninskem zavarovanju (Ur. I. FLRJ, št. 51/57), po kateri
je lahko Zvezni izvršni svet izjemno priznal pravico do pokojnine tudi posameznikom, ki niso izpolnjevali pogojev za priznanje pokojnine po splošnih predpisih oziroma je lahko
pokojnino določil v višjem znesku, kot bi šel upravičencu
glede na njegove plače, zavarovalni razred oziroma kategorijo
delovnega mesta in pokojninsko dobo.
Po zakonu o izjemnem priznanju in odmeri pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (Ur. I. SRS, št. 18/74 Ur. I. RS,
št. 14/90), se sme osebam, ki imajo posebne zasluge za
znanost, kulturo in druge dejavnosti in izpolnjujejo pogoje za
pridobitev pravice do starostne pokojnine po splošnih predpisih, izjemno priznati in odmeriti višja pokojnina, kot bi jim
pripadala po splošnih predpisih. O izjemnem priznanju in
odmeri starostne oziroma družinske pokojnine odloča Vlada
Skupščine Republike Slovenije.
Do spremembe zakona v letu 1990 so lahko pravico do
izjemne pokojnine pridobili:
- osebe, posebno zaslužne za obrambo in celovitost slovenskega ozemlja in za pravice slovenske narodne skupnosti
zunaj meja SR Slovenije,
- posebno zaslužni dolgoletni predvojni revolucionarji in
člani KP, udeleženci španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-39 ter funkcionarji naprednih razrednih
sindikatov, za katere je dokazano, da so bili ves čas aktivni
v revolucionarnem boju in v socialistični graditvi,
- udeleženci NOB in NOV, ki so opravljali najodgovornejše
vojaške in politične dolžnosti in so bili ves čas aktivni v revolucionarnem boju in v socialistični graditvi,
- posebno zaslužni delavci v povojni graditvi, ki so opravljali
najodgovornejše funkcije v organih oblasti in v ustreznih
izvršilnih organih družbenopolitičnih organizacij ter ostali ves
čas dosledni revolucionarnemu boju delavskega razreda,
- kulturni, znanstveni, javni in drugi delavci v združenem
delu, ki so s svojim ustvarjalnim delom dosegli izredne
uspehe v socialističnem izobraževanju, v kulturi, znanosti in
umetnosti ter so s tem znatno prispevali k razvoju in h krepitvi
socialistične samoupravne skupnosti.
Od leta 1990 ni več možno pridobiti pravice do izjemne
pokojnine po političnih zaslugah, poprej pridobljene pravice
pa se zagotavljajo še naprej.
/
3.6. Funkcionarji in delavci v organih nekdanje federacije
Do konca leta 1990 so lahko pod pogojem, da njihovo delo ni
bilo več potrebno, ne glede na dopolnjeno starost, uveljavili
pravico do starostne pokojnine z najmanj 25 leti pokojninske
dobe:
- delavci v zveznih upravnih organih, zveznih organizacijah,
strokovnih in drugih službah Zveznega izvršnega sveta,
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- funkcionarji in vodilni delavci v zveznih upravnih orga^ jjc
in zveznih organizacijah, ki jih je postavljal Zvezni izvršni s*J al
ter delavci in vodilni delavci v strokovih službah in druj^'
službah Zveznega izvršnega sveta, zveznih upravnih orga|T1 j"Ul1
in zveznih organizacijah,
- delavci, vodilni delavci in funkcionarji v Zveznem sodiZveznem javnem tožilstvu, pri zveznem družbenem pravog
nilcu samoupravljanja, v Zveznem javnem pravobranils%c
v Zveznem senatu za prekrške, v Službi družbenega knji!
vodstva Jugoslavije in v drugih zveznih samoupravnih org®p£
zacijah,
jpc
- zvezni svetovalci in svetovalci v Skupščii SFRJ in v P"|e)
sedstvu SFRJ ter vodilni in drugi delavci v strokovnihna
drugih službah Skupščine SFRJ, Predsedstva SFRJ in Z*
nega izvršnega sveta.
p(

Navedenim delavcem se je za 25 let pokojninske dobe od' J
rila starostna pokojnina v višini 67,5% (moški) oziroma '' ge
(ženske). Za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojnin'ta
dobe do 30 let se je pokojnina povečala za po 2,5% pokoj%|
ske osnove, za vsako dopolnjeno leto po 30. letu pokojni"'
dobe pa za po 0,5% pokojninske osnove, pri čemer ne » j
znašati več kot 85% pokojninske osnove.
Al
Delavci na posebnih dolžnostih v Zveznem sekretariati
notranje zadeve, ki jim je prenehala služba, preden so dop j
nili splošne pogoje za upokojitev, so se lahko upokoji^
glede na starost, če so dopolnili vsaj 20 let pokojninske d<j
od tega 10 let nadetih, na katerih se je zavarovalna doba »'Dr
s povečanjem.
J Pr
Določenim delavcem zveznih sekretariatov za zunanje zaf
oziroma notranje zadeve se je pokojnina, če je bilo to
ugodnejše, odmerila od povprečne plače, ki so jo dos*
v zadnjem koledarskem letu pred upokojitvijo.
L
3.7. Delavci organov za notranje zadeve ter zavodov za
nje kazenskih sankcij

je

Po zakonu o notranjih zadevah (Ur. I. SRS, št. 28/90, 38/8® c
27/89) se pooblaščienim uradnim osebam in delavcem ^
določenih dolžnostih organov za notranje zadeve odm'
starostna pokojnina od povprečnega mesečnega zn®.
osebnega dohodka, ki ga je delavec dobil v zadnjem (kole^
skem) letu pred upokojitvijo (pokojninska osnova).
Sp

Starostna ali invalidska pokojnina, ki pripada pooblašča'^
uradnim osebam in delavcem na določenih dolžnostih
nov za notranje zadeve, znaša za pokojninsko dobo 20 l®'^.
delavca 55%, za delavko po 57,5% pokojninske osnove
nato poveča za 2,5% pokojninske osnove za vsako nadal L;
celo leto do dopolnjenih 30, za pokojnino vštetih let. Za v<j
nadaljnje celo, leto pokojnino vštetih let. Za vsako nadali ^
celo leto pokojninske dobe nad 30 let se pokojnina povelj ^
0,5% pokojninske osnove, tako da znaša pokojnina za P%r
pokojninsko dobo 85% pokojninske osnove.
te.

Na naveden način se odmeri starostna ali invalidska
nina tudi delavcu organa za notranje zadeve, ki po uvelja' 1(,
pravice do pokojnine ni pooblaščena uradna oseba ali d ^
vec na določenih dolžnostih, če ima najmanj 20 za pokoj11
vštevnih let in je od tega najmanj 10 let dejansko opra'^
dela in naloge pooblaščene uradne osebe ali delavca )r
določenih dolžnostih.
jj,

Po spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zad«v' ls
ki so bile sprejete v letu 1991 (Ur. I. RS, št. 19/91), ima delf|gr
organov za notranje zadeve, ki mu na podlagi odločitve f ,0
stra za notranje zadeve preneha delovno razmerje, praviCL
pokojnine v višini, ko bi jo imel za polno pokojninsko dob® ^
r>7irnma 35 letV
2»J
oziroma
let), če ima naimani
najmanj 25 let (moški) oziroma <-.
(ženska) pokojninske dobe, od tega najmanj 10 let na deP,
nem mestu poooblaščene uradne osebe organov za no'^ii
zadeve ali na določeni dolžnosti v organih za notranje zao.® ,|.
Navedeni delavec se lahko upokoji ne glede na dopolni (|
starost.
3.8. Poslanci in državni funkcionarji
poročev$

J? I o določbi 39. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS. št. 48/92)
» 'ahko poslanec, ki mu je prenehal mandat s prenehanjem
J Mandata Državnega zbora, in poslanec, ki mu je prenehal
'' Mandat zaradi trajne nezmožnosti za opravljanje poslanske
"rikcije, uveljavi pravico do pokojnine ne glede na pogoje,
ji^oločene za pridobitev pravice do pokojnine po splošnih
rf Predpisih, če je do prenehđfija mandata ali v enem letu po
Prenehanju mandata dopolnil najmanj 25 let pokojninske
°kojnina se odmeri za 25 let pokojninske dobe v višini 70%
^Pokojninske
osnove. Za vsako leto pokojninske dobe nad 25
e|
h se pokojnina poveča za 2% pokojninske osnove, vendar
^ajveč do 85% pokojninske osnove.
^°d enakimi pogoji kot poslanci Državnega zbora lahko po
*akonu o Vladi Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 4/93) uvelja'1° pravico do pokojnine tudi predsednik vlade, ministri in
jteneraini sekretar vlade, namestniki ministrov, državni sekre®'|i in predstojniki organov v sestavi ministrstev in predstojnic vladnih služb.
p®- Uživalci vojaških pokojnin
»,u "vne vojaške osebe in druge osebe, katerih status je bil
n v za n
k° zavarovane
'' k' so u|-ejaliposlužbo
v JLA, so
bile pokojninsko
li!• linn i'nvalidsko
posebnem
zakonu.
V Zakonu
l<jv Pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavaroC6V
'^r' ugodnejši
'• SFRJ, št.pogoji
7/85)za
sopriznanje
bili za vojaške
zavarovance
£Dredpisani
in ugodnejši
način
rnere
irJ
pokojnin, kot veljajo za zavarovance po splošnih
df Odpisih.
Dr^^ka pokojnina se upravičencem ni tako, kot velja za
®°stale upokojence, odmerila od pokojninske osnove
Jne
povprečja mesečnih plač v najugodnejšem desetletin Udobju,
temveč od plače, kakršna mu je šla glede na čin
Sebne doda,ke
ie h° ,uc lestvica neposredno pred upokojitvijo. Ugodnejša
ido Polnjeno
*' pokojninsko
odstotkov
dobo.za odmero pokojnine glede na
v

,fv)si'ec pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških
,® arovancev je bila posebna samoupravna interesna skupPOst oziroma sklad s sedežem v Beogradu. Pri tem nosilcu so
L zbirala sredstva za izvajanje zavarovanja na podlagi prina
Sa^°v
Plače vojaških
zavarovancev,
dopolnilna
sredstva
so se neposredno
zagotavljala
iz zveznega
proračuna,
jj^arovanje je bilo organizirano enotno na ozemlju nekdanje
Aktivne vojaške osebe, ki so vojaško službo opravljale
ozemlju Republike Slovenije, niso bile vključene v zavaroJ'ie po splošnih predpisih, ki ga je izvajal nosilec zavarovaV Sl0veni i
"ifiavv ed
i . temveč so bile vključene v zavarovanje pri
a'ijia . ®nem nosilcu vojaškega zavarovanja v Beogradu. Glede
'o je pokojnine in druge dajatve iz pokojninskega in invaskega zavarovanja vojaških zavarovancev, dokler ne bo
J^9ače dogovorjeno, dolžan še naprej izplačevati nosilec
"9a zavarovanja s sedežem v Beogradu.
a
|3' 1q osamosvojitvi Republike Slovenije je z oktobrom 1991
dl ^ Silec vojaškega zavarovanja prenehal izplačevati pokojnine
ij'1' rj ruge dajatve upravičencem v Republiko Slovenijo. To
upanje i0 opravičeval s prenehanjem plačilnega prometa,
Dr katerega je tedaj prišlo in je upravičencem s stalnim
i^oivališčem v Republiki Sloveniji pokojnine izplačal, če so
d Prišli osebno dvigniti v Beograd. Slovenskim državljanom,
iev fia 'a'no prebivajo na ozemlju ZRJ, Srbije, Črne gore oziroma
drugih ozemljih, kjer se še opravlja plačilni promet z BeoflV.^om, nosilec pokojninskega in invalidskega zavarovanja
:0 !°ia§k ih zavarovancev izplačuje pokojnine in druge dajatve
rak,o, Rot
kot velja
za tamkajšnje državljane oziroma za druge
"lilinJ""Vi
20 Učence.
d<4
trf Posebnem dogovoru je bila v decembru v okviru Poštne
»d* ^"Hnice
Beograd izvedena kompenzacija, po kateri so upraIfli (p?anci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji dobili
^ane pokojnine in druge obveznosti nosilca vojaškega
a rov
!ta® anja do konca oktobra 1991. Za čas po 1. novembru
za katerega nosilec vojšakega zavarovanja ni dal zago■al1

če valeč

tovil, da bo prenesel pokojnine in druge dajatve upravičencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, je Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije sprejel odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. I. RS, št. 21/92 in 4/92).
S tem odlokom Republika Slovenija ni prevzela obveznosti
nosilca vojaškega zavarovanja za izplačevanje teh pokojnin.
Smoter tega ukrepa je bil zagotoviti socialno varnost vojaškim
upokojencem, ki jim nosilec vojaškega zavarovanja ne izplačuje pokojnin. Sprejet je bil ob predpostavki, da bo z delitveno bilanco nekdanje SFRJ sprejet zakon v katerem bodo
celovito urejene pravice slovenskih državljanov ter drugih
oseb, ki bi jim pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev zagotavljala Republika Slovenija.
3.10. Uživalci dodatkov k pokojninam, ki so jih državljani
Republike Slovenije uveljavili v drugih republikah nekdanje
SFRJ
Po zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim
državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz drugih republik
nekdanje SFRJ (Ur. I. RS, št. 45/92), se slovenskim državljanom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji zagotavlja
dodatek k pokojninam, ki so jih uveljavili v drugih republikah
nekdanje SFRJ. Zaradi vojne in gospodarske krize, ki je prizadela druge novonastale države na ozemlju nekdanje SFRJ, se
je realna vrednost pokojnin, ki jih izplačujejo, zelo znižala. Na
podlagi tega zakona se upravičencem zagotavljajo pokojninski prejemki v višini zneska pokojnin, ki so jih prejeli za zadnji
mesec pred monetarno osamosvojitvijo Republike Slovenije
(september 1991), skupaj z vsemi uskladitvami po slovenskih
predpisih.
4. V pripravi je predlog zakona o obveznostih repulbike do
zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki bo predvidoma predložen Državnemu zboru v prvem tromesečju
1993. V obrazložitvah tega predloga bodo podrobno navedeni
podatki o številu upravičencev do pravic po posebnih predpisih skupaj s podatki o višini njihovih prejemkov in skupinimi
zneski obveznosti proračuna za pokrivanje izdatkov za izplačevanje teh dajatev.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo poslanca
ŽARA PREGLJA v zvezi s kršitvami hrvšakih
vojaških in policijskih plovil dogovora o policijskem nadzorstvu Piranskega zaliva
Poslanec Žaro Pregelj je na 2. seji Državnega zbora Republike
Slovenije podal poslansko pobudo v zvezi s kršitvami dogovora o policijskem nadzorstvu Piranskega zaliva s strani hrvaških policijskih in vojaških plovil.
Poslanec Žaro Pregelj od Vlade Republike Slovenije zahteva
natančno poročilo in analizo kršitev ter incidentov v Piranskem zalivu in pri plovbi v mednarodne vode, oceno ustreznosti reagiranja ministrstev za notranje in zunanje zadeve ob
omenjenih dogodkih ter predlog ukrepov ob ponavljanju
neljubih dogodkov s hrvaškimi policijskimi plovili v Piranskem zalivu.
Vlada Republike Slovenije v zvezi s policijskim nadzorom
v Piranskem zalivu izhaja iz naslednjih izhodišč:
Slovenska policija je desetletja opravljala nadzor na območju,
ki je vključeval celotni Piranski zaliv in območju severno od
črte, ki povezuje severni del rta Savudrija s pozicijo 13 stopinj
19,0 minut vzhodno in 45 stopinj 32,7 minut severno (zadnja
prelomnica mejne črte z Italijo). Občasno so se ob obali
Savudrijskega polotoka pojavili tudi hrvaški policisti s službenim plovilom, ki so pluli do Kanegre, vendar ne z namenom
nadzora. Globje v Piranski zaliv niso pluli.
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V Uradnih objavah občine Piran št. 19 z dne 28/7-1978 je bil
objavljen Odlok o morskem ribištvu, ki v 15. členu v soglasju
z občino Buje določa ribolovni rezervat. Rezervat zajema
morje v Piranskem zalivu od skladišča soli Monfort v Portorožu do opuščenega kamnoloma Kanegra na Savudrijskem
polotoku. Leta 1987 je bil odlok razveljavljen in sprejet nov
s podobno vsebino, ki je izšel v Uradnih objavah št. 42 z dne •
11.12.1987. Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka so ves
čas izvajali organi Republike Slovenije, torej tudi v delu morja,
ki ga hrvaški varnostni organi sedaj obravnavajo kot hrvaško
obalno morje.
Na koordinacijskem sestanku dne 29. 01. 1991 in 26. 02. 1991
v Pulju je bilo dogovorjeno, da bodo policisti Postaje mejne
policije Koper poleg celotnega Piranskega zaliva nadzirali
tudi predel stare Savudrije, na območju katere je bila v tistem
obdobju pereča problematika na področju tihotapstva s plovili. Na koordinacijskem sestanku v Puli so bili prisotni
komandir policijske postaje v Puli Lovro Macan, njegov
namestnik Živko Mudražija, komandir Policijske postaje
Rovinj Čukovič, vodja pomorskega sektorja iz Umaga Milan
Jurkovič, komandant 11. mejnega mornariškega odreda Boris
Skitarelič in oficir JA za varnost in komande pomorske oblasti
v Puli Jozič. Zapisnik sestanka je vodil Lovro Macan, ki pa
zaradi upokojitve ni dostavil zapisnika na enote, katerih predstavniki so sodelovali na sestanku. V tem času se je izvajal
dogovor, sklenjen na koordinacijskem sestanku, da meja
območja pristojnosti policijskih postaj Koper in Umag poteka
od izliva reke Dragonje okoli 0,15 NM od obale do rta Savudrija in nato ravno na prelomnico mejne črte z Republiko
Italijo po naslednjih koordinatah:
13 stopinj
13 stopinj
13 stopinj
13 stopinj
13 stopinj

35,2 '
33,4
31,9
30,7 11
19,0

45 stopinj
45 stopinj
45 stopinj
45 stopinj
45 stopinj

28,7
29,5
30,1
30,4
32,7

'
'
'
'

Nadzor na morju do območja stare Savudrije so opravljali
slovenski policisti do osamosvojitve Republike Slovenije.
S takšnim stanjem policijskega nadzora je bila razglašena
neodvisnost Slovenije in Hrvaške. Temeljna ustavna listina
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 1-4/91-1 z dne 25. junija 1991) kot temeljni osamosvojitveni dokument med drugim opredeljuje, da so državne
meje Republike Slovenije mednarodno priznane državne
meje dosedanje SFRJ z Republiko Avstrijo z Republiko Italijo
in Republiko Madžarsko v delu, v katerem te države mejijo na
Republiko Slovenijo, ter mejo med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško v okviru nekdanje SFRJ. Enako opredeljujejo meje s sosednjimi državami tudi osamosvojitveni dokumenti Republike Hrvaške. Z dnem osamosvojitve so slovenski
policisti nadzor nad območjem stare Savudrije opustili,
opravljali pa so še vedno nadzor na območju celotnega Piranskega zaliva. Zaradi nedefinirane meje na morju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško slovenska policija danes
opravlja nadzor v celotnem Piranskem zalivu in tolerira plutje
hrvaških policijskih plovil do obale Kanegre, v delu morja
v širini cca. 1,5 kabla (okoli 300 m) od hrvaške obale v notranjosti zaliva.
Na skupnem sestanku predstavnikov Ministrstev za notranje
zadeve Republike Slovenije in Republike Hrvaške dne 06. 07.
1992 je bilo dogovorjeno, da se v Piranskem zalivu do
dokončne določitve državne meje dopušča možnost prehajanja v turistične namene brez opravljanja mejne kontrole. Hrvaška stran je predlagala, da se omeji ta način opuščanja kontrole le do 01.10.1992. Slovenska stran je ta predlog sprejela.
Na pobudo hrvaške strani pa je bila v zapisnik vnešena tudi
pravica do varnostne kontrole, da ne bi prišlo do zlorab.
Njihova zahteva je bila sprejeta, ker je bilo jasno izraženo
dejstvo, da se s tem ne prejudicira bodoči potek državne meje
ter da bodo hrvaški policijski organi izvajali le nadzor na obali
Savudrijskega polotoka.
Na sestanku predstavnikov slovenske in hrvaške vlade
v Zagrebu, dne 30. 09. 1992 ni bilo doseženo soglasje za
podaljšanje možnosti proste plovbe v Piranskem zalivu. Do
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dokončne določitve državne meje na morju lahko priča*1
jemo, da bo še prihajalo do incidentnih situacij zaradi vpw|
in ukrepanja hrvaških policistov v območje, ki ga nadzi
slovenska policija. Na to kažejo tudi podatki o incident'
v Piranskem zalivu, povzročeni s strani hrvaških varnostnih
obrambnih organov. Zaradi enotnega ukrepanja in s cilj®
preprečevanja večjih zaostrovanj je bil Postaji mejne polic'p
Koper izdan opomnik za Izvajanje nadzora na morju in uk
panje v primeru, da bi hrvaški organi izvajali ukrepe '
območju Piranskega zaliva izven območja 300 m od oW
Savudrijskega polotoka. Vsak neupravičen prihod in ukrep1
nje v tem območju se v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju
reševanju mejnih incidentov obravnava kot mejni incident

V letu 1992 je bilo na območju državne meje z Republi'1
Hrvaško 67 mejnih incidentov in drugih kršitev nedotakljivo
državne meje, od tega 64 povzročenih na škodo celovito11
Republike Slovenije. V strukturi kršitev, ki so bile povzroče
v škodo Republike Slovenije je bilo 6 primerov kršitev
morju in sicer v območju, na katerem opravlja nadzor slo^j
ska policija (5 primerov s strani hrvaških policijskih plovil. ;
1 primer s strani drugega plovila). V letu 1993 je bilo do daPj
na meji z Republiko Hrvaško povzročenih 5 mejnih incidenK 11
(vsi na območju morja, ki ga nadzira slovenska policija)/
tega 3 primeri povzročeni s strani policijskih plovil in 2 y '
mera povzročena s strani vojaškega plovila.

Prve ocene dogajanj na morju, kjer opravlja nadzor slovens1 *
policija ter še posebej v Piranskem zalivu kažejo na to, da' [
v letu 1993 problematika zaostruje, saj je bilo v letu 19921 <
morju obravnavano 5 incidentov, v trinajstih dneh letošnja 3
leta pa je bilo obravnavano že pet mejnih incidentov. Mini*
stvi za notranje in zunanje zadeve Republike Slovenije poj nc
dujeta vse podrobne podatke o kršitvah, ki so navedb
v nadaljevanju, opisi pa so povzetek najpomembnejših v n
stev v zvezi z njimi.
Jj
,n
I;

Leto 1992:

Dne 25. 08. 1992 sta slovenski ribiški ladji Iris I in Iris II prA 16
z ribolovom in sicer na poziciji 45 stopinj 34,3 minut seve'J J
in 13 stopinj 28,2 minut vzhodno. Po pričetku ribolova je". °
bok ladje Iris I priplul hrvaški policijski čoln, katerega pov',
nik je zahteval, naj jim ladja sledi v Umag, s pojasnitvijo.j 5
lovijo v hrvaških vodah. Poziv poveljnika policijskega plo^ je poveljnik ladje Iris I odločno zavrnil in zanikal, da j.
nahoiaift
Dn prepričevanju
rtranri Aouonii ■ obeh
siKs-tl-i n/vonHK'
nahajajo wv hniofl/ih
hrvaških vodah. Po
posad*: ^
hrvaški policisti popustili in se s svojim plovilom umak11!^
V času kontakta obeh poveljnikov je bil hrvaški policijski 5 1
približno 3 NM globoko v območju, ki ga nadzira slove" ^e
policija. Obveščeno je bilo Ministrstvo za zunanje zadj, 0
Republike Slovenije, ki je z noto obvestilo pristojno mini*
stvo Republike Hrvaške.
^
o
si<
Dne 02. 10. 1992 je policist na mejnem prehodu Piran OpJ5l?
čoln hrvaških policijskih organov. Čoln je plul iz smeri ra<J, 6
ske opazovalnice v Savudriji približno 400 m od obale Saj
drije proti Kanegri. Zaustavil se je v zalivu Kras in kas"L
zopet odplul proti Kanegri. Pred naseljem Laura se je obrfljjj
odplul proti ribiškemu čolnu, ki je bil okoli 500 metro^11 jvp
obale med naseljem Laura in Piranom. Pri ribiškem čoln
je zadržal okoli 3 minute, nato pa odpllul okoli 200 m v n ok
njost Piranskega zaliva, nadzoroval dva manjša ribiška i^ai
se tam zadržal okoli 5 minut, nato pa odplul proti Savudr'1' 6o
zapustil Piranski zaliv. Čolni so ostali neidentificirani tef'
po vsej verjetnosti za hrvaške ribiče iz naselij Alberi in L8jj k
^
O kršitvi je bilo obveščeno Ministrstvo za zunanje zadeve,'
obvestilo pristojno ministrstvo Republike Hrvaške.

•S
5ri.
lefto
Dne 29.11.1992 je slovenski ribič Zlatko Novogradec ob^
policista na mejnem prehodu Piran, da ga je tega dne p°0s
šal ustaviti čoln hrvaške policije v času, ko je dvigal mrež ^
poročevdt

s

ami meji ribolovnega rezervata. Na razdalji 400 do 500 m je
slovenski ribič opazil čoln hrvaške policije, ki se mu je približeval iz smeri Savudrije. Ribič je zaradi končanega ribolova
odplul proti marini v Portorožu, hrvaški čoln pa je plul za njim.
Med zasledovanjem je policist, ki je stal na premcu izstrelil
signalno raketo. Ker se ribič ni ustavil, je policijski čoln, obrnil
Plovilo in odplul. Zadržal se je v Kanegri in nato izplul iz
iranskega zaliva. Obveščeno je bilo Ministrstvo za zunanje
Zadeve, ki je obvestilo pristojno ministrsvo Republike Hruške.
D

ie 16. 12. 1932 je patrulja mejne policije Koper opazila
Plovilo, ki je plulo iz Savudrije proti drugemu plovilu, ki je bilo
"^d Madono in Savudrijo. Na poziciji 45 stopinj in 31 minut
severno ter 13 stopinj in 30,8 vzhodno je prvo plovilo pristalo
°b drugem. Patrulja policijskega čolne mejne policije Koper
I® izplula na kraj in 0,2 NM znotraj območja, ki ga nadzira
slovenska policija pristala ob ribiški ladji Deklica, na kateri je
Pil hrvaški policist. Hrvaškemu policistu je poveljnik slovenskega policijskega čolna naročil, naj kontaktira s svojo
Matično bazo, v tem času pa je bil opravljen tudi razgovor
sadPosadko ribiške ladje. Hrvaški policijski čoln je zajel ribiško
io Deklica na poziciji 2,2 NM zahodno od Pirana in 1,3 NM
severno od severnega rta Savudrija. Poveljnik in mornar ribi■^e ladje sta povedala, da sta izven rta Ronek v morje spustila
Jvir6žo kočo, ki sta jo vlekla v smeri Pirana ter jo zunaj Pirana
I ?r 9nila. Ugotovila sta, da je mreža raztrgana ter jo pričela
* Pati. Pri tem ju je zaustavil hrvaški policijski čoln. Hrvaški
Policisti so poveljniku ribiške ladje dejali, da je 0,5 NM globoke v hrvaških vodah. Policisti so poveljniku zasegli ladijske
I. ^°ko
? ''stinne, osebno izkaznico, pomorsko knjižico in mikrofon ladijf, 3ke
-'•= postaje. Slovenski policisti so hrvaškemu inšpektorju
J P°iasnili, da območje na katerem se nahajajo sodi v pristoj^°st nadzora slovenske policije. Inšpektor je o zadevi obvestil
adrejene ter povedal, da je obveščeno Ministrstvo za notraI®a zadeve Republike Hrvaške in zaprGsil slovenske policiste
i mu omogočijo izpeljati postopek. Povedal je, da je dobil
I avodila iz Pulja, po katerih naj pozove poveljnika ribiške
iPJje, da mu sledi v Umag, če pa tega ne želi, bodo z njegovimi
stinami odpluli sami in izpeljali postopek brez njegove navj°'n°sti. Poveljnik ribiške ladje ni hotel odpluti v Umag, zato
0,rc1 0 0
mmetovater
^' odplul
^oln izdal
'' Ministrstvo
zasegu dokumentov
predprotiPUmagu.
za notranjeInzadeve
. ®Publike Slovenije je o incidentu obvestilo Ministrstvo za
j Ur,anje zadeve Republike Hrvaške.
ID 6
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območja nadzora slovenske policije in ga pozval, naj zapustijo območje. Na opozorilo je poveljnik hrvaškega čolna
odgovoril, da se slovensko plovilo nahaja 1 NM globoko
v vodah Republike Hrvaške, ter da ne bodo zapustili tega
območja. Slovensko plovilo se je odmaknilo 0,2 NM od hrvaškega čolna, le-ta pa je odplul in zapustil območje kontrole
slovenske policije.
2. in 3.
Dne 9. 1. 1993 je bilo s strani policista, na mejnem prehodu
Piran opaženo plovilo hrvaške policije, ki je bilo izven rta
Savudrije in sicer 0,9 NM od Savudrijske obale. Proti Piranskemu zalivu je odplulo tudi službeno policijsko plovilo mejne
policije Koper. Hrvaški čoln je pričel pluti proti Piranskemu
zalivu in sicer 0,5 NM od obale proti Kanegri s tem, da je ves
čas plul globlje v Piranski zaliv. Na poziciji 0,1 NM v območju,
ki ga nadzoruje slovenska policija, je prišlo do kontakta med
posadkama obeh plovil. Član posadke hrvaškega plovila je
opozoril slovenske policiste, da se nahajajo v vodah Republike Hrvaške, slovenski policisti pa so mu odgovorili, da
državna meja na morju še ni določena. Hrvaško policijsko
plovilo je nato nadaljevalo plovbo do Kanegre, kjer je pristalo.
Kasneje je hrvaški policijski čoln zopet izplul proti Savudriji,
vzporedno z naseljem Crveni vrh napravil krožno vožnjo in ob
obali Piranskega zaliva odplul proti Umagu. Nekoliko kasneje
je bil pri rtu Savudrija opažen hrvaški policijski čoln, ki je plul
v Piranski zaliv, za njim pa je iz smeri Gradeža, plula hrvaška
raketna topovnjača. Hrvaško policijsko plovilo je pri zaselku
Alberi obrnilo v smeri Kanegre in sicer na poziciji, ki se nahaja
0,2 NM v območju kontrole slovenske policije, nato pa
odplulo proti Umagu. Topovnjača je obrnila pred zaselkom
Alberi (0,2 NM pred pozicijo, kjer je obrnil policijski čoln) prav
tako na poziciji, ki je 0,2 NM v območju kontrole slovenske
policije. Pri obračanju je topovnjača plula do 1,3 NM znotraj
območja, ki ga nadzoruje slovenska policija. Topovnjača je
nato počasi odplula v smeri Savudrije v širokem loku proti
Umagu in zapustila območje nadzora slovenske policije.

Dne 11. 1. 1993 je bil na radarju patruljnega čolna Postaje
mejne policije Koper opažen objekt 3 NM izven Savudrije, ki je
plul proti Trstu, nato pa zavil proti Piranskemu zalivu. Iz
mejnega prehoda Piran je takoj izplul patruljni čoln, ki je
identificiral objekt kot čoln hrvaške policije. Ker je bilo plovilo
v tistem trenutku globoko v Piranskem zalivu in sicer v globino 1,5 NM od rta Savudrija in 1 NM pravokotno na obalo
Savudrijskega polotoka, je posadka patruljnega čolna vzpostavila kontakt s poveljnikom hrvaškega plovila. Poveljnika
hrvaškega čolna so slovenski policisti opozorili, da je v vodah,
kjer izvajajo nadzor slovenski policisti ter ga pozvali, naj se
s plovilom umakne iz tega območja. Poveljnik hrvaškega
plovila je odgovoril, da se slovenski patruljni čoln nahaja
v vodah Republike Hrvaške in zaprosil, da slovenski policisti
zapustijo hrvaške vode. Na vztrajanje slovenskih policistov, je
hrvaški poveljnik izjavil, da po nalogu Ministrstva za notranje
zadeve Republike Hrvaške oni izvajajo neposredno jurisdikcijo nad polovico Piranskega zaliva, kar je podkrepil s tem, da
je pokazal karto, na kateri je bila vrisana mejna črta, ki poteka
po sredini Piranskega zaliva. Poveljnik je še povedal, da so od
Ministrstva za notranje zadeve Republike Hrvaške poleg karte
prejeli tudi navodilo, po katerem morajo zaradi prisotnosti
slovenske policije v njihovem delu Piranskega zaliva vsakodnevno opravljati nadzor tega območja in v primeru srečanja
s slovenskimi policisti le-to zapisati ter jih napotiti izven
njihovega območja. Po opravljenem razgovoru obeh policijskih patrulj je hrvaški čoln v spremstvu slovenskega čolna
odplul do Kanegre, kjer se je še zadrževal, nato pa tik ob obali
izplul iz Piranskega zaliva ter pri Savudriji prekoračil črto
območja kontrole slovenskih policistov. Med postopkom so
slovenski policisti na pomorskih frekvencah prestregli pogovor med hrvaškim čolnom in ladjo hrvaške vojne mornarice, ki
je izplula iz Umaga. Posadka hrvaškega patruljnega čolna je
ladjo vojne mornarice klicala na pomoč v Piranski zaliv, vendar so od posadke vojne ladje dobili odgovor, da se ne morejo
odzvati, ker je na nujni poti.
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Dne 13.1.1992 so policisti Postaje policije Koper, ki so bili na
mejnem prehodu Piran opazili vplutje plovila iz smeri rta
Savudrija v Piranski zaliv. Takoj je izplula posadka slovenskega policijskega čolna, ki je na poziciji 2,2 kabla od obale
Savudrijskega polotoka pod naseljem Alberi prestregla hrvaško vojaško patruljno ladjo, ki je zaustavila plovbo, ko je
opazila slovenski policijski čoln in ga počakala. Med člani
posadk obeh plovil je bil vzpostavljen neposredni kontakt, pri
čemer je slovenski policist to zadokumentiral s fotografiranjem hrvaške vojaške ladje ter poveljnika vojaškega plovila
opozoril, da se nahajajo na območju kontrole slovenskih
policistov in ga pozval, naj to območje zapusti. Poveljnik
vojaškega čolna, je slovenskemu policistu odgovoril, da se
slovenski policisti nahajajo v hrvaških vodah in jih pozval naj
zapustijo območje izven črte, ki deli Piranski zaliv. Policisti so
mu odvrnili, da se ne bodo umaknili iz voda, ki jih oni nadzorujejo, temveč bodo počakali, da se umakne posadka hrvaške
vojaške ladje. Slovenski patruljni čoln se je odmaknil iz
območja neposrednega kontakta na razdaljo dveh kablov,
kjer je posadka po 16. pomorskem kanalu ponovno prestregla
zahtevo poveljnika vojaške ladje, da se morajo umakniti preko
črte, ki deli Piranski zaliv. Vojaška ladja je na to obrnila ter
s počasno vožnjo plula proti rtu Savudrija. Posadka vojaške
ladje je bila v popolni bojni opremi z odkritimi topovi in strelci
za topovi.
O vseh incidentih na morju, ki so bili v letu 1993 storjeni
s strani hrvaških varnostnih in obrambnih organov je bilo
obveščeno Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki je z noto in s pro memorijo z dne 14. 1. 1993 o tem
obvestilo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Hrvaške.
O incidentih je bil obveščen tudi hrvaški veleposlanik g.
Žagar. Kljub temu je vprašljivo, kako se bodo incidentne
situacije povzročene s strani hrvaških varnostnih in obrambnih organov razvijale v bodoče. S plovili, s katerimi razpolaga

slovenska policija je nemogoče preprečiti, da bi hrva?
organi še nadalje kršili režim nadzora v Piranskem zali'
oziroma v delu morja, ki ga nadzira slovenska policija. Zato
potrebno čimprej skleniti dogovor oziroma sporah
o opravljanu nadzora na morju do določitve državne meje"
morju.
Vlada Republike Slovenije ocenjuje:
1. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
v vseh incidentnih primerih, ravnalo v skladu z zakoni
predpisi Republike Slovenije ter naredilo vse za zaščito i"'
resov in ozemeljske celovitosti Republike Slovenije.
2. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
o vsakem incidentu takoj obvestilo pristojno ministrsf8
Republike Hrvaške. Ob stopnjevanju incidentnih situacij, P
bil izrečen tudi ustni protest veleposlaniku Republike HrvaS*
v Ljubljani ter v hrvaškem zunanjem ministrstvu.
3. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je v i*
gib nadaljnim incidentnim situacijam, že sprožilo ustre*
aktivnosti za začasno rešitev režima v Piranskem zalivu.
strstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je s pristoji
hrvaškimi oblastmi že v dogovorih za pospešitev pogai®
o začetku ugotavljanja državne meje oziroma za dogov
o začasnem režimu uporabe ter nadzora morja v PiransK'
zalivu.
4. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
danes ni bilo obveščeno o kakršnikoli obliki oviranja plo'
ladij iz Piranskega zaliva v odprto morje.

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