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SKLEP
državnega zbora ob obravnavi šestega poročila o uresničevanju zakona
o denacionalizaciji
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi šestega poročila o uresničevanju zakona o denacionalizaciji, na 19.
seji, dne 21. 4. 1994, na podlagi 173.
člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
1. Državni zbor ugotavlja, da poteka izvajanje zakona o denacionalizaciji
prepočasi, zato nalaga Vladi Republike Slovenije, da pripravi ustrezne
ukrepe za pospešitev izvajanja zakona
o denacionalizaciji.
2. Državni zbor zaradi prepočasnega izvajanja zakona o denacionalizaciji nalaga Vladi Republike Slovenije, da
prouči možnost ustanovitve Agencije
za denacionaliazcijo kot organa, ki bi
pospeševal in nadziral izvajanje denacionalizacijskih postopkov.
3. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da v roku 30 dni pripravi

analizo zakonodaje, ki v drugih državah ureja denacionalizacijo.
4. Vlada Republike Slovenije naj pripravi
in predloži Državnemu zboru analizo
problemov pri uresničevanju zakona
o denacionalizaciji, vključno z gospodarskimi posledicami. Pri tem naj
upošteva ugotovitve Komisije za
spremljanje in nadzor nad preoblikovanjem družbene lastnine o nekaterih
osnovnih problemih:
- o odplačno pridobljenem premoženju
s strani zavezancev,
- o hipotekah na nacionaliziranih premoženjih,
- o nizkem številu poravnav in
- drugih problemih.
Vlada naj oceni gospodarske posledice izvajanja zakona o denacionalizaciji, na katere opozarjajo Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje trgovine in Konzorcij zaveancev za vrnitev premoženja. Na osnovi take analize in ob upoštevanju tudi stališč dena-

cionalizacijskih upravičencevr
^
da Republike Slovenije Pred za^
pe za pospešeno izvajanje
o denacionalizaciji.
5. Vlada Republike Slovenije naj Pjj,
in pripravi spremembo zakon«'^
sterem naj se prav tako vrn® P n0|j«
nje, ki je bilo odvzeto drža'^ (m-\
podlagi odmernega izkaza os J
nih davkih, po izvršilnem P° 'L?
sodiščih, iz istih razlogov, *
navedeni v prvem odstavku
zakona o denacionalizaciji6. Vlada Republike Slovenije
sklep in poda ustrezno
oziroma dopolnitev zakona0o ;
onalizaciji, gre za primer ' ^
sum, da je nacionaliziranec
poplačano odškodnino (nP''po»
strije ali Italije) in je potrebi ^
pek denacionalizacije ustav'
merih, ko gre za oškodovanje j
če ni bila poplačana odš
povečano vrednost, pa se de
lizacija razveljavi.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi poročila Vlade Republike Slovenije o izvajanju
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi poročila Vlade Republike Slovenije o Izvajanju zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij, na 19. seji, dne
21. 4.1994, na podlagi 173. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP

jenosti postopkov lastninskega preoblikovanja, posledic le-tega in odgovornosti
subjektov.
Zato naj Vlada Republike Slovenije predloženo poročilo dopolni v smeri celovitega poročila v skladu z razpravo o poročilu o izvajanju zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij na seji Komisije za
spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine in na seji
Državnega zbora.
Vlada Republike Slovenije naj v okviru
celovitega poročila pripravi tudi oceno
gospodarskih učinkov lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

1. Državni zbor ugotavlja, da ni realiziran
sklep Komisije za spremljanje in nadzor
lastninskega preoblikovanja družbene
lastnine, da naj Vlada Republike Slovenije pripravi celovito poročilo v zvezi z izvajanjem lastninskega preoblikovanja. Iz
sintetičnega poročila Vlade morajo biti
razvidni naslednji elementi:
- pravno stanje na področju zakonodaje
o lastninskem preoblikovanju oziroma
z njo povezane zakonodaje,
- analiza področij, ki jih dosedanja zakonodaja ni uredila ter možnosti za oškodovanje družbene lastnine zaradi pravnih
praznin ter razlogov za to in odgovornih
subjektov za to,
- analiza prejetih predlogov in rešitev
pravnih praznin, vzrokov, zakaj do rešitve
ni prišlo in odgovornih subjektov,

3. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da se v roku 30 dni opredeli do
možnosti in načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, ki so bila prenesena
na Sklad Republike Slovenije za razvoj.

- analiza kronološkega sprejemanja
lastninske zakonodaje, ugotovitve dejanskega stanja, problemov in pravne neure-

4. Po zakonu o gospodarskih družbah se
morajo gospodarski subjekti do 31. 5.
1994 preoblikovati v skladu z določili

2. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da v roku 30 dni dostavi pojasnilo v zvezi z realizacijo 100. a in 100.
b člena zakona o deviznem poslovanju,
zlasti pa naj pojasni ali je z veljavno zakonodajo omogočena celovita kontrola poslovanja slovenskih podjetij s tujino.

omenjenega zakona. Glede na
počasnost izvajanja procesov
ga preoblikovanja se bo z 31- 0' c6s
gospodarskih subjektih, kjer pr
^
ninskega preoblikovanja še ne0qc$
čan, pojavil problem z zakonom
darskih družbah neusklajene oW ^
nosti. Vlada naj nastalo situacU tref.
in Državnemu zboru predloži
9C
rešitve. Pri tem naj Vlada R0PUjg i
venije upošteva tudi dejstvo, a
zakon ne bo sprejet do 31. 5-' ^
5. Državni zbor nalaga Vladi • ^1»
Slovenije, da v najkrajšem
„od*
predloži Državnemu zboru zaK
o tujih vlaganjih, zakonodajo o0
kupnine, zlasti pa zakonodajo vjff
vanju izvora premožnja v prime'
vlaganj.
6. Vlada Republike Slovenije naj,#
30 dni dopolni poročilo
o vseh prodajah podjetij, ki j"1' 0\l'
Sklad Republike Slovenije za ra* ^
vedbo zneskov in načinov P°:'gff
kupnin, kakor tudi informacijo ®
tvi delovnih mest v teh podjet|in' ^
7. Vlada Republike Slovenija n®Li0t('
30 dni dopolni poročilo meioo^jj, sr.
tve prednostnega reševanja s°° .j 51»'
rov, ki izvirajo iz opravljenih
be družbenega knjigovodstva, 1K 0#
s poročilom, v kakšnem fazne"
te zadeve nahajajo.

Predlog zakona o SPREMEMBAH ZAKONA O GOSPODARSKIH
P?UZBAH - EPA 648 - HITRI POSTOPEK
fh/a(o/
&
j ■
Tone Peršak in Danica Simšič, poslanca
Na podlagi 201. člena poslovnika predlagava HITRI
POSTOPEK sprejemanja na 20. seji Državnega zbora in
oc
sicer na začetek dnevnega reda seje. Predlog hitrega
!1® P e"agi
a 19. člena o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92)
ni|PpJ El odstavka 174. v povezavi s 183. členom poslovpostopka utemeljujeva z dejstvom, da je rok za uskladitev
z Zakonom o gospodarskih družbah do 31. maja 1994, ki
g,,a Drs|žavnega zbora Republike Slovenije (Uradni list 40/
ga je potrebno čim prej podaljašti, saj bo sicer prišlo do
c,' P° anca Demokratske stranke Sloveniie-Demokrati
Slovenije - DS vlagava
velike škode tudi za gospodarstvo v celoti in za državo.
PREDL°g ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA
V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika sporoQ
čava, da bova oba sodelovala pri delu delovnih teles in
OSPODARSKIH DRUŽBAH,
Državnega zbora Republike Slovenije.
Iri a
D.? Pošiljava na podalgi tretjega odstavka 174. člena
Tone PERŠAK, I. r.
'ovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Danica SIMŠIČ, I. r.

pg zakona o spremembah zakona o gospodarskih družbah
'■°CENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Obstoječe družbe in druge organizacijske oblike podjetij in
organizacij, ki se ne uskladijo z določbami tega zakona
v rokih, določenih v prvem, drugem in četrtem odstavku tega
člena, se likvidirajo in izbrišejo iz registra; likvidacijo opravi
sodišče po uradni dolžnosti za račun družbe oziroma družbenikov.

uskiajj®)'' 'es ,em
zakon
iz leta 1993, ki določa, da je potrebna
za
da je »g rol<
konom do 31. maja 1994, vendar menimo,
Posjet- .
Prekratek. Prekratek je zlasti za mnoge nove
v asu ve, ave
drujbah t' 0 so sedela
^ in
i
Zakona o gospodarskih
zlasti tj,. ,'
usposabljanja svojih obratov, še
Se ukvar a
z
Podietnv '
i i° proizvodnimi dejavnostmi. Taki
in bi bilo «ima'° seveda lahk° velike težave z dokapitalizacijo
a
ne
Poleg tp
'
k' mogliveč opravljati svoje dejavnosti.
e
trebn0
Minirat Se
/ ' P°
Pred samo uskladitvijo urediti in
nje 0s '' nekatere druge zadeve, kot je naprimer definirale za odločanje med obrtjo in podjetjem.
"

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka obstoječe kapitalske družbe v zasebni lastnini, ki se ne uskladijo z določbami
tega zakona v rokih, določenih v prvem, drugem in četrtem
odstavku tega člena, odgovarjajo za obveznosti do upnikov
kot družbeniki z neomejeno odgovornostjo oziroma kot družbeniki z neomejeno odgovornostjo oziroma kot podjetnik.

ClLj

" IN NAČELA ZAKONA

Predstavništva tujih podjetij uskladijo svojo organizacijo
z določbami tega zakona do 31. maja 1994.«

da|
daljih0,!?3 'e P°
za uskladitev z Zakonom o gospoatl in jSati
takorok
dati
kom tak
enake možnosti vsem podjetni*° starejšim kot tudi novo ustanovljenim.

Besedilo osnovnega 582. člena Zakona o gospodarskih
družbah:
»Obstoječe delniške družbe odsvojijo ali umaknejo lastne
delnice do 31. maja 1994.
Družba z omejeno odgovornostjo, ki ima vse svoje poslovne
deleže, jih mora odsvojiti do 31. maja 1994.

proračun ,NANČNIH SREDSTEV12 DRŽAVNEGA
Zaki
"r,6'>lnik sPremembah zakona o gospodarskih družbah ne bo
®'°venije
finančnih posledic na proračun Republike
IV. BEs
EDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO:
m

Delniške družbe, ki imajo več kot polovico delnic brez glasovalne pravice v osnovnem kapitalu, morajo uskladiti razmerje
med delnicami z glasovalno pravico in delnicami brez glasovalne pravice z določbami tega zakona do 31. maja 1994.«

be e
s dil° 580. člena Zakona o gospodarskih družbah
"st, št. 30/93) je:

Osnovno besedilo 583. člena:
»Organizacije in skupnosti, ki se niso preoblikovale po
zakonu o podjetjih, uskladijo pravno-organizacijsko obliko
z določbami tega zakona do 31. maja 1994, sicer se likvidirajo
in izbrišejo iz registra: likvidacijo opravi sodišče po določbah
tega zakona.

6 dru be in
^"nizar'
*
druge organizacijske oblike podjetij in
,e
a
9 zakn'1 uskladii° ustanovitvene in druge akte z določbami
o*ro°na do 31. maja 1994 in v nadaljnjih 90 dneh izvolijo

"Tienujejo organe družbe.
Ob:
U°stjo ® delniške družbe in družbe z omejeno odgovormaia iQQd''0 osnovni kapital z določbami tega zakona do
v
družbo
oziroma se v nadaljnjih 90 dneh preoblikujejo
• za katero izpolnjujejo pogoje oziroma v podjetnika.
"skiaj,
c,
Van e
°'očbe
' P° prejšnjem odstavku se ne uporabljajo
u *be '?i r
0đs
" sta
'>=aa odstavka
uusiavKa 191.
i»i. ciena
VL !"■■—
tavk=
®'iega
člena oziroma arugega
drugega
* Ceiotj rt i0- ćlena te9a zakona, za stvarne vložke pa veljajo
be te a
' D? n00r9anizaci
'
9 zakona.
Določba tega odstavka velja
žak
°nu oazdru
ri
'ske ob,'ke. ki so organizirane še po
?al<0
nu ^0 Podjetjih.
*enem delu in bi se morale preoblikovati že po
r
uibe me eno
Pric)oh°10 so
' asodgovornostjo z več kot 50 družbeniki, ki
5e
)0
'"orair.'
9' ia ministra,
pristojnega
za 31.
gospodarstvo,
Preoblikovati
v delniško
družbo do
maja 1994.

Organizacije in skupnosti iz prejšnjega odstavka sprejmejo
sklep o uskladitvi po dolobčah obstoječih aktov. Če akti ne
vsebujejo takih določb, se sprejme sklep z navadno večino
vseh članic. Članica, ki ne želi biti družbenik v organizacijski
obliki po tem zakonu, se lahko izloči in zahteva ureditev
medsebojnih pravic in obveznosti. Vrnitev revaloriziranih vloženih sredstev lahko zahteva v roku treh let od vpisa nove
organizacijske oblike v register. V primeru spora odloča
sodišče ali arbitraža, če je ta v aktih predvidena, upoštevaje
vse okoliščine, zlasti pa namen združitve in stopnjo povezanosti.«
Besedilo osnovnega 584. člena
»Osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti po obrt3

poročevalec, št. 18

2. člen

nem zakonu, nadaljujejo z delom na način in pod pogoji, pod
katerimi so vpisani v register, in se uskladijo z določbami tega
zakona do 31. maja 1994.«

V prvem, drugem in tretjem odstavku 582. člena se ece
—w
»do 31. maja 1994« nadomesti z besedilom »do 31- <i
1994«.
3. člen
V prvem odstavku 583. člena se besedilo »do 31. maja 1994'
nadomesti z besedilom »do 31. decembra 1994«.
4. člen

BESEDILO ČLENOV

V 584. členu se besedilo »do 31. maja 1994«
z besedilom »do 31. decembra 1994«.
5. člen

1. člen
V prvem, drugem, četrtem in sedmem odstavku 580. člena
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list, št. 30/93) se
besedilo »do 31. maja 1994«, nadomesti z besedilom »do 31.
decembra 1994«.

Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu'
blike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Rok za uskladitev z zakonom je prekratek in predstavlja hud
problem za tisoče novih podjetnikov, še zlasti za tiste, ki ne
želijo izigrati države s Spekulativnim navideznim dokapitaliziranjem svojih d.o.o.

definirati sedanje nejasnosti glede bodočega vodenjaP ^
nih knjig v obrti. Nenazadnje se z 31. decembromrel" (r?
fiskalno leto in je zato ta datum najprimernejši za P
nje iz ene oblike v drugo.

Poleg tega je treba opozoriti, da lastninjenje poteka bistveno
počasneje kot je bilo pričakovano in je povsem nerealno
pričakovati, da bi se kaj več kot izrazita manjšina gospodarskih subjektov že lahko regularno prilagodila zahtevam
Zakona o gospodarskih družbah do 31. maja 1994, zato je
podaljšanje roka do 31. decembra nujna. Do tedaj bi bilo
potrebno sprejeti Obrtni zakon, tako, da bi sedanji nosilci
obrti imeli definirano osnovo za odločanje med obrtjo in
podjetjem. Poleg tega bi bilo potrebno predhodno razčistiti in

Zakon o gospodarskih družbah je sicer res začel velia!'ji$t
1993, toda podzakonski predpisi so bili pripravil^' ^
kasneje in zato je bil čas prilagajanja za podjetja in P°
v resnici prekratek; v bistvu gre za pol leta, kar je P 0
Mnogi podjetniški začetniki so se šele v tem času r?v ^
dela in usposabljanja svojih podjetij in zlasti tisti, ki ^
jajo z proizvodnimi dejavnostmi, imajo seveda vetjolll
z dokapitalizacijo; škoda pa bi jim bilo preprečiti n~
dejavnosti.
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
^LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ - EPA 638 POSTOPEK
Državnega zbora in še prej ter je bila ponujena varianta
predlaganih sprememb s strani SLS zavrnjena zaradi
očitka neenakopravnosti, kar je odpravljeno v sedaj vloženem predlogu. Hitri postopek je utemeljen tudi zato, ker je
proces lastninjenja že začel in je treba spremembe sprejeti
pred poletjem, ker se bo glavni proces lastninjenja zgodil
letos jeseni.

Rpn!°k!!?^'
'n 1?5.
Državnegavlagam
zbora
Publike Slovenije
(Ur.člena
I. RS,Poslovnika
št. 40/93) podpisani
6 2a
ZAknu?
KONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
WNA
O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ,
ki 9a dajem v obravnavo in sprejem.

blii(B0Qi'a9
' 201 • člena Poslovnika Državnega zbora Repuveni e
na m
,
i Predlagam HITRI POSTOPEK sprejemanja
ma sk
l i sej, Državnega zbora.

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora bom
pri delu v delovnih telesih in v Državnem zboru sodeloval
podpisani - predlagatelj.

bi|gd'°9 hitrega postopka utemeljujem z dejstvom, da so
var
an
biikova"®
'ante sprememb
Zakona
o lastninskem
Ju podjetij
že temeljito
obravnavane
na 19.preoseji

Predlagatelj:
Marijan POLJŠAK I. r.

p0cjje°9 zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju
•UVod
Tabelarni primerjalni prikaz delitve družbene lastnine
podjetja po sedaj veljavnem zakonu in po predlaganih spremembah:

'0Ce 1,8 8<an a ln
i
razlogi za sprejem zakona
2S.narv ia, kot J i*avre ada Poznava, je približno tako velika vsota
h 'iani 0| ® dnost že razdeljenih certifikatov. Sledi, da
d?1*0bedobin ® anoatov
povprečno
(seveda bodo odstopanja), ne
n h
n 7ali ne lae» • 6, ki so
j' ovega minulega dela oz. deleža
nI , đ,1 prekn "l"
'° ustvarjali, saj bodo certifikate
h«! 0 ja lota davkov
za javni dolg. Dividende bodo vsaj
l anz ci e
^otrinen^' i ' ' " večinoma izredno majhne in ne
2,ra 0
®led
l odplačevanja javnega dolga.
>de đa®'° kritično, so certifikati »dimna zavesa«, ki naj
Ig.
°Plačevalce, da bodo voljni odplačevati javni
Se bor
2l'ere
iavn^9H„?°,paenkrat
zadeva zgleda, če držijo ocene opozicije,
sai!P u '6n rtP* i6,an
večji, kot ga Vlada priznava. Torej,
i2o7? Pravnon» s .' ne le da ne bo nič dobi' od stečaja
der* s PreiSnil 3 °cializma,
ampak bo še z davki pokrival
°va oblast reŽima' ki 'ih 'e seveda povečala tudi kvazi-

Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja
Odškodninski sklad
Za razdelitev pooblaščenim
investicijskim družbam (certifikati
državljanov, ki jih niso vložili
v podjetja)
Notranji odkup 50% popust
Pogoj:
Sedaj: sodelovanje (lahko je le
simbolično) najmanj tretjine
zaposlenih
Spremembe: sodelovanje najmanj
dveh tretjin zaposlenih
enakopravno in sorazmerno
plačam
Interna razdelitev delnic za
certifikate

!?vii

pozicije je za približno tako vsoto, kot je priznan
v
a
ir .noma
tujino odvedenega »ukradenega«
a
0jPr'"iern6iia l<a
'
raznih
neformalnih skupin, za katere je
Znal<a >>L|
Iruik ndirektno°m indirektne
dbomafija«. Ta kapital je namenjen,
® lastrv 1
načine pokupi čimvečji delež
podjetij.

Sedanji Spremembe
zakoni
10%
10%
10%
20%

10%
30%

40%

20%

20%

30%

Jasno je, da se s spremembami bistveno poveča udeležba
državljanov v lastništvu podjetij in da se bistveno zmanjša
manevrski prostor za notranji odkup tistim, ki so prišli do
velikih vsot denarja z zlorabo zakonodaje, malverzacijami in
krajami.

®'a, čim i

v pr .
Predlagane rešitve
benu.^ji točki « •
r
ani ra2 let
ainB ^Promic ampak
P dogodkov ni nikakršen druž% ,9a
kanitai a ovih
i® izpeljava tranzicije v korist »liber
Dov>, ie ne«!f.. "' "
kapitalistov, »odbomafije« in tujto),- °6il veliko rejem,''v 23 slovensko družbo in bo v njej
no,ran e
"UDa^Penzirati c
) napetosti in spopade. Zato je treba
to |>«, |aj:" s Predlaganimi spremembami, da bo rezultat,
re avl ivi
SDrim« u a 23
' kompromis lastninjenja. Seveda je
ni
bodn
izboljšanje družbenega ravnotežja.
uo *
Se U
drugi zakoni.

3. Finančne In druge posledice
Tiskanje in razdelitev dodatnih certifikatov predstavlja za
državo strošek. Ker pa se je to vse že enkrat zgodilo, ne bo za
to treba plačati dodatnega »know-how-a«.

%!<? CertffikL'° Podlagam,
je vsem znana varianta dodatne
v
'katov Kl
i,:
sem državljanom RS v vrednosti polovice
' so jih že prejeli.

Seveda je očitno, da strošek ni upoštevanja vreden v primerjavi s pozitivnimi političnimi posledicami sprememb.
5
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BESEDILO ČLENOV
1. člen
»V Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS, št.
55/92 in 7/93) (v nadaljnjem besedilo: zakon) se v 1. členu
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
TA ZAKON SE UPORABLJA TUDI ZA PODJETJA, KI SO
S POGODBO PRENESLA DRUŽBENI KAPITAL NA SKLAD
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ (V NADALJNJEM BESEDILU: SKLAD) IN PODJETJA, KI SO V LASTI TEH PODJETIJ.«
2. člen
»V zadnjem odstavku 20. člena zakona se doda besedilo, ki se
glasi:
AGENCIJA MORA DELAVCEM V PODJETJU PONUDITI IN
OMOGOČITI LASTNINJENJE NA PODLAGI INTERNE RAZDELITVE IN NOTRANJEGA ODKUPA DELNIC, V SKLADU S TEM
ZAKONOM.«
3. člen
»v 22. členu zakon se v prvem in drugem odstavku številka 20
nadomesti s številko 30.«
4. člen
»V 23. členu zakona se v prvem, tretjem in šestem odstavku
številka 20 nadomesti s številko 30.«
5. člen
»V 25. členu zakona se zadnji stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
PRI ODKUPU MORA SODELOVATI ENAKOPRAVNO IN
SORAZMERNO PLAČAM VEČ KOT DVE TRETJINI ZAPOSLENIH V PODJETJU.«

SKLAD JE DOLŽAN ZAPOSLENIM, BIVŠIM ZAPOSLE^
UPOKOJENIM DELAVCEM PODJETJA, KI
S POGODBO PRENESLO DRUŽBENI KAPITAL, PF"*D*
W.
DAJO TEGA PODJETJA ALI NJEGOVIH DELOV
OSEBI, PREDNOSTNO
....
OMOGOČITI ODKUP JAK&j,
LAHKO UPORABIJO ENAKE MOŽNOSTI IN POGOJE
DOLOČA TA ZAKON.
V TEM PRIMERU PONUDI SKLAD V SREDSTVIH
OBVEŠČANJA, ZAPOSLENIM, BIVŠIM ZAPOSLENIM
KOJENIM DELAVCEM ODKUP PODJETJA ALI NJ^
DELOV, ČE SE VSAJ ENA TRETJINA ZAPOSLENIM, ju
ZAPOSLENIH IN UPOKOJENIH DELAVCEV
V ROKU 30 DNI NE ODLOČI ZA ODKUP, ALI NEODjKjji
LAHKO SKLAD POD ENAKIMI POGOJI PRODA P0DJE
NJEGOVE DELE TRETJI OSEBI.«
7. člen
idoi"'
»V 31. členu se v tretjem odstavku številka 40 "a
s številko 60.
Doda se novi četrti odstavek 31. člena, ki se glasiV ROKU TREH MESECEV OD UVEUAVITVE TE<
SE IZDAJO DRŽAVLJANOM REPUBLIKE »L« M
DODATNI LASTNINSKI CERTIFIKATI V VREDNO^' ^
VICE LASTNINSKIH CERTIFIKATOV, KI SO JIH Zc r
NA PODLAGI TRETJEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA
8. člen
»Doda se nov 52. a člen zakona, ki se glasi:

jimJ
__ ..3ENCIJI
KI SO
AGENCIJI ZE
ŽE PREDLUZ.IL«
PREDLOŽILA AU^ p;
AGENCIJA ŽE ODOBRILA PROGRAM LASTNINSKE^#
BLIKOVANJA, LAHKOi V. TREH MESECIH OD UVElJrffl *Hi
TEGA ZAKONA PREDLOŽIJOAGENCIJI NOV AU ^
NJEN PROGRAM LASTNINSKEGA PREOBL
PODJETJA V SKLADU S TEM ZAKONOM«
PODJETJA,
IW

9. člen

6. člen
»Za 27. členom zakona se doda nov 27. a člen, ki se glasi:

Ta zakon stopi v veljavo naslednji dan po objavi v
listu Republike Slovenije.

Ura"*"1

OBRAZLOŽITEV
3., 4., 7. in 8. člen uvajajo že obravnavano in obrazloženo
dodatno delitev certifikatov vsem državljanom RS v vrednosti
polovice že razdeljenih certifikatov.
5. člen uvaja nov pogoj za notranji odkup, da se ta odkup
lahko zgodi le, če pri lastninjenju sodeluje vsaj dve tretjini
zaposlenih enakopravno in sorazmerno plačam. Ta sprememba preprečuje možnost, da bi se z notranjim odkupom
okoriščali samo nekateri zaposleni ali preko njih indirektno
zunanji zainteresirani s kapitalom tujega ali sumljivega izvora,
to je kapitala »udbomafije«.
1., 2. in 6. člen se nanašajo na podjetja, ki so družbeni kapital
s pogodbo prenesla na Sklad RS za razvoj in določajo, da se
ta podjetja ponudijo nazaj zaposlenim v lastninjenju po Zaknu
o lastninskem preoblikovanju podjetij. Vlada sicer obljublja,
da bo to naredila, vendar obstaja opravičen strah, da bo to
šele potem, ko bo že izvršena sumljiva razprodaja večine
podjetij »Koržetovega« sklada. Te razprodaje zaenkrat ni še
nihče ustavil.

20. člen:
Podjetje izvede preoblikovanje v skladu s ~r-,n , P".
mom preoblikovanja in vloži prijavo za vpis v soO
najkasneje v roku 12 mesecev.
Preoblikovanje je izvedeno z dnem vpisa v sodni reS
Pred vpisom v sodni register mora podjetje pridobirt
Agencije. Zahtevi za soglasje mora podjetje y-'acni
mentacijo, ki jo po predhodnem soglasju Vlade y
Agencija v roku 60 dni od uveljavitve tega zakona.
Agencija izda pisno soglasje k preoblikovanju ali
govo izdajo v roku 30 dni od prejema popolne v!oQ
Će ocenjena vrednost delnic ali sredstev podjetja,
daja tujemu kupcu oz. domači pravni osebi z ve00U
^r0 "
kapitalom, presega tolarsko protivrednost 10 n' p
prodajo na predlog Agencije odobri Vlada RS
strategije RS do tujih vlaganj.

1., 20., 22., 23., 25. i 31.

Če podjetje ne izvede preoblikovanja v roku jf
odstavka tega člena, pristojnosti glede izbire '
postopka preoblikovanja po tem zakonu preidejo
cijo.

1. člen:
Ta zakon ureja lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom v podjetja z znanimi lastniki.

22. člen:
Podjetje izda za družbeni kapital navadne delnice
prenese:

Besedila členov, ki se spreminjajo:
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določi na podlagi vrednosti iz otvoritvene bilance na podlagi
ocene pooblaščenih ocenjevalcev, pri čemer se pri odkupu
upošteva 50% popust. Otvoritvena bilanca se valorizira
z indeksom drobnoprodajnih cen od dneva vplačila delnic. Pri
odkupu mora sodelovati več kot tretjina zaposlenih v podjetju.

'a kapitala na Kapitalski sklad pokojninskega
(v nadaljnjem besedilu: PokojniniSsklad),
dru
- 2go! *benega kapitala na Odškodninski sklad,
'todelitv'ruibeneQa kapitala na Sklad z namenom nadaljnje
Pooblaščenim investicijskim družbam.
"sva d/ne
delnice po tem členu:

V naslednjih štirih letim mora podjetje od Sklada odkupiti
vsako leto najmanj eno četrtino delnic iz prejšnjega odstavka
tega člena po vrednosti, določeni na podlagi vrednosti iz
otvoritvene bilance, revalorizirani z indeksom drobnoprodajnih cen do dneva vplačila kupnine Skladu. Delnice odkupi
podjetje v korist upravičencev notranjega odkupa iz dela
dobička, ki pripada udeležencem programa notranjega
odkupa iz plač in drugih njihovih sredstev. Dokler se program
notranjega odkupa ne prekine, o razporeditvi dobička, ki
pripada udeležencem tega programa za v skladu s tem programom že odkupljene delnice, odločajo udeleženci sami. Za
vrednost dobička, ki pripada Skladu nad 2% vrednosti dividende, Sklad zniža ceno delnic, ki jih podjetje po programu
odkupi to leto.

do upravljanja, tako da vsaka delnica nosi en
sorazrr

- so
>erno pravico do dividende,
*910*1° na ime,
~®p.re"osljive,
~da/e? noJn'nalr>o vrednost, ki je mnogokratnik števila 10,
sorazm«ernega
tečaju
likvidacijioz.
podjetja
pravicomase.
do poplačila
dela ali
iz stečajne
likvidacijske
'Wavr~',da. se Podjetje v roku, določenem v tem zakonu,
10% kun
P° 26. in 27. členu tega zakona, Sklad prenese
"'"'temi ? Pokojninskemu skladu in 10% kupnine OdškodS
^uUCadu'
kupnine pa pooblaščenim investicij-

Za neodkupljene delnice iz prejšnjega odstavka tega člena
sklad ne uveljavlja glasovalne pravice, razen pri odločitvah
o razdelitvi, pripojitvi, spojitvi in prenehanju podjetja, pri
povečanju in zmanjševanju kapitala ter pri prodaji, vlaganju
ali zakupu znatnega dela sredstev. Ostale pravice iz odkupljenih delnic mirujejo.

P'»obl^kn delne
Prodaie podjetja ali kombinacije načinov
a mora
1elm
ta podjetje oz. sklad prenesti navadne
ce nP
,6
9a čien*a kuPnino na sklade v razmerjih iz prvega odstavka
Po uvo/jaJ?!9JP',eC 'az drugega odstavka tega člena v roku treh let
P'avnj
in
P zakona ni mogoče prenesti oz. prodati tuji
'Ss'i tujih
' osebi ter domači pravni osebi, ki je v večinski
Sijef)S 00
fazen s soglasjem Agencije na podlagi stratetujih vlaganj.

Vplačilo v podjetje na nakup delnic pred preoblikovanjem se
od dneva vplačila do dneva nakupa revalorizira s stopnjo rasti
cen na drobno ter obrestuje po 8% letni obrestni meri.
Če podjetje v tekočem letu ne odkupi delnic v skladu s programom notranjega odkupa, lahko sklad za neodkupljene delnice v tekočem letu uveljavi polne glasovalne pravice in z delnicami prosto razpolaga.

^letje ra 0slen m
porjit?
' ' bivšim zaposlenim in upokojenim delav"" '"osti rt Jahko razde,i navadne delnice za največ 20%
družbenega kapitala po otvoritveni bilanci.
'c iz n Ve a
"6Prenos///,ve
® odstavka tega člena se glasijo na ime in so
' dve leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
t*

Vplačila delnic po drugem odstavku tega člena so:
- denarna vplačila,
- obračunani, toda neizplačani del osebnih dohodkov po
poravnavi davkov in prispevkov iz osebnih dohodkov, če se
zaposleni s tem strinja,
- vplačila v podjetje na nakup delnic pred preoblikovanjem,
- zamenjava obveznic ali drugih vrednostnih papirjev za
delnice, če se organ upravljanja podetja s tem strinja in če se
tako odloči imetnik vrednostnega papirja,
- zamenjavo presežnih lastninskih certifikatov, v skladu s 23.
členom tega zakona,
- potrdila na neizplačani del neto osnovnih osebnih dohodkov, znižanih do ravni, ki jo v skladu s 33. členom splošne
kolektivne pogodbe za gospodarstvo (Ur. I. RS, št. 31/90, 11/
93) določajo kolektivne pogodbe dejavnosti do 1. 1. 1993 iz
25. a člena.

^sga "Jelnic do 20% vrednosti družbenega kapitala iz
ka te a
n„ p d/a 9 člena, ki niso bile razdeljene, lahko
„3ff drufin ° 9' internega razpisa zamenja za certifikate
iene m
članov zaposlenih, ali pa prenesena sklad za
Prodaje pooblaščenim investicijskim družbam.
f
awCo (j
l>Po^ni°in^!vnic P° Pn/em odstavku tega člena imajo tudi
t n p0rjJ 9' $'nava
zaposleni in upokojeni delavci v družbah, ki
'cenn
dnih delnic v lasti podjetja, ki razdeli
p0 . '
tem členu.
ul"ie,ie rarrt deln ce
\ ^°ieniir, te av ' zaposlenim in bivšim zaposlenim ter
.>e„
0 T , ' cem po vrednosti iz otvoritvene bilance
k„ 10,r
dila t ^niške
certifikate iz 31. člena tega zakona oz.
tr
Jrn!' >ižan h ne
'zPlačani del neto osnovnih osebnih dohoddo ravni
i sS.'"'Vno'
L
' ki io v skladu s 33. členom splošne
W|
23 yw^/vuaroi»w
9 spodarstvo (*-"
(Ur• '• «RS
11/
I\ il»
°Cfl/'n
iT
^" olo
^o°koieki
°
!■ »v : št
te
9a lakona
z
pogodbe dejavnoti do 1. 1. 1993 iz 25.
će "
to?tetju
i''
bivši
zaposleni in upokojeni delavci predložijo
fa °na v
certifikate ali potrdila iz 25. a člena tega
Iji ■ a Do
/j« n,os,i*• 'i Al
ki p'pOoy
presega 20% vrednosti družbenega
?s a A,r
r tver>
t veni bilanci, se presežni certifikati ali potr"*?5.
00*if
- °f*°
. 'zakona
bilanci, se presežni certifikati ali potrtu
na 'te9a
P delnic
!ahko uporabijo tudi za notranji

Upravičenci vplačujejo delnice v podjetju.
Podjetje kupnino v gotovini, v primerih iz pete in sedme alinee
sedmega odstavka tega člena pa prejete lastniške certifikate
oz. potrdila prenese skladu še pred vpisom lastninskega preoblikovanja v sodni register. Potrdilo o vplačilu Skladu je pogoj
za vpis preoblikovanja v sodni register.
Podjetje za nakup navadnih delnic zaposlenim ne sme dajati
kreditov ali kakršnihkoli jamstev.
31. člen:
Za brezplačno razdelitev dela družbenega kapitala podjetij se
osebam, ki so bili državljani RS dne 5. 12. 1992.

Jri%:
)

tu u
J, bin'de fep9°?'ena
P delnic podjetje najprej prenese delnic
£,„7. '
'®Oa
,
**kona. in opravi interno razdelitev delnic po 23.

Lastniški certifikat lahko imetnik uporabi za:
- za pridobitev delnic ali deležev v podjetju, kjer je ali je bil
zaposlen, v okviru interne razdelitve delnic (23. člen zakona),
- za pridobtev delnic pooblaščenih investicijskih družb (36
člen zakona), nakup delnic podjetij, ki se preoblikujejo z javno
prodajo delnic,

°dkuDaŽben
' kapital,
ki ga predvidi v programu notram i3Klaa
f, " '"Koj n*L
rirtLPre. .nese na
%ttyo/
Sklad nuvuuria
navadne uainn,B.
delnice. ruujoijv
Podjetje
od
'"'c. Vr h
Sklada 20% po tem odstavku preneseednosti delnic v programu notranjega odkupa se
7

poročevalec; št. 18

- nakup delnic ali drugega premoženja RS ter podjetij v njeni
lasti, ki se ponudijo javnosti v odkup za lastniške certifikate.

Lastniški certifikati so imenski in neprenosljivi, lahMf1
dedujejo.

Lastniške certifikate izda RS v skupni vrednosti do 40% vrednoti celotnega družbenega kapitala podjetij v RS, ki se lastninsko preoblikujejo.

Organom, ki bodo izdajali lastniške certifikate,
izvajanja zakona o lastninskem preoblikovanju Pjz
dostopni podatki vseh obstoječih zbirkah podatkov „
imenih in priimkih upravičencev, njihovem stalnem ali ^
nem bivališču, državljanstvu in enotni matični številki o

Če nominalna vrednost vseh izdanih certifikatov ne dosega
40% vrednosti celotnega družbenega kapitala v RS, ki se
lastninsko preoblikuje, se do te vrednosti lahko izdajo novi
lastniški certifikati. Lastniški certifikati se izdajo državljanom
RS glede na njihovo starost na dan 5. 12. 1992 v naslednji
nominalni vrednosti:

Lastniški certifikati se lahko izdajo v vrednosti do^,
60
določene v pravnomočni odločbi, tudi upravit
^
ne
odškodnine po pedpisih o denacionalizaciji ali < Ls
pravnemu nasledniku, če ta to zahteva in če s tem
slovenski odškodninski sklad. Ti lastniški certifikati"
pravice do popusta pri notranjem odkupu delnic.

- v višini 100.000 tolarjev osebam v starosti do dopolnjenega
18. leta,
- v višini 200.000 tolarjev osebam v staroti od dopolnjenega
18. leta do dopolnjenega 23. leta,
- v višini 250.000 tolarjev osebam v starosti od dopolnjenega
23. leta do dopolnjenega 28. leta,
- v višini 300.000 tolarjev osebam v starosti od dopolnjenega
28. leta do dopolnjenega 38. leta,
- v višini 350. tolarjev osebam v starosti od dopolnjenega 38.
leta do dopolnjenega 48. leta,
- v višini 400.000 tolarjev osebam v staroti od dopolnjenega
48. leta dalje.

Popravek p M

Poleg lastniških certifikatov iz tretjega odstavka izda
slenim v javnih zavodih, državnih organih in drugih o'9^
organizacijah, ki se pretežno financirajo iz proračuns* ~
stev, lastniške certifikate za razliko med izplačanimi P
in neizplačanimi plačami v skladu s kolektivno P°9° ||
negospodarske dejavnosti za čas od 1. 1. 1992 do SfJ®
«•
Te certifikate lahko imetnik uporabi za namene iz te'
drugega odstavka tega člena.
Podrobnejša navodila glede izdaje, razdelitve lastnjš
fikatov državljanom in njihove uporabe predpiše

'■

Pri objavi zakona o spremembi in dopolnitvah zakona
o državnem svetu. Poročevalec štev. 17, 5. maj 1994, je na
strani 47, v uvodu k omenjenemu zakonu nastala tiskarska
napaka. Odstavek se pravilno glasi:
(ET fc
- p
Haaj V A/rCu
V zakonu o državnem svetu ni podrobno urejeno financiranje
državnega sveta, ampak je samo določeno, da je funkcija
člana državnega sveta častna ter pravica do nadomestila
izgubljenega zaslužka za čas opravljanja funkcije in pravica
do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije. Na tej
podlagi je državni svet sprejel sklep o začasnih kriterijih za
izplačevanje nadomestila dela izgubljenega zaslužka ter
povračila stroškov za nepoklicno opravljanje funkcij v Državnem svetu Republike Slovenije in plače za poklicno opravljanje funkcije predsednika in sekretarja državnega sveta, ki sta
zaenkrat edini poklicni funkciji v državnem svetu. V poslovniku je državni svet določil, da opravlja predsednik državnega
sveta svojo funkcijo poklicno in sicer z mandatno dobo dve
leti in pol in je na to funkcijo lahko ponovno izvoljen.
poročevalec, št. 18
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Predlog zakona o SPREMEMBI ZAKONA O NOTARIATU - EPA 649
, rHlTRlPOSTOPEK
p

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlagava HITRI POSTOPEK sprejemanja na majski seji Državnega zbora. Predlog hitrega postropka utemeljujeva z dejstvom, da bo predlagana sprememba preprečila
izoblikovanje neustreznega načina poslovanja notarja.

°slanca italijanske in madžarske narodne skupnosti

U® Podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 49/92) in
nan 9a odstavka 174. člena ter 175. člena Poslovnika Državra RS Ur
40/93
ma<«
< - skupnosti
'■ RS' št- vlagava
> poslanca italijanske in
°<arske narodne

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Vam sporočava, da bova pri delu delovnih teles in Državnega zbora
Republike Slovenije sodelovala oba podpisana poslanca
- predlagatelja.
Mšria POZSONEC I. r.
Roberto BATTELLI I. r.

p

Redlog zakona o spremembi zakona o notariatu,

na podlagi
nika ft x ' na
pooiagi tretjega
ireijega odstavka
oasiavKa 174. člena poslovdavnega zbora Republike Slovenije

og zakona o spremembi zakona o notariatu
0CE

NA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

uporabljala italijanski oziroma madžarski jezik, notar dolžan
notarsko listino sestaviti v obeh uradnih jezikih, ne da bi
stranka to izrecno zahtevala.

jejiltj 'lenom zakona o notariatu je opredeljena uporaba
no,ars (
ien
' em poslovanju. V drugem odstavku je dolo0 h.a
°2i'o'
"a območjih, kjer je uradni jezik tudi italijanski
madžar
uradnih i
ski, notar sestavlja notarske listine v obeh
P°meni '®zikih na zahtevo stranke. Tako oblikovana določba
Pravica'n dmora Pr'Padnik narodne skupnosti, ki mu gre ta
vati, da' , začetkom poslovanja pri notarju izrecno zahtevano«? stine sestavljajo v obeh jezikih. V zakonodaji, ki
'en način30'® sodi^. pa je glede tega že uveljavljen drugazahtevala P0sl0van!a' ki od stranke ne terja, da bi posebej
Nijj ® Poslovanje v obeh uradnih jezikih, ampak od
blia u ,eva takžno poslovanje, če stranka v postopku
n
iu preJ!l ita|ijanski oziroma madžarski jezik. Zato je po mnen tar
at a
6,1,1
° skem~
®'' "strežno, da velja enak princip tudi pri
Poslovanju.

BESEDILO ČLENOV
l.člen
Drugi odstavek 13. člena zakona o notariatu (Uradni list RS.
št. 13/94) se spremeni tako, da se glasi:
»Na območjih, kjer je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina, sestavlja notarske listine, če stranka uporablja italijanski ali madžarski jezik, v obeh uradnih jezikih.«
2. člen

Načela, CILJI IN PREDLAGANA REŠITEV
2ak,On naj se
spremeni tako, da bo v primeru, ko bo stranka

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

OBRAZLOŽITEV
.p'ecf/a
ur0(
stranka uporablja italijanski ali madžarski jezik. Takšen način
f° "toeni8"0rec
Htvljo se glede na razloge, zaradi katerih je
la a
poslovanja je po mnenju predlagatelja primernejši od predlataki
P
*
9
telja
sprememba
zakona
potrebna,
uvegane rešitve, iz katere sicer prav tako izhaja pravica stranke,
"8o*em,. 0 način poslovanja, ki od pripadnika narodnosti
>lov
U k er
ie
da se ji listina sestavi v obeh uradnih jezikih, vendar pa je
'
'
i°
P°
ustavni
določbi
v
uradni
rabi
poleg
p *nJL9a
fu
°S9b9(- , d/ italijanski ali madžarski jezik, ne terja, da
glede na to, da mora stranka to posebej zahtevati, lahko
n ,ar
postavljena v neugodnejši položaj, kot to velja pri predlagani
° ia ?ai evo uveljavlja svoje pravice. Ampak se s tem od
'®va, da mora sestaviti listino v obeh jezikih, brž ko
ureditvi.
tli6ni LI _
' 'Se spreminjajo

madžarščina, sestavlja notarske listine na zahtevo stranke
v obeh uradnih jezikih.

re, e
k!®8 ?bor1'
ii09flaa odstavka
bora' cJ!re,
odstavka 175. člena Poslovnika Državepubli
e UblikeSloveni
r^ilo
h®
,
ke
Slovenije
' (Ur. I. RS, št. 40/93) prilagamo
,6r lodoio ^
be
o ie r.?I°i
Dred|
?Č zakona o notariatu
noim.t (Ur. I. RS, št. 13/94), za
ožena sprememba.

Ni'otar
^

V tujem jeziku, ki ni uradni jezik, lahko sestavi notar listino na
zahtevo stranke le, če izpolnjuje pogoje za sodnega tolmača
in če je listina namenjena uporabi v tujini.
Če stranka oziroma drugi udeleženci pri sestavljanju listine iz
prejšnjega odstavka ne razumejo jezika, v katerem je listina
sestavljena, mora listina vsebovati klavzulo, da jim je bila
njena vsebina v celoti prevedena. Prevaja notar ali, na zahtevo
stranke, sodni tolmač.

13. člen
i- notarske listine v slovenskem jeziku.
°'iih občin, kjer je uradni jezik tudi italijanščina ali
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Predlog zakona o IZGRADNJI UNIVERZITETNE KNJIŽNICE V LJUBLJANI
- EPA 359 - DRUGA OBRAVNAVA
^
Vlada Republike Slovenije je na 81. seji dne 28. aprila 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O IZGRADNJI UNIVERZITETNE
KNJIŽNICE V LJUBLJANI,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena pos
nika Vlada Republike Slovenije in na podlagi 176. in'..j
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove> i
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Dr
nega zbora in delovnih telesih sodelovala:

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališč
in sklepov 19. seje Državnega zbora Republike Slovenije in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologij'
- Ciril BAŠKOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zn
nost in tehnologijo.

Predlog zakona o izgradnji Univerzitetne knjižnice v Ljubljani
1. člen

Republike Slovenije, z upoštevanjem dinamike del,
v 4. členu tega zakona.

Univerzitetna knjižnica v Ljubljani, z Narodno in univerzitetno
knjižnico ter Centralno tehniško knjižnico bo skupaj z dejavnostmi v sedanji Plečnikovi stavbi, s knjižnično-informacijskimi programi ljubljanske univerze in s spremljajočimi programi OSREDNJA SLOVENSKA ZNANSTVENA KNJIŽNICA, ki
bo delovala kot:

4. člen
Izgradnja Univerzitetne knjižnice v Ljubljani bo p°
naslednji okvirni dinamiki:
- v letu 1994 pridobivanje in priprava zemljišč iz'
potrebne dokumentacije in arheološke raziskave; r ..
- v letu 1995 izvedbena dokumentacija, zaključek .P 'j{j#
nja in priprave zemljišč ter arheoloških raziskav i" P
gradbenih del;
s„,.
- v letu 1996 izgradnja objekta, prenova obstoječ'^iun ^
podzemnih povezav in prenova stavbe Narodne in
tetne knjižnice;
. s|#
- v letu 1997 dokončanje gradbenih in obrtniških d®1' sta
cij, izvedba komunalnih priključkov in uredite^
Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani;
^ 0£
- v letu 1998 notranja prostorska ureditev in oprema.'|„
|S
kolektivne komunalne opreme na nezazidanih zemlj

- slovenska nacionalna knjižnica,
- osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v Ljubljani,
- državna matična knjižnica,
- nosilka knjižničnega informacijskega sistema Slovenije in
- osrednja knjižnica ljubljanske univerze za področje tehnike.
Izgradnja Univerzitetne knjižnice v Ljubljani se v javnem interesu Republike Slovenije kot projekt nacionalnega pomena
financira iz sredstev državnega proračuna v obdobju od 1994
do 1998 po dinamiki del, kot jih določa ta zakon.
2. člen

5. člen

Sredstva iz proračuna Republike Slovenije, potrebna za
izgradnjo Univerzitetne knjižnice v Ljubljani znašajo
6.932.000.000 tolarjev.

Za operativno tehnično izvedbo investicije ter za vse
P
posle v zvezi s tem je pooblaščeno Ministrstvo za zp
tehnologijo.

Vrednost investicije iz prejšnjega odstavka je ocenjena po
cenah v aprilu 1994.
3. člen

■a^

Oc

6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v
listu.

Obseg sredstev za vsako leto posebej se določi v proračunu

Ura^

OBRAZLOŽITEV
ril
Predlagatelj je v celoti upošteval pripombe ^e^re1 rgji<lh
zakonodajo in pravne zadeve. V obrazložitvi na vp ^
pripombe poslanskih skupin odgovarjamo P°0
sklopih. V zadnjem delu odgovorov obravnavam
pripombe odborov in komisij Državnega zbora u
sveta iz prve obravnave zakona.

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji zbora, dne 30.
3. 1994, opravil prvo obravnavo predloga Zakona o zagotovitvi
sredstev za gradnjo Univerzitetne knjižnice v Ljubljani (UKL).
Državni zbor je predlagatelju naložil, da pripravi za drugo
obravnavo predlog zakona v skladu s stališči in sklepi, ki jih je
sprejel, ter mu naložil v proučitev in smiselno upoštevanje
pripombe in predloge Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve, poročilo Odbora za finance in kreditno - monetarno
politiko in amandma k stališčem in sklepom tega matičnega
odbora k zakonu.

V obrazložitvah dajemo odgovore tudi na vprai šfi':
tičejo stroke, menimo pa, da je potrebno strokovnB
reševati v neposrednem stiku s stroko. Stroka le b0 vj
odločitvam pred sprejetjem vladnih sklepov, je in /p fi"
sedanjim rešitvam, pa tudi nadaljnjim sprememb3"
ti,
stim, ki jih bosta prinesla čas in razvoj.
M
Kar zadeva strokovna vprašanja in pojasnila, PreC"S'
se rešujejo skupaj z nosilci programov UKL in druy
kovnimi telesi.

Predlagatelj je v skladu z navedenimi stališči pripravil predlog
zakona za drugo obravnavo. Pri pripravi je upošteval tudi
mnenja in predloge odborov in komisij Državnega zbora in
Državnega sveta. Pri tem je po proučitvi posameznih vprašanj
posebej navajal razloge, zaradi katerih posamezne pripombe
niso bile upoštevane. Ostale pripombe so pri pripravi besedila
predloga zakona upoštevane.
poročevalec, št. 18

10

Sklop b):

,n
mevan u in
^oloii<^h"lnvestici
'
spoštovanju potrebnih nacionalnih
\NI "'to
Sinu0ni/e
j je potrebno povedati, da je Vlada Repucijo. t
Predlagala gradnjo UKL kot prioritetno investiskleDnu
vprašanje
se navezuje
pov
>n stališč
Državnega
zbora. tudi odgovor na točko 3.

preureditev zgradbe NUK in podzemne povezave UKL z NUK
in Filozofsko fakulteto
Vrednost investicije znaša 366.161.000 SIT.

fesau»^ao°-,ako velikih investicij ni nikoli najugodnejšega
""mliko u9Aianie 2rr>ožnostim financiranja, torej čakanje na
"'oizvodin na m90sP°darsko rast in s tem večji bruto domači
smo prj fs
°žnost večje javne porabe, lahko pomeni (kar
113
čas kn ^sticiji storili že dvakrat), da prelagamo gradnjo
"Offoia /Csovno
vdelanih projektnih osnovah gradnja ne bo več
dilem nasJ
to pomeni, da se vračamo z reševanjem
a man
i
' l v osemdeseta leta.
»oslici omn
UKL
^0 0dJ:namw
trdno stojijo na stališču, da je navi23
1oko' le začetka izgradnje škodljivo, in se zavzemajo
Oh P-° odločitev o začetku izgradnje objekta v letu
l
emmora
tona
™Cb er mo
tudi vedeti, da je Skupščina občine
rnlV
UKL rt*
Center
do igfg 1Q
o" z2 odlokom ootrdila
potrdila rezervaciio
rezervacijo lokaciie
lokacije
Pr
^sem p Jmora
Z...' T° pomeni, da moramo z izgradnjo začeti.
jo biti sredstva za celotno investicijo, ki jih
0 "9'3dn/s. ° ,2 zakonom, odobrena pravočasno, da bo
/a
Potekala nemoteno.
V/8,'Sanje,
e
" /Se i(0( za na?Je ie za mlade in nerazvite države pomembSa ,
e,,ke p
" ° z znJtem
- °sebej ob
še, bok
če jevelikim.
dokazano, da se je moč
postavljati
\if 0c
Če °su
' *"ostinfi ?*evan'a Pr'Prav kot tudi gradnje same je
,jv) lc'°nslnosti inost n°sHcev projekta, da upoštevajo načela
t BsnnekaterJ1 ebre9aingospodarjenja ter upoštevajo in vna' Hevanju
ktive omejitve, ki se bodo pojavljale pri

Kot smo že omenili, bo v sedanji zgradbi NUK ostala nacionalna knjižnica z večino programov, ki jo utemeljujejo kot
nacionalno knjižnico (rokopisna, glasbena, kartografska, slikovna zbirka, zbirka posebnega knjižničnega gradiva, starejše knjižnično gradivo, restavratorski center, muzej slovenske knjige, retrospektivna bibliografija). Ti zahtevajo posebne
depoje in trezorje za dragoceno gradivo, posodobitev povezav programov med seboj, varovanje zgradbe, preureditev
notranjih prostorov in seveda podzemnih povezav z UKL in
Filozofsko fakulteto.
Vrednost investicije sklopa a) in sklopa b) je izračunana na
april 1994.
Sklopa a) in b) skupaj znašata 7.865.000.000 SIT ali 99.936.468
DEM, preračunano na dan 8. 4. 1994 po srednjem tečaju
Banke Slovenije.
Tako izračunano investicijsko vrednost UKL v višini
7.865.000.000 SIT zmanjšujemo za delež Mesta Ljubljane (po
sklepu Državnega zbora, točka 2 a) za 933.000.000 SIT.
Nedvoumno določena obveznost države za investicijo UKL,
napisana v zakonu o izgradnji UKL, znaša 6.932.000.000 SIT.
Na podlagi lokacijske dokumentacije in idejnega projekta je
v izdelavi investicijski program UKL, ki bo dokončno določil
vse investicijske stroške.

t'Ca UniverZplve.rz'le,na knjižnica, Centralna tehniška kjniž«"°1atBi< Cute
Obijani in Univerza v Ljubljani so sprejele
k??*of
doko
meljitvi Zakona za gradnjo UKL Izjavo, ki
bl
ore iani ni eč/ med knjižnicama NUK in CTK ter Univerzo
J 9u, k, bi / nesoglasij v zvezi z gradnjo UKL v meri in
re
Htev
Pomenila bistvena odstopanja od doseže& Odq0

Če upoštevamo, da je v UKL knjižničnim programom namenjenih 22.554 m2 ali 63 % celotne površine, znaša ocenjena
vrednost 4.355.538.200 SIT ali 56.565.432 DEM.
Projektantske ocene temeljijo na dejanskih realnih cenah, na
ponudbah (december 1993), na preliminarnih konkurenčnih
cenah in zato predstavljajo realno vrednost izgradnje objekta
v celoti.

R NA STAL

at/j j
0C9

'
'šČA IN SKLEPE DRŽAVNEGA ZBORA
^'tev višine potrebnih sredstev

lo

Po temeljiti analizi projekta s skrajno racionalnim pristopom
smo kljub številnim omejitvam, ki jih v tej obrazložitvi navajamo, dosegli oceno celotne investicije, ki je od revalorizirane
vrednosti (iz leta 1992 na konec leta 1993) nižja za več kot
milijardo in pol tolarjev.

investicije UKL v predlogu zakona o zagoa
na,"SmK.
te
inaiai,
i
gradnjo
UKLSIT.
je na
podlagi predinvesticijske
6r
a 8.070.000.000
Revalorizirana
vrednost na
»ber 1993
znaša
9.465.208.000
SIT.
<41,'otna

Nižjo skupno oceno celotne investicije, ki je opredeljena
v zakonu, utemeljujemo z realnimi ocenami stroškov po izdelanem idejnem projektu, z etapnostjo in z njo povezanim
podaljševanjem obdobja financiranja.

ena v
'>0jZ"!
rednost
investicije
po potrjenem
idejnaŠa 7
^ In teniži/
/i " znaša
7-865 nnn
nnn SIT,
qitUKL
„„ april
000.000
preračunana na
od
'
dosedanjih ocen ter sestoji iz dveh sklopov:
ski.°f> a)

Na podlagi izdelanega investicijskega programa bomo pristopili k temeljiti promociji projekta doma in v tujini. Pričakujemo
tudi, da bomo s kakovostnim In dobro organiziranim vodenjem projekta in z nadzorom lahko prispevali, da bo celotna
investicija zaključena v okviru zakonsko opredeljene vrednosti.

:

%k, UKL

z
naslednjimi v odstotkih opredeljenimi deleži:
-Prid,
'°^a.
12,72%
^ad*61*^6 Ure^anie stavbnih zemljišč
3,92%
^^it^iškadela
29,11 %
25,77%
torska
17,82%
-,,hn°loSkr^
ureditev
in
oprema
oprema
8,44%
SiaT" fditev celotnega kareja
2,22%
100,00%
kr
*"asa 7 4qo
W8.839.000
SIT
ali
95.244.986
DEM.
n >yektu uKl
u
pre
Porah°
dvideni prostori v skupni izmeri 35.800
16
ne povr
Sra
os
šine oziroma 37.979 m" koristne povrnov
3
Za
?9 ></" o snova Kračun povprečne vrednosti kvadratnega
Za
%a
korist Primerjave s podobnimi
investicijami. Pri
^ 2508 ^eMP°Vršlne stavbe
ie vrednost povpreč-

S sprejetjem Zakona o gradnji UKL bo možno pridobiti še
dodatna sredstva iz naslovov:
- donatorstvo, pomoči, krediti (PHARE, UNESCO, ZDA..),
- dobro gospodarjenje (pravočasnost, javni razpisi, izbira
izvajalcev del).
Nimamo na razpolago objektov ali prostorov, ki bi jih prodali
in s prihodki vsaj delno pokrili stroške investicije. S prodajo
sedanje zgradbe CTK za veleposlaništvo ZDA bomo pridobili
sredstva za preselitev CTK na začasno lokacijo, na kateri
nameravamo tudi preizkusiti v UKL načrtovano opremo in
nove oblike poslovanja knjižnice. Pri tem računamo na že
izražen interes ZDA, da z različnimi oblikami pomoči (znanstvena, specifično strokovna, tehnološka, finančna) pomagajo pri gradnji novega objekta. S projektnimi rešitvami UKL
so že seznanjeni.
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Zmanjšanje stroškov izgradnje objekta UKL pričakujemo tudi
pri izbiri izvajalcev del (pričakujemo velik interes podjetij) po
opravljenem javnem razpisu.

o lastništvu zemljišč, ki je drugi pogoj za izda/o
(
dovoljenja, je v zaključni fazi tudi denacionalizacij K
pek za objekte, ki se rušijo. Za realizacijo te prve
na gradnjo UKL potrebujemo v prvi vrsti finančna si*
plačilo odškodnin imetnikom lastninske Prav',ce,.?jeAI
tev nadomestnih stanovanj ter za plačilo stavbnih
rušenja. Iz sredstev proračuna financiramo tudi izo
jektne dokumentacije.
nri 00
Pri izvajanju investicije lahko pride do sporov p»
onod
premoženjsko pravnih vprašanj. Obstoječa za* &
omogoča, da občinski upravni organ lahko na r ... J(™
o razlastitvi, pri ugotavljanju splošnega interesa
*
pri Vladi Republike Slovenije k odločbi o razlastit™v ^
nom, da se odločba izvrši predno je pravnomočna■
tudi pričakujemo pomoč.
2i
ad 2) Pripombe Sekretariata za zakonodajo in pWne

DELEŽ MESTA LJUBLJANE
Obveznosti Mesta Ljubljane v zakonskih členih niso omenjene.
Za sodelovanje Mesta Ljubljane z državo je Ministrstvo za
znanost in tehnologijo pripravilo sporazum o sodelovanju
mesta pri financiranju gradnje UKL.
Mesto Ljubljana se je odločilo in to svojo odločitev pisno
potrdilo s sklepi Izvršnega sveta SML. Delež Mesta Ljubljane
obsega sredstva, ki so potrebna za pridobitev in pripravo
stavbnega zemljišča in znašajo po njihovi oceni 1.307.000.000
SIT, po našem izračunu pa 933.000.000 SIT. Zato smo od
celotne investicije odšteli sredstva za pridobitev in pripravo
zemljišča v vrednosti 933.000.000 SIT, kot paket. Poleg tega
prispevka je Mesto Ljubljana že zagotovilo sredstva v višini
58.000.000 SIT, ki so bila porabljena v letu 1990 na tej lokaciji
za arheološka izkopavanja.

Spremenili in dopolnili smo vse člene predio9a
skladno s pripombami Sekretariata.
ad 3) Državni zbor je na 19. seji 30. 3. 1994 ob P^!.0^<
predloga zakona o zagotovitvi sredstev za izgradni0^
tetne knjižnice v Ljubljani v svojih Stališčih in ^
3. določil, naj Vlada Republike Slovenije za drug0
zakona pripravi pregled investicij v institucija o ^
nacionalnega pomena na področjih znanosti,
športa in drugih ter, če je le mogoče, predlaga ni1
tetni vrstni red.

ad 2b) Amandma k stališčem matičnega odbora.
Sprejemamo stališča odbora za finance in kreditno-monetarno politiko, da z zakonom ne opredelimo finančnih obveznosti za vsako leto posebej. Ta sredstva bodo opredeljena
vsako leto pri oblikovanju republiškega proračuna.

Vlada Republike Slovenije v tako kratkem roku ne
ložiti prioritet investicij v osrednje institucije naL0f\i'
pomena na področjih znanosti, šolstva, kulture M'P tl
pogled lahko predloži šele po sprejemu proracu
1994.
dtf"'
ad 4) Vlada RS je obravnavala gradivo na 81■ sel'
1994 ter ga posredovala Državnemu zboru.

Realizacija predlogov amandmaja, sprejetega k stališčem
Odbora za finance v točki 2b), je odvisna od obsega sredstev
za gradnjo v letu 1994 in hkrati s tem tudi dinamika izgradnje
UKL v predvidenem zakonskem petletnem roku.
Vsekakor pa kot opozorilo velja, da z odlaganjem gradnje UKL
slabimo projekt in povečujemo stroške. Opredelitve, naj se
objekt gradi čimdlje, niso primerne tudi s stališča racionalnosti uporabe finančnih sredstev.
Leto 1994:

ODGOVORI NA RAZPRAVO DRŽAVNEGA ZBOR*
BINSKIH SKLOPIH

Obseg del v letu 1994 po postavkah in stroških je:

ETAPNOST GRADNJE

- za pridobitev stavbnega kompleksa
Emonska 2 in 4 in za plačilo odškodnin
- za pridobitev 13 nadomestnih stanovanj Emonska 2 in 4
- za pridobitev preostalega nezazidanega stavbnega zemljišča
- za izdelavo projektne dokumentacije
in nadaljevanje arheoloških raziskav
kar znaša skupaj

146.965.000 SIT

Predlagatelj podpira naslednje ugotovitve iz

120.112.650 SIT

- pri nas se v 100 letih le enkrat gradi objekt taM9a
in velikosti, - če bomo gradili knjižnično ustanovo
tipa, naj bi jo izgradili v celoti, - če zgradimo le P
bomo imeli v naslednjih 100 letih le pol knjižnicA
bomo nikoli dokončali, - če se že lotimo tako
cije, se je lotimo v duhu dobrega gospodarja.

178.000.000 SIT
499.160.375 SIT

pO

,w
p
t
»ii

Ko govorimo o gradnji UKL, mislimo pri tem:
To pomeni, da bi morali pri proračunski postavki 2453 - UKL
obseg predlaganih sredstev iz 98.578.000 SIT povečati na
499.160.375 SIT, če naj bodo v letu 1994 opravljena vsa
najnujnejša pripravljalna dela.

a) na priprave (pridobitev zemljišča, odkupi
rušenja objektov, nadomestna stanovanja, arheo J
skave, pripravo dokumentacije, pridobitev radbe
vsen v J
dovoljenj za gradnjo), b) na samo gradnjo (gn0, 'L 'f.
ška dela,
c) na*/^/r
opremo
objekta ( 1.1Jinup)i
• - • instalacije),
- — —"U
viiiv i/w/oniu
ska ureditev vseh programov v objektu, oprema s*• r
nološko), d) na zunanjo ureditev objekta
nalna ureditev, ureditev zelenic, parkov, pešpoti «"•'

Alternativa temu predlogu je, da letošnja potrebna sredstva za
pridobivanje in pripravo stavbnih zemljišč zagotovi Mesto.
ad 2c) Preoblikovanje uvodnih določb zakona.

ad 2d) Sprememba zakonodaje za posege v prostor.

Nosilci projekta podpirajo stališča, da se 9radnj%IK
izpelje v celoti. Etapnost vidijo v smeri postopni *$0
opremljanja programov (pa tudi ne vseh) v daljšal11 -J
obdobju, s čimer je povezano tudi financiranjapotrebam nosilcev programov bi bilo potrebno
potrebe pri zagotavljanju sredstev za zaključenos'
tost delovanja.

Za posege v prostor za gradnjo UKL so izdelane in sprejete
vse potrebne osnove, kot jih predpisuje veljavna prostorska
zakonodaja. Kot temeljni akt so sprejeti prostorsko ureditveni
pogoji za območje kareja CO 1/36 NUKII, pred zaključkom je
izdelava lokacijske dokumentacije. Za pridobitev izkaza

Kot nas učijo izkušnje pri različnih investicijah,
gradnjo v etapah in z njimi povezanim financl uiii'
pogosto dogaja, da objekti ostajajo še leta nedoko"a ef
morejo delovati, kar je bistveno dražje, predvsem P
damo, kot če se objekt zgradi naenkrat.

Odbor za finance je predlagal preoblikovanje naslova in uvodnih določb zakona. Zakon smo preuredili tako, da opredeljuje
investicijo UKL, zagotavljanje sredstev pa smo opredelili
v posledičnih določbah zakona.
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izdajo dovoljenj za gradnjo zagotoviti, da bo investicija
v celoti izpeljana, sicer lahko pristojne službe postavijo pod
vprašaj gradnjo objekta v celoti. Takšno stališče je upravičeno
v mestih ali naseljih, kjer smo v preteklosti z gradnjo kompleksov začeli (Bavarski dvor, Šumi, Plinarna...) in jih zaradi nezmožnosti financiranja ne dokončali. S tem smo mestni podobi
prizadeli velike rane, seveda pa tudi programom, ki v nedokončanih gradnjah delujejo, saj jim nismo omogočili opravljanja polnih funkcij (smiselna razporeditev prostorov in programov, ureditev parkiranja, okolice itd.).

nemoon*n arhit0
ktura UKL sta zasnovani tako, da ju je skoraj
flotovn- ra*b'iati na dele oziroma izvajati po etapah,
bdi ?,eenu
ien
in
prioriteten knjižnični del objekta. Res pa je
sfv0' oA osta,i programi v objektu (Oddelek za bibliotekarn
ski r» alnlSki
lni ce ' informacijski center Univerze, Bibliotein đodaf '°un
.verz,
nter, Urad za standardizacijo in meroslovje
nan; nav e ! . tetne površine - predavalnice, dvorane)
sHupg. '**U] i° in ga omogočajo tako, da šele vsi programi
hlovL:
"l6 ^tevljajo
objekta. smiselno celoto in zagotavljajo polno
S
jo na izbrani lokaciji dosežen optimalni
zn u e tu
Hr
B
'
'^ i je
di zato
stroške
celotne
koristne
■ edlagana investicija
finančno
ugodna.
® i® da cr> 6na na clra ih
iw 09
"porah/i 2i stvari neopremljeni prostori, ki se
k
i3neje Z,0 : zato bl' ie b' nekat0re prostore opremili
Jd i)Bjern '™ ™li poskrbeti za oddajo teh prostorov v začasni
veda le kompatibilnim programom.

4) Pri etapnosti naj omenimo še vprašanje zagotavljanja
zadostnih kapacitet knjižničnim programom po 30 - do - 40
letni dobi delovanja UKL. Načrtujemo, da bomo, ko bo to
potrebno, razširili knjižnične programe c sedanje stanovanjske zgradbe v tem zaključenem kareju. Tako je tudi predvideno v načrtih Mesta Ljubljane in z odlokom občine Lj - Center, ki celotni predel namenjajo razvoju univerzitetnih dejavnosti.

/ biti tinaJic nanina sredstva v petih letih zagotovljena, morajo
ii/ 06;9u°;aa "9 etape določene tako, da se gradnja celotnega
.<*
nko smiselno izvaja.
A c
ft ni'h
u»

SMOTRNOST KNJIŽNIC V SKUPNEM OBJEKTU
Temeljna osnova za gradnjo knjižnic v skupnem objektu je
bila odločitev Vlade Republike Slovenije 26. julija 1990. Vlada
je o tem sprejela sklepe po predhodnem temeljitem premisleku na podlagi številnih strokovnih argumentov, predvsem
pa po presoji gospodarnosti rešitve.

Prac*nie rti mogoče uveljavljati in izvajati pri nasled-

an ,n
ek in°ni^
l? Priprava stavbnega zemljišča je fiksen stropre
dmet kalkulacij pri morebitnem načrtovanju faz-

Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani bo za svoje
delovanje ohranila tudi sedanjo Plečnikovo stavbo, za kar so
v pripravi tudi ustrezni načrti. V njej se bodo primerno opravljale dejavnosti nacionalne kjnižnice, ki bodo omogočale
predvsem razvoj nacionalnih študijev in raziskav.

it> tojfa.
Uvesti vsa preddela, ki pomenijo pripravo gradil 4^ ^sa Qmh 3radben
a ) Objekt m
a dela morajo biti končana v celoti.
w,ra blt' zaPrt,fasada
torej morajo
biti delno izvedena tudi
, iCena 'm^l'
' okna)'
t Morajo > j*.,amorajo biti vsa groba instalacijska dela, ki se
" vzporedno z gradbenimi deli.
p
50

Plečnikova obstoječa stavba ne ustreza vsem dejavnostim
sodobne nacionalne knjižnice (nacionalna knjižnica je vedno
osrednja znanstvena knjižnica vsake države in zanjo veljajo
vsa načela sodobnega poslovanja, torej sodobna informacijska in referalna dejavnost s sodobnimi komunikacijskimi
možnostmi, z neposrednim dostopom do gradiv ter odprtostjo do obiskovalcev). Strokovnih argumentov, da je
potrebno v tem smislu ločevati nacionalne od univerzitetnih
funkcij, ni. O tem je bila strokovna odločitev sprejeta že leta
1990, zato še naprej načrtujemo opravljanje dela nacionalnih
dejavnosti združeno z univerzitetnimi v novi stavbi, ne nazadnje pa tudi zaradi zagotavljanja potrebnih površin za hranjenje gradiva v isti stavbi.

^hkoftapnosti in morebitnega kasnejšega financiranja pa

yPovfVena

de,a

(predelne stene, tlaki, obdelava zidov in

'Ps,a,a
sa oij

n a*'*Čeva!?i
(luči, namestitev grelnih teles, stikala,
/"Sr "cirajn v \ V dovršitvena dela se lahko izvajajo in
"i.
daljšem časovnem obdobju, skladno s potret"?* Orohi^-9n^ obstoječih stavb moramo dokončati obe>0,
gradbenimi deli, z zaprtjem objekta, medtem
a pr
°storska
ureditev
objekta
z opremo prostorov
^^oiod*o opremo
lahko
predmet
etapnosti.

Projekt ponuja funkcionalno zaokroženost različnih programov v eni stavbi z enotnim pristopom, z enotno tehnologijo,
z enakimi možnostmi uporabe. Vprašanja notranje organizacije in poslovanja objekta so še odprta, vendar je projekt
zasnovan tako, da omogoča različne organizacijske rešitve.

fina

nciranju naj povemo, da bo država kot
2 lokali
lastnik lokalov za storitvene dejavnosti,
lii'
„
oddajala
v najem.ostalo
Lokalipasojelahko
it, *9oli > osnovno
infrastrukturo,
stvar opremnajem-

Glede ocene potrebnih kvadratur neznanega projekta, ki je bil
omenjen na seji Državnega zbora za potrebe Centralne tehniške knjižnice in posebej Centralne humanistične knjižnice (pri
tem so verjetno mišljene knjižnice Filozofske fakultete), pa je
potrebno povedati naslednje:

"a "as/ec(n;f
Pri razmišljanju o etapnosti gradnje opozoriti
"I« dejstva:
'i 8,
b
on"rt danai£°
rešitev, ki bi pomenile zgolj izboljše'0inih rgle.9a stanja, nikakor pa ne funkcionalnih in dolJu Zagotavljati
moramo celovito delovanje
o tn~ .opovPa nastopi vprašanje prioritet. Odloa
e
naj bo predmet razprave
>eiProL^'
r
OV r Prioritetno,'
el<c in
n
9a noe™
osilca. ' P °j ij potreb razvoja vsakega posa-

1) Projekta, ki z 12.000 m2 rešuje potrebe obeh knjižnic, ne
poznamo in kot je razumeti, ne rešuje problemov Narodne in
univerzitene knjižnice. Zato podrobnejše primerjave z UKL
sploh niso možne;
2) V tej kvadraturi očitno niso zajete potrebne površine za
skladišča, da ob tem ne omenjamo nujne funkcionalne povezave skladišč z javnim poslovnim delom knjižnice, kar je
bistvo sodobnih knjižnic;

tj 1 Po
sio" ' 'egkn^i°?' fina,'2aciie nekaterih programov z zami
le/9 ^ruaim
dejavnosti
zagotavljamo v objektu pronl
9oiKar>lčitvn
titve pr
^,y
.°9ramom,
'namorT
>, Kar
kar pomeni, da
aa bo
oo v primeru
p
e
ob eM
Ooč? den nH osnovr
°
! bistveno osiromašen in onemo
bitev n
>ih razlogov za gradnjo, to je nujna
3j p
Programov ljubljanske Univerze.

3) Povemo lahko, da ima projekt UKL za poslovanje
knjižnic
2
(torej brez skladišč) namenjenih
13.604
m
knjižničnega
prostora in ne 3x več kot 12.000 m2 (kot je bilo napačno predstavljeno v obravnavi);
4) Ljubljanska univerza ima z vsemi svojimi enotami približno
60 knjižnic, vendar vse te ne bodo vključene v UKL, ker je
večina teh knjižnic oddelčnih in razpolagajo z nekaj 10 tisoč

*<Zjo
večjih
in kompleksnejših
investicij,
posebejpred
še,
ureditev
večjega dela mesta,
je potrebno
13
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enotami gradiva, samo 5 knjižnic je osrednjih visokošolskih
knjižnic za posamezna vsebinska področja (med njimi tudi
CTK) in razpolagajo vsaka z največ 100 tisoč enotami. UKL pa
bo predstavljala osrednjo povezovalno knjižnico Univerze in
bo razpolagala z dvema milijonoma enot gradiva. Problem
knjižničnega in informacijskega sistema univerze je predvsem
problem stroke in njene organiziranosti. To bo urejal tudi novi
zakon o knjižničarstvu, ki je v pripravi. V tem smislu pričakujemo, da bo UKL nosilka knjižničnega informacijskega
sistema Univerze v Ljubljani (KISUL), še posebej na področju
informacijskih in referalnih storitev, koordinacije nabave,
omogočanja študijskih pogojev in povezovanja s svetom.

Predlog za dokončni naslov UKL (UKL je delovni nas/o i Pl
opredelila bibliotekarska stroka in ga posredovala
parlamentu v potrditev. V zadnjih vsebinskih opnj*^
nove knjižnice vse pogosteje uporabljamo naziv Obn
SLOVENSKA ZNANSTVENA KNJIŽNICA.

ODGOVORI NA PRIPOMBE KOMISIJ IN ODBOROV

d) Celotne priprave in gradnjo objekta UKL vodimo
s predpisi in navodili Ministrstva za finance.

b) Dinamika izgradnje je opredeljena v sprejetem amand
^
k stališčem matičnega odbora v točki 2b in v novem P1
zakona.
c) Po programu gradnje objekta UKL je naćrtovan
same izgradnje objekta v drugi polovici leta 1995. V
in prvi polovici prihodnjega leta moramo zaključili
potrebnimi pripravami.

Večina odgovorov je že vsebovana v dosedanji obrazložitvi.

„s#

e) Tako lokacija kot arhitektura objekta UKL sta ^'^0
stoj ni h organih Mesta Ljubljane in Občine Ljubljana- ^
izbrani, obravnavani in sprejeti (izbrana rešitev na / natečaju, na Konziliju Mestnega sekretariata za
Odlok o sprejetju Prostorsko ureditvenih pogojev o*
Občine Ljubljana - Center).

Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za gradnjo UKL je bil
na prvem branju obravnavan na odborih Državnega zbora:
- za kulturo, šolstvo in šport,
- za znanost, tehnologijo in razvoj,
- v matičnem odboru za finance in kreditno-monetarno
politiko,

f) Parkirna mesta so za službene potrebe en j
v zgradbi UKL, sicer pa bodo zagotovljena po ' m >
variant na javnih parkirnih prostorih ob Craaa
v bodoči parkirni hiši pod Kongresnim trgom oziroma
s politiko urejanja prometa v mestu Ljubljana.

ter v komisijah Državnega sveta za gospodarske in negospodarske dejavnosti.
Ker se vprašanja odborov in komisij v precejšnji meri podvajajo, odgovarjamo po vsebinskih sklopih:

Predlagatelj ocenjuje, da je s predloženim gradivom
ril na vse dosedanje pripombe in daje Zakon o 9ra
v drugo obravnavo.

a) Ime objekta
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Predlog zakona o SKLADU ZA DEKOMISIJO JEDRSKE ELEKTRARNE
KRŠKO - EPA 447 - DRUGA OBRAVNAVA
uvrsti na 20. sejo državnega zbora, ki bo predvidoma
v mesecu maju 1994.
Zakon smo pripravili v skladu s sklepi, ki jih je sprejel
državni zbor na 19. seji, dne 15. 4. 1994.
Pri delu delovnih teles Državnega zbora RS in na sejah
državnega zbora bodo sodelovali predlagatelji Branko
Jane, Jože Lenič, Franc Lipoglavšek in Franc Avberšek.
Branko JANC, I. r.
Jože LENIČ, I. r.
Franc LIPOGLAVŠEK, I. r.
Franc AVBERŠEK, I. r.

Iranli"3 .pre<jla
9a,eli*v
Fran ? 3nC' Jože Lenič.
LipoglavSek in Franc Avberšek
Držaun'a9
' 174' člena v zvezi s 187. členom Poslovnika
oamnu Predlog
®93, zbora RS (Ur. list RS 40/93) predlagatelji vlatrarne KRIkoADU

ZA DEKOMISIJO jedrske elek

"

Pošiljamo v drugo obravnavo ter predlagamo, da se

|g9 zakona o Skladu za dekomisijo Jedrske elektrarne Krško
6. člen
(dekomisijski program)

Besed

'lo členov
1. člen
(namen zakona)

Za uresničitev nalog iz 3. člena tega zakona Vlada Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) pripravi projekcijo
zapiranja JEK s prikazom možnih načinov izvedbe dekomisije
JEK, vključno z oceno potrebnih sredstev in terminskim
planom.

*afi
v
anje jn lranje dekomisije Jedrske elektrarne Krško, shranje0<l
00 od,a an e
9 i srednje in nizko radioaktivnih
si Pađkovt i2,r
i° JedrcuKe elektrarne
°šenega
goriva
ustanovi Sklad
za dekomiKrško
(v se
nadaljnjem
besedilu
Sklad).

Na osnovi projekcije iz prejšnjega odstavka Vlada najkasneje
v 9. mesecih sprejme dekomisijski program.

2. člen
(Sklad za dekomisijo Jedrske elektrarne Krško)
Sklad je pravna
'34un.
oseba in posluje v svojem imenu in za svoj

7. člen
(organi sklada)
Sklad upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima predsednika
in štiri člane, od katerih dva imenuje Vlada, enega Banka
Slovenije, enega lokalna skupnost, na območju katere stoji
JEK, predsednika pa Državni zbor.

■»Ješ*
imenom: Sklad
za dekomisijo Jedrske elek'SKO. (v
lf=lf\
(vz narlaliov/aniii
nadaljevanju
JEK)
Sedež
sklada ie v Krškem.

Delo Sklada nadzoruje nadzorni odbor, ki ima predsednika in
devet članov. Imenuje in razrešuje jih Državni zbor na predlog
Vlade.

3. člen
(uporaba sredstev sklada)

fe
dstva zh
" linanCirarana P° ,em zakonu se uporabljajo za:
in odi 16 bodočih
stroškov za razgradnjo JEK, shranje°dDariir®an
'e izrat>ljenega goriva ter vseh vrst radioaktiv>no s|,|j.nastalih Pr> obratovanju JEK;
" ''tlioairt3 čenie in končno odlaganje izrabljenega goriva
" varn0u r- nih odPadkov iz JEK;
Vgradnjo JEK
«•

Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor Sklada, ki
ga imenuje Vlada.
8. člen
(nadzor)
Nadzor nad poslovanjem sklada opravlja organizacija, pooblaščena za opravljanje ekonomsko finančne revizije.
9. člen
(statut sklada)

4. člen
(sredstva sklada)
a kla
fe
da s.e zagotavljajo iz cene za proizvedeno KWh,
je ?_
j,:,.—
er
p'r' 9ije j2(j 0 do'zna
vkalkulirati v prodajno ceno električne
'eno slovenskemu in hrvaškemu kupcu na
D ®9u eieiftr
e
kJEKrne' Sredstva' ki i'h odvaja JEK v Sklad, niso
V|{|.

Upravni odbor sprejme statut Sklada, s katerimi se uredijo:
1. notranja organizacija in način poslovanja Sklada,
2. pooblastila za nastopanje,
3. naloge in mandat članov upravnega in nadzornega odbora
ter direktorja,
4. druga pomembna vprašanja v zvezi z organizacijo in poslovanjem Sklada.

fenateS8' vl<alkulirana v ceno se določi s programom iz
ak na
KWh
? . do njegovega
*n Proizvedeno
v JEK. sprejetja pa ta naša 0,008

j5^

K statutu Sklada, k naložbeni politiki Sklada, finančnemu
načrtu, k zaključnemu računu in poročilu o poslovanju daje
soglasje Vlada.

5. člen
(način zbiranja sredstev)

10. člen
(naložbe sklada)

,

v Skla
iko'av 'devanfaSreclstva
d mesečno. Način obračunavanja
veh 1v Sklad predpiše minister pristojen za energe'nesecih po uveljavitvi tega zakona.

Sklad je omejen pri naložbah sredstev Sklada. Dovoljene so
naložbe v prvorazredne vrednostne papirje in depozite ter
15
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zakona. Za izvedbo vseh nalog ustanovitve Sklada je0
vorna Vlada RS.

kreditiranje naložb ekološke sanacije energetskih objektov,
za katere jamči država Slovenija.

0'

12. člen
(pričetek veljavnosti zakona)

11. člen
(konstituiranje sklada)

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradne"1
Republike Slovenije.

Sklad se konstituira najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega

listu

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji zbora, dne 15.
4. 1994 opravil prvo obravnavo predloga zakona o Skladu za
dekomisijo Nuklearne elektrarne Krško. V tej fazi je predlog
zakona sprejel, predlagatelju pa je naložil, da ob pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo upošteva:

vsem v tem, da se v okviru neodvisne institucije
^
zadostni viri za izvedbo postopkov dekomisija Jedri**
trarne.

- Glede opredelitve statusai in vloge obeh kupcev -' J.Pf(
gospodarstva, je po mn
skega in hrvaškega elektrogospodarstva,
lagateljev nemogoče urejati> v tem zakonu. Pravni status% M
je to kar bi morali Slovenija in Hrvaška urediti v
dogovorih.
d
- Predlagatelji smo v celoti ,
. .
zora nad poslovanjem Sklada in revizijo nad .
Sklada ter pripombe v zvezi s sestavo upravnega ^
Sklada. Število članov upravnega odbora je osta ^
enako, predlagamo pa, da enega člana upravnega ^ vj
imenuje lokalna skupnost na območju katere stoj'•
j
nadzoruje nadzorni odbor, ki ima predsednika in 0 ^nf
nov, katere imenuje in razrešuje Državni zbor na H1 ^ %
*9;
Vlade. Revizijo poslovanja Sklada opravlja organizaci
'Od
blaščena za opravljanje ekonomsko finančne revizij*'»a
Ha*
- Predlagatelji smo upoštevali sklep Državnega
°Pij
delež sredstev zbranih na KWh poveča na 0,008
s
tako pa je v predlogu zakona upoštevano, da se da ^ Pa;
porabe sredstev za kreditiranje ekološke sanacije enenr
objektov.

- Pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
glede slovenjenja izrazov -dekomisija« in -nuklearka«, glede
vsebine statuta sklada ter odgovornosti in pooblastil glede
vodenja poslov ustanovitve Sklada. Predlagatelji smo upoštevali pripombe glede izraza »nuklearka- in smo temu primerno
uporabili slovenski izraz »jedrska«.
Glede izraza »dekomisija«, predlagatelji nismo mogli upoštevati predloga, ki je bil podan na seji DZ, in sicer »razgradnja «,
ker pod tem izrazom niso zajeti vsi postopki, ki so predvideni
ob koncu obratovanja jedrskih elektrarn. Odgovornost glede
vodenja poslov ustanovitve Sklada, smo predlagatelji prenesli
na Vlado RS. Glede statusa Sklada po mnenju predlagateljev
ni dilem, kajti Sklad je samostojna pravna oseba. Glede financiranja Sklada pa le to, da se Sklad polni v sorazmernem
deležu s strani slovenskih in hrvaških kupcev.
- Predlagatelji vstrajamo pri samostojni pravni subjektiviteti
Sklada, kajti s tem se v največji meri zagotavlja samostojnost
in neodvisnost Sklada. Pri tem je le potrebno upoštevati, da
sta kupca električne energije dva, in sicer EG Slovenije in
Elektroprivreda Hrvatske. Namen ustanovitve Sklada je pred-
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Jredlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
•TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU - EPA 639 - PRVA OBRAVNAVA
183. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. list, št 40/
93), za prvo naslednjo sejo Državnega zbora.

Krajevne skupnosti Dovje-Mojstrana in na
"®naZakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92)

v,

3gam

Na podlagi 176. člena Poslovnika Držvnega zbora bo predlagatelj g. Štefan Matuš, sodeloval v obravnavi Predloga
zakona na sejah Državnega zbora in matičnega delovnega
telesa.

TVahE7,L0G
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI(Drva„: K0NA 0 triglavskem narodnem parku
obravnava),
kj
Pošiljam v obravnavo in sprejem na podlagi 174. in

Štefan MATUŠ I. r.

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Triglavskem narodnem

stanja

z ekološkega vidika. Po natančnih ogledih terenov, na katerih
so predvidena smučišča in trasa dostopne žičnice smo ugotovili, da je omenjena študija odlična podlaga za nadaljnjo
pripravo predinvesticijsko študije in dokumentacije za pričetek gradnje smučišč. To je splošna in skupna ugotovitev
konzultiranih članov naših društev (Planinskega, Turističnega, Športnega, Gorske reševalne službe), članov Sveta krajevne skupnosti in Pašne skupnosti ter posameznikov, ki so
znani po svojem dolgoletnem zavzemanju za varstvo okolja. Iz
številnih pogovorov, obravnav in konzultacije povzemamo
naslednje najpomembnješe ugotovitve:

ost
" kar °bmo^Up^kata
Dovje-Mojstrana leži v Zgornjesavski dolini
jr °<jneqa Pa de
strske občine Dovje. Meja Triglavskega
ylpl sB ra7n . " krajevno skupnost na dva dela; manjši
ra
ri""|o
v smeri proti državni meji z Republiko
lVax-. del a
!e

>!t 9a par^a

P je zajet v ombočje Triglavskega narod-

šte 0
'9a 2"omUpnost
i
2.500 prebivalcev in ne razpobe
'°<ljetja Lipm d vrednimi
gospodarskimi
obrati. Poleg
l -»u RioA ® J® ,u še podjetje KO-OP, za katerega je že
,Za
katB n' post
opek in Naravno zdravilišče Hotel Trij f'.^nih
oimriL® teć® Postopek denacionalizacije. Posledica
6
S?' Prisili«., vozitii® na
velika dnevna migracija prebivalstva, ki
°đdaL
■ kraje. delo na Jesenice, v Kranjsko Goro ali
uaa|
jenejš
e

- sistem Vrtaška Planina bi bil edini pravi visokogorski smučarski center v Republiki Sloveniji z lego med 1.400 in 2.077
metri nadmorske višine;
- snežne razmere na Vrtaški Planini so kljub prisojni legi za
naše pojme naravnost idealne - vsakoletna majska smučarija
je med domačini izredno priljubljena;
- po dolgoletnih opažanjih je na tem področju možno z veliko
stopnjo gotovosti računati s 140-160 smučarskimi dnevi;
- teren bodočih smučišč je v pretežni meri porasel s travo,
kar že dolga leta koristi tukajšnja Pašna skupnost za letno
pašo govedi in ovac, zato je na Vrtaški Planini zgrajena tudi
planšarska koča. Manjši del je porasel z redkim gozdom,
oziroma s pritlikavim borovjem; s pripravo smučišč in
ustrezno zatravitvijo bi se povečala tudi pašna površina;
- skoraj idealna je lega teh smučišč, če ocenjujemo njihovo
dostopnost, saj leže tik ob magistralni cesti Ljubljana-Jesenice-Kranjska Gora. Spodnja postaja žičnice bi bila oddaljena
od Ljubljane približno 75 kilometrov, oziroma uro vožnje
z avtomobilom;

A2L0G c
I' "-" in načela za sprejem zakona
6d 2
;S»Vn? v°i6,no je bila Mojstrana znano letovišče in
i, '''alci v/oiii^u
kamor so hodili na okrevanje predvsem
mest kot so bila
' po št«-!
Zagreb,
NovijeSad
in Beo®Vllu gostov in njihovih
nočitev
Mojstrano
Pr

Bled L
bil,'vtok> Dttj9al ®amo
- eto 1945 je pomenilo za naš
00
J Moistr
' ^® ce'° desetletje po končani vojni je
30 nastan
id Poznei Pa
'
jena močna vojaška enota velikosti
os,a a
^araviah 'eBelici
' manjša enota na Velikem Bregu in
Ve|
'k6 vo ti? not in na D°vjem. Dolgotrajna prisotnost
'kli vi® »re? v •rana
® ® i® seveda pomenila, da so bila cela
iOd®
alo t|.®[s,r
'
" za vojsko in njene dejavnosti, kar je
1 0
k 'i'h. Mattakšnih
.°9°
omejeneseveda
možnosti
gibanja
na teh
,J?kšn
področjih
ni moglo
biti govora
6ni
6re
u ka že,e
Ci r so ohii Jesen
' !ce
o njegovem razvoju. Takšne
J, aivoi t nzma v Kr
' narekovale, da je vsa leta pospe'a... .Du
anjski Gori,
Mojstrana
pa je očitno
. ® Zimska inArtna
nhiol/ta
u Mnictrani
trt io
O00 v Mei
športna objekta v Mojstrani, to je
voba ski
i' in naravno drsališče so zgradili krajani
"Oilr ur|iiveoa apomena
' pa sta za kakršnokoli resnejšo ponudbo
'Pet ' lokal 1
- Ob pričakovanih spremembah na
is Posta|a Z ® samouprave pričakujemo, da bo Mojstrana
4
kot
'CPe i® stani zaskrb
'
I® bila vse od leta 1803, ugotavljamo
- Glede
'jujoče in da zahteva hitre in korenite
ali|
"C0pri
8od naravne možnosti bi bilo neopravičljivo, da
% kr PraviiPr°računskih
dotacij odvisna lokalna skupnost
>o^re? beti za storiti vse, da bi dokazali, da smo sposobni
e sam
O ■ NaSa ? ;. e ostojno
urejati in zadovoljevati lokalne
Položaj
if i? ' n vrniti
Mojstrani kot turističnemu kraju
tlJ
9a 6 Že imela in
di zaslug ® '
kakršnega po našem
5|
^ Ho se v
sezna
nili z delno predinvesticijsko študijo
n
na Vrt
ieaa
r!
..
aški Planini, smo nakazane možnori r
a
° nskeQa
terneljito in vsestransko pretehtali tako
a °
■ sociološkega in tehničnega, predvsem pa

- smučišča »Vrtaška Planina« bi uporabljali gostje vseh hotelov od Kranjske Gore in Gozd Martuljka do Bleda, kar bi samo
po sebi povzročilo nujno po enotnejšem nastopu turističnih
gospodarskih subjektov, ne le na področju sedanje občine
Jesenice, ampak tudi širše;
- vseh možnosti, ki bi se pokazale s poletnim žičniškim
dostopom na Vrtaško Planino v kratki predstavitvi skoraj ni
možno našteti. Ta resnično čudovit prostor bi lahko predstavljal izhodišče za planinsko pohodništvo, skupna površina
skoraj 300 ha pa je več kot dovolj velika za planšarijo in za
ljudi, željne miru in počitka v gorskem svetu;
- na področju pristopne žičnice in v povezavi s štirisedežnico
od Njivic na vrh Slemena bi bila lahko speljana edinstvena
proga z višinsko razliko 1.400 metrov in dolga več kot 6.000
metrov, to pa je proga, kakršne v Sloveniji nimamo;
- zgraditev sistema »Vrtaška Planina« bi vzpodbudila razmah
rekreacijskih dejavnosti v širšem pomenu besede, npr. vzpostavitev tekaške, kolesarske ali konjeniške proge, ki bi povezovala Dolino skakalnic v Planici, preko Kranjske Gore, Gozd
Martuljka, Mojstrane in Radovne do Bleda ali celo Bohinja;
17
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— opisane dejavnosti nujno povzročijo oživitev celotne turistične, gostinske, trgovske in storitvene ponudbe na le v Mojstrani, ampak v celotni Zgornjesavski dolini s pričakovano
močno zasebno pobudo.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o Triglavskem narodnem parku (Uradni listSj®
81 in 42/86) se 4. člen spremeni tako, da severna meja"

Vsa našteta dejstva je možno in tudi sprejemljivo »spraviti
v življenje« zgolj pod režimom najstrožjih kriterijev, s katerimi
bi enkrat za vselej zaustavili tudi pri nas očitno tendenco
»industrijskega« turizma betonskih silosov, s katerimi današnjim in jutrišnjim gostom ni več možno ustreči. Pri tem
mislimo tudi na najnovejša spoznanja sosednjih držav
(Avstrija, Italija, pa tudi druge), ki prepozno ugotavljajo negativne posledice, povezane z megalomansko gradnjo kapacitet, ki povzročajo tolikšne obrementive narave, posebej še
visokogorja, da je le ta enostavno ne prenese več. Tega se
predvsem zavedamo domačini, saj bi bili ravno mi tisti, ki bi se
morali s takšnimi posledicami vsakodnevno otepati. Gost,
tudi najbolj zadovljen, po določenem času odide, domačini pa
smo stalno tu in nismo pripravljeni v svojo škodo in v škodo
svojih potomcev prevzemati posledice, s kakršnimi se danes
že otepajo še do včeraj velika turistična imena. S tem želimo
povedati, da omenjene študije ne bi podprli, če ne bi bili
prepričani, da se je vsem znanim in predvidljivim posledicam
možno izogniti.

»- severna meja:
Visoka Ponca - državna meja (2274 m) kota ^6® ^
Ovčjo stranjo, na stezo čez Zelce, v ravni črti čez P° ' j;
v dolini Planice na stezo pod Lesenjakom do VisoKe
grebenu na Cipernik (1747 m), po grebenski stezi na
(1657 m), dom na Pišnice pod Ivjem, levi breg Vehik® ,
do cestnega mosta pod hotelom »Erika«, po cesti na ^
hudourniškega jarka za hotelom »Erika«, po j
z Veliko Pišnico, po Rogarjevem grabnu do kote 126® '
vrh (1750 m), črni vrh (1481 m), po grebenu na ^0
pobočju na razcep poti Na klopi, po poti nad potok "'^
Ijek do prodišč Martuljka in dalje po poti nad desnih
Save Dolinke pod Črtenjem na koto 752 m na Bejejf'
^
po strmem pobočju čez Krničnike (1768 m), na v, ' nici
1
- Sleme po
zahodnem robu,
južni P^'^poj
rw tuinjuii&Mi
uuu, nato
i iaiw po
pu jut'"
r
Njivice do Krasja preko Kopišč, Čelesnik (1520 m) c
rišče v dolino Vrata na most čez Bistrico pri Rosu ■*

III. FINANČNE POSLEDICE

2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradni
RS.

Ker gre zgolj za delno spremembo severne meje, to ne bo
povzročilo finančnih posledic.

OBRAZLOŽITEV
S predlagano spremembo meje osrednjega območja bi bila iz
narodnem parku (Ur. list SRS, št. 17/81 in 42/86) ,ud
L^
tega območja izključena smučišča na Slemenu (2.077 m),
tiste določbe zakona, za katero je predložena sPre
koder bi bila zgornja postaja štirisedežnice, smučišča na
Njivicah (dve vlečnici) in celotno pobočje pašnikov na Vrtaški
4. člen
Planini (1.898 m), koder bi bili speljani dve štirisedežnici in
Na območju narodnega parka se zaradi številnosti'^^;
ena vlečnica. Ta pridobljena smučišča bi ležala na nadmorski
nosti izjemnih ali posebno značilnih naravnih vre L /#'
višini med 1.450 in 1.898 m, osrednje območje pa bi bilo
menitosti kulturnega, ekološkega, znanstvenega
z opisano spremembo meje zmanjšano za komaj 100 ha.
nega pomena, visoke stopnje ohranjenosti te"
Mnenja smo, da naš predlog sovpada z nujnim zmanjšanjem
znamenitosti in velike občutljivosti ekosistemom nv.
osrednjega območja iz dosedanjih 35 tisoč ha na 15 tisoč ha,
človeka določi in omeji osrednje območje naroO »
o čemer je 14. junija 1993 v Tolminu že govoril direktor
znotraj naslednjih meja:
Triglavskega narodnega parka ing. Janez Bizjak. Ne nasprotujemo strogemu režimu parka v razumno velikem območju, a si
- severna meja:
obenem želimo, da park kot splošna narodna dobrina neprecenljive vrednosti dopušča tudi možnosti za normalno življei7(j0 ^
Visoka Ponca - državna meja (2274 m) kota '
nje prebivalstva na njegovih obrobjih.
Ovčjo stranjo, na stezo čez Zelce, v ravni črti ^"kef"
Ob vsem napisanem Krajevna skupnost Dovje-Mojstrana vidi
v dolini Planice na stezo pod Lesenjakom do Viso w
glavno oviro za uresničitev omenjenega projekta v obstoječi
grebenu na Cipernik (1747 m), po grebenski
r-,
zakonodaji in sicer v Zakonu o Triglavskem narodnem parku
?{
(1657 m), dom na Pišnice pod Ivjem, levi breg
(Ur. list SRS, št. 17/81 in št. 4/86). Ta zakon v 13. členu
do cestnega mosta pod hotelom »Erika«, po ces'J
" $>„
prepoveduje gradnjo novih gostinsko turističnih objektov,
hudourniškega jarka za hotelom »Erika«, P°iar!;ni#
razen planinskih postojank, gradnjo smučarskih prog in smuz Veliko Pišnico,
po Rogarjevem grabnu do kote
rj
čarsko žičniških naprav ter drugih večjih rekreacijsko-športvrh (17501 m),
r»» Črni vrh
<"* (1481 m), po grebenu
»»»—» na
na kgfi\V
nih objektov na osrednjem območju Triglavskega narodnega
pobočju na Ifjvu
razcep poti ivet
Na mufJi,
klopi, fJU
po fJUll
poti iiau
nad P°„-.
r nirf)V'
n, A,
parka. Celoten smučarsko-žičniški kompleks -Vrtaška PlaIjek do prodišč Martuljka in dalje po poti nad des>n ^
nina« po sedanji zakonski postavitvi meja leži znotraj osredSave Dolinke pod Črtenjem na koto 752 m na Be i a
njega območja, ki je določeno v 4. členu omenjenega zakona.
po strmem pobočju čez Krničnike (1768 m), na
Niso nam sicer poznani kriteriji, po katerih so sestavljalei
čez Njivice na Vrtaški vrh (1898 m), po grebenueln
Zakona določali meje osrednjega območja, ugotavljamo pa,
Planino na koto 1614 m, Čelesnik (1520 m), *
da je zakon s svojo določitvijo enormno velikega osrednjega
v dolino Vrata na most čez Bistrico pri Rosu.
območja in z rigoroznostjo, ki se odraža v skupno kar 46
prepovedih odraz nekega časa in miselnosti, zato menimo, da
- vzhodna meja:
je nekatera njegova določila potrebno spremeniti in prilagoditi bistveno spremenjenim razmeram.
Most čez Bistrico pri Rosu, po poti in nato P°^l
V kolikor predlagana sprememba Zakona o Triglavskem
grebenu nad Zatrepom do vrha pri Turnih (1349
>*•
narodnem parku ne bi bila sprejemljiva, predlagam, da
na Kališča kota 882 m, po stezi na Biščkovo gif-Zn
Državni zbor izda soglasje za izdelavo predinvesticijske štuspodnja Krna na cesti kota 806 m, Volšni vrh 0°c /(»-.
dije in pridobitev ustreznih dovoljenj za gradnjo smučišč na
1552 m, po grebenski stezi na Stresenico, Klečm
Vrtaški Planini, ki bodo v skladu z ekonomskim, tehničnim in
po grebenski stezi pod Debelo pečjo, Okrogleše^ , ^
predvsem ekološkim vidikom.
m) po stezi čez Lipanska vrata, Lipanski vrh (196311
Na podlagi tretjega odstavka 175. člena Poslovnika Državpod Debelim vrhom, pod Velikim Selišnikom, v0
M* nS F'"
nega zbora (Uradni list RS št. 40/93) prilagamo Predlogu
stezi pod Kačjim Robom, pod izvirom Zlata ,ixM
I
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Triglavskem
(1790 m), po pobočju čez Sive police na krit>s
poročevalec, št. 18
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pobočju na Zjabce na izvir Vrsnika, po potoku Vrsnik do ceste
pod Zjabci, po cesti na skalo do potoka, po potoku do kote
1057, pod Krbuinikom, v ravni vrsti na cestni ovinek in po cesti
čez sedlo pod Glavo do ovinka nad Lebatnikom, čez strmi rob
na hudournik Lebatnik in sotočje s Sočo, vzhodno po levem
bregu Soče do Maseljca, rob senožeti nad Maseljcem in
Tonščem do poti pri Gajžerju, po poti in stezi po robu senožeti
nad Logom v Trenti, čez hudournik Klama za robom senožeti
na stezo in most čez Zadnjico kota 650 m, čez cesto na stezo
nad Kopiščarjem, po robu senožeti pod Malim Prošekom na
cestni ovinek nad Planinskim domom »Zlatorog«, po cesti na
Vršič ob robu travnikom za domom »Jalovec« do pokopališča
v Trenti, čez koto 661 m na sotočje Soče s hodournikom na
Dolu, po desnem bregu Soče nizvodno mimo sotočja z Zadnjico kota 600 m na Markov most (580 m) nad cesto Trenta-Bovec, do poti na Lemovlje pred naseljem Soča, pod Rožem
nad naseljem Soča, na cesto pod Gabrovcem, za grebenom
za Hribom in po potoku do ceste v Bovec, na cesto mimo
Malnika do spodnje postaje gozdarske žičnice na Golobar, po
robu na pot čez Polog na koto 789 m, čez strmi rob na stezo
do križišča steza na koti 718 m, po stezi do Kukča na levem
bregu Koritnice kota 434 m, po levem bregu Koritnice mimo
izliva Šumnika do trase elektrovoda, po trasi elektrovoda nad
cesto v Log pod Mangartom do Koritnice pri Kaiudrovcu,
vzvodno po Koritnici do izliva hodournika Nakei, po hudourniku Nakel do kote 851 m, na cestnem ovinku, nad cesto in
senožetmi nad zaselkom Strmec do kote 986 m, na cesti na
Predel, v ravni črti na potok Predeliča v Korita, ob vznožju
Ovčje Gore na Logu pod Mangartom v smeri čez rudniški
predor na hodournik pod Kotlino, po hudourniku do ceste, po
cesti proti Bovcu do odcepa v Možnico kota 599 m, po cesti
v Možnico do hudournika v Možnici, sotočje hodournika in
potoka Možnice do izliva v Koritnico, po desnem bregu Koritnice do Korit v Klužah kota 529 m, na Klužah čez spodnjo na
zgornjo trdnjavo, po pobočju Na četah, nad Ravnim Lazom,
na Skalo (680 m), pod prepadnimi ostenki do kote 1071 m, na
vrhu roba, po grebenu čez Rogelj na Plešivec (1855 m), po
stezi in na greben Jelenka, po grebenu do vrha Pri banderi
(2051 m), na stezo čez Kotel na koto 1940 m, po robu na vrh
Lopa (2403 m) na državni meji.

1784 m' i30 grebenu na Špik (2005 m), čez Sleme na koto
Sla nrl, na koto
Mesnovo glavo na koto 1676 m, mimo izvira na
Hi/ ifi
1370 m, po robu Uskovnice na koto 1081
tn ,( ,Ui na koto 1029 m ob robu Globoke konte na koto 1022
6
02B
na rob
Mosin-"06"do^
Planine Blatnice, izvir pritoka
Mosfn' m mo
Poti pod Prevalom, kota 645 m, Zoiskov grad, čez
JezeJk° pol
' u odcepov poti na koto 549 m, križišče poti na
Mosfn/>
i ' Potačez
Mostnico do mosta, po levem bregu
Potok q k dosotoč
i s Savo Bohimko pri Svetem Janezu,
ces,e
jMer= „i!
. cesta ob obali do zaliva Bohinjskega
d0rn ° 9ostišču na Skalci, Hotel Bellevue pod Malim Grairiosta n CDSt'do odce
Pa poti po potoku Suha, potok Suha do
v
cesto d i
Strženih, po poti čez Rekovco, po stezi na
pod o 0 lovskal
ske koče, po poti in dalje po stezi na robu Mernika
1074 m
° d° Stene pod Voglom. Žagarjev graben kota
koto (429 °m POt' ln dal'e p0 Stezi po *a9arievem grabnu na
'.na
graben Vrh Krnic, Vogel (1922 m), po grebenski sre
* na Zabiški kuk (1844 m).
~ iuin a meja:
Stikov"*(1^44 m),
v ravni črti mimo gozdarske koče in rob
n
Plašči 6nanaplan
' Razor
do pobočne poti nad povirjem
koto' 1300
strug/
Cn 6n a ra a n m na Planino na Kalu' P° hodourniški
v
ravni irt i 9 P & sotočje s Tolminko na koto 429 m,
lat/ p/a_ nonaPolo
desni breg Tolminke na stezo v strma pobočja
Podnian!
9' po stezi na planino Javorca, iz grebena
8
na stezo nad
®' «lena t?
potokom Peščak, po stezi na greben
Potok Po»
P° Poti do kote 955 m na grapi po poti čez
,n
Pod Planino Kuhinja na pohod poti čez potok
^n„ap°d Plečem po robu senožeti na Pleče (1293 m), po
1252 m 6ez
ženski ♦ 0prot
'
Pašnike na Planico (1376 m), po
hdourniit■ ra ' Kožljaku do strmega odcepa v dolino, po
Poio/r d0 J.' 3 Pi do poti čez rob na koto 837 m na poti čez
j p°tčezh! !fa> na Pot čez pašnike Na Savinjah, kota 850, na
*
iarek n?U,rniško 9raP° 'n P° niei pod senožetmi Ogranjca
hpleč Dnapot
koto 1184 m pod planino Zapleč mimo planine
Hne žgk? ' do lovske koče, pod Krasom za pašniki planine pfVa pot čez Homec m da,ie P° robu pašnikov
Osgg n), tdolina do grape nad Dolom, v ravni črti na Vršič
"Srneri n'n 6ez Dolinč na Upnik (1870 m), prepadne stene
Poboijg na ftezo čez križišče s potjo na Glavo, čez strmo
"i° kota AB7 03, nad hodournik Šumnik do sotočja z LepeP po e m' čez cesto na Logu na stezo na predel (1282
°ensW stezi na sedlo pod Vovenkom, po strmem

- zahodna meja:
Vrh Lopa - državna meja (2403 m), kote na državni meji,
Visoka Ponca (2274 m), na državni meji.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI POGODBE MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O MORSKEM RIBIŠTVU
— EPA 637 )
£ TO
C't:»
II
Vlada Republike Slovenije je na 81. seji dne 28. 4. 1994
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena P°® .
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176.0 0cl«
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije d ' ®' '
da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega z"0
in delovnih telesih sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
HRVAŠKE O MORSKEM RIBIŠTVU,

darstvor
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo in gozi
kmetijstvo
- mag. Srečko PERKO, pomočnik ministra za
in gozdarstvo.

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Vlado Republike Slovenije
Vlado Republike Hrvaške o morskem ribištvu
Sl»
izdaja Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo .. , kl. 5
venije vsaki ladji slovenske državne pripadnosti,
v ribolovu v teritorialnem morju Republike Hrvaške
(v >'
vanju: ribiška ladja), dovoljenje za ribolov v terl ,aC|je
morju Republike Hrvaške, v katerem je vpisano ime
ime poveljnika ladje.

1. člen
Ratificira se Pogodba med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške o morskem ribištvu, podpisana
v Zagrebu 7. februarja 1994.
2. člen

Kopijo vsakega dovoljenja ali njegove spremembe MJ" ^
za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Slovenije v 24r0u j
izdaji dovoljenja dostavi Ministrstvu pomorstva, P
zvez Republike Hrvaške.

Pogodba se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:
POGODBA
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške o morskem ribištvu

Poveljnik ribiške ladje je dolžan voditi knjigo rib°lova!!jSov3L
rialnem morju Republike Hrvaške, vanjo redno
podatke o času vsakega opravljenega ribolova, kraju op 1bi
nega ribolova in količini ter vrsti ulovljenih rib.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške
sta se v duhu dobrega sosedstva, trajnega prijateljstva ter
upoštevanja obojestranskih interesov
v želji, da uredita in pospešita sodelovanje na področju
gospodarskih odnosov med državama, dogovorili:

5. člen

Hrvaški pristojni organi so pooblaščeni ob vsakem ča > Ofa,
vsakem kraju v teritorialnem morju Republike Hrvaške v ^
Hor
dati ribiško ladjo.

1. člen

Ministrstvo pomorstva, prometa in zvez Republike
15 dni po podpisu te pogodbe dostavilo popis P inj0'
organov iz prvega odstavka Ministrstvu za kmetijstvo
darstvo Republike Slovenije.

V teritorialnem morju Republike Hrvaške se slovenskim ribičem dovoljuje ulov male plave ribe (dalje v tekstu: ribe)
v količini do 1.500 ton v 1994. letu.
Obe strani se strinjata, da se lahko v skladu z razpoložljivim
ribolovnim bogastvom količina dovoljenega ulova iz prvega
odstavka tega člena poveča ali zmanjša.

Poveljnik ribiške ladje je dolžan na poziv pristojnega
Republike Hrvaške omogočiti vpogled v dovoljenje o < pit
knjigo ribolova v teritorialnem morju Republike Hrvas
gled ribiške opreme in ulova.
V primeru spora glede ugotovitev pri kontroli veljaj0 ug°'
tve hrvaškega pristojnega organa.

2. člen
Ribolov se lahko opravlja vse leto.

6. člen

3. člen

Ribiške ladje iz 4. člena morajo po opravljenem ribolovi'
v eno od s to pogodbo določenih luk zaradi pregleda u
nih rib.
Po opravljenem pregledu lahko ribe brez plačila
drugih izvozno-uvoznih pristojbin prepeljejo v Repub"
venijo.
j0i
Ribiške ladje iz 4. člena lahko vplovejo v eno od ^e
luk: Pula, Rovinj, Poreč in Umag.

Ribolov se lahko opravlja s:
- krožnimi mrežami plavaricami ob uporabi umetne osvetlitve,
- lebdečimi povlečnimi mrežami - kočami.
Pri ribolovu z lebdečimi povlečnimi mrežami - kočami se
ribiške ladje ne smejo približati obali na oddaljenost, ki je
manjša od 4 morskih milj na črti od rta Savudrije do zahodno
od rta Kamenjak.
4. člen

7. člen

O količinah skupno dovoljenega ulova iz 1. člena te pogodbe
poročevalec, št. 18

če ribiška ladja ne upošteva določil te pogodbe v čas^
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12. člen

u

n en ITIC)r u
f«rabijo'1 predpisi
. l- Republike
' Rspublike
Hrvaške, se zanjo v celoti
Hrvaške.
Viltll
Hoio{eng P°novitve lahko pristojni hrvaški organ razen kazni,
bdj6 ,ud| ^azPodpisih
Republike Hrvaške, izreče poveljniku
ribolov;
,en izgube pravice, pridobljene z dovoljenjem za
u lz
' 4- člena te pogodbe.

Obe strani se strinjata, da bosta spodbujali in podpirali
skupne posle v marikulturi in trgovini z ribami.
13. člen
Za reševanje sporov, ki bi lahko nastali ob uporabi te
pogodbe, se ustanovi Mešana komisija.

Po d°ip|Qm®fn .^epoti
Pub'ike
Hrvaške bo v roku treh dni obvestil
vseh iiro? •'
Prist°ini organ Republike Slovenije
ecenih ali sprejetih ukrepih iz tega člena.

Vsaka pogodbenica imenuje v Mešano komisijo po tri člane.
14. člen

8. člen

Ta pogodba začne veljati z dnem prejema zadnjega obvestila,
s katerima pogodbenici obvestita ena drugo po diplomatski
poti, da so izpolnjeni vsi pogoji nacionalne zakonodaje za
njeno uveljavitev.

6
etiis
u lvo
&^Vm~
tri m8ece
J°!vo m
'n gozaarsivo
gozdarstvo nepuDiiKe
Republike oiovem
Slovenije bo
^Publika
u
Ministrstvu
pomorstva, prometa in zvez
"to
r~
1 a
r vaške
področi" , na ),M„
. L so ulovljene
dostavil podatke
o vrsti, količini in po
katerih
ribe.

Ta pogodba velja do 31. decembra 1994. leta.

3
aa,
doh^l®
Postavka
tega člena
se bodo dostavljali na
kov iz
knjige ribolova
in sicer:

Ta pogodba se lahko odpove, odpoved pogodbe pa je
potrebno najaviti 30 dni prej, računajoč od datuma prejema
obvestila.

- do 15 ®Pr13
.ila za prvo tromesečje,
" do 15'1 JIa
za za
drugo tromesečje,
do 15' jar.
tretje tromesečje in
■ J nuarja 1995. leta za četrto tromesečje 1994. leta.

Določila te pogodbe se bodo začasno uporabljala od dne
njenega podpisa.
15. člen

9

" "en
4
Dovr'!*•? Slovenije bo Vladi Republike Hrvaške plaIjf, °'ju Rennhn. za rit)olov slovenskih ribičev v teritorialnem
f ki|
e Hrva
6 0qrarn
ške v letu 1994 vsoto v višini 0,15 DEM
m !
tovljenih rib.
nao

Pogodbenici bosta začeli pogajanja o sklenitvi nove pogodbe
najkasneje do konca novembra 1994. leta.
16. člen

a u ov

Ta pogodba je sestavljena v dveh izvirnikih v slovenskem in
hrvaškem jeziku, ki sta enako verodostojna.

' ' ljene ribe bo opravljeno:
>30
a ■
prvo
~ d° 3o' iuifi'aZazadru
^omesečje,
s 5° oi,»„k a za tre,
9o tromesečje,
«030. iam ar
le tromesečje in
)a 1995. leta za četrto tromesečje 1994. leta.

V Zagrebu dne 8. januarja 1994.
ZA VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE
Janez DRNOVŠEK I. r.

. 0 0 ">e"n
'adje°tir,i^? P' ^ P° hrvaškem teritorialnem morju so
"'"rju RepZ^®|^PoStovati predpise, ki veljajo v teritorial-

ZA VLADO REPUBLIKE
HRVAŠKE
Nikica VALENTIĆ I. r.

OPOMBA: sledi tekst pogodbe v hrvaškem jeziku
3. člen
Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo.
4. člen

11člen

iivjk ^ni se ©♦»••
1 0r®kih h |a,a
' da se vPrašanJa zaščite in ohranjanja
astev
za nh
9
znanstvenih
raziskovanj,
°be državi, i"uredijo
s posebno
pogodbo. ki so

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

OBRAZLOŽITEV
kn
w,ade Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek in
ra
O ' 1994 8 ^Publike Hrvaške Nikica Valentič sta 7.
tolike X7 v Zagrebu podpisala pogodbo o sodelovanju
10venije in Republike Hrvaške o morskem ribi-

z razpoložljivim ribolovnim fondom tudi poveča ali zmanjša.
Ker je veljavnost trajanja pogodbe eno leto, se bosta obe
pogodbenici koncem novembra pričeli pogajati o podaljšanju
oziroma sklenitvi nove pogodbe.

L

V zvezi z izvajanjem pogodbe o morskem ribištvu je
pomembno izpostaviti tudi dogovor obeh pogodbenih strani,
da se nobena določba te pogodbe, niti njihovo izvajanje, ne
more razlagati kot prejudiciranje določitve meje na morju
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

°%en

'

0Clt}0, ki V0, a do
w-Nhfi
i
konca leta 1994, se dovoljuje
ribolov male plave ribe v hrvaškem teritod
da
"°o/ ~' ' dahrt Y!? ^publike Slovenije se s to pogodbo
siovenl l.u'. Ropublike Hrvaške plačala povračilo za
V? e "
„ ribičev v teritorialnem morju Republike
f;75 DEM za kg ulovljenih rib. S pogodbo
°Hčina rib, ki znaša 1.500 ton, se lahko v skladu

Potrebna finančna sredstva za izvajanje pogodbe so planirana v kmetijskem delu proračuna za leto 1994.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O ZAPOSLOVANJU
-EPA 640 ,
&
• t. > K O H
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena po''0
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176.
C"
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije do'°(:orj
da bosta kot njeni predstavnici na sejah Državnega v>
in delovnih telesih sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 81. seji dne 27/4-1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O ZAPOSLOVANJU,

- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socia|n
zadeve,
dru- Tatjana JESENKO, svetovalka ministrice za delo
žino in socialne zadeve.

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške o zaposlovanju
„
1. člen

Ponudba za zaposlitev mora vsebovati naslednje P°

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške o zaposlovanju, podpisan v Zagrebu
7. februarja 1994.

1
iMdj
n««i— ' troK^
Kraj <.upv;oiuvc,
zaposlitve, iicu.iv
naziv m
in ncioivjv
naslov uciuuajaioa,
delodajalca, trajanj®
tve, naziv in krajši opis delovnega mesta, potrebno s jj
izobrazbo, strokovni izpit, posebna znanja in SpOSO'
delovni čas, pogoje za delo in bivanje, plačo in dodat"
plačo, število delavcev ter morebitne posebne z:ahteveRZZ in MRSS - ZZ se bosta medsebojo v dogovorjjene'"'
pisno obveščala o možnostih za uresničitev ponoo°

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku
glasi:

5. člen

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
REPUBLIKE HRVAŠKE O ZAPOSLOVANJU

fl3 f
Posredovanje pri zaposlovanju bo praviloma P°teka
'%vi
0
lagi anonimnih ponudb. Izjemoma je dopustno p ®' n3s
pri zaposlovanju na podlagi nominativnih ponudb
njih primerih:

1. člen

- združevanje družin,
- predhodno delo na področju druge države pog°°
- dnevne migracije.

Republika Slovenija in Republika Hrvaška (v nadaljevanju:
državi pogodbenici) soglašata, da bosta področje zaposlovanja urejali po načelu vzajemnosti.

6. člen

2. člen

Zaposlovanje dnevnih migratov bosta državi po&- 1 u.
dili s posebnim sporazumom ali z dodatkom k te"
zumu.

Državi pogodbenici soglašata, da se zaposlovanje delavcev iz
ene v drugo državo pogodbenico izvaja skladno z notranjo
zakonodajo ter konvencijami Mednarodne organizacije dela,
ki obvezujejo obe državi pogodbenici.

7. člen
3. člen

in i»i
MRSS
- «.«.
ZZ bosta os skupnim
•RZZ
'*•«- 11«
i
in 11 dogovorom
uvyw» 'n
postopek posredovanja pri zaposlovanju ter oblikosi
potrebnih obrazcev (ponudba, zdravniško ^nju^
pogodba o zaposlitvi, idr.), še posebej pri posredova
kotrajnih zaposlitev.

Za izvajanje opravil posredovanja pri zaposlovanju so pristojni:
- v Republiki Sloveniji - Republiški zavod za zaposlovanje (v
nadaljevanju: RZZ),

Obrazec iz prejšnjega odstavka so dvojezični.

- V Republiki Hrvaški - Ministarstvo rada i socialne skrbi,
Zavod za zapošljavanje (v nadaljevanju: MRSS - ZZ).

8. člen
Pred odhodom na delo v drugo državo pogodb®J ^
delavec obvezno napoten na zdravniški pregled z?rareg^
bitve spričevala o zdravstvenem stanju. Zdravniški P' 5/
sestavljen iz splošnega pregleda, radioskopije P^VjC
škega pregleda ter morebitnih pregledov na poset>n° gf
delodajalca, oziroma iz pregleda po predpisih držav® v
niče, v kateri bo delavec zaposlen.

4. člen
RZZ in MRSS - ZZ sprejemata in si izmenjujeta pisne
ponudbe delodajalcev, ki so pripravljeni zaposliti delavce
druge države pogodbenice po dejavnostih in poklicih, v katerih na trgu delovne sile prve države pogodbenice primanjkuje
ustreznih iskalcev zaposlitve.
poročevalec, št. 18
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nje tega sporazuma, v katero vsaka stran imenuje po tri
predstavnike.

9. člen
v

ecD?Bih!)do.m na del° v drugo državo pogdbenico bo deladeloriai i primer
ek pogodbe o zaposlitvi, podpisan s strani
10 over en
to bo riti?,
i s strani RZZ in MRSS - ZZ kot potrdilo,
oda
vec h0 f iaiec z delavcem sklenil delovno razmerje. Delaasno
đriave *"
prejel tudi potrdilo službe za zaposlovanje
izdano P°9odbenice,
v katero odhaja na delo, da bo zanj
1
dovoljenje.

Mešana komisija se sestane na zahtevo ene ali druge strani,
izmenoma v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški.
Mešana komisija je pristojna za razlago tega sporazuma in za
razreševanje sporov, ki bi nastali pri njegovem izvajanju.
18. člen
9. člen tega sporazuma se ne nanaša na delavce držav pogodbenic, ki so na dan uveljavitve tega sporazuma že bili v delovnem razmerju v drugi državi pogodbenici, ali so prijavljeni pri
njeni službi za zaposlovanje.

10. člen
delavec Po prihodu v drugo državo pogodbenico brez
ne more začeti v pogodbi o zaposlitvi predvide. Uneu,t Inn će mu s posredovanjem ni mogoče zagotoviti
dovania,
® zaposlitve, nosi delodajalec vse stroške posrevrnitve delavca v matično državo.

19. člen
Dnevnim migrantom, ki imajo na dan uveljavitve tega sporazuma osebno delovno dovoljenje in za katere delodajalec
pisno izjavi, da jih bo obdržal v delovnem razmerju, ali da jih
bo zaposlil, bo druga država pogodbenica izdala delovno
dovoljenje brez uporabe 5. člena zakona o zaposlovanju tujcev (Uradni list Republike Slovenije, št. 33/92) oziroma 4.
člena zakona o zapošljavanju stranaca (Narodne novine
Republike Hrvatske br. 19/92, 33/92, 89/92 in 26/93).

11. člen
avniSke a
iabivanifi9 pregleda, stroške pridobitve dovoljenja
Prebiva| fjiln deeni
'ovdo
nega dovoljenja, stroške potovanja iz kraja
benici t«r .
delovnega mesta v drugi državi pogodr žke ki s,a ih imela RZZ in
P0s'edov
'
- ZZ glede
a ° priprave
P^nja,
in' izbire delavca, MRSS
nosi delodajalec.
10
ne sme za te stroške zmanjšati delavčevega za%k.

20. člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje petih let. Če ga nobena
država pogodbenica pisno ne odpove šest mesecev pred
iztekom navedenega obdobja, se veljavnost sporazuma molče
podaljša za naslednjih pet let.

12. člen
c
'
VlCei2

na d
dela • aV dru9' državi pogodbenici imajo enake pra" podlagi dela, varstva pri delu in socialnega
' kot domači delavci.

21. člen
Ta sporazum začne veljati trideseti dan od dneva po diplomatski poti prejetega zadnjega obvestila ene države pogodbenice
drugi državi pogodbenici o izpolnitvi notranjepravnih pogojev
za njegovo uveljavitev.

13. člen
®tor[ h
a,er tl bi
'i2re5uiai^^
'
prišlo
med delodajalci
in delavci, se
1° po predpisih,
ki veljajo
za delodajalca.

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvirnikih v slovenskem in
hrvaškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.

14. člen
Svci nrB d®namega
nadomestila za primer brezposelnosti
^ katere 07° .iei° v skladu s predpisi države pogodbenice,
i'm ie prenehalo delovno razmerje in sporaUrnosti med Republiko Slovenijo in Republiko

V Zagrebu, dne 7. januarja 1994
ZA VLADO
REPUBLIKE HRVAŠKE
NikicaVALENTIČ, I. r.

ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Janez DRNOVŠEK I. r.

15. člen
^avi
"J mP°s'en?v<rtdbenici sta se sporazumeli, da lahko delavci,
/ jfn, celoto 9' driavi pogodbenici v skladu s tem sporazume *as,uiek in prihranke prenesejo v drugo državo

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v hrvaškem Jeziku
3. člen

16. člen
In
Ai.fi??. - ZZ bosta vsako leto do konca februarja
1
4 10 podatke
aa,Ke 0
"•CL««™
PoanHk"'
" na
P°svojem
zaposlenih
delavcihletu.
druge
aodbenice
ozemlju
v preteklem
17. člen
'"ržiav Pogodbenic ustanovita mešano komisijo za izvaja-

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV
j Alfvali v skladu s predpisi države pogodbenice, na katere .r.
I ju jim je prenehalo delovno razmerje in skladno s ~r .
mom o socialni varnosti, sklenjenim med Republiko Sio
in Republiko Hrvaško.

Predsednika vlad Republike Slovenije in Republike Hrvaške
sta dne 7. 2. 1994 v Zagrebu podpisala sporazum med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o zaposlovanju.
Osnovno načelo, iz katerega izhaja omenjeni sporazum, je
vzajemnost pri urejanju področja zaposlovanja med državama, kot eno od temeljnih načel pri meddržavnem urejanju
odnosov na kateremkoli področju.

uredili s posebnim sporazumom ali z dodatkom k 'efzumu. V predhodnih določbah sporazuma o zaposlow
^
sta državi uredili zatečeno stanje dnevnih mi9ranl '.m
tif+tih
L-i
fin/Vrt
imt-ili
no
/Vin
i
ii/nlini/ifi/n
lfT)3
@
tistih, ki bodo imeli na dan uveljavitve sporazuma odelovno dovoljenje. Tem bosta zavoda za zaposloval
^
pogodbenic smela izdati delovno dovoljenje (za 1leWI
preverjanja situacije na trgu delovne sile, če bo de
pisno izjavil, da jih bo obdržal v delovnem razmerju «"■^
bo zaposlil. V Republiki Sloveniji, da gre za delojemalce
dobili zaposlitev v Sloveniji, ker na našem trgu delov"«
bilo ustreznih iskalcev zaposlitve oziroma brezposeln1111
cev, ki bi izpolnjevali splošne in posebne pogoje z* !
tev. V letu 1993 je bilo tako izdanih 355 osebnih
dovoljenj za delavce, dnevne migrante.

Zaposlovanje delavcev iz ene v drugo državo se izvaja na
podlagi njune notranje zakonodaje, ki točno predpisuje vsebinske in formalne pogoje za zaposlitev oziroma delo tujcev.
Nosilca izvajanja zaposlovanja po sporazumu sta republiška
zavoda za zaposlovanje obeh držav, preko katerih se izmenjujejo ponudbe delodajalcev za zaposlitev delavcev. Sporazum
le izjemoma omogoča poleg posredovanja pri zaposlovanju
na podlagi anonimnih ponudb v določenih primerih tudi
posredovanje na podlagi poimenskih ponudb. Ponudbe za
zaposlitev se pošiljajo za panoge in poklice, v katerih na trgu
delovne sile držav pogodbenic primanjkuje ustrezne delovne
sile. Zavoda za zaposlovanje obeh držav bosta s skupnim
dogovorom določila postopek posredovanja pri zaposlovanju
ter obliko in vsebino potrebnih obrazcev, pri čemer si bosta
prizadevala, da bodo postopki čimbolj ažurni, še posebej pri
posredovanju kratkotrajnih (sezonskih) zaposlitev. Samo
sklepanje delovnih razmerij bo potekalo skladno s predpisi
države, v kateri se bo delavec zaposlil, kar pomeni upoštevanje vseh predpisov, ki pogojujejo izdajo delovnega dovoljenja
in dovoljenja za bivanje v tej državi. Pravico do denarnega
nadomestila za primer brezposelnosti bodo delavci uresniče-

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
PeP (
octsta
Hrvaške o zaposlovanju v skladu z drugim
fnrfiip
člena zakona o zunanjih zadevah ratificira Državniz" '0
blike Slovenije. Za uresničevanje ne bo potrebno za9°
posebnih finančnih sredstev.
l(i^
Izvajanje sporazuma bo spremljala mešana komiM*L
re
razreševala nastale probleme in po potrebi dala P 1
spremembo sporazuma. Sredstva za kritje stroškov za
komisije se bodo zagotovila iz republiškega sporazum

S
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO
SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O MEDSEBOJNEM
^RŠEVANJU SODNIH DOLOČB V KAZENSKIH ZADEVAH - EPA 641 >
Vlada Republike Slovenije je na 81. seji dne 28/4-1994
°'°čila besedilo:

c

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora
in delovnih telesih sodelovala:

~ PREDLOGA zakona o ratifikaciji pogodbe med
nu D« BLIK0 SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO
PRAVNI pomoči v civilnih in kazenskih zadevah,

- Miha KOZINC, minister za pravosodje in

-Sin3™ 9a pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
niiole in
• drugega
P°sl°vnika
Državnega
zbora
Republike
Sloveodstavka
63. člena
zakona
o zunanjih
«devah.

- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

j^og zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko
ko o medsebojnem izvrševanju sodnih določb v kazenskih zadevah
1. člen
fatifi 3 se Po
Hrvati
9odba med Republiko i»
Slovenijo
in Republiko
k. . V O0 nrsiini
l#ninnAl/!U
in^nuik
zadevah,
Podnicaana vpravni
pomoči
v
civilnih
in
kazenskih
Zagrebu 7. februarja 1994.

(4) Pravosodni organi obeh držav pogodbenic, skladno
z določbami te pogodbe, dajejo pravno pomoč tudi drugim
organom, ki so po zakonodaji države pogodbenice pristojni
za zadeve iz prejšnjih odstavkov tega člena.
3. člen

2. člen
0|9°dba se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:

P

Državi pogodbenici si vzajemno dajeta pravno pomoč tako,
da pošiljata in vročata pisanja, izmenjujeta obvestila o vprašanjih zakonodaje in kazenske evidence ter opravljata posamezna procesna dejanja, kot so: posamezna preiskovalna
dejanja, pošiljanje materialnih dokazov, zaslišanje obdolžencev, prič in strank, izvedencev in drugih oseb, sodni ogled,
izvedeništvo in drugo.

toEha PUBL|
POGODBA
HRuA1
KO SLOVENIJO IN REPUBLIKO
0
KA7cm£°
PRAVNI POMOČI V CIVILNIH IN
ze
nskih ZADEVAH

Način občevanja

^ Oblika Slovenija in Republika Hrvaška sta se v želji,

4. člen

da
pravne
Poq!oh-Ia svo
odnose med državama;
^olajša?'9 medsebojni
ie sodelovanje
na področju pravosodja in
pravni promet
'Porazumne
". da skleneta to pogodbo.

(1) Pristojni organi držav pogodbenic občujejo pri uporabi te
pogodbe s strani Republike Slovenije preko Ministrstva za
pravosodje Republike Slovenije in s strani Republike Hrvaške
preko Ministrstva pravosodja Republike Hrvaške.
(2) Določba prvega odstavka tega člena ne izključuje občevanja po diplomatski oziroma konzularni poti.

^sneDoločbe

(3) V nujnih primerih lahko pristojni organi države pogodbenice posredujejo zaprosila in obvestila iz te pogodbe pristojnim organom druge države pogodbenice preko Mednarodne
organizacije kriminalistične policije (INTERPOL).

1. člen
SVo Ž a V )ani ene
iih r j v s,0
države pogodbenice imajo enako varstvo
n Ce D
n
' kot^
P°v pkih pred sodišči druge države pogodbe-

' ieni državljani.
ni D,
s*- . 'an' ene države pogodbenice imajo prost pristop na
"nastopajo v postopkih pred sodišči druge države
niče pod enakimi pogoji kot njeni državljani.
' > D°ločh-1 r
P ejšnjih odstavkov veljata tudi za pravne osebe.
Sdbsen
pomoči

Jezik
5. člen
(1) Prošnja za pravno pomoč (v nadaljnjem besedilu: zaprosilo) in vsa ostala pisanja, ki jih je potrebno priložiti skladno
z določbami te pogodbe, se pošiljajo v jeziku države, ki prosi
za pravno pomoč (v nadaljnjem besedilu: države prosilke).
Prevodov v jezik države pogodbenice, katero se prosi za
pravno pomoč (v nadaljnjem besedilu: zaprošena država) ni
potrebno priložiti.

2. člen
flfcu,,
cv
p
°9°dt>enici si dajeta vzajemno pravno pomoč
drt ni' 'lnih : kaze
<n m
nskih zadevah na način in v obsegu, predvidi Pogodbi.
Naz,
• ■
3r
% inn wlvilne zadeve« pomeni po tej pogodbi tudi gospodružinske zadeve.
deianj
'*ra* »k
"kazenske zadeve« pomeni po tej pogodbi kazniva
a yos
'
Podarske prestopke in prekrške.

(2) Odgovori na zaprosila se pošiljajo v jeziku zaprošene
države.
(3) Pisanja, ki se vročajo osebam v zaprošeni državi, se pošiljajo v jeziku države prosilke, priložen pa mora biti prevod
pisanj v jezik zaprošene države.
(4) Če prevod iz tretjega odstavka tega člena ni priložen, se
vročitev opravi le, če prejemnik pisanje prostovoljno sprejme.
25
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o predpisih, ki veljajo ali so veljali na njenem ozemlju in b°sta
po potrebi pošiljali tudi besedila teh predpisov.

Zaprosilo za pravno pomoč
6. člen

Stroški dajanja pravne pomoči

(1) Zaprosilo za pravno pomoč mora vsebovati:

13. člen

1. ime organa, ki za pravno pomoč prosi, in organa, ki se ga
zaproša za pomoč;
2. opis zadeve, v kateri se prosi za pomoč; v kazenskih
zadevah tudi zakonsko označbo kaznivega dejanja;

(1) Če v tej pogodbi ni drugače določeno, državi P°9odbe u
ne smeta zahtevati povračila za stroške, ki so nastali žara
dajanja pravne pomoči, razen nagrade izvedencu in povra
stroškov izvedeništva.

3. navedbo podatkov, ki so nujni za izvedbo postopka dajanja
pravne pomoči;

(2) Zaprošeni organ lahko zahteva predujem za stroškel!
prvega odstavka tega člena.

4. ime in primek ter rojstne podatke strank v postopku, kraj
njihovega stalnega prebivališča, državljanstvo; za pravne
osebe pa ime in sedež firme;

II. POGLAVJE
PRAVNA POMOČ V CIVILNIH ZADEVAH

5. ime in priimek morebitnih pravnih zastopnikov v posamičnih zadevah:

Oprostitev plačila stroškov sodnega postopka
14. člen

(2) Zaprosilo in priložena pisanja morajo biti podpisana in
opremljena s pečatom organa, ki prosi za pravno pomoč.

Državljani ene države pogodbenice so pred sodišči
države pogodbenice oproščeni plačila stroškov s°o^.
postopka pod enakimi pogoji in v enakem obsegu kot 0'
Ijani te države.

7. člen
(1) Pravna pomoč se daje skladno z zakonodajo zaprošene
države.

15. člen

(2) Pristojni organ, ki daje zaprošeno pravno pomoč, lahko pri
tem postopa tudi na način in v obliki, ki ju želi država prosilka,
če to ni v nasprotju s predpisi zaprošene države.

(1) O oprostitvi plačila stroškov iz 14. člena te
sodišče zaprošene države odloči na predlog strank. SKi<'
(
s predpisi zaprošene države se o oprostitvi plačila str°.
sodnega postopka odloči na podlagi potrdila o prerno
skem stanju, ki ga izda pristojen organ tiste države P?^T|4ie
niče, na katere ozemlju ima stranka svoje stalno prebiva

8. člen
(1) Če zaprošeni organ ni pristojen za ugoditev zaprosilu,
zaprosilo posreduje pristojnemu organu v zaprošeni državi
pogodbenici in o tem obvesti državo prosilko.
(2) Če zaprosilu ni bilo ugodeno, je potrebno o tem takoj
obvestiti državo prosilko in navesti razloge, zakaj zaprosilu ni
bilo ugodeno. Če so bila skupaj z zaprosilom za pravno
pomoč poslana tudi druga pisanja, se tudi ta vrnejo.

(2) Če ima oseba iz prejšnjega odstavka svoje stalno Pr1 ®S5
lišče na ozemlju tretje države, lahko izda potrdilo cliplo' ?®^
ali konzularno predstavništvo države pogodbenice,
državljan je ta oseba.
(3) Sodišče zaprošene države, ki odloča o prošnji za
tev plačila stroškov sodnega postopka, lahko zahteva
zvezi dodatna obvestila.

9. člen
Zaprošena država lahko zavrne pravno pomoč, če bi bila
ugoditev zaprosilu v nasprotju z njenim pravnim redom ali bi
to lahko škodilo njeni suverenosti ali varnosti.

Varščina za pravdne stroške
16. člen

Vročitev pisanj

(1) Od državljana ene države pogodbenice, ki nastop3 ^„j.
sodiščem druge države pogodbenice kot tožnik ali '^e ^
ent, ni dovoljeno zahtevati varščine za pravdne stroške 1 .j
zato, ker je tuj državljan in na ozemlju te države nima sta
prebivališča.

10. člen
Zaprosilo za vročitev pisanj, mora poleg podatkov iz določbe
6. člena te pogodbe vsebovati tudi naslov osebe, kateri se
vroča.

(2) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja
pravne osebe.

11. člen
(1) Pristojen organ opravi vročitev skladno s predpisi zaprošene države. Na izrecno prošnjo pa se lahko za vročitev pisanj
uporabi predpis države prosilke, če ta ni v nasprotju s predpisi
zaprošene države.

Listine

(2) Vročitev pisanj se dokazuje skladno s predpisi o vročanju,
ki veljajo na ozemlju zaprošene države. Pristojni organ
navede v potrdilu o vročitvi čas in kraj vročitve ter osebo, ki so
ji bila pisanja vročena.

(1) Listin, ki jih je izdalo ali overilo v predpisani oblik' so c,n<l
^
ali drug pristojen organ države pogodbenice ter so P° 1Fre
in je na njih odtisnjen pečat pristojnega organa, ni P°
nadalje overjati za uporabo na ozemlju druge države P
benice.

17. člen

(3) Potrdilo o vročitvi se takoj pošlje državi prosilki. Če vročitev ni možna, je potrebno državo prosilko takoj obvestiti
o razlogih.

(2) Prvi odstavek tega člena se nanaša tudi na Pr0P'?V
kopije listin, ki jih je overilo sodišče ali drug pristoje"

Obveščanje o predpisih

18. člen
12. člen

Državi pogodbenici bosta, na prošnjo druga drugo obveščali
poročevalec, št. 18

Javne listine, izdane na ozemlju ene države pogo'
/ imajo na ozemlju druge države pogodbenice isto
moč kot javne listine te države.
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19. člen

III. POGLAVJE
PRAVNA POMOČ V KAZENSKIH ZADEVAH

šil a,a
tP°r 90dbenici
P°
ravn
ne i

nih kniin
druga drugi izpiske iz matič°sebni®. .P
°m°č sodne odločbe, ki se nanašajo na
stanja državljanov druge države pogodbenice.
/p\ i . ,
sodne
" $!ioKin
iz prvega
odstavka
tega člena
se
rezplačnoodločbe
vsakih šest
mesecev
po diplomatski
poti.

24. člen
Državi pogodbenici si, skladno z določbami te pogodbe, vzajemno dajeta pravno pomoč v vseh postopkih glede kaznivih
dejanj, za katera so bili v času, ko je bila pravna pomoč
zaprošena, pristojni pravosodni organi države prosilke.

EternSSlgjnJzvršitev sodnih odločb
20. člen

25. člen

°^l,uPOn9r0dbenici
' pod P°9°i' iz te pogodbe, na
zadevah P znavata in izvršujeta sodne odločbe v
L
r

Državi pogodbenici si vzajemno dajeta pravno pomoč tudi
v zadevah prekrškov.

svojem
civilnih
,®Pred
sodne
poravnave
takšnihpogodbenice.
zadevah, izdane in
sodiščem
drugevdržave

Zavrnitev pravne pomoči
26. člen

21. člen
^ diočbe iz 20. člena te pogodbe se priznajo in izvršijo:

Državi pogodbenici zavrneta pravno pomoč:

Pravnomočna in izvršljiva po zakonu države
°e, na katere ozemlju je bila izdana;

1. če dejanje, ki je navedeno v zaprosilu, po pravu zaprošene
države ni kaznivo ravnanje;

'oinoaieHVišče
?;za kater° ie bila odločba izdana, ni izključno
^Z"°"
na katere ozemlju se
znanje države
oziromapogodbenice,
izvršitev odločbe;

2. če bi bila ugoditev zaprosila v nasprotju s pravnim redom
zaprošene države in bi lahko, po mnenju zaprošene države
ogrozilo njeno suverenost, varnost ali druge bistvene interese
države;

is

J'Snka ki c vni- Primeru odločbe, izdane v nenavzočnosti,
Jo pa 'je ji® pojavila in ni sodelovala v postopku, zoper
Po
9°dbenirl lzdana odločba, skladno z zakonom države
ka,ere
„ esv°6asno nh13 ščena
ozemlju je postopek tekel, pravilno in
Posobnnosti
»»- pa, če je0 bila
Postopku;
njene procesne
pravilnov primeru
zastopana;
V jgfj _
zadev med
Sravnomotn nid,očba
'.
istima strankama, ni bila izdana
tatere
7
°
P red sodiščem
pogodbenice,
0
^^
zemlju se zahteva
priznanje države
ali izvršitev
odločbe;
^da

3. če je zaprosilo v zvezi z dejanjem, ki je po mnenju zaprošene države politično ali vojaško kaznivo dejanje.
Vabila
27. člen
V vabilu osumljencu, priči ali drugemu udeležencu
v postopku, ki se vabi iz države pogodbenice, ne sme biti
zagrožen prisilni ukrep za primer, da se ta vabilu ne bi odzval.
Če se vabljeni ne odzove vabilu, mu za to ne sme biti izrečena
kazenska sankcija.

v zaprošeni državi ne teče že prej začeta
Pravni zadevi in med istima strankama;
in izvrši
v nasprotju z ustavo in
*ev odločbe
- nipogodbenice,
°m zaprošene
države

28. člen

a

i Odlojh
Pristni?,0° Poznanju in izvršitvi odločbe države prosilke
l sodišče zaprošene države.

Priči ali izvedencu, ki se odzove vabilu sodišča države prosilke, pripada povračilo potnih stroškov in stroškov bivanja,
skladno s predpisi države prosilke.

22. člen
I') Ti'sti u;
ros
. Jnjo'2a ^ ' za priznanje in izvršitev odločbe, lahko vloži
1
^ orti *znan'reznar|
'n izvršitev pri sodišču države pogodbe«°9odbenio
°
P
'
ju in izvršitvi, ali pri sodišču države
i°diščij L: j * pris,
ki jenodločbo izdalo. Posredovanje prošnje
«!i.. n Pristoinn
7» nHIrt^itou
nri7naniu in izvršitvi.
S0
8 skiai
°i o za
odločitev on priznanju
izvršitvi, se
° z določbo 4. člena te pogodbe.
'2)Pr, 1 Za
priznanje in izvršitev odločbe je treba priložiti;
Svi
n
^avnorn°x
° °dločbo
ali njen overjen predpis s potrdilom
"ocnosti
in izvršljivosti:
n^ilo
njo'na e'e bila s,ra"ka, ki ni sodelovala v postopku,
e
Ha0 . ki if dloćb
'
'zdana odločba, skladno z zakonom
c! ^avnau
° v rini1e
° izdala, pravilno in pravočasno vabljena
d
i Dotrčai|io, Pda je ru,
je stranka
procesno nesposobna
biladapravilno
zastopana.

Začasna predaja oseb, ki jim je odvzeta prostost
29. člen
(1) Če država pogodbenica, ki vodi kazenski postopek, vabi
kot pričo ali zaradi soočenja osebo, ki ji je odvzeta prostost
v drugi državi pogodbenici, se ta, z njenim soglasjem,
začasno preda v državo prosilko.
(2) Proseča država mora začasno predano osebo vrniti v roku,
ki ga določi zaprošena država
(3) Začasna predaja se lahko zavrne:
1. če se oseba iz prvega odstavka tega člena s tem ne strinja;
2. če bi zaradi predaje utegnilo priti do podaljšanja odvzema
prostosti osebe iz prvega odstavka tega člena;
3. če so po mnenju zaprošene države podani drugi tehtni
razlogi zoper njeno predajo državi prosilki.

23. člen

(4) Predaja se preloži, če je potrebno, da je oseba iz prvega
odstavka tega člena, navzoča v kazenskem postopku, ki teče
na ozemlju zaprošene države.

dr

žavia klPriznanje in izvršitev odločbe se izvaja po
_. o
' odloča o priznanju in izvršitvi.
Za p.r • znan
ln,
' 6res zaP !tako priznanje
je in izvršitev
lahko vloži vsak, ki ima
in izvršitev.

(5) Začasno predana oseba iz prvega odstavka tega člena
mora biti na ozemlju proseče države v priporu.
27
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30. člen

zaprosi drugo državo pogodbenico, da prevzame ka26"*"
pregon.

Predajo osebe iz prvega odstavka 29. člena te pogodbe opravijo pristojni organi države pogodbenice, ki se dogovorijo
o kraju in času predaje.

(2) Pristojni organi zaprošene države izvedejo kazenski P05
pek skladno s predpisi te države.

Varstvo osebne prostosti

(3) Pravosodni organi države prosilke bodo v zveziv zezl, ^
lom za prevzem kazenskega pregona storiliraulianl
® iep(tZa(
potrebno, da bi zaprošeni državi omogočili op
■
cesnih dejanj, ki so v njeni kazenski sodni pristojnostišteje tudi predaja obdolženca, ki se nahaja v priporu v
prosilki, organom zaprošene države.

31. člen
(1) Priča ali izvedenec, ki se odzove vabilu sodišča države
prosilke, ne glede na njegovo državljanstvo, ne sme biti v tej
državi kazensko preganjan ali priprt in se mu tudi ne sme
kakorkoli drugače omejiti prostost zaradi kaznivega dejanja,
ki ga je storil pred prihodom na ozemlje države prosilke.

35. člen
(1) V zaprosilu za prevzem kazenskega pregona 001
£ .jt0(ii
opisano dejansko stanje in morajo biti navedeni čin*
podatki o obdolžencu, njegovem državljanstvu in
oziroma bivališču.

(2) Oseba, ki je bila povabljena, naj se zglasi pred sodiščem
države prosilke, da bi kazensko odgovarjala za očitano dejanje, ne glede na državljanstvo ne sme biti na njenem ozemlju
preganjana ali priprta in ji tudi ne sme biti kakorkoli drugače
omejena prostost za dejanja in obsodbe, ki niso navedene
v vabilu, izvirajo pa iz časa, preden je odpotovala iz zaprošene
države pogodbenice.

(2) Zaprosilu je treba priložiti:
1. spise v izvirniku ali overjenem prepisu;

(3) Kazenski pregon, odvzem prostosti ali kakšna druga omejitev osebne prostosti, pa so dovoljeni:

2. potrdilo ali druge podatke o državljanstvu osebe, za
prevzem kazenskega pregona se prosi;

1. zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je kdo vabljen kot
obdolženec;
2. kadar se vabljeni, ko njegova navzočnost po izjavi sodišča
ni več potrebna, mudi več kot 15 dni na ozemlju države
prosilke, čeprav ga lahko zapusti;

3. izpisek določb iz kazenskega zakona, ki so bile up"'
v tej kazenski zadevi;
m
4. izjave oškodovancev, da se strinjajo z odstop°m
skega pregona.

3. če se potem, ko zapusti ozemlje države prosilke, na njeno
ozemlje prostovoljno vrne.

(3) Izjava oškodovanca, ki je potrebna za uvedbo kaze
postopka v državi prosilki, velja tudi v zaprošeni df2a

Navzočnost pri dejanjih pravne pomoči

nS|(i

36. člen

32. člen

(1) Pravosodni organi države prosilke začasno
ukrepe glede pregona za dejanje, navedeno v zap'
prevzem kazenskega pregona.

(1) Na izrecno prošnjo države prosilke, jo zaprošena država
obvesti o kraju in času izvrševanja zaprosila.

ne S'

(2) Take ukrepe vedno ustavijo:

(2) Udeleženci v kazenskem postopku in njihovi pravni
zastopniki ter predstavniki organov, vključenih v kazenski
postopek, imajo v zaprošeni državi pravico biti navzoči pri
dajanju pravne pomoči in postavljati dodatna vprašanja preko
zaprošenega organa in se zanje smiselno uporablja določba
31. člena te pogodbe.

1. če je obdolženec v zaprošeni državi pravnom
čen ali če je postopek ustavljen, ker manjka dokazov
ker storjeno dejanje ni kaznivo dejanje;
2. če je izrečena kazen ali varnostni ukrep že L . v(
izvršitev po zakonu ali zaradi akta o pomilostitvi ni
goča;

(3) Za navzočnost predstavnikov pravosodnih organov države
prosilke pri dajanju pravne pomoči v zaprošeni državi, je
potrebno soglasje zaprošene države. Soglasje v Republiki
Sloveniji izda Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije,
v Republiki Hrvaški pa Ministrstvo pravosodja Republike Hrvaške.

3. za toliko časa, kolikor je izvršitev kazni ali var"
ukrepa popolnoma ali delno preložena.
37. člen
Zaprošena država obvesti državo prosilko, ali j®.b zaP
.. pfe*-;
kazenski pregon prevzela. Če kazenski pregon ni _'yD$<
se vsa dokumentacija v zvezi s to zadevo vrne dr;
skupaj s sporočilom, zakaj zaprosilu ni bilo u
zaprošeni kazenski pregon prevzet, se po a
postopku državi prosilki pošlje pravnomočna odločb

Obvestila iz kazenske evidence
33. člen
(1) Državi pogodbenici obveščata druga drugo o vseh obsodbah državljanov druge države pogodbenice, ki so vpisane
v njeno kazensko evidenco. Izpiske iz kazenske evidence si
državi pogodbenici izmenjujeta vsakih šest mesecev preko
ministrstva za pravosodje obeh držav pogodbenic.

IV. POGLAVJE
KONČNE DOLOČBE

(2) Državi pogodbenici druga drugo obveščata tudi o drugih
podatkih, vpisanih v kazenski evidenci.

38. člen
(1) To pogodbo je treba ratificirati.

Odstop kazenskega pregona

(2) Ratifikacijski listini se izmenjata v Ljubljani.

34. člen

39. člen

(1) Če stori državljan države pogodbenice kaznivo dejanje na
ozemlju druge države pogodbenice, lahko država, na katere
ozemlju je bilo dejanje storjeno, pod pogoji iz te pogodbe,
poročevalec, št. 18

KjttH )o

vi
(1) Ta pogodba začne veljati trideseti dan po izrneinja
kacijskih listin.
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a
dba
w,>,OM c,,el za nedoločen čas. Vsaka država
30 £° ~ i® sklenjena
igodbenir
J
Iieuuiutcn Uda. vaar\a uitava
fetmo^r ,0 lahko pisno odpove po diplomatski poti
0 tečnem odpovednem roku.

OPOMBA: sledi tekst pogodbe v hrvaškem jeziku
3. člen

^kerr\ ^ ^!stav'iena v dveh izvirnikih v slovenskem in
jjijni. IWlku s tem, da sta obe besedili enako verodo-

Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za pravosodje.

Zgrebu, dne 7. februarja
^PCS?rLOVENijo

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

ZA REPUBLIKO HRVAŠKO
Nikica Valentić l.r.

OBRAZLOŽITEV
po <foo
fcre rafitjL ^Publiko Slovenijo in Republiko Hrvaško,
ške, dokazano moč javnih listin in njihovo overitev ter priznal<fe
nje in izvršljivost sodnih odločb v civilnih zadevah. Tretje
^Puto/t9 o se predlaga, sta podpisala predsednik
poglavje te pogodbe ureja splošne oblike pravne pomoči
"karReouhi L Slovenije dr. Janez Drnovšek in predsednik
v kazenskih zadevah, in sicer: izvajanje posameznih proces/a 1994 hrvaške Nikica Valentić v Zagrebu dne 7.
nih dejanj, preiskavo, zaseg stvari, varstvo osebne prostosti,
le« p°dba
začasno predajo oseb, ki jim je odvzeta prostost, dajanje
ja pravno osnovo za sodelovanje med
obvestil z navedenega področja, postopek organov držav
0ii
9 b n ca
pogodbenic pri dajanju pravne pomoči ter prevzem oziroma
ktyah
»t sojdJ?"]
n°? ° [ ™ na področju dajanja pravne
Postopkih, in sicer v civilnih in kazenskih
er
odstop kazenskega pregona. Določbe četrtega dela te
10 om
pogodbe pa urejajo vprašanje ratifikacije ter uveljavitve in
plovan?
ogočapravosodja
uspostavitev
in nadaljnji
raz«ia.
13 na* področju
med
obema držaodpovedi pogodbe.
•wne jrt
- je oblikovano
i}ls n*slednja°vcesne zakonoc^aie
P ašan a
Prv6fn
' '
U
e

Skladno z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanjih
zadevah (Ur. I. Republike Slovenije, štev. 1/91) pogodbo med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o pravni pomoči
v civilnih in kazenskih zadevah z zakonom ratificira Džavni
zbor Republike Slovenije.

ob upoštevanju notranje
obeh držav pogodbenic in

P°9otjba' ' k' / skupen za vse oblike pravne pomoči,
k Ja jn t Predvideva, so določbe, ki urejajo vprašanje
in ?ravne
pomoči, način komuniciranja, upo\•? Pr5,ravne Dn0nioć
°^ov
- Drugo poglavje obravnava splošne
vcv
oškov
' ' 'lnih zadevah, vprašanje oprostitve
sodnega postopka, varščino za pravdne stro-

Zaradi ratifikacije te pogodbe ni potrebno spreminjati veljavnih ali sprejeli novih predpisov v Republiki Sloveniji in tudi ne
zagotoviti dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO
u
SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O PRAVNI POMOČI V CIVILNIH
£ T o > ob
IN KAZENSKIH ZADEVAH - EPA 642

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO
O MEDSEBOJNEM IZVRŠEVANJU SODNIH ODLOČB
V KAZENSKIH ZADEVAH,

nije in drugega odstavka 63. člena zakona o
zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65.
{ijfiL
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije o ^ I III
l
da bosta kot njena predstavnika na sejah Državneg
Pr<
in delovnih teles sodelovala:

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-

- Miha KOZINC, minister za pravosodje in
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu
sodje.

Vlada Republike Slovenije je na 81. seji dne 28/4-1994
določila besedilo:

rayt

Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah
^
1. člen

1. če je obsojena oseba državljan države, k' b°
prevzela ali ima tam svoje stalno prebivališče.

Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko
"Hrvaško o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah, podpisana v Zagrebu 7. februarja 1994.

i/"j

2. če je sodna odločba pravnomočna;
3. če obsojena oseba s tem soglaša;

2. člen
Pogodba se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:

4. če je dejanje, na katerem temelji pravno"1''"18
odločba, kaznivo dejanje po pravu obeh držav, »ih.

POGODBA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO
HRVAŠKO O MEDSEBOJNEM IZVRŠEVANJU
SODNIH ODLOČB V KAZENSKIH ZADEVAH

5. če država, ki je
* kazensko sankcijo izrekla, in0|| I*
je prevzela, pristaneta na prenos nadzorstva <
A
6. če je kazenska sankcija ali preizkusna
izrečene kazenske sankcije, ki jo mora obs0it%<11'
prestati, daljša od šestih mesecev, šteto od on
prošnje.
(2) Izjemoma se lahko državi pogodbenici dogodi
nosu izvršitve tudi, če je kazenska sankcija1 ?'JJoU!
doba pogojno izrečene kazenske sankcije, ki j0 p.e'd
jena oseba še prestati, manjša od tiste, ki I®
v določbi 6. točke, prvega odstavka tega člena.
■ vneP'i!
P!!
(3) Če obsojena oseba ne more dati pravnovelja* ^
za prenos nadzorstva ali izvršitve, je potrebno P ayu
volitev njegovega zakonitega zastopnika P°.J
e,
države, v kateri ima obsojena oseba svoje bival|S

Republika Slovenija in Republika Hrvaška sta se v želji, da
poglobita nadaljnje sodelovanje na področju kazenskega
prava, upoštevaje načela pravičnosti in socialne rehabilitacije
obsojenih oseb ter v prepričanju, da se ti cilji lahko najbolje
dosežejo z izvrševanjem kazenskih sankcij v državi, katere
državljani so obsojene osebe, dogovorili, da skleneta to pogodbo.
I. POGLAVJE
Skupne določbe
1. člen

3. člen

(1) Državi pogodbenici se obvezujeta, da bosta na podlagi
zaprosila, skladno s pogoji, predpisanimi v tej pogodbi, medsebojno izvrševali sodne odločbe v kazenskih zadevah, ki jih
je izdalo sodišče ene države pogodbenice ali zoper osebo, ki
ima na njenem ozemlju stalno prebivališče in sicer:

(1) Izvršitev ali nadzorstvo se ne prevzame:

jr"i
1. če bi izvršitev ali nadzorstvo bili v nasprotju s;te"\Hi:
načeli pravnega reda zaprošene države;
.<!Vi
2. če je dejanje, na katerem temelji Pravn.?^S'f
,c
odločba, po presoji zaprošene države polit
ali fiskalne narave;

1. prevzemali nadzor nad osebami, ki jim je sodišče pravnomočno izreklo pogojno kazensko sankcijo, za čas med preizkusno dobo;

3. če bi izvršitev ali nadzorstvo bili v naspi^Lg
obveznostmi, ki jih je v mednarodnem f0'
zaprošena država;

2. prevzemali izvrševanje kazni zapora in drugih ukrepov, ki
predstavljajo odvzem prostosti.
(2) Za državljana države pogodbenice se šteje oseba, ki ima
po zakonih te države njeno državljanstvo.

4. če v zaprošeni državi teče zoper obsojeno ose^#'
postopek za isto dejanje ali ga ta država nam0
A
5. če zaprošena država ne more izvršiti kaze nsK"
zaradi zastaranja izvršitve;

2. člen
(1) Nadzorstvo ali izvršitev po določbah te pogodbe se prevzame, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
poročevalec, št. 18

6. če se obsojena oseba, glede na starost v
30

Nanj,
lila
oproščenr°^eni ^r*av'

ne

mo la

9

v kateri je bila izdana sodba, o pogojih in ukrepih nadzorstva,
o vseh okoliščinah, ki bi utegnile povzročiti preklic pogojne
kazenske sankcije, kakor tudi o preteku časa nadzorstva.

preganjati, ali je

bS0|ena ose
C"nh°
v zaprošeni
državi
že pravnomočna za istot>adejanje
ali je bila
oproščena;
'»bila
iiie osebesodna odločba izdana v nenavzočnosti obso-

11. člen
(1)Država, v kateri je izdana sodba, je dolžna brez odlašanja
obvestiti državo, ki opravlja nadzorstvo, o pomilostitvi, amnestiji ali o preklicu pogojne kazenske sankcije.

e

obsojenaizda'° izredno sodišče;
klasodb®ba UŽ'Va pravico Pribežališča v državi, ki

(2) Če država, v kateri je bila izdana sodba, prekliče pogojno
kazensko sankcijo, lahko državo, ki opravlja nadzorstvo,
zaprosi za prevzem izvršitve kazenske sankcije.

li2re

mora brez odlašanja obvestiti državo
. ah |e prošnji ugodila.

,em

12. člen

ri|

? neru
P0 ne ali de
l2°rstva'jB
'
lne zavrnitve prevzema izvršitve
2
"'a avrnjtevPr0^ena c'r*ava dolžna navesti razlog ali

1) Če je nadzorstvo prevzeto, se v državi, v kateri je izdana
sodba, začasno ustavijo nadaljnji ukrepi v zvezi z izvršitvijo.
(2) Pravica države, v kateri je bila izdana sodba, do izvršitve pa
dokončno preneha, če v času prevzetega nadzorstva ni nastopila nobena od okoliščin, zaradi katere je treba po njenem
pravu preklicati pogojno kazensko sankcijo.

4. člen
lahko
at)
'Keklasodh
pomilostita
ali amnestirata
o in država,
ki je prevzela
izvrševanje.država,
!
to
.
stori
, aija obveSvVa' ki ie izrekla sodbo, mora o tem brez
'
"" državo, ki je prevzela izvrševanje.

III. POGLAVJE
Izvršitev
13. člen

5. člen

(1) Če je oseba, ki je državljan ene od držav pogodbenic ali
oseba, ki ima na njenem ozemlju stalno prebivališče, v drugi
državi pogodbenici pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na kazen zapora, ali ji je izrečen varnostni ukrep, lahko
vsaka država pogodbenica zahteva, da se izvršitev kazni
zapora ali varnostni ukrep izvrši v tisti državi pogodbenici,
katere državljan je obsojena oseba ali ima v njej stalno prebivališče.

■' z dogn0^Orn Prec|aje in prevzema obsojene osebe se
om med pristojnimi organi držav pogod6. člen
"h dr>
^°rstva'anov se ne Predaja drugi državi zaradi izvršitve

(2) Ta pogodba ne izključuje pravice obsojene osebe, njegovega zakonitega zastopnika, zakonca, sorodnika v ravni črti,
brata ali sestre, da vloži prošnjo za prenos izvršitve pri
sodišču, ki je izdalo odločbo, ali pri pristojnem organu države,
ki je izrekla sodbo, ali države, katere državljan je obsojena
oseba ali v kateri ima stalno prebivališče.

7. člen
,l, ^"ni s tn benici bosta na podlagi prošnje, pod pogoji
i i hirali nfPpodbo, v času preizkusne dobe, medsePrav
nornoćeno izreklo
■' katerim
je sodišče
v eni državi
pogodpogojno
kazensko
sankcijo.

(3) Pristojni organ države, ki je izrekla sodbo, obsojeno osebo
pouči o možnostih prestajanja kazni zapora ali varnostnega
ukrepa v državi, katere državljan je ali na katerem območju
ima stalno prebivališče.

0r
tr
iari stv0
je obSo^ °Pravi v tisti državi pogodbenici, katere
lena oseba, ali v kateri ima stalno prebiva-

'JorstiIVo I

14. člen
(1) Če se prevzame izvršitev, sodišče države, ki je izvršitev
prevzela, določi po svojem pravu kazen zapora ali varnostni
ukrep, ki ju je treba izvršiti, pri čemer upošteva kazen zapora
ali varnostni ukrep, izrečen v državi, ki je izrekla sodbo.

8. člen
•zvaja izključno po pravu države, ki ga je

(2) Zaradi izvršitve v drugi državi pogodbenici, obsojena
oseba v nobenem primeru ne sme biti v težjem položaju, kot
bi ga imela v državi, ki ji je izrekla sodbo.

,ŽI|KSVoii vrstrtVa' !2rečen' v državi, ki opravlja nadzorv
tra an u n
^^avi'i 'nVv ,katar!
i i!<• Ull.
e smejo
strožji
od ukrepov,
: i bitisodba.
11
' kateri je
bila izdana

?

1'

(3) Čas, prebit v zaporu v državi, ki je izrekla sodbo, se v celoti
všteje v kazen zapora ali varnostni ukrep, ki ga je treba
prestati v državi, ki je izvršitev prevzela.

U repov
9vjPrev
potrebnih
za nadzor v državi, ki je
,v žela ^S
u
kateri jo
P°števajo ukrepi, izrečeni
j KI i''rn bo'' u^/voi
' bila izdana sodba.

15. člen

9. člen
Hfrine
terj jVbHa

Izvršitev se izvede izključno po pravu države, ki je izvršitev
prevzela.

"ske sankci'e 'e '2k'iučno pristojna
izdana sodba.

16. člen

10. člen

Nam
8r,
^bte?
o"v 2?"*i' ki mu ie Potrebno priložiti dokumen" i„6ž °đla4a„;lac,0nu te pogodbe, je zaprošena država
"lila.
obvestiti državo prosilko, ali bo njeni

(1) Država, ki je prevzela izvršitev, je vezana na ugotovljeno
dejansko stanje, na katerem temelji sodna odločba.
(2) Za razveljavitev ali spremembo sodne odločbe, na kateri
temelji prošnja za prevzem izvršitve, je izključno pristojna
država, ki je sodbo izrekla, o čemer je dolžna takoj obvestiti
državo, ki je izvršitev prevzela.

N« °Pravlj
a nadzorstvo, mora obvestiti državo,
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17. člen

22. člen

(1) Če se sodba nanaša na več dejanj, se sme izvršitev zahtevati samo za del kazni, ki se nanaša na posamezno od teh
dejanj.
(2) Država, ki je izrekla sodbo, določi del kazni, za katero se
prevzame izvršitev.

1. za ozemlje Republike Slovenije - slovenski jezik'
2. za ozemlje Republike Hrvaške - hrvaški jezik.

(3) Če država, ki je izrekla sodbo, ne postopa, skladno z drugim odstavkom tega člena, v primernem roku, bo država, ki je
izvršitev prevzela, odločila po svojem pravu in odmerila del
kazni, ki jo je treba izvršiti.

(1)Če zaprosilo po tej pogodbi vloži država, Kil®
sodbo, je treba zaprosilu priložiti:

Po tej pogodbi pomeni »jezik države prosilke«:

23. člen

1. izvod ali overjen prepis sodne odločbe s
nomočnosti in po potrebi o izvršljivosti;
..
2. prepis besedila uporabljenih zakonskih d°!°ns°|'vlli
3. podatke o obsojeni osebi, o nejnem državl|3
njenega stalnega prebivališča;
jJltjjl1
4. po potrebi potrdilo o času, prebitem na pres< i
ki ga je potrebno všteti;
:etil
5. zapisnik o izajvi obsojene osebe, iz katerega
njeno soglasje za prenos izvršitve in nadzors ■
6. druge dokumente, ki utegnejo biti pomem'"1'2
zadeve.
|/j bo
(2) Če zaprosilo po tej pogodbi vloži država, *
>C
prevzela, je treba zaprosilu priložiti:
N
1. prepis zakonskih določb, ki jih je treba UP anjtv#
2. podatke o obsojeni osebi, o njegovem državi) 28
govem stalnem prebivališču;
hni '
3. druge dokumetne, ki utegnejo biti pomemD
zaprosila,
. ki boR,
4. če se obsojena oseba že nahaja v državi,
*
isn k
izvršitev, je treba priložiti tudi zaP ' :J,e
razvidno njegovo soglasje za prenos izvršit* ■
a J|6"'
(3) V primeru zaprosila iz drugega odstavka teg ^
država, ki je izrekla sodbo, skupaj s sporočil" ^ |r
prošnje, tudi
iuai izvod
izvoa ali
an prepis soane
sodne odločb®'
—x|jjv05
potrdilo o pravnomočnosti, po potrebi tudi iv.zr® ,r<jilo( D
uporalbjenih zakonskih določb in po potrebi F' jib« KSc
prebitem na prestajanju kazni, ki ga je potrebn

18. člen
(1) S prevzemom izvršitve začasno preneha izvršitey v državi,
ki je izrekla sodbo. Če je obsojena oseba v zaporu v državi, ki
je izrekla sodbo, sme zapor trajati do njegove predaje državi,
ki je prevzela izvršitev.
(2) Pravica države, ki je izrekla sodbo, do izvršitve dokončno
preneha, ko je obsojena oseba v celoti prestala kazen zapora
ali varnostni ukrep v državi, ki je izvršitev prevzela, ali ko ji je
ta dokončno odpuščena.
(3) Država, ki je izrekla sodbo, znova pridobi pravico do
izvršitve, če se obsojena oseba izogne prestajanju kazni
v državi, ki je izvršitev prevzela. Država, ki je izvršitev prevzela,
je dolžna o takih okoliščinah obvestiti državo, ki je izrekla
sodbo.
19. člen
(1) Obsojeno osebo se brez soglasja države, ki je izrekla
sodbo, ne more kazensko preganjati, obsoditi ali ji drugače
omejiti osebno svobodo ali izročiti tretji državi zaradi nekega
drugega kaznivega dejanja, storjenega pred prenosom izvršitve, vendar ne zaradi tistega, zaradi katerega je bil odobren
prenos izvršitve.
(2) Soglasje države, ki je izrekla sodbo, iz prvega odstavka
tega člena, ni potrebno:
1. če obsojena oseba ne zapusti ozemlja države, ki je izvršitev
prevzela, v petinštiridesetih dneh od dneva odpusta s prestajanja kazni. V ta rok se ne všteva čas, ko obsojena oseba,
neodvisno od svoje volje, ni mogla zapustiti ozemlja države, ki
je izvršitev prevzela;

24. člen

i<* ^
(1) Če zaprošena država meni, da podatki in doK
0
so ji bili poslani, ne zadostujejo, zahteva dop !^
nem roku, ki se lahko na obrazloženo prošnjo o
°sic
podaljša.

2. če je obsojena oseba zapustila ozemlje države, ki je izvršitev prevzela, kateri je bila s tem namenom predana, pa se je
ponovno prostovoljno vrnila na njeno ozemlje.

(2) Če se ne ugodi zahtevi za dopolnitev, se ^ $
prenos izvršitve odloči na podlagi obstoječ'
J
'*0
dokumentacije
'in
25. člen
(1) Stroške nastale v zvezi s predajo obsojen .^ji J°i
%
izvršitve kazenske sankcije, plača država, ki J® ni)^
zela, razen stroškov nastalih na ozemlju drža •
izrekla, o čemer se dogovorijo organi pristoj"
prevzem obsojene osebe.
„0
(2) Država, ki prosi za predajo obsojene
Ni
sama plača stroške, ki nastanejo v zvezi s to

IV. POGLAVJE
Določbe o postopku
20. člen
(1) Pismeno občevanje po tej pogdobi poteka s strani Republike Slovenije preko Ministrstva za pravosodje Republike
Slovenije in s strani Republike Hrvaške preko Ministrstva
pravosodja Republike Hrvaške. Diplomatska pot s tem ni
izključena.

26. člen

,
drV*r
Država, ki je izvršitev prevzela, bo obvestil® sic«
izrekla sodbo, o izvršitvi kazenske sanakcije

(2) V nujnih primerih se lahko zaprosila in obvestila po tej
pogdobi posredujejo preko Mednarodne organizacije kriminalistične policije - INTERPOL-a.

1. ko se kazenska sankcija ivzrši;
2. ko se obsojena oseba izogne izvršitvi; s
3. če država, ki je izrekla sodbo, zahteva P°

21. člen
(1) Zaprosila in potrebna dokumentacija, ki se pošiljajo po
določbah te pogdobe, se sestavljajo v pisni obliki v jeziku
države prosilke. Prevodi v jezik zaprošene države se ne prilagajo.
(2) Legalizacija listin iz prvega odstavka tega člena ni potrebna.
poročevalec, št. 18

27. člen
Ta pogodba se bo uporabljala tudi za sodne
bile izrečene pred njeno uveljavitvijo.
32

bno /

28. člen

30. člen

90d

)8toJ|jJ?°

bi pomenijo »ukrepi, ki predstavljajo odvzem

(1) Ta pogodba začne veljati trideseti dan po izmenjavi ratifikacijskih listin.

Republike Slovenije: varnostni in vzgojni
nije ki'n jP'sar|i v kazenskem zakoniku republike Slove!a
°zemii d ,aVl'a'° odvzem prostosti;
•ipredni.ePub|ike Hrvaške: varnostni in vzgojni ukrepi,
v kaz
P'edstaui-'
enskiprostosti.
zakonodaji Republike Hrvaške, ki
Ijajo odvzem

(2) Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka država
pogodbenica jo lahko pisno odpove po diplomatski poti s šest
mesečnim odpovednim rokom.
(3) Ta pogodba se bo po odpovedi uporabljala za izvrševanje
kazenskih sankcij za osebe, katerih predaja je bila opravljena
skladno z določbami te pogodbe.

Će je irai-.' .
■terij prj |dnl® izvršitve teh ukrepov nedoločeno, se bo kot
!sta
C8ni ali t0 tra
točka
'
janje znaša najmanj šest mesecev
r
PrV 93 odstavka 2
ate
em
se
i
a
. - člena) upošteval skrajni rok,
6k a
' sodbn 8ni ukreP mora ukiniti P° pravu države, ki je
Pogodbi pomeni »pogojna kazenska sankcija«:

Pogodba je sestavljena v dveh izvirnikih v slovenskem in
hrvaškem jeziku, s tem, da sta obe besedili enako verodostojni.
V Zagrebu, dne 7. januarja 1994.

Pogojna it ^ePublike Slovenije: pogojna obsodba in
v
i kazenski ,dba z varstvenim nadzorstvom, predpisani
'*a °zemii ™oda
ii Republike Slovenije.
"ogojna oh d Paub2''ke Hrvaške: pogojna obsodba in
, b
varstvenim nadzorstvom, predpisani
zakonodaji Republike Hrvaške.
P

n#

ZA REPUBLIKO SLOVENIJO
Janez DRNOVŠEK I. r.

ZA REPUBLIKO HRVAŠKO
Nikica VALENTIĆ I. r.

OPOMBA: sledi tekst pogodbe v hrvaškem jeziku.
3. člen

«oločbe

Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za pravosodje.
To Po

29. člen

4. člen

9odb(0 ie treba ratificirati.
(AtifikiaCi ski lis, ni
'
i se izmenjata v Ljubljani.

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

i
a
ji
OBRAZLOŽITEV
jf >b,
bojne obveznosti držav pogodbenic v zvezi s prevzemom
3t/e ora,l
fikachH Se
Slovenijo in Republiko Hrvaško,
nadzora nad osebami, ki jim je sodišče pravnomočno izreklo
3do DPu
Sta podpisala predsednik
PublikJ <iiove Podlaga,
e dr
pogojno kazensko sankcijo za čas med preizkusno dobo in
j K*r s blike Hn/
,\ ?'i
Drnovšek in predsednik
v zvezi s prevzemom izvrševanja kazni zapora in drugih ukre'
' 1994
aške Nikica Valentić v Zagrebu dne 7.
pov, ki predstavljajo odvzem prostosti. Zaradi enotnega izvajanja določenih obveznosti so v pogodbi tudi določbe, ki se
nanašajo na način in jezik občevanja, dokumentacijo, stroške
u stvar eni
°s'onif dru9eaa
.
J520. pogoji
oziroma
podlaga
v zvezi z izvrševanjem pogodbe in na primere, ko državi
člena zakona o kazenskem
4/77 14/85 74/87 57/89
pogodbenici ne bosta izvrševali sodnih odločb v kazenskih
5 C?"a9/ 4 XT a' ,'?"■
•
'
in
3/90),
ki
zadevah ter določbe, ki urejajo postopek za prevzem izvršitve
%n,""e o c=X," s ystaosti
vnega
zakona za izvedbo temeljne
in
navedenih sodnih odločb. V končnih določbah pogodbe je
'm./' '■ ften,,™° °iP
neodvisnosti Republike Slodoločeno, da je pogodbo treba ratificirati.
^'"Publišlf"" ™SI° veni je, štev.1 1/91) smiselno uporabba
S
kateremise sme izvršiti pravno%^
9l^'
-P°
"
,0
Skladno z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanjih
«eoo7°e sankcije, ki jo je izreklo tuje sodišče le, če
zadevah (Ur. I. Republike Slovenije, štev. 1991) pogodbo med
"^narodno pogodbo.
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o medsbojnem
j j '^'S3i a PO(j
izvrševanju sodnih odločb o kazenskih zadevah z zakonom
t Vljjt so^°ločenimi pogoji omogoča medsebojno izvrratificira Državni zbor.
clržaiZ v bazenskih zadevah, ki jih je izdalo
f%y°dbeniPogodbenice
zoper državljana druge
Pre
Z er ose
Zaradi ratifikacije te pogodbe, ni potrebno spreminjati veljav'"Va//Sče °^
t>o, ki ima na njenem ozem)
nih ali sprejeti novih predpisov v Republiki Sloveniji in tudi ne
"Na ,kiseuUre
zagotoviti dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovejajo s to pogodbo, se nanašajo na medsenije.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLlft
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O TRGOVINSKO*
GOSPODARSKIH ODNOSIH IN SODELOVANJU - EPA 643 > £ S£|!
Vlada Republike Slovenije je na 81. seji dne 28/4-1994
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. ćtensP^ ^
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 1' • ^
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije o ...
da bosta kot njena predstavnika na sejah Državneg
in delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O TRGOVINSKO-GOSPODARSKIH
ODNOSIH IN SODELOVANJU

- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose
razvoj,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Minis'
za ekonomske odnose in razvoj.

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

5

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške o trgovinsko-gospodarskih odnosih in sodelovanju

bi
1. člen

2. člen

pfo i
Pogodbenici si vzajemno odobravata status po K")."ai(fa'n
godnejše nacije v trgovinskih aranžmajih, kot se
državam, skladno z določili Splošnega sporazum .vol
in trgovini (GATT), z namenom pospeševanja tig l°0ii
H
državama.

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške o trgovinsko-gospodarskih odnosih
in sodelovanju, podpisan v Zagrebu 7. februarja 1994.
2. člen

3. člen

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku
glasi:

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške (v
nadaljevanju: Pogodbenici) sta se glede na:

del"'5
Pogodbenici bosta pospeševali gospodarsko
Poleg medsebojne trgovine vsebuje to sodelovanj .j i
ritev kooperacije v proizvodnji, ustanovitev po i^
turizma, organiziranje sejmov in razstav, ustana ^
vinskih predstavništev in vzpostavljanje trajnega /
v industriji, kmetijstvu, energetiki, prometu, tele jsf1
jah in vodnem gospodarstvu. Pogodbenici "zJgtt
ugodne pogoje za vzpostavitev neposrednih P'
regijami in osebami Republike Slovenije in K k
vaške.
<
4. člen

- pomen trgovinsko-gospodarskih odnosov in sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško,

Za dosego ciljev tega sporazuma bosta Pogodt30n'C
vili Mešano komisijo.

- globoke spremembe, ki se odvijajo v političnem in gospodarskem sistemu Republike Slovenije in Republike Hrvaške,

Mešana komisija bo predvsem:

SPORAZUM
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške o trgovinsko-gospodarskih
odnosih in sodelovanju

- dajala predloge za dosego ciljev sporazuma'

- namen spodbujanja vzpostavitve obojestransko koristnih
in večstranskih povezav med državama,

- presojala uresničevanje vsega, kar je določenos'
zumom;

- aktivnosti za postopno vključevanje gospodarstva Republike Slovenije in Republike Hrvaške v tokove svetovnega
gospodarstva in evropske integracije,

- ustvarjala pogoje za izmenjavo informacij Pri
industrijskem in drugem sektorskem sodelo^
sodelovanju na področju tehnologije, povezan®^
industrijsko in sektorsko kooperacijo in specia
^

- uresničevanje medsebojnih gospodarskih odnosov po
načelih enakopravnosti, vzajemne koristi in mednarodnega
prava, dogovorili o naslednjem:

- proučevala nadaljnje korake, potrebne za spo^V
in razvoja trgovinskih odnosov in gospoda^*
s katerimi so povezana.

l.člen
Pogodbenici izražata pripravljenost za vzpostavitev in razvijanje neposrednih medsebojnih trgovinsko-gospodarskih odnosov.

Mešana komisija se bo sestajala enkrat letno ozzahtevo ene izmed Pogodbenic na ozemlju
nije ali Republike Hrvaške.
-,i«siie f"
Pogodbenici lahko določita člane Mešane kom1
dnevni red.

Medsebojne dobave blaga in opravljanje storitev se uresničujejo v skladu z zakonodajo Pogodbenic na podlagi pogodb,
sklenjenih med slovenskimi osebami, ki samostojno opravljajo »pridobitne« dejavnosti kot izključne dejavnosti in hrvaakfrni pravnimi in fizičnimi osebami, pooblaščenimi za oprav!;«"=ije gospodarskih dejavnosti (v nadaljevanju: osebe).
poročevalec, št. 18

5. člen
Ta sporazum prične veljati z dnem, ko se
34

a* V

po,i m
/lino^akonoda
edsebojno obvestita o izpolnitvi z naci'Htev.
io predvidenih pogojev za njegovo uvelja-

izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku, s tem da sta
besedili enako veljavni.
Za Vlado
Za Vlado
Republike Slovenije
Republike Hrvaške
Janez DRNOVŠEK I. r.
Nikica VALENTIČ I. r.

ihko oc)Dle sklenien za nedoločen čas. Vsaka Pogodbenica
1 P e SPOraZUrT1
s tem da 0 <em
Po god br»enico po diplomatski
kadarkoli, poti.
obvesti
o* Porazum
lSi l6
reneha ve|
" va nroif
jati po preteku šestmesečnega roka od
pre
iema obvestila.
iil!l>
4 .
ve| avnosti te a
teli
9 sporazuma bodo projekti,
vel a i
Zločin
i vnostjo sporazuma, uresničeni v skladu
Cl
" 'ega sporazuma.
POra2um

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v hrvaškem jeziku
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

i® Podpisan v Zagrebu dne 7. jan. 1994 v dveh

OBRAZLOŽITEV
razuma, katerega bistvo je izmenjava mednarodne klavzule
o priznavanju največjih ugodnosti za menjavo blaga med
državama. Na obeh straneh se bodo torej uporabljali vsi
zunanje-trgovinski predpisi po notranji zakonodaji. Sporazum
predvideva ustanovitev mešane komisije za gospodarska
vprašanja, ki naj bi obravnavala predloge za dosego in razvoj
medsebojnih gospodarskih stikov.

L f Podpisan 7. februarja 1994 v Zagrebu, veljati
f Po9o)/
>- po9odbenici
obvestita o tem, da so izpolnjeni
avitev le
i z6e®WvJ/.i
ga sporazuma, ki jih predvideva
1 s razuma e
h
oa k ?' P°
ko1 od i sklenjen za nedoločen čas,
JP°vs.
'
pogodbenic pisno ne odpove,
msuia ne veljati šest mesecev od dneva prejema takega
5 faum
i! ,r9ovin?i!avlia mednarodno-pravno podlago za nor>■ i^ijo in ^^'gospodarsko sodelovanje med Republiko
in s,r°i&Č6 lrapubliko
Hrvaško in ustvarja stabilne razmere
anskn ,oviske odnose in vzpostavitev novih trajnih,
driau'■ Vsnh
,,seKoristnih yusfjuučirsKiri
gospodarskih siikuv
stikov muu
med subjekti
suujenii
°u]e le določila klasičnega
trgovinskega
spo-

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Ratifikacija ne narekuje spremembe sedanjih ali izdaje novih
predpisov.
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Poročilo o delu SDK Republike Slovenije za leto 1993
V skladu s 6. členom zakona o Službi družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 1/85) priloženo
pošiljamo Poročilo o delu SDK Republike Slovenije in
Poročilo o finančnem poslovanju SDK Republike Slovenije v letu 1993.
O dokumentih je razpravljal svet SDK in ju sprejel dne 14/
4-1994 in 24/2-1994.
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obdobju, ko bo opravljala praktično še vse nalog
opravlja sedaj, pa tudi po ustanovitvi Računskega
naj bi prevzel del njenih nalog (pa tudi delavcev)
ni razlogov, da bi morala biti za opravljanje na'0® p,v
Vladi. Se posebej velja to za naloge plačilneg
„
Inštitucijo za izvajanje plačilnega prometa rn0J[fL naj!
nalog nadzirati centralna banka. Banka Sloven
tem zakonu tudi predpisovala postopek opraV I ,
nega prometa, vrste računov, način in pogoja P -ujil
pravne osebe odpirajo in zapirajo račune, obraze v ^ 3),
prometa itd. Inštitucija za opravljanje plačilnega
je,
,a
zato lahko odgovorna le Državnemu zboru, ror
* ta v^
tiii
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Slovenije. Za opravljanje nalog plačilnega P j;*čal
nalog nadziranja (po ustanovitvi Računskega s°°' ^
kontroliranja in inšpiciranja), nalog statistike In "? ^ i
za opravljanje drugih nalog po posebnih Prey'1,(^3J
SDK ostati do dokončnega preoblikovanja odgo f6d» ^
nemu zboru. SDK si bo prizadevala, da bo taka
^
odgovornosti zapisana v zakonu.
^
Nesprejetje novega zakona o SDK je med drugi01
da je bila SDK v letu 1993 od maja do
upravljanja. Svetu SDK je namreč v maju P0'" bj bil«
novega sveta pa po sednajih predpisih splon ne ^
imenovati, saj po določilih veljavnega zakona ot,sj,
člane sodijo tudi predstavniki inštutucij, ki vec
(delegat Republiške konference Socialistične * ^
nona
nega linHct\/o
ljudstva in
in Holonat
delegat Ronnhli&lrona
Republiškega (iVfitS
sveta ^ .u eluj
tov). Državni zbor je 17. septembra imenoval no
dS
Neustrezen zakon o nalogah, pristojnosti, - upravljanju SDK pa ni bil edina težava, s katero
^
SDK spoprijemati po izpeljavi svojih nalognadzl
v 'e,tunja T8'! ta
problemov je imela pri opravljanju nalog
^ja
S|
problem je pomanjkljiva in nedorečena zakonooai1
„
Slovenije. Tako kot zakon o SDK, še vrsta drug"
ig jz^0.
jih mora SDK uporabljati pri nadziranju, izVir®a, sls'
nekdanje Jugoslavije, iz drugega ekonomskeg
popolnoma drugačnih pogojev poslovanja. on^ sep(jri
zakon o računovodstvu, ki je še do 31. 12.199 »|ne<>c8i to
osebe urejal način vodenja poslovnih knjig, nac
i8l
nja postavk računovodskih izkazov, sestavljanj
i i,
računovodskih izkazov in objavljanje podatkov J,ai0
skih izkazov. Določbe tega zakona se upora
v letu 1994 in sicer še za vse pravne osebe ne
dejavn0S,i
'
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Veliko težav je imela SDK pri izvajanju davčneg
saj do koncaa leta 1993 ni pridobila nobenih
noDenin n°hnfl Kij..
it
za preprečevanje davčnih utaj. Številna zas® fl ^Pr;
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mogoča učinkovito davčno nadziranje, jerek
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kazni, kadar do teh sploh pride, če postopki n
^
so prav simbolične v primerjavi s »koristmi", 0
pij
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področju.
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Na podlagi 26. člena zakona o Službi družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 1/85) je svet SDK
Republike Slovenije na seji dne 14. 4. 1994 sprejel
POROČILO
O DELU SDK REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1993
Marjan Širaj, I. r.
Predsednik Sveta SDK

UVOD
Vsa opozorila SDK, da je treba njene naloge, pristojnosti,
organizacijo in upravljanje tudi za relativno le še kratek čas
njenega delovanja na novo opredeliti, niso bila uspešna. Tudi
v letu 1993 je njene naloge in pristojnosti še vedno opredeljeval »jugoslovanski« zakon o Službi družbenega knjigovodstva
iz leta 1983. Nujnost sprejema posebnega, času in nalogam
primernega zakona o SDK, sta utemeljevali že Poročili o delu
SDK v letu 1991 in v letu 1992. Spomladi leta 1993 se je
s pripravo zakona o instituciji, ki bi kot javni zavod prevzela
dosedanje naloge SDK in jih v prehodnem obodju opravljala
na način, določen v tem zakonu, strinjala tudi Vlada Republike Slovenije.
Delo na novem zakonu o SDK je pričelo v aprilu leta 1993.
Takrat sta bili izdelani dve različici zakona, eno je izdelalo
Ministrstvo za finance, drugo pa SDK sama. Kljub opozorilom
SDK, da njene naloge in pristojnosti v različici zakona Ministrstva za finance niso opredeljene na način, ki bi ji omogočal
učinkovito in odgovorno opravljanje njenih nalog, je Vlada
Republike Slovenije sprejela osnutek zakona, ki ga je izdelalo
Ministrstvo za finance in ga poslala v zakonodajni postopek.
SDK tega osnutka zakona ni mogla sprejeti, zato je takrat (to
je bilo v juniju 1993) tako neposredno Vladi kot tudi Odboru
Državnega zbora za finance in kreditno monetarno politiko
obširno obrazložila vzorke, ki bi ji, če bi upoštevala določbe
tega novega zakona, onemogočili učinkovito opravljanje
nalog nadziranja, statistike in informacij ter plačilnega prometa v skladu s potrebami prehoda iz enega gospodarskega
sistema v drug sistem, katerega posebnost je obstoj treh vrst
lastnin: zasebne, družbene in mešane lastnine. Opozorila je,
da so nekatere rešitve v zakonu celo slabše od dosedanjih,
nekatere v nasprotju z veljavnimi predpisi, da mora imeti za
opravljanje nalog nadzora širše pristojnosti, da gre ponekod
celo za slabše strokovne opredelitve, kot so v sedanjem
zakonu itd.
Odbor državnega zbora je obravnavo osnutka zakona zavrnil.
Začel se je dolgotrajen postopek usklajevanja posameznih
členov zakona med Ministrstvom za finance in SDK. SDK je
sicer uspelo večino njenih stališč in pripomb vgraditi v nov
zakon, nekaj členov pa je še vedno ostalo neusklajenih, tudi
v zadnji varianti predloga zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki je sedaj
v zakonodajnem postopku.
Eno bistvenih vprašanj v predlogu zakona o SDK, ki bi veljal
za prehodno obdobje, je določitev odgovornosti SDK za izvajanje njenih nalog. SDK namreč meni, da tako v prehodnem
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poznavanju nove zakonodaje tega področja. Upoštevati je
potrebno, da je s sprejetjem zakona o revidiranju v juliju leta
1993 SDK prenehala opravljati naloge revidiranja - odtlej
naloge revidiranja opravljajo na novo ustanovljene revizijske
gospodarske družbe - iz SDK pa je odšlo 26 visoko usposobljenih delavcev za opravljanje teh nalog. Ker so nasploh
tovrstni strokovnjaki močno iskani, je poleg teh delavcev
odšlo iz SDK še 53 delavcev nadziranja. SDK kljub prerazporeditvam delavcev iz nalog statistike in informacij in novemu
zaposlovanju na nalogah nadziranja, ni mogla uresničiti vseh
zahtevanih pregledov. Nič manjši ni bil problem z delavci, ki
so potrebni za uresničevanje projekta modernizacije plačilnega prometa. Tudi teh kadrov, ki bi morali na podlagi temeljitega poznavanja obstoječega sistema plačilnega prometa,
graditi projekt modernizacije plačilnega prometa, sodelovati
s tujimi strokovnjaki, SDK skoraj ni mogla najti. Vse breme je
na peščici delavcev plačilnega prometa.
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Prav zaradi strokovno zahtevnih in odgovornih nalog je SDK
v letu 1993 namenjala veliko pozornost strokovnemu izpopolnjevanju delavcev. Strokovno izpopolnjevanje je zajelo vsa
področja dela. V letu 1993 je bilo organiziranih 52 izobraževanj, največ na področju nadziranja, računalniške obdelave
podatkov ter varnosti in zaščite.
V SDK je bilo konec leta 1993 zaposlenih 2.850 delavcev, od
tega na nalogah nadziranja 803 (28%), na nalogah plačilnega
prometa in računalniške obdelave podatkov 1.417 (49,7%), na
nalogah statistike in informacij pa 87 delavcev (3,1%). Vsi
drugi delavci so opravljali splošne naloge, naloge svetovanja
in vodenja. V primerjavi s stanjem leta poprej, je bilo 31. 12.
1993 v SDK zaposlenih 42 delavcev več.
Naloge SDK na področju nadziranja, statistike ter plačilnega
prometa so podrobneje razčlenjene v posebnih delih tega
poročila. Ob tem je pozornost bolj kot obsegu opravljenih
nalog, namenjena problemom, s katerimi se je SDK srečevala
pri opravljanju nalog teh področij in predlogom, ki bi po
mnenju SDK prispevali k učinkovitejšemu opravljanju njenih
nalog.
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V uvodu poročila velja omeniti le še nekatere nove naloge, ki
jih je SDK pričela opravljati v letu 1993.
Na prvem mestu so to naloge pri izvedbi izdaje in vnovčitve
lastniških certifikatov. V skladu z Dogovorom o sodelovanju
pri izvedbi izdaje in vnovčitve lastniških certifikatov, ki sta ga
sklenili Vlada Republike Slovenije in SDK, je SDK prevzela
naloge vodenja centralne evidence lastniških certifikatov in
centralnega registra podjetij, ki se lastninsko preoblikujejo.
SDK je v skladu z dogovorom zadolžena tudi za zagotovitev
strojne in komunikacijske opreme, prostorov in kadrov,
potrebnih za izvajanje projekta lastniških certifikatov. Vse
naloge v zvezi z izvajanjem projekta SDK (že oziroma bo)
izvaja s programsko opremo, za zagotovitev katere je zadolženo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj. Od vseh
evidenc, ki pomenijo osnovo za vzpostavitev, ažuriranje ter
vzdrževanje centralne evidence lastniških certifikatov, je
doslej vzpostavljena le evidenca lastniških certifikatov državljanov. V skladu z dogovorom je nameščena v osrednjem
računalniškem sistemu SDK. Vendar Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj še ni predalo SDK potrebne programske
opreme. Zato SDK zaenkrat v celoti še ne izvaja vseh svojih
nalog, opredeljenih v dogovoru.
Med drugimi novimi nalogami, ki jih je SDK pričela izvajati
v letu 1993, so še vnovčevanje državnih vrednostnih papirjev,
ki ga SDK opravlja po posebni pogodbi za Ministrstvo za
finance; udeležencem v plačilnem prometu nudi takojšnje
informacije o stanju denarnih sredstev na njihovih računih pri
SDK itd.
I. NALOGE FINANČNEGA NADZIRANJA

9 ede
# "°b|»' visoKo^ 0k
'
na vedno večji obseg nalog ni
'
Dr«H ♦ 9vno usposobljenih delavcev. Pose^ % rp®
nalon
^stavljali
delavci,
strokovno usposobljeni
e
'd\/r! u^^idiranja
. 9 r©vidirania laetnin«;kpna
nrnnhliknvania
'3*.»^"avci,"
lastninskega preoblikovanja
^ročja n aPravijajo te naloge, morajo imeti široka
dziranja, ob seveda še zelo temeljitem

V letu 1993 je SDK opravljala naslednje naloge finančnega
nadziranja:
- davčno nadziranje ter nadziranje obračunavanja in plačevanja drugih predpisnih obveznosti,
37
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- revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij,
- nadziranje javne porabe.

1.2. Inšpiciranje

Davčno inšpiciranje je v letu 1993 opravljalo
Pr
slaba polovica vseh inšpektorjev, zaposlenih v SDK_a ^ ^
javi z letom poprej, je bilo v letu 1993 na teh nal°9 (jilsic
nih manj inšpektorjev, kljub temu, da je SDK v ra
le' j(|„
novo zaposlovala in izobraževala delavce za °P L ><
nalog. To je neposredna posledica novih nalog ) 0|
lastninskega preoblikovanja podjetij, ki zaposluje o )v
vico inšpektorjev.
|a

1. Davčno nadziranje
Davčno nadziranje opravlja SDK
- s sprotnim kontoliranjem nalogov plačilnega prometa za
plačilo davkov in prispevkov ter drugih predpisanih obveznosti,
- z inšpiciranjem, to je z naknadnim preverjanjem obračunavanja in plačevanja vseh predpisanih obveznosti pri davčnih
zavezancih.

Ob povečanju števila davčnih zavezancev in zma"'^ 'ai
vila inšpektorjev, ki so v letu 1993 opravljali nal.09®;
a» *
inšpiciranja, je bil tudi obseg davčnega inšpidra jj
1993 relativno manjši kot v preteklem letu.
Jk
il«
1.2.1. Ugotovitve in ukrepanje SDK pri inšpiciranje
I X)
Pri inšpiciranju prometnega davka je SDK LJ9°'°jpoO|a.n
pravne osebe premalo obračunale in plačale da j, ris
nost v znesku 325.505 tisoč tolarjev. Ugotovljene
prenizko obračunane akontacije dohodine v zn®» ^ ra
tisoč tolarjev, premalo obračunani prispevki z ^ Od
tisoč tolarjev ter premalo obračunan davek od d°
'Ce
sku 281.843 tisoč tolarjev.'
V ^l
Na podlagi inšpekcijskih pregledov je bilo v '0^.Lf|ii« J j
1282 zapisnikov. V 501 zapisniku ni bilo ugotovlje ^ sci
nitosti in nepravilnosti, v 367 primerih je PravnfflSii, i'
postopkom odpravila nepravilnosti in nezakonn 'jf Ko
je bilo 291 odločb s 1400 nalogi za odpravo nezaa0j« '
nepravilnosti, v ostalih primerih pa ni bilo nn a av,e
odločbe.
„vriiH -Wr
Zoper odločbe je bilo vloženih 141 pritožb P ^pasn
V postopku reševanja pritožb na drugi stopnji I® ^ Ur
127 pritožb, od katerih je bilo 90 zavrnjenih,
bila spremenjena prvostopna odločba, 19 pritozo
ugodeno.
«
sd*.! a
Na podlagi ugotovitev inšpekcijskih pregledov Jefl ^'avi
pristojnim organom 41 ovadb za kazniva dejanja l^Mti
SDK na podlagi teh ovadb javna tožilstva v lets" 0<ja'^e
vlagala obtožnih predlogov), 432 prijav za g° P reKi " itn
stopke in 507 predlogov za uvedbo postopka o V

Obseg dela na tem področju se je tudi v letu 1993 zelo
povečal, tako zaradi povečanja števila davčnih zavezancev,
kot tudi zaradi nepoznavanja davčnih in drugih predpisov, ki
se na davčnem področju še spreminjajo.
1.1. Sprotno kontroliranje
V okviru te naloge je SDK opravlja naslednje:
- kontrolira pravilnost predloženih obračunov in pravočasnost plačil davkov in prispevkov (davka od dobička pravnih
oseb, dohodnine, prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, prispevkov za zdravstveno zavarovanje in prispevkov za zaposlovanje,
- kontrolira vplačevanje in usmerjanje akontacij davkov in
prispevkov na vplačilne račune,
- vnovčevala nepravočasno vplačane davke in prispevke ter
obračunavala pripadajoče zamudne obresti (prisilne izterjave
na podlagi določil zakona o SDK),
- v primeru nelikvidnosti pravnih oseb je zagotavljala, da so
pravne osebe vse davke in prispevke poravnale v skladu
s predpisanim vrstnim redom, upoštevajoč, da morajo biti
davki in prispevki poravnani pred naslednjim izplačilom plač,
- sprotno dopolnjevala davčne evidence,
SDK je tudi v letu 1993 od pravnih oseb zbrala podatke o vseh
izplačanih dohodkih oziroma prejemnikih in obveznostih za
vsakega posameznika v Republiki Sloveniji in jih posredovala
Republiški upravi za javne prihodke kot kontrolne podatke za
odmero dohodnine fizičnim osebam, ki jih te same navedejo
v napovedi za odmero dohodnine.

1.3. Problemi davčnega nadziranja

Poleg opravljanja navedenih rednih nalog kontroliranja je
SDK v letu 1993 pričela s projektom vzpostavitve enotnih
računalniških davčnih evidenc po vzoru sodobnih zahodnih
davčnih administracij, kar je pogoj za postopno ločitev
davčne funkcije od funkcije opravljanja nalog plačilnega prometa.

1.3.1. Prometni davek

P 3.2
Učinkovitejše izvajanje nalog SDK na tem
mogoče samo s spremembo predpisov. V zal*o ^ gj
nem davku so kršitve njegovih določb opredejj® fJ en
ški in sankcionirane z denarnimi kaznimi, ki
<or
glede na storilca prekrška in glede na težomkrši ^ >
cijo za prekrške bi po tem zakonu bilo °
A
varstveni ukrep, n. pr. odvzem cigaret in erT
s>' jasi
s katerim je bil prekršek storjen. Pri zadnji spr
o prometnem davku se je računalo, da bo
možno povečati učinkovitost nadziranja proje r Jo
Pri tem pa ni razrešeno pravno vprašanje, ali l . P
varstvenih ukrepov s posebnim zakonom, kot je v #
metnem davku, sploh možno, oziroma ali J® jrit J><
z zakonom o prekrških kot sistemskim zakor\kj ^ J1'
o gospodarskih prestopkih. Ob predpostaviva
mogoče, pa zakon o prometnem davku ne
šiti izrečeni varstveni ukrep. Davčni organ i
o prometnem davku varstveni ukrep le izreče,£
da ga tudi izvrši, zato bi bilo potrebno 'ustrezn"'
''
*•3.,
zakon o prometnem davku.

V okviru nalog sprotnega kontroliranja SDK opravlja tudi
naslednje naloge, ki niso neposredno povezane z davčnim
nadziranjem:
- kontroliranje računovodskih izkazov (računska in logična
kontrola),
- spremljanje poslovanja nesolventnih pravnih oseb po
zakonu o finančnem poslovanju,
- izvrševanje sodnih sklepov in odločb,
- vnovčevanje in evidentiranje vrednostnih papirjev,
- druga opravila po predpisih oziroma na zahtevo pristojnih
državnih organov.
1.1.1. Ugotovitve in ukrepanje SDK pri kontroliranju
V letu 1993 je SDK zavrnila 45.198 nepravilnih plačilnih nalogov 10.634 pravnim osebam ter 33.978 nepravilno izpolnjenih
letnih in periodičnih obračunov, trimesečnih poročil, obračunov prometnega davka, obračunov davka iz dobička, obračunov plač ter drugih obračunov 24.303 pravnim osebam.

Večjo učinkovitost nadziranja pmmetneaa
prometnega A'ni.'f
nj,2 a <
mogoče uresničevati z izrekanjem mandatnih *$1# ( a
muyuče
SDK imela pristojnost v skladu z zakonom o P'
t>.

O ugotovljenih nepravilnostih v postopku sprotnega kontroliranja je bilo sestavljenih 215 zapisnikov, 3 odločbe, 76 prijav
za gospodarske prestopke in 61 predlogov za uvedbo
postopka o prekršku.
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"SDK je pri pravnih osebah, ki so izkazovale
(skrite izgube) in s tem tudi prenizek družbeni kap«
preveč plačane davke in prispevke.
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ta

stroškov, katerih višina v letu 1993 ni bila omejena, in se tako
izogibale plačilu davkov oziroma v nekaterih primerih plačilu
prispevkov.

fe^davk" pa ji te možnosti ne daje. Na te probleme
že dve leti zapored.

0 rometnem
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ol Emisijski n ®. navanja in plačevanja prometnega davka pri
ebnih
^P'odaialf-CI0-l2da ?®
avtomobilov. Pri prodaji avtomobijatudi drUa rav!acei° nfiktivne fakture, s čimer prikrivajo ceno,
i|» arađj takih! P '. ' obveznosti iz kupoprodajnih razmerij.
1 ak
* ,vl,a znatn J,.""
' tur je osnova za obračun prometnega
a od
letnem dauk -2 leta dejanske. Po veljavnem zakonu o pro»ialec ;n * ' Upec 1992
je davčni zavezanec namreč pro^onodaji n Ka,eri' kotred
i® bil° to določeno po prejšnji
"'a kupcu ačuna,a
h
i® P
registracijo osebnega avtomoP'ava in tak°
prometni davek pristojna davčna
d *>bj|a. Oh *° Preverjala dejansko vrednost kupljenega avtodpia nenrim
davčni kulturi je veljaven način obdavče|
e°rg®nr®n' na kar je SDK že v letu 1992 opozorila

Nelikvidna podjetja so se izogibala plačilu davkov in prispevkov tudi tako, da so ustanavljala vzporedna podjetja, v ta
podjetja prezaposlila delavce, davki in prispevki na »starih
podjetjih« pa so ostali neplačani.
Pravne osebe so zaposlenim delavcem namesto plač dajale
tudi posojila in se tako izogibale plačilu davkov in prispevkov,
hkrati pa so praviloma ta neizterjana posojila odpisovala
v breme poslovnega izida ter s tem zniževala tudi osnovo za
davek od dobička.
V opisanih primerih SDK ne more storiti drugega kot, da
vzpostavi terjatve do zaposlenih, ki pa so jih v podjetjih
odpisovali v breme poslovnega izida in s tem zmanjševali
družbeni kapital in davčno osnovo za davek od dobička.
Podjetja, predvsem tista v zasebni lastnini, delavce zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarujejo, prispevkov pa
dejansko ne plačujejo. Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije pa SDK podatkov o prijavah v zavrovanje ne sporočata in tako SDK ne razpolaga s potrebnimi podatki za nadziranje plačila prispevkov.
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več sklepajo tudi pogodbe o dajanju proiza»W°v, 2|asti
Cer
Se
°bračunava
■ ■ avtomobilov, v leasing. Na tej podlagi
>nu n " i° in plačujejo prometni davek, ker pa
davku za te
i' S"'na osnovar0nnetnem
Primere ni določena
pravne
'"''venskih
v
osebe
določajo nižje davčne osnove
a, r
0 0
se
%rt
P edst r ® ^'
dogovorijo za plačilo avansa, ki
11
it ~ avtomnh'|a tudi do tri če,rtine celotne vrednosti proizli! 0<lav
w dav ini 2=° 6Z Glede
na to, da avansi niso obdavčeni, se
a ka od | *"ec izo9ne plačilu prometnega davka, kot
j, nsom \/ P ačil za storitve za del vrednosti, poravnane
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pogodbah pa so obroki leasinga, od
f 6r|i z namo
Pametni davek, neenakomerno razpo0
da se davek
% hi^obra^i?Una^'in
od plačil za storitve čim
dav4n za Plača. Vsa ta opozorila SDK pri oblikovasov ri0<.| e • konodaje oziroma spreminjajočih davčnih
J se niso bila upoštevana.

Zakonodaja, ki ureja področje zagotavljanja socialne varnosti
omogoča lastnikom zasebnih podjetij, da prispevke plačujejo
do zavarovalnih osnov ali pa od izplačanih plač, pri tem pa ni
določena obveznost rednega plačevanja prispevkov. V primeru, ko si lastnik zasebnega podjetja daljše obdobje ne
izplačuje plač, mu SDK ne more naložiti rednega mesečnega
plačila prispevkov, saj se po zakonu prispevki plačujejo
v šestih dneh po izplačilu, najkasneje pa pred prvim naslednjim izplačilom. Prav tako mu SDK v tem primeru ne more
naložiti plačila prispevkov od zavarovalnih osnov. Ne glede na
to, pa lahko lastnik podjetja tudi v obdobju, ko prispevkov ne
plačuje, uveljavlja pravice n. pr. iz zdravstvenega zavarovanja.
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Plačevanje davkov in prispevkov ni urejeno tudi v delu, ko
posamezne pravne osebe zakonskih obveznosti ne plačujejo
preko žiro računa, temveč jih poravnavajo na načine, ki jih
omogoča zakon o obligacijskih razmerjih. Tako so zakonske
obveznosti predmet pogodb o prevzemih dolga, pristopih
k dolgu, asignacijah predvsem z namenom kasnejšega poravnavanja obveznosti ali pa prenosa v nelikvidna podjetja.
1.3.4. Davki od ostalih izplačil oziroma prejemkov fizičnih
oseb
Oprostitve plačila davka od posameznih prejemkov niso
dovolj opredeljene oziroma ni določena njihova neobdavčena
višina. Zato ti prejemki pogosto predstavljajo nadomestila za
druge obdavčljive prejemke.
To velja za štipendije učencev, dijakov in študentov ter jubilejne nagrade. Znesek teh prejemkov ni v ničemer omenjen in
tudi v celoti neobdavčen. Zasebniki izplačujejo štipendije
bližnjim in daljnim sorodnikom in znancem in tako znižujejo
davek od osebnih prejemkov, posredno pa tudi davčno
osnovo davka od dobička

iv1 rn 2a
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°voriL-u
Poslovne namene na podlagi slovenlh
1.3 0()
standardov.

SDK tudi nima pristojnosti preverjati narave del za katere
podjetja izplačujejo avtorske honorarje, ki so nižje obdavčeni
od ostalih prejemkov. V zakonu bi moral biti določen pristojen
oziroma pooblaščen organ , ki v dvomu oziroma v primeru
spora odloča o naravi del.
2. Revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij

ti 've?n
°St'' so povezane z izplačevanjem plač
t) ^Stj
"r s, pj^'na, p^ppZane z izplačevanjem plač, so predvsem
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zavarovanje, prispevki za zapov
ki za solidarnost.

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (v nadaljevanju
ZLPP) določa, da se v podjetjih, v katerih obstaja sum, da je
v obdobju od 1. 1. 1990 do 31. 12. 1992 prišlo do oškodovanja
družbene lastnine, opravi revidiranaje lastninskega preoblikovanja. Po zakonu je revizijski organ SDK.
SDK je začela postopke revidiranja z izdajo sklepov o uvedbi
revizijskega postopka podjetjem, za katera je dobila zahtevke

nar

u
nes^o|
so pravne
osebepovračila
fizičnim
P'ač9ptavljala,
izplačevaledabone
in pavšalna
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od organov, inštitucij, pravnih in fizičnih oseb, ki lahko vlagajo te zahtevke po zakonu in po uradni dolžnosti. Tako je ■
SDK do 5. 5. 1993 izdala 959 sklepov o uvedbi postopka
revidiranja lastninskega preoblikovanja, ki po določbah ZLPP
zadržijo postopek lastinjenja. Poleg tega pa je SDK po tem
datumu v letu 1993 izdala še 21 sklepov, ki lastninskega
preoblikvoanja podjetja ne zadržijo.

I. Oškodovanja družbene lastnine
po 48. a členu (seštevek od 1 do 11)
1. Posojila po prenizki obrestni meri
2. Posojilo za nakup sredstev po prenizki
obrestni meri
3. Prenizke najemnine
4. Nepravilna delitev dobička
5. Izdaja prednostnih delnic in nepravilna delitev
dobička
6. Nedokumentirano ali neutemeljeno
izplačevanje pavšalnih stroškov
7. Neutemeljen odpis terjatev
8. Neodplačen prenos kapitala izven sestavljenih
oblik
9. Najemanje posojil ali izplačila na obveznice
po previsoki obrestni meri
10. Nepravilna razporeditev revalorizacijskih
rezerv
II. Druga oškodovanja po 48. a členu

Ne glede na že izdane sklepe pa SDK ni mogla pričeti z opravljanjem revidiranja do uveljavitve sprememb ZLPP, saj so šele
dopolnitve in spremembe (v členih od 48.a do 49.a) dovolj
opredelile merila oškodovanja družbene lastnine, ter omogočile pričetek vodenja postopka revidiranja. S postopkom revidiranja v podjetjih je SDK zato pričela v drugi polovici leta
1993. Pred tem pa je SDK sodelovala pri pripravljanju uredbe
o načinu izvedbe postopkov revidiranja in dopolnil ZLPP
- meril za ugotavljanje oškodovanja družbene lastnine ter
ukrepov za odpravo le-tega.
Naloga revidiranja lastninskega preoblikovanja je strokovno
zahtevna in odgovorna, saj zahteva preveritev poslovanja za
obdobje treh let - 1990, 1991, 1992.
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2.1. Problemi revidiranja lastninskega preoblikovanja

1^'jf
Že v svoji drugi redni informaciji Komisiji za spremlja"!® jpjj'P,
lastninskega preoblikovanja družbene lastnine v oktoDnr 0pra'Ti:
zorila na določene negativne pojave, ki jih je ugotovilai p> ^
revidiranja lastninskega preoblikovanja podjetij. Naj>oo »
Jn
vitev je predlagala tudi spremembe določb ZLPP in drug K za»
vzpostavitev jasnih razmerij med institucijami, t- - os- ,
K>n
deviznega oziroma celotnega zunanjetrgovinskega P
li
1
bCt
nanjetrgovinsk."
P
2.1.1. Nadzor nad deviznim in zu
K
njem

O opravljenem delu na področju revidiranja lastninskega preoblikovanja SDK redno (dvomesešno) poroča Komisiji za
spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene
lastnine Državnega zbora Republike Slovenije in Vlade Republike Slovenije. V teh informacijah, je poleg navajanja podatkov o opravljenem revidiranju, ugotovljenih oškodovanjih ter
o ukrepih za odpravo oškodovanj, tudi opozarjala na težave,
s katerimi se srečuje pri opravljanju svojega dela na tem
področju in so posledica neustreznih predpisov ter daje predloge sprememb predpisov.
V letu 1993 1 so inšpektorji SDK pričeli z revidiranjem lastninskega preoblikovanja v 269 podjetjih, izdanih pa je bilo 167
revizijskih poročil.

SDK je ob ugotovitvi, da po zakonu o deviznemn P|
niso jasno razmejene pristojnosti organov, p°£
devizni nadzor in da davčni organi (SDK nan
in ruj« L?ji
pooblastil za spremljanje deviznih tokov za
l® D0
revidiranja, predlagala po hitrem postopku ° L.edli",
člena zakona o deviznem poslovanju. Vlada je tai
$
sprejela in predlagala Državnemu zboru spreme ^ ■
o deviznem poslovanju, ki jo je ta tudi sprejel
1993. Vendar pa je bil predlog SDK v postopku-r ^
tako spremenjen, da ciljev predlaganih
spremem
ni bilo mogoče uresničevati.1
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2.1.2. Nadzor nad kapitalskimi naložbami dom<
'6
v podjetjih v tujini
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Pri 71 pravnih osebah (42% od vseh, ki jim je bilo izdano
poročilo) SDK ni ugotovila oškodovanja družbene lastnine.
Razmeroma veliko število podjetij, pri katerih ni ugotovitev, je
posledica predvsem številnih kapitalskih povezav teh podjetij
z družbenimi podjetji. V teh primerih SDK ugotavlja oškodovanja in nalaga popravke pri družbenih podjetjih, ki sicer
posredno vplivajo tudi na računovodske izkaze povezanih
podjetij, vendar pa v teh podjetjih ni več neposrednega oškodovanja družbene lastnine. Ta podjetja imajo namreč že kapital znanih lastnikov, med katerimi so tudi revidirana družbena
podjetja.

SDK je tudi v letu 1993 predlagala vzpostavitev "a'v
naložbami, ki so jih domače pravne osebe viozL revifj .
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novljena za spremljanje zakonov s podroć)3
^
s tujino, so predloge SDK zavračali z različnim'
kot so: previsoki in nepotrebni stroški revidii . ^ rib
v tujini, obveznost revidiranja podjetij v tujini naj ^
iz določb zakona o gospodarskih družbah, do J
Hi;
naj bi jo urejal zakon o računovodstvu, itd. ■ • ■

Do 15. 12. 1993 je 47 podjetij opravilo delno ali v celoti
prostovoljno uskladitev v vrednosti 6,816.610,205 tolarjev
(43% vsega oškodovanja). SDK je izdala odločbe 12 podjetjem
v vrednosti 1.753,838.617 tolarjev (11% vsega oškodovanja).
Ostalim podjetjem še ni potekel 30 dnevni rok za uskladitev.
Na podlagi ugotovitev revidiranja lastninskega preoblikovanja
podjetij je SDK vložila 20 ovadb za kazniva dejanja, s katerimi
je zajeto 39 kaznivih dejanj in se nanašajo na 33 fizičnih oseb.
Poleg tega je SDK do 15. 12. 1993 vložila 32 prijav za gospodarske prestopke za 83 dejanj, ki so okvalificirana kot gospodarski prestopki. Navedene prijave so bile vložene zoper 33
pravnih oseb in 50 fizičnih oseb. Vložena pa sta bila tudi
2 predloga za uvedbo postopka o prekršku zoper 2 pravni in
2 fizični osebi.
SDK je na podlagi meril iz 48.a člena ZLPP ugotovila oškodovanja družbene lastnine v višini 14,914.991,453 tolarjev. Ugotovitve po vrstah oškodovanj, kot so opredeljene v ZLLP,
prikazuje naslednja preglednica:

SDK se z omenjenimi utemeljitvami ni strinja'3'
Ijevala z delom pri pripravi dopolnitev zakona °

^

: lp 5
vi,o P f '
1. Podrobno je to obravnavano v pripombah SDK na c®p0die!Ijf
Vlade o izvajanju zakona o lastninskem preoblikovanju^
v|ptj
čevalec Državnega zbora Republike Slovenije št. 9/94) pr0c
o opravljenem delu na področju revidiranja lastninske«
\
nja podjetij do 15. 2. 1994 Inf. št. 4.

1

Vsi podatki se nanašajo na obdobje od pričekta revidiranja do 15. 12.
1993, ker je tak način zajemanja podatkov prilagojen poročanju Komisiji za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene
lastnine.
poročevalec, št. 18
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določbi 183. a člena Zakona o SDK pristojna za nadziranje
vseh pravnih oseb. Pravno vprašanje, ki med pristojnimi institucijami oziroma organi še ni usklajeno je, ali lahko SDK
odpravlja morebitno oškodovanje lastnine pri nadziranju
podjetij, ki so v lasti Sklada na enak način, kot pri podjetjih
z družbenim kapitalom. SDK pri nadziranju lastninskega preoblikovanja podjetij do dneva prenosa družbenega kapitala na
Sklad namreč ugotavlja, da se nekateri pravni posli in dejanja
oškodovanja družbene lastnine nadaljujejo tudi potem, ko je
podjetje že v lasti Sklada.
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V letu 1993 je bila v enem primeru revizijskega pregleda
podjetja v lasti Sklada zoper odločbo SDK podana tožba,
postopek pa še ni končan.
3. Nadziranje javne porabe
Z javno porabo v najširšem pomenu besede pojmujemo subjekte javnega sektorja, ki izvajanje svojih natog financirajo
v celoti ali delno s prihodki, zbranimi z davki, prispevki in
drugimi javnimi dajatvami. V javni sektor tako vštevamo javno
upravo na državni, regionalni in lokalni ravni in druge osebe
javnega sektorja (Sklade, zavode, agencije), ki izvajajo naloge
v imenu države in pod njenim nadzorom. K subjektom javnega
sektorja pa vštevamo tudi podjetja, ki so v celoti ali delno
v državni lasti ali država kako drugače vpliva na njih, da
izpolnjujejo cilje širšega družbenega pomena.
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V Sloveniji se javni sektor oblikuje od vzpostavitve integralnega republiškega proračuna in bo dokončno oblikovan šele
z opravljenim procesom lastninjenja, tako po zakonu
o gospodarskih javnih službah, kot po zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij.
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SDK opravlja naloge nadziranja pravnih oseb, ki se financirajo
iz proračuna v skladu s postopkom, določenim v zakonu
o SDK in se uporablja za vse pravne osebe. To pomeni, da
SDK o ugotovitvah nadziranja javne porabe sestavi zapisnik.
Odpravo ugotovljenih nepravilnosti in nezakonitosti tem pravnim osebam naloži z odločbo na prvi stopnji, na katero lahko
pravne osebe podajo pritožbo na drugo stopnjo. Odločitve
druge stopnje SDK pa je mogoče izpodbijati v računsko
upravnem sporu na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
SDK je na podlagi določil zakona o financiranju javne porabe
pooblaščena za nadziranje zakonitosti in namenskosti, ki je
sicer bistven vidik nadziranja javne porabe tudi v vseh razvitih
državah, saj so ugotovitve o tem, ali so vsi poslovni dogodki
pravilno odobreni, izvedeni, plačani in knjiženj, podlaga za
ocenjevanje dela vodij upravnih organov. Preverjanje zakonitosti poslovanja pa je tudi podlaga za preverjanje gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti uresničevanja nalog javnega sektorja. Za tovrstno nadziranje SDK ni poblaščena,
subjekti javnega sektorja pa tudi v glavnem še nimajo izdelanih meril in standardov, ki bi to omogočili.
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V letu 1993 je SDK inšpekcijsko pregledala 72 subjektov javne
porabe, in sicer:
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Pa podjetje lahko proda domačim ali tujim

- Ministrstvo za notranje zadeve,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za informiranje,
- Ministrstvo za obrambo,
- Ministrstvo za delo (ta pregled je bil dokončan v letu 1994),
- 16 občin, 5 krajevnih skupnosti,
- 12 pravnih oseb s področja zdravstva,
- 4 pravne osebe s področja šolstva,
- 4 pravne osebe s področja telesne kulture,
- 2 pravni osebi s področja kulture,
- 7 javnih podjetij in zavodov ter drugih subjektov javne
porabe.
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Program nadziranja teh pravnih oseb je SDK določala pretežno v skladu s predlogi Državnega zbora, njegovih pristojnih delovnih teles in predlogi občinskih skupščin.
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O ugotovitvah pri nadziranju SDK sproti obvešča pristojne
organe izvršne in zakonodajne oblasti. Z ugotovitvami pri
nadziranju republiškega proračuna in republiških upravnih
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je kot institucija za zunanje nadziranje javne P°'a ^ '
juliju 1993 postala članica tega združenja, kar ji |e®
tudi sodelovanje z drugimi članicami evropskega
vrhovnih revizijskih institucij EVROSAI in Računs*
čem Evropske skupnosti.

organov SDK seznanja odgovorna ministrstva in Ministrstvo
za finance. Odboru Državnega zbora za nadzor proračuna in
drugih javnih financ, kot matičnemu delovnemu telesu parlamentarnega nadziranja javne porabe, pošilja v obravnavo vse
zapisnike o ugotovitvah pri nadziranju javne porabe, pripombe pravnih oseb na zapisniške ugotovitve, opredelitev
SDK do teh pripomb ter povzetke - informacije o najpomembnejših ugotovitvah pri nadziranju, pomembne za odločanje Odbora.

Članstvo Slovenije v organizaciji INTOSAI ter Pr^s
Slovenije Evropi pa zahteva upoštevanje mednaro *>
nic in standardov tako pri vzpostavitvi Računske!) ,n
Republike Slovenije kot tudi računovodskega
P'
skega sistema v javnem sektorju.
Doslej veljavni zakon o računovodstvu ne m°re hiti '
laga računovodstvu javnega sektorja, zato mora
SDK Državni zbor čimprej odločiti, ali bo račun0Dredpf°
nega sektorja v Sloveniji urejeno z zakonskimi P »
z računovodskimi standardi za javni sektor, ki &'1 J (2j
stroka oziroma njen predstavnik - Slovenski m®
zijo.
iis
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II. NALOGE STATISTIKE IN INFORMACIJ
. (OffflJ a^
V letu 1993 se vsebina nalog statistike in ' ^ j'
bistveno razlikovala od vsebine leta poprej Se P „ 'C{
to za naloge statistike. Dejavnost statistike
s „| Mi
odvijala še vedno po programu statističnih raZlSr ^ '■
deljenih v jugoslovanskem odloku o določitvi p „t
stičnih, za vso državo pomembnih raziskovanj
v! in
1991 do 1995. SDK po tem programu izvaja 16ra ^ 5
vsebini jih je moč razdeliti v dve skupini. V p^' ^ p J
skovanja, katerih podlaga so računovodski iz ^ iji
oseb, v drugo skupino pa raziskovanja, kateri"
Ci
evidence plačilnega prometa. Podatke vsen
ustrezno agregirane, SDK posreduje javnosti v P
&
blikacijah.
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V teh pregledih je SDK ugotovila nepravilnosti in nezakonitosti pri izkazovanju prihodkov in odhodkov ter sredstev in virov
sredstev, pri vodenju knjigovodstva, nepravilnosti pri blagajniškem poslovanju, nenamensko porabo sredstev in nezakonito razpolaganje s proračunskimi sredstvi.
Najpomembnejše ugotovitve so:
- državno računovodstvo ni celovito in enotno organizirano.
Tako niso jasno in enotno določena pooblastila in dolžnosti
posameznih organizacijskih delov, kar ob neizdelanem
sistemu notranjega kontroliranja omogoča neenotno in nezakonito ravnanje. Integralni proračun zahteva enotno obravnavanje istovrstnih poslovnih dogodkov, ker je le na taki podlagi
mogoče računovodsko spremljati poslovne dogodke tako, da
jih je moč primerjati z načrtovanimi proračunskimi postavkami in izdelati enotne skupne računovodske izkaze o izvrševanju proračuna;
- notranji proračunski nadzor se šele začenja vzpostavljati.
Zato SDK ugotavlja, da se nekatere nepravilnosti ponavljajo
skoraj pri vseh državnih organih;
- posamezna ministrstva v svojih knjigovodstvih ne evidentirajo celotne porabe, temveč le tisti del, ki je bil tudi plačan iz
računa posameznega ministrstva. Tisti del odhodkov, ki je bil
financiran neposredno iz računa proračuna, pa med odhodki
ministrstva ni evidentiran;

V Sloveniji tako ni, za razliko od drugih držav, opredeljen
način »javnega polaganja računov« ozirma podeljevanja
»razrešnice« odgovornim osebam izvršne oblasti.
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lij,
novodskih izkazov, ampak le letne. To Pomenl' r0ii|Jj itn
1994 predlagale SDK praviloma trimesečna P ne o®* i Ce
letne računovodske izkaze samo še tiste Pran
opravljajo negospodarske dejavnosti. Le za n|i fl|# ^
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pravne osebe, ki opravljajo negospodarske o L ,itl>
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Kljub temu, da SDK nima vseh pooblastil za delovanje na
način vrhovnih revizijskih institucij, si je v preteklem letu
prizadevala delovati čimbolj v skladu s standardi Mednarodnega združenja vrhovnih revizijskih institucij - INTOSAI. SDK

V zvezi z nalogami statistike mora SDK
neizgrajen sistem sporočanja podatkov iz
izkazov gospodarskih družb in gospodarski I
potrebe vodenja ekonomske politike. V zakon

- ustvarjeni prihodki in odhodki posameznih upravnih organov so neenotno izkazani. Neenotnost je predvsem posledica
neusklajenega republiškega predpisa (Uredba o evidentiranju
prihodkov, odhodkov, sredstev in virov sredstev proračunov
DPS ter o njihovem izkazovanju) in zveznega zakona o računovodstvu. Tudi način izkazovanja prihodkov, odhodkov, prilivov in odlivov od lastne dejavnosti doslej ni bil enotno
opredeljen, kar je vplivalo na pravilnost izkazane proračunske
porabe;
- pristojni upravni organi še niso pristopili k izdelavi potrebnih meril in standardov za ugotavljanje gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti javne porabe. Tudi v dejavnosti, kjer so
merila in standardi javne porabe osnovni pogoj za izvajanje
nalog (n. pr. v zdravstvu), so izgrajena merila neenotna ter se
ne prilagajajo spremembam v razvoju.
Ugotovitve SDK, tudi tiste, ki so že bile obravnavane na
Odboru za nadzor proračuna in drugih javnih financ, dosedaj
niso bile dovolj upoštevane. Razlog je gotovo tudi ta, da SDK
nima pooblastil vrhovne revizijske inštitucije (to bo po Ustavi
Republike Slovenije Računsko sodišče), saj njene ugotovitve
lahko v računsko-upravnem sporu presoja še Vrhovno
sodišče. Drug razlog pa je, da zakon o proračunu doslej
namreč sploh ni določal roka za predložitev računovodskih
izkazov republiškega proračuna (Bilance prihodkov in odhodkov, Bilance stanja sredstev ter virov sredstev) ter roka, v katerem mora Državni zbor te računovodske izkaze potrditi
z zakonom o izvrševanju proračuna. Do konca leta 1993
v Sloveniji še ni bil sprejet zakon o izvrševanju proračuna niti
za leto 1991.
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bruto dobička celotnega gospodarstva Slovenije) in kar
11.149 milijonov tolarjev akumulacije (37,6% celotne akumulacije gospodarstva Slovenije).
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leno izključno za poslovne namene. Zato
' i ki nj nu • družbam tudi prepuščena izbira poslovnega
Jaga i l"° koledarsko leto, različni pa so tudi roki
i; J?
Poročil SDK oziroma organizaciji, pooblaš1» ao eiovanje in objavljanje podatkov.

Prav razmah zasebnega podjetništva pa je močno povečal
opravljeni obseg nalog SDK pri izdelavi informacij o boniteti
poslovanja posameznih pravnih oseb. Kar je v razvitem svetu
že običaj, se vse bolj uveljavlja tudi pri nas. Pred navezavo
poslovnih stikov z novim podjetjem poskušajo podjetja
o njem pridobiti čim več podatkov. SDK je pravi naslov v vseh
primerih, ko je treba poiskati informacije o boniteti poslovanja kateregakoli podjetja v Sloveniji. Široka baza podatkov, ki
jo SDK ima na voljo (računovodski izkazi pravnih oseb, tekoče
evidence plačilnega prometa), ji namreč omogoča temeljit
vpogled v premoženjsko finančni položaj, poslovni izid in
likvidnostni položaj posameznega podjetja. Svojo bonitetno
dejavnost SDK razvija že od leta 1990, v začetku so bile
informacije dosti skromnejše in manj obsežne, kot so današnje. Na izbiro so štiri vrste obrazcev: BON-1 nudi vpogled
v podatke in kazalnike zadnjih računovodskih izkazov, ki jih je
podjetje predložilo SDK, razen podatkov podjetja so zbrani še
podatki dejavnosti, v katero izbrano podjetje sodi. BON-2
vsebuje podatke iz tekočih evidenc plačilnega prometa o stanju sredstev na žiro računu, neizpolnjenih obveznostih, blokacijah žiro računa. V letu 1993 je SDK prejela okrog 12.500
zahtevkov za izdelavo obrazcev BON-1 in BON-2, enkrat več
kot v letu 1992. Obrazec BON-3 vsebuje podatke iz zadnjih
računovodskih izkazov in iz tekočih evidenc plačilnega prometa, namenjen pa je izključno podjetjem v zasebni lastnini.
Podatke izbranega zasebnega podjetja namreč primerja
s podatki vseh zasebnih podjetij iste dejavnosti. Za presojo
bonitete zasebnih podjetij je SDK v letu 1993 prejela zahtevke
in izdelala obrazce za več kot 5.000 zasebnih podjetij. Četrti
obrazec, BON-IN, je namenjen poslovnim partnerjem iz inozemstva, ki povprašujejo po boniteti naših podjetij. Je
v angleščini in nemščini, izbrani pa so tisti podatki iz naših
računovodskih izkazov, ki so zunanjemu poslovnemu partnerju razumljivi. Tudi v te obrazce so vključeni podatki za
dejavnost, v katero izbrano podjetje sodi. Teh obrazcev je
SDK v letu 1993 izdelala okrog 60. SDK na željo pravne osebe
izdela tudi obširnejšo pisno informacijo o določeni pravni
osebi. Pisna informacija povezuje podatke in kazalnike iz
zadnjih računovodskih izkazov in podatke tekočih evidenc
plačilnega prometa, jih primerja z dognanji stroke o finančni
varnosti ter v primerjavi s podatki in kazalniki dejavnosti daje
končno oceno o boniteti izbranega podjetja. Informacija je
obogatena z nekaterimi dodatnimi podatki o izbranem
podjetju (pomembnejši poslovni partnerji doma in v inozemstvu, obseg zunanjetrgovinske menajve itd.) in o vodilnih
delavcih, ki so običajni za tovrstne informacije v razvitem
svetu. V letu 1993 je SDK sestavila 50 takih informacij po
zahtevkih domačih pravnih oseb in 6 informacij po zahtevkih
tujih pravnih oseb.
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Omenimo naj še, da so bonitetne informacije SDK hitre in
aktualne. Obrazce BON-1, BON-2 in BON-3 je praviloma moč
dobiti tisti dan, ko SDK prejme zahtevek, le na BON-IN je treba
počakati kakšna dva dni. V najkrajšem možnem času SDK
izdela tudi pisno informacijo o boniteti poslovanja posameznega podjetja. Glede na to, da se je pokazalo tudi zanimanje
za boniteto zavarovalnic, je bil v SDK že pripravljen poseben
obrazec, BON-Z, ki odkriva boniteto poslovanja zavarovalnice.

Poslov Več pozornosti kot doslej namenila tudi
'* j9 Podietn i?'u P°djetij v zasebni lastnini. Razmah
n kak
'biloren' °r ne pojenjuje. Ob zaključku
'°Va|0 j "'strjenih 25.349 zasebnih podjetij, od teh
- >»Se■ °b za J? i oddalo
izkaze za leto
le,a 1 računovodske
5-', <>Vau
993 Pa je bilo registriranih že
L 0 bnih
od
rdi f „1 23.9o7 o
tega jih je v letu 1993 tudi že
V^sl°vr>erti in.)'hove
m premoženjsko finančnem polou
'ki(i|,®kih izi<a
i® SDK informirala tako na podlagi
/istukazov ,a Zov za 'eto 1992 kot na podlagi računopo e, e leta
K l99^na 'em mp »°om
" i
1993. Kot posebno zaniKVci 17 l96-3l3 ,! ebnih
enili dejstvo, da je v prvem polletju
!r
Podjetij s 356.491 zaposlenimi
1 vseh Za
8.7q?
.Poslenih v gospodarstvu Slovenije),
rt^lijonov tolarjev bruto dobička (28,6%

V okviru informacij o boniteti poslovanja posameznih pravnih
oseb je bilo v letu 1993 - dokler je bila SDK še zadolžena za
opravljanje teh nalog - izdelanih tudi 5 informacij o boniteti
poslovanja za potencialne izdajatelje dolgoročnih vrednostnih papirjev.

111

V letu 1993 ni bil problem nelikvidnosti nič manj pereč kot leto
poprej. Še zlasti to velja za podjetja s področja gospodarstva.
Na ta problem je SDK vsak mesec opozarjala s posebnim
poročilom, v katerem so bile poimensko naštete vse pravne
osebe s področja gospodarstva in negospodarstva, ki so
imele v tem mesecu več kot 5 dni blokiran žiro račun. Za
vpogled v razsežnosti nelikvidnosti v gospodarstvu nekaj
podatkov: poprečno na mesec je bilo v letu 1993 več kot 5 dni
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poročevalec, št. 18

Kljub prizadevanju SDK, da bi se v pobotne kroge #
večje število udeležencev, kar bi pomenil J"h°
verige in večje možnosti pobotanja, je ostal
nih obveznosti enak kot v letu poprej

blokiranih 2.458 podjetij s poprečno 149.969 zaposlenimi
delavci; zapadlih, neporavnanih obveznosti pa so ta podjetja
imela v poprečju za 37.570 milijonov tolarjev. Nelikvidnost ne
obremenjuje samo »starih« podjetij v družbeni lastnini, ki so
izgubila trge nekdanje Jugoslavije, ampak tudi »nova«
podjetja v zasebni lastnini. Poprečno je bilo v letu 1993 na
mesec več kot 5 dni blokiranih kar 1.570 podjetij v zasebni
lastnini, ta podjetja so zaposlovala 3.494 delavcev, poprečni
znesek neporavnanih obveznosti pa je dosegel 5.096 milijonov tolarjev. Konec decembra lani je 2.015 v zasebni lastnini
imelo blokiranih približno 20% njihove mesečne prodaje. Od
teh podjetij jih kar 1.481 nima nobenega zaposlenega.

Ob opravljanju plačilnega prometa je SDK vsak ve#*® ^
zirala in zagotavljala podatke za medbančni deiwri ;lj
katerem je redno sodelovala tudi Banka Slovenije-

Na podlagi posebnega, v letu 1992 izdelanega sistjjj ?°
čanja, je SDK Banki Slovenije za ptorebe moneta""^,
tovanja tudi v letu 1993 dnevno poročala o stanju ' c
denarnih sredstev za računih bank in na raćUKp'r0i* Od
deponentov ter na računih gotovine pri SDK.0 °..jni|0
potekalo po zaključku dnevnega plačilnega P' ™, m ite
sredno računalniško povezavo med SDK in Ban nf0i»i pr(
Mesečno pa je SDK poročala Banki Slovenije o P
stanju denarnih sredstev na vseh računih pri SDIV 11^

Ne nazadnje velja omeniti še informacije, ki sodijo v »tradicionalni« program SDK. Na eni strani gre za informacije o premoženjsko-finančnem položaju in poslovnem izidu podjetij
s področja gospodarstva, podlaga so jim podatki računovodskih izkazov, agregirani na ravni občine, regije in celotne
države. Se posebej odzivne so tovrstne informacije, izdelane
za celotno državo, saj je iz njih videti končni poslovni izid
(bruto dobiček oziroma izgubo v poslovanju) vseh gospodarskih subjektov v posameznem obračunskem obdobju. V to
skupino informacij sodijo tudi informacije o prihodkih,
odhodkih in presežku prihodkov nad odhodki oziroma izgubi
v poslovnem letu pravnih oseb družbenih dejavnosti. Druga
skupina informacij so mesečne informacij o finančnih dogajanjih, ki temelje na podatkih lastnih evidenc SDK. To so informacije o obsegu izplačil plač, obsegu vplačanih prihodkov za
javno porabo, plačilih za naložbe itd. Tudi te informacije so
pripravljene za posamezne občine, regije in celotno državo.

Poleg rednih dnevnih in mesečnih poročil je
trimesečju 1993 za potrebe Banke Slovenije vpW
dentiranje in zbiranje podatkov ter mesečno^ ^
o strukturi plačil pravnih oseb po določenih znes*%
dih in po posameznih drugih obeležjih (vrstah P'' ^ )tf|
po območjih podružnic SDK, itd.), kar omogoča ,nd p |,0
nije podroben analitičen vpogled v brezgotov
^
denarja v domačem plačilnem prometu.
*u
rt
V letu 1993 je SDK skupaj z Banko Slovenije. P
Slovenije in Poštno banko Slovenije pripravlja'
liiho
prenos opravljanja plačilnega prometa s pošt v
Slovenije. Sedaj pošte še vedno opravljajo P' |t>K
tako, kot so ga v nekdanji Jugoslaviji, to je z 9® ^ i *iil
Slovenije. Ta gotovina pa ne izvira iz dobroti u
računih pošt. Po prenosu pa bodo
iodo pošte got°.
promet opravljale v imenu in za račun Poštnp jnCn n
nije, to je na način, ki ustreza poslovanju z 9°
,°^e
udeležencev v plačilnem prometu.
f°Ve

III. NALOGE PLAČILNEGA PROMETA
V letu 1993 je SDK vodila žiro račune za 59.668 pravnih oseb,
to je za 10.265 ali 20,8% več kot v letu 1992. Na novo so bila
vključena predvsem manjša, zasebna podjetja. Poleg žiro
računov je SDK vodila za pravne osebe 16.013 drugih računov
(račune izločenih sredstev, račune delov pravnih oseb in
njihovih poslovnih enot), 16,4% manj kot v letu 1992. Tolikšno
zmanjšanje števila drugih računov je predvsem posledica
novih predpisov, po katerih pravne osebe niso več dolžne
izločati denarnih sredstev za določene namene na izločene
račune, ampak vodijo vsa svoja denarna sredstva na žiro
računih.

Za potrebe izvajanja finančne funkcije državn®^'
je SDK v letu 1993 zagotovila dnevno poročan)®^# ^
prihodkov proračuna Republike Slovenije na
mediju.
Učinkovitost opravljenega plačilnega prometa. ^ o
v hitrosti prenosa denarnih sredstev z rafiu"
račun upnika, se je v letu 1993 povečala. V,etu
3'
nnwmft7nfl transakcija
trancakriia vu plačilnem
nlsa^ilnom prometu<
r\rnmetU ^ P
posamezna
'Ske
dneva, v letu 1993 pa 1,01 dneva.

Za zbiranje in razporejanje denarnih sredstev za javno porabo
in socialno varnost pa je SDK vodila še 8.072 prehodnih
računov. Zaradi spremenjenih predpisov na področju javne
porabe je bilo število teh računov v letu 1993 31,2% manjše
kot v letu 1992.

(S
Iz leta v leto večja hitrost opravljanja r
a
posledica postopnega uvajanja nove tehnc» gp|t Pa
rvAHotl/rtu
e
rtloAilni^
n
n^
i^niCS""
..£\j
podatkov s plačilnih nalogov med podružnicam^/ s
nih krajih v državi. Počasno pošiljanje
b.
nega prometa po pošti, je do konca leta
199J *|8{ir
o()a o
zamenjal telekomunikacijski prenos P ^ X\0
meta. V celoti se telekomunikacijsko prenasaJ^^...nicami SDK
nišami
our\ podatki
fjuudiM ou plačniku,
piđuriiKU, prejemniku
prejemu"""r
ta«,
lač,
plačila, torej vsi podatki o opravljenem P .l.'erf 2 w'
podatki o namenu plačila v nekaterih
r. (rJ"
sporočajo po pošti s pošiljanjem enega iz v oi ^ ce
naloga. Čeprav počasnejše pošiljanje P°
(O
plačila ne ovira hitrega prenosa denarnih
k Oi
niki in prejemniki plačil, je SDK sredi leta ^
j (jk!1
Ijati vpeljavo popolnega telekomunikacij®
^
podatkov plačilnega prometa. To pomeni, „m#/(J
1
čila dobi istočasno obe informaciji, tako o P j te1' 11
sredstev kot tudi o namenu tega plačila.r0P°P yC ,
kacijski prenos podatkov plačilnega P ,£\\fl$j
dardizirano izpisane podatke na nalogih P'as0p|C '
in ustrezno organizacijo dela ne samo v
posebej pri pravnih osebah in bankah.
ažur n asP
Razen nalog zagotavljanja tekočega inrorn
. /in Pji
nja plačil med udeleženci plačilnega P
{ki(i ^
nja teh nalog v okviru obstoječih tehnološkog p
SDK v letu 1993 nadaljevala tudi delo na Pr<?'iaS5.,!
cije plačilnega prometa. Odločitev o načinu i" tr
projekta modernizacije plačilnega prometa J

V letu 1993 je SDK obdelala 125 milijonov nalogov plačilnega
prometa, ali 495 tisoč nalogov plačilnega prometa povprečno
dnevno. To je pomenilo 13,7% več obdelanih nalogov plačilnega prometa kot v letu 1992. Toliko večji obseg plačilnega
prometa je predvsem posledica vključitve novih pravnih oseb
v plačilni promet.
Ob povečanju obsega negotovinskega plačilnega prometa pa
se je obseg gotovinskega plačilnega prometa v SDK zmanjšal.
SDK je v letu 1993 preštela 539 milijonov bankovcev, to je
11,7% manj kot v letu 1992. Preštela je tudi 61 milijonov
kovancev, ki so bili dani v obtok v letu 1993. V letu 1992
kovancev ni bilo v obtoku. Zmanjšanje gotovinskega plačilnega prometa v SDK kaže, da tudi fizične osebe pri plačevanju
v vedno večji meri uporabljajo različne negotovinske plačilne
instrumente.
SDK je tudi v letu 1993 dvakrat tedensko opravljala klirinško
poravnavo borznih poslov med člani Ljubljanske borze.
V letu 1993 je SDK opravila 12 obveznih večstranskih pobotanj obveznosti in terjatev med pravnimi osebami v Sloveniji.
V posameznem pobotnem krogu je prijavilo svoje obveznosti
v pobotanje povprečno 3.400 pravnih oseb, ki so v vseh
pobotnih krogih skupaj prijavile za 685.709 milijonov tolarjev
obveznosti. Pri tem je bilo pobotanih 99.265 milijonov tolarjev
obveznosti ali 14,5% obveznosti, prijavljenih v pobotanje.
poročevalec, št. 18
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v Sloveniji za potrebe tržnega gospodarstva. Tuji strokovnjaki
so na podlagi sezanitve s plačilnim prometom, ki ga za pravne
osebe izvaja SDK, najprej izdelali študijo o viziji plačilnega
sistema Slovenije, nato pa so ocenjevali možnost vključitve
projekta modernizacije plačilnega prometa SDK v predlagano
vizijo razvoja plačilnega prometa.
SDK je v juliju in avgustu leta 1993 pregledu tujih strokovnjakov podredila in prilagodila tekoče in načrtovano delo na
projektu modernizacije. V tem času ni opravila nobenih nalog,
ki bi pomenile dokončne odločitve pri uresničevanju projekta.
Intenzivno je sodelovala s svetovalci, jim posredovala vsa
gradiva in nudila vso pomoč pri razumevanju opravljenega in
načrtovanega dela na projektu. Vendar rezultati pregleda, ki
so bili pripravljeni v obliki poročila »SDK Modernisation Project Business and Technical Revievv«, v glavnem niso izpolnili
pričakovanj SDK.
SDK soglaša z možnostjo razvoja domačega plačilnega prometa z več izvajalci predlaganega v študiji, zavrnila pa je
strokovne ocene uresničevanja projekt modernizacije plačilnega prometa ter poudarila, da ta ne more slediti ciljem vizije
ki še ni sprejeta v nobenem pristojnem državnem organu.
Nadzorni odbor, ustanovljen za usklajeno nadziranje preoblikovanja sedanjih nalog SDK pri Ministrstvu za finance, v katerem so predstavniki Banke Slovenije, Ministrstva za finance in
SDK, je obravnaval poročilo o poslovnem in tehničnem pregledu tujih strokovnjakov in mnenje SDK o tem poročilu.
Sklenil je, da uresničevanje vizije v razvoju domačega plačilnega prometa ne more ovirati uresničevanja projekta modernizacije plačilnega prometa, pri katerem pa je potrebno sodelovanje vseh pristojnih institucij. V tem smislu SDK nadaljuje
z delom na projektu modernizacije plačilnega prometa, skrb
za pripravo projekta reforme plačilnega sistema Slovenije pa
je konec leta 1993 prevzela Banka Slovenije.
SKLEP
Ob koncu poročila o delu SDK v letu 1993, v katerem so
povzete najpomembnejše naloge in problemi, ki jih je imela
v finančnem nadziranju, plačilnem prometu in statističnoinformativni dejavnosti, je potrebno poudariti, da se SDK
v tem prehodnem obdobju še posebej zaveda odgovornosti,
ki jo ima v izvajanju nalog nadziranja lastninjenja družbenega
kapitala.
Njeno odgovornost pa je pri tem potrebno ocenjevati z vidika
veljavnega pravnega reda in pristojnosti, ki jih imajo na
področju preoblikovanja družbene lastnine tudi Družbeni pravobranilec samoupravljanja, Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo ter Sklad Republike Slovenije za razvoj.
Učinek nadziranja lastninskega preoblikovanja družbenega
kapitala pa je v veliki meri odvisen tudi od tega, kako hitro
bodo naloge, ki izhajajo iz ukrepanj SDK v nadziranju, reševale tudi druge institucije (tožilci, sodišča), ki v predpisih sicer
niso izrecno zadolžene, da posebnim nalogam prehoda iz
enega ekonomskega sistema v drugega prilagodijo svoje
delo.

mod^rrfredi. Ie,a 1993, najintenzivnejšega razvoja
/ktj f''e0rrin iviinj zaci
ie plačilnega prometa v SDK, Banka
,vo za
a Vl., ne nifi-fne
'inance pričela s pripravami »proAet ^oderni^ CI e 9aasistema Slovenije«. Medtem, ko je
i VS' i®rProiBtf, re,orme
' P' ^ilnega prometa SDK kratkoročen
'^Vn0st|
P oiekt Stem a Plačilnega sistema Slovenije dolko sr h
P' ^ilnega prometa naj bi postavil za
8 5 'iturr
i v p ' deugi j a °do v opravljanje plačilnega prometa vkju8 rst
(J vo ' druaain3 T° Pa zahteva drugačno pravno uredi' ijNjf't
''lance9 ® anka
razmere, predvsem v bančništvu. Mini'V1 Kili s,rr°Pskp ol pnos,
Slovenije sta zaprosili za tehnično
I
K
'v
okovni,i
i iz programa PHARE
z namenom,
°vnjaki ocenijo
'f.
primernost plačilnega prometa

5

SDK sodeluje pri pripravi vseh začetih projektov, ki jih je
potrebno uresničiti za njeno dokončno preoblikovanje oziroma organiziranje izvajanja njenih nalog v več institucijah po
vzoru razvitih zahodnih držav in jih vodi Ministrstvo za
finance. Ti projekti pa bodo lahko uspešno izvedeni le, če
bodo nosilci nalog pri pripravi projektov in novih predpisov
upoštevali domače znanje, posebnosti našega okolja in kritično presojali predloge in modele tujih svetovalnih institucij.
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in merila, ki jih morajo izpolnjevati strokovni de'av0
opravljanje teh nalog.

Svet SDK Republike Slovenije je na 6. seji, dne 14. 4. 1994
sprejel Poročilo o delu SDK Republike Slovenije v letu 1993
v predloženem besedilu.

. Svet SDK priporoča Državnemu zboru, da ob
sprememb davčne zakonodaje, ki pravnim oseba^
davke in druge javne dajatve, zlasti pa obnarne
uvaja
lokalne samouprave, posebno pozornost
"v
darnemu in učinkovitemu pobiranju javnih dajal

Ob tem je Svet SDK sprejel Se naslednje sklepe:
1. Svet SDK meni, da je učinkovito opravljanje nalog plačilnega prometa za udeležence plačilnega prometa izrednega pomena. Zato Svet SDK pričakuje od pristojnih institucij, predvsem Vlade in Državnega zbora, da se seznanita
s projektom modernizacije plačilnega prometa, ki ga vodi
SDK, in projektom reforme plačilnega sistema Slovenije, ki
ga vodi Banka Slovenije, predvsem zaradi vsebinske in
časovne uskladitve dela na obeh projektih.

, Svet SDK se strinja z opozorilom SDK Vladi o nee
sti in nejasnostih v izvajanju računovodskih p'
1. 1. 1994 dalje. Računovodstvo za gospodars
ureja zakon o gospodarskih družbah oziroma '<
ski standardi, sprejeti v skladu s tem zakonom s ^
vodstvo negospodarstva oz. javnega sektorja ur®l ^
(zvezni) zakon o računovodstvu. Posledica tega J' F
1.1994 dalje ni zagotovljen informacijski siste™ v ne; ^
nju vseh pravnih oseb za potrebe vodenja dr vni.J1li
nomske politike oz. za informiranje na
Svet SDK priporoča Državnemu zboru, naj Vlad"
čimprejšnjo ureditev tega problema.

2. Svet SDK ugotavlja, da je zlasti na prehodu v nov tržno
gospodarski sistem, ko so nastala številna zasebna
podjetja, področje davčnega nadziranja zelo pomembna
naloga SDK. Zato je za izvajanje davčnega nadziranja
potrebno zagotoviti ustrezne pogoje, predvsem pa pospešiti delo na pripravi zakona o davčnem postopku.

Svet SDK priporoča Državnemu zboru, da ses
stvo javnega sektorja uredi z računovodskimi
javni sektor, ki naj jih izdela stroka oziroma
institut za revizijo.

3. Svet SDK predlaga, da se za zagotovitev učinkovitejšega
izvajanja davčnega nadziranja tudi za področji vodenja
računovodstva in davčnega svetovanja pripravijo ustrezne
zakonske podlage, v katerih naj bodo opredeljeni kriteriji
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temeljne strokovne izraze s posameznega predmetnega
področja, učenec pa se lahko pri vseh predmetih izraža (ustno
ali v pisni obliki) bodisi v maternem jeziku ali v jeziku, ki ga
sam izbere.

e kaJ*Vo^ez'^nem šolanju v Prekmurju izveZSgg? spremembe?
e
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V Prekmurju delujejo naslednje dvojezične šole:
- štiri osnovne šole (Lendava 1 s štirimi podružnicami, Prosenjakovci z dvema podružnicama, Dobrovnik in Genterovci);
v šolskem letu 1993/94 jih obiskuje 1382 učencev,
- osnovna šola Lendava 2 s prilagojenim programom za lažje
duševno prizadete otroke (36 učencev),
- srednja šola v Lendavi, ki izvaja naslednje dvojezične programe: gimnazija (174 učencev), ekonomsko-komercialni tehnik (135 učencev), strojni tehnik (49 učencev) in oblikovalec
kovin (53 učencev, triletni program).
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U®vanja
madžarščine se kaže tudi
8
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v ji
»lovenskem jeziku.

Učni uspeh dvojezičnih osnovnih šol je povsem primerljiv
z uspehom v drugih šolah v Republiki Sloveniji, strokovnjaki
pa ugotavljajo, da se učenci, ki so končali dvojezično
osnovno šolo, dokaj uspešno vključujejo v srednje šole tudi
zunaj narodnostno mešanega območja.

v

«ljavljanja madžarskega jezika, so se
iKi '"ravniiri^ raz 8 8v°Jiml zahtevami. V Lendavi so
J'PĐleg.in„
"i zahtevo, da mora vse zdravstveno
fla ln ma
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džarskega
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in
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pomeni trojezično
posloSv0za< 0 ,

Ministrstvo za šolstvo in šport je posebej zaprosilo Občino
Lendava, Sekretariat za gospodarstvo in družbene dejavnosti,
vse dvojezične osnovne šole v Prekmurju ter dvojezično srednjo šolo v Lendavi za pisna poročila o tem, ali so bili
v obdobju od šolskega leta 1991/92 dalje primeri, da bi se
z njihovih šol posamezni učenci prepisali na šole, ki izvajajo
pouk samo v slovenskem jeziku. Iz odgovorov, ki so jih odpisale ravnateljice oz. ravnatelj teh šol, je razvidno, da takih
primerov ni bilo.
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Iz podrobnega poročila Občine Lendava, Sekretariata za
gospodarstvo in družbene dejavnosti je razvidno, da so
v obdobju 1982-1990 zabeležili le dva primera, ko sta učenca
iz Lendave obiskovala šolo v Veliki Polani, dve prešolanji
učencev pa sta bili posledica preselitve staršev. Od šolskega
leta 1991/92 do danes so zabeležili dve učenki z narodnostno
mešanega območja (vas Kapca), ki sta obiskovali šolo v Veliki
Polani, pri čemer pa je v enem primeru šlo za všolanje otroka
po vrnitvi družine iz tujine, v drugem pa za preselitev družine
v narodnostno mešano področje in očitno za odločitev, da
otrok nadaljuje šolanje na dosedanji šoli). Poročilo tudi
navaja, da so v šolskem letu 1989/90 starši iz vasi Strehovci
(šolski okoliš Dobrovnik - dvojezično področje) pričeli vpisovati otroke na šolo v Bogojino, ki je v občini Murska Sobota.
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Po podatkih iz zadnjega popisa je Madžarov 8917, v zadnjih
desetih letih pa se je znižalo za 13.7%. Na šolah ne poteka
preštevanje učencev glede na narodnost, zato podatkov
o narodnostni strukturi ni mogoče pridobiti.
V zvezi z uporabo jezika v cerkvah oz. v zdravstvu Ministrstva
za šolstvo in šport po obstoječi ureditvi ni pristojno.
Zakaj pristojni dovolijo tajne direktne telefonske
zveze med JE Krško in Zagrebom?
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ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, sprašuje Ministrstvo za
notranje zadeve, zakaj tolerira dogajanja v nuklearni elektrarni Krško; še vedno so dovoljene neposredne telefonske
povezave iz elektrarne v Zagreb. Poslanec navaja, da razpolaga s štirimi telefonskimi številkami — v vprašanju navaja
le eno — in z dvema direktnima številkama hrvaškega mobitela.
Na poslansko vprašanje Ministrstvo za notranje zadeve odgovarja:
Področje zvez ni v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve,
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ustrezne zaposlitve. Kot je poslancu znano, le g'" ,(l
Janez Slapar edini častnik v suvereni Sloveniji, i y ta
svojih sposobnosti in zaslug dosegel generalIsw L u
vojne za osamosvojitev je vodil Republiški stao :Sa
obrambe, kasneje pa je bil na predlog obrambneg (
In vlade razrešen te dolžnosti in imenovan »
Ms
vlade. Na predlog obrambnega ministra 90 wi[|ai
nedavno razrešila tudi te funkcije in mu gro»>
1
1994 brez službe na cesti.
J®
itui
Vlada Republike Slovenije daje naslednji odg ovo'- mi
' flC
Ugotovitev poslanca mag. Janeza Kocijančiča,KSJ* £ I
Janez Slapar edini general v suvereni RepublH 6raisC°l
drži, saj nosi šest častnikov Slovenske vojskenge
ki so ga pridobili v skladu z uredbo Vlade o č' "L
nju v Ministrstvu za obrambo Republike Slovefl'J a s
hole" '
Gospod Slapar je prišel v Ministrstvo za ob ram ^
kot major in je v naslednjem letu (23. 04. 19=ra! "st
v čin polkovnika ter 16. 07. 1991 v čin general1
nespoštovanja določb Zakona o Vladi kakor tuo ^

temveč v pristojnosti Ministrstva za promet in zveze, zato
Ministrstvo za notranje zadeve na tem področju ne more
ukrepati. Poslancu pa pojasnjujemo, da je imela JE Krško
telefonske zveze, ki si jih je zagotovila med izgradnjo elektrarne, ko je zakupila tri neposredne telefonske zveze s centralo v Zagrebu in dve neposredni zvezi s centralo v Ljubljani;
prav tako si je zagotovila dve zvezi po mobitelu v času, ko
v Sloveniji mobitela Se ni bilo. Vse telefonske Številke z Zagrebom so objavljene v internem imeniku JE Krško kot tudi
v telefonskem imeniku Zagreba.

Se sredstva za demografsko ogrožena območja
trošijo namensko?
ZMAGO JELINČIČ, vodja poslanske skupine SNS, v svojem
poslanskem vprašanju med drugim navaja, da glede na delo
Skupščine občine Kočevje ni jasen namen trošenja sredstev za demografsko ogrožena območja, in da naj ustrezni
organ Republike Slovenije zahteva od IS Občine Kočevje
o tem poročilo. Prav tako naj ne bi bila jasna privatizacija
podjetij ITAS In ZIDAR Kočevje.

skega štaba Gorenjske odredil, da se or°'tnske(
obrambe Gorenjske preda v skladišča Jugosjov ^
armade, ga je predsednik Republike Slovenije
830-01-16/93 dne 14. 05. 1993 razrešil dotea«nJ
..
načelnika Republiškega štaba Teritorialnez
malno je predlagal razrešitev minister ?
soglasju Vlade, vendar na iniciativo predsedn
%
Sočasno je bilo g. Slaparju na posebno zah,eVuanje <{,,Us
republike podeljeno trisobno službeno stanov
mesta Ljubljana.

Odgovor:
V skladu z zakonom o spodbujanju razvoja demografsko
ogroženih območij v R Sloveniji (Ur. list RS, št. 46/90 in 12/92)
razpiše Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (prej Ministrstvo za planiranje) vsako leto natečaj za dodelitev proračunskih sredstev za te namene. V letu 1991 je občina Kočevje
pridobila iz teh sredstev 11.000.000,00 SIT za izgradnjo 1. faze
lokalne ceste Fara-G. Žaga-Predgrad in v letu 1992
38,000.000,00 SIT za izgradnjo druge faze omenjene ceste ter
4,500.000,00 SIT za izgradnjo čistilne naprave in sistema
kanalizacije v naselju Gotenica.

Za dobo treh mesecev je imenovani po ra?!.qi Lnadomestilo osebnega dohodka do 14. 08. '
da imajo do takega nadomestila pravico le
rk*ai
objektivnih razlogov ne morejo skleniti dejovflfP j
po razrešitvi. Dne 15. 08. 1993 je bil s strani vi ^ ni
Slovenije imenovan za višjega svetovalca in $
vlade, kot napačno ugotavlja g. poslanec
aF
v Center za strateške študije na delovno
»9;
atašeja v Ministrstvu za obrambo.

V skladu z natečajnimi pogoji je občina dolžna ministrstvu
letno poročati o porabi dodeljenih sredstev oziroma o realizaciji investicije, s katero je kandidirala na natečaju. To je
občina Kočevje tudi storila (poročilo za leto 1991 je z dne 26.
3. 1992, za leto 1992 pa z dne 6. 11. 1992). V poročilu za leto
1992 je navedeno, da sta obe investiciji izvedeni, in sicer
čistilna naprava v Gotenici je v poskusnem obratovanju
(dokaz: fotokopija zapisnika o tehničnem pregledu), cesta
Fara-G. Žaga-Predgrad pa je odprta za promet. 24 km dolgo
cestišče je v odsekih Predgrad-Dol-Laze in Fara-Žaga
asfaltirano, asfaltirani so tudi odseki skozi zaselke in mostovi,
ostalo cestišče pa je makadamsko.

Na delovnem mestu se je zglasil šele 30.
odsotnosti ni nikoli pojasnil. V času od P, 5v# Pi
delovne zadolžitve gospod Slapar ni izpolnje^.^fV''!
nih obvez v Centru za strateške študije ter je %
odsoten z delovnega mesta brez službenega
f K5' « ">
V sredstvih javnega obveščanja je gospod SlaP^ j
Ministrstva za obrambo javno nasprotoval
logu zakona o obrambi, ki ga je predložila 'iago'"ik"v
Slovenije. S takim ravnanjem gospod Slapa' < ^
mogel predstavljati Republike Slovenije v WJ f6j§ Jo t
ataše, zato ga je Vlada Republike Slovenije 1
ulj
žaja višjega svetovalca v Ministrstvu za obr M
bil g. Slapar razporejen za delovno mesto, z® |9v®
teva VII. stopnja izobrazbe, čeprav ima končan
\
An6 v'
Gospod Slapar je nato odšel v bolniški stalež, o ^ \
pa je pismeno zaprosil za prekinitev delovneg

Iz navedenega izhaja, da je občina dodeljena sredstva potrošila za namene, kot jih je prikazala v dokumentaciji k natečajnemu zahtevku in za katere so ji bila dodeljena, kakor tudi, da
je ministrstvo že prejelo poročila, ki jih predlagajo poslanci
Slovenske nacionalne stranke.
V zvezi s privatizacijo podjetij ITAS in ZIDAR Kočevje je
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj zaprosilo za informacijo Agencijo R Slovenije za pospeševanje predstrukturiranja gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij, ki v imenu
Vlade skrbi za proces privatizacije. Agencija ne razpolaga
z nikakršnimi dokumenti v zvezi s privatizacijo omenjenih
podjetij oziroma nima podatkov, da bi se ti dve podjetji nameravali privatizirati.

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije le
'%
vilo Ministrstvo za obrambo.
j ,.N
jji
1
Kako slovenski javni dolg povečuj6'
sredstva za filmsko produkcijo?
uS
J«
TONE PERŠAK, poslanec Demokratske sUL,\A i
seji državnega zbora, 25. 3.1994, vprašal:»<0 , (
ianje postavljam v zvezi z nedavno razp ^ P. JVoi
dolgu Republike Sloveni|e, v okviru kater®
jeiit 'T|
Dravi ooudaril. da se meni zastavljajo p,e
_
v zvezi s takoimenovanim notranjim ali df|„ >J>:
uui^vm. Želim uuyu«ui
dolgom.
odgovor na Vpr8Š8lljO» ,-in 0^
proračunskih postavk se dejansko plačuj*J
y %

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
Kakšna bo usoda edinega generala slovenske
vojske?
Mag. JANEZ KOCIJANČIČ, poslanec Združene liste v državnem zboru je na 16. seji Državnega zbora postavil vprašanje, kaj namerava predsednik Vlade Republike Slovenije
storiti, da ne bo edini novi general suverene Slovenije brez
poročevalec, št. 18
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U i0 ®*a- Ali se te obveznosti do kreditorjev poplačujejo
mednih nl#,r#tev
• h"1 P°8tavk a" i* proračunskih postavk
la dol 6 namone > katerih sredstva so sicer predvi• -»Irstvo Za
- Vprašanje bom ilustriral s primerom.
L.i "'ntimio M . ,<ultu
ro oz. Vlada Republike Slovenije je
ed
NE«, Gro za
" Ljubljanske banke podjetju »VOGNE-K
"'Min
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- Misija OSART (Skupina za oceno obratovalne varnosti)
Mednarodne agencije za atomsko energijo od 5. do 23. julija;
- ICISA (Mednarodna komisija za neodvisno analizo varnosti
Jedrske elektrarne Krško) je nadaljevala svoje delo, začeto
v 1992, in izdala končno poročilo konec oktobra 1993;
- Preiskovalna misija Evropske skupnosti, ki je od 24. do 28.
maja ocenjevala usposobljenost upravnih organov, ki nadzorujejo Nuklearno elektrarno Krško, in ustrezo zakonodajo.
Vlada Republike Slovenije se je odločila, da bo obravnavala
vsa tri poročila v svežnju. Poročila so zelo obširna in zahtevajo temeljito analizo. Na podlagi analize bodo izdelani program ukrepov in določene prednostne naloge.
Vlada Republike Slovenije je na svoji 62. seji 29. 12. 1993
obravnavala prvo informacijo o vseh treh poročilih, vključno
s končnim poročilom ICISA. Sklep, ki ga je sprejela vlada,
nalaga Ministrstvu za okolje in prostor - Republiški upravi za
jedrsko varnost kot organu v sestavi ministrstva, da do marca
1994 izdela celovito poročilo o rezultatih dela treh strokovnih
misij, ki so v letu 1993 ocenile varnost jedrske elektrarne
v Krškem in upravno organiziranost za njen nadzor. Pri pripravi poročila bo sodelovalo tudi Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, ki bo ocenilo finančne vidike izvajanja priporočil.
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Vprašanje:
Ali je s tem končnim poročilom seznanila sodelujoče sosednje države Avstrijo, Italijo, Madžarsko in Hrvaško?
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Odgovor:
Ministrstvo za zunanje zadeve je v skladu s sklepom Vlade
Republike Slovenije poročilo ICISA poslalo 6. 1. 1994 vladam
Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške za njihovo interno uporabo.
Vprašanje:
Kdaj bo Vlada RS predala Narodni in univerzitetni knjižnici
v Ljubljani celovito končno poročilo Mednarodne komisije
za neodvisno analizo varnosti Jedrske elektrarne Krško
skupno z dokumentacijo in prilogami tehničnih podatkov
vključno z dokumenti, ki so jih v pripravi poročila izdelali
posamezni strokovnjaki tako, da bo dostopno Javnosti?
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Odgovor:
Republiška uprava za jedrsko varnost je 19. januarja 1994
dostavila poročili ICISA in Preiskovalne misije Evropske skupnosti ter 14 februarja 1994 poročilo misije OSART v Narodno
in univerzitetno knjižnico, Centralno tehniško knjižnico in na
Institut Jožef Štefan v Ljubljani in v Univerzitetno knjižnico
v Mariboru. Z dokumenti, ki so jih ob pripravi poročila ICISA
izdelali posamezni strokovnjaki, pa Vlada še ne razpolaga.
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Vprašanje:
Ali je Vlada RS sklenila dogovora z vladama Republik
Avstrije in Italije o izmenjavi ekspertiz In dokumentov o varnosti Jedrske elektrarne Krško, ki so jih pripravili eksperti
teh dveh držav po naročilu svojih vlad?
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Odgovor:
Vlada Republike Slovenije takega dogovora ni sklenila.
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Vpršanje:
Kdaj bo Vlada RS predložila Državnemu zboru in slovenski
javnosti na vpogled celotno poročilo In še posebej separatna poročila o potencialnih nevarnostih za Jedrsko elektrarno Krško?
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Odgovor:
Vlada Republike Slovenije je predstavila javnosti poročila
vseh treh misij na tiskovni konferenci dne 6. 1. 1994, kjer so
bili prisotnim novinarjem na voljo obsežni izvlečki vseh treh
poročil. Po izdelavi in obravnavi celovitega poročila, ki bo
vsebovalo analizo vseh priporočil in program ukrepov s prednostnimi nalogami, bo Vlada o tem obvestila Državni zbor in
javnost.

NoV s,°veniji delale tri misije strokovnjakov za

Vprašanje:
Ali končno poročilo obsega tudi oceno in analizo ogroženo49
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nizacije rafinerije, ki jo skupaj izdelujejo PodPJ,
o nameri in ki naj bi bila po zagotovilih podjetja Na
čena konec februarja 1994. Recenzijo študije boop[ _M
strokovna institucija. Rezultati študije in recenzije
osnovo za nadaljnje aktivnosti, vezane na moderni'
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sti Jedrske elektrarne Krško ob vojni nevarnosti ali terorističnem napadu?
Odgovor:
Poročilo ICISA ne obsega analiz in ocen ogroženosti NEK
v takih primerih.
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Vprašanje:
Kako poročilo obravnava nejasno razdelitev pristojnosti
med Jedrsko elektrarno Krško, Republiško upravo za Jedrsko varnost in Inštitutom Jožef Štefan In kakšne korake
namerava Viada storiti, da bo ta nejasna razdelitev pristojnosti odpravljena po vzoru ZDA in zahodnoevropskih držav?
Odgovor:
Poročilo obravnava v sklepnih priporočilih tudi zahtevo po
ustreznem organiziranju, ki bo omogočalo neodvisnost ocen
strokovnih organizacij, ki v sedanjem sistemu servisirajo tako
obratqvalca - NE Krško kot pristojen upravni organ - RUJV.
Dvotirnost vloge pooblaščenih organizacij bo v celoti razrešena v novi zakonodaji o jedrski in radiološki varnosti.
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Na poslansko vprašanje daje vodstvo Državnegaa Zt><" <!
blike Slovenije naslednji odgovor:

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije Je odgovor pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.
Kaj bo z lendavskim podjetjem Nafta?
MARIA POZSONEC, poslanka madžarske narodnosti, je 28.
januarja letos ponovno opozorila na težak ekonomski položaj lendavskega podjetja Nafta, še zlasti, da je skrajni čas,
da se z ustreznimi ukrepi rafinerija ohrani.
Odgovorilo ji je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti:
Poslanka madžarske narodne skupnosti ga. Maria Pozsonec
sprašuje o usodi podjetja Nafta Lendava.
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državljanov, volilnih upravičencev v Repub'
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v obravnavo pristojnemu delovnemu telesu Drza

Gospa poslanka je podobno vprašanje zastavila 2e marca lani,
pri čemer je posebej izpostavila rafinerijo. V odgovoru na
zastavljeno vprašanje je Vlada Republike Slovenije podrobno
obrazložila svoje stališče do nameravane modernizacije lendavske rafinerije. K takratnemu odgovoru želimo dodati informacijo, da je bilo v zvezi z modernizacijo rafinerije že podpisano pismo o nameri med slovenskimi podjetji Nafta Lendava,
Petrol Trgovina in Smelt ter kanadskim podjetjem CTI Refining Inc. V zaključni fazi je tudi študija o upravičenosti moder-
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Ministrstva za notranje zadeve pa izvaja nujne ukrepe tudi na
področju tujcev. V Prehodnem domu za tujce, kot organu
v sestavi ministrstva, pa so nastanjeni tujci, ki so v postopku
za priznanje statusa begunca, in ostali tujci zaradi ugotavljanja istovetnosti ali postopka za odstranitev iz države.
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Glede na navedeno Vlada RS ocenjuje, da ni potrebe po
ustanovitvi novega urada za nadzor tujcev in poslanske
pobude ne sprejema.
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Za obravnavo v vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve.
STALIŠČE
Vlade Repulike Slovenije do pobude ZMAGA
JELINČIČA, naj vlada sprejme odlok o uporabi
nove stacionaže za avtoceste in druge magistralne ceste
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Slovenska nacionalna stranka daje Vladi RS oziroma Ministrstvu za promet in zveze poslansko pobudo, da spejme naslednji odlok o uporabi nove stacionaže za avtoceste in magistralne ceste Slovenije, ki se glasi:
»Ničelna točka slovenskega avtocestnega oziroma magistralnega sistema je v geometričnem središču avtocestnega razcepa Kožarje jugozahodno od Ljubljane. Od te točke poteka
stacionaža v vseh smereh slovenskega cestnega križa do
mejnih prehodov k sosednjim državam na primarnem sistemu
cest.
Vsa nova projektna dokumentacija se mora od dneva veljavnosti odloka izdelovati v skladu z novo stacionažo.
V dveh letih od izdaje odloka se mora novi stacionaži prilagoditi tudi stacionaža na terenu, predvsem sistem hektometraže
in kilometraže.
Sedanji in novi sistem naj se prilagodita tako, da bosta v največji meri upoštevala potrebe cestnega gospodarstva in uporabnikov cest pri oprimalni gospodarnosti.
Temu sistemu stacionaže se smiselno prilagodi stacionaža
tangencialno potekajočih avtocest oziroma magistralnih cest.
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Odlok stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnem listu
republike Slovenije.«
Obrazložitev:
S suverenostjo države Slovenije z glavnim mestom Ljubljana
so nastali pogoji za drugačno vrednotenje primarnega cestnega omrežja. To omrežje sestavljajo avtoceste in v skladu
s strategijo razvoja cest avtocestam vzporedne magistralne
ceste.
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Do sedaj uporabljeni sistem stacionaž temelji na sistemih,
izhajajočih iz bivše avstroogrske monarhije oziroma bivše
Jugoslavije in je s suvereno Slovenijo izgubil svojo logiko.
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Glede na predlagani odlok je stacionaža na vsakem od mejnih
prehodov tudi oddaljenost od ničelne točke oziroma od Ljubljane, kor glavnega mesta Slovenije.
Sedanji sistem polkilometrskih in kilometrskih tablic, ki
poteka vzdolž avtocest, bi po novem sistemu omogočal uporabnikom cest boljšo orientacijo na cesti in ne bi služil več
samo vzdrževalcem avtocestnega omrežja in banki avtocestnih podatkov.

Č'ujcev
v
%air3vnav ^atične države; Uprava kriminalistične
Preko n i'C®' so storilc' kaznivih dejanj in avto6vlrt 'ujca. P?llc
ijskih postaj izvaja ukrepe zoper obrav^c° 'Q Pfava za informatiko in telekomunikacije
'ujcih. Operativno komunikacijski center

Novi sistem po predlaganem odloku ima več prednosti, in
sicer:

A
51

poročevalec, št. 18

triji cest je cca 5 mio zapisov, sledijo kompletni pod!i %
objektih na cestah, podatki o stanju gornjega ust'i
podatkov/km ceste ali 6,5 mio zapisov za tekoče|! si ' si
in o drsnosti vozišča, ki se meri na vsakih 5 m voz » 'jj soo prometu (2,0 mio zapisov za enkratno redno
prometa), podatki o prometni signalizaciji *n op, !<i
200.000 znakov, 200.000 talnih označb, 1000 km og'^:,
n,
Samo za magistralne ceste je teh zapisov po °cel1
M
polovico.

- poudari vlogo Ljubljane kot državnega središča;
- izniči mnenja, da je avtocesta potrebna predvsem tranzitu
in ne gospodarskemu razvoju Slovenije;
- omogoči, da bo sistem stacionaže povedal nekaj tudi uporabnikom ceste, zaradi katerih ceste pravzaprav gradimo.
Stališče vlade je:
1. Sistem označevanja odsekov javnih cest in njihovih kilometraž je primarno namenjen službam, ki s temi cestami gospodarijo, ki nadzirajo promet na njih in ki vodijo evidenco
o stanju javnih cest ter prometnih dogodkih na njih. Tem
namenom so podrejeni vsi elementi sedanjega sistema cestnih odsekov in njihovih stacionaž.

Predlagana sprememba v označevanju cestnih5 pri
njihove stacionaže bi povzročila neprimerljivo
'^ <a
nove evidence z obstoječo. Za vzpostavitev Prnl'nne '!re:
podatkov na novo stacionažo ni moč oceniti !'K>zjj'"i
časa, niti ne stroškov. Lahko le navedemo, da bi,
iro
Ijenih kadrovskih in finančnih pogojih za izvedbo . cal
samo za banko cestnih podatkov potrebovali cca„pi
s
1000 km cest in da znašajo samo stroški postavi"6 Bar
nega znaka 11.000 SIT/kom.

2. Sistem odsekov je bil izbran na podlagi predhodne analize
tovrstnih sistemov v drugih evropskih državah, v katerih
enako kot pri nas ne uporabljajo sistema kumulativne kilometraže cest (zaporedno seštevanje dolžin posameznih odsekov
ceste od izhodiščne točke). Izjemi sta Španija in Madžarska,
pa še to samo pri označevanju stacionaže na avtocestah.

5. Do vzpostavitve primerljivosti evidenc po
lagani stacionaži bi ostali brez temeljne baze
kateri je zasnovan celoten sistem predlaganj«
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6. Močno vprašljiva je predlagana izhodiščnabllto ^ ^! 4w
tivnega stacionažnega sistema, ki naj bi ° tn« : i
Kožarje. Nanjo bi bile lahko vezane le tri glavne
proti Primorski,
Gore
morski, Dolenjski in Štajerski ali,oGor
ostale magistralne
"<akakot'
|(0BI,l8l
agistralne cestne povezave je ta točki
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že popolnoma neuporabna in ni jasno, "pvir!
k ^ jrji
moč »smiselno upoštevati« s ciljem vodenja n
ui
onažne oddaljenosti od Ljubljane. To še poselL'e»\'
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cest in ki niti ne bodo potekale v smeri priti M
Ja
Phyrenska smer).
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Kumulativna kilometraža predstavlja zelo tog sistem z omejenostjo praktične uporabe, kar se še posebej potrdi
- v primerih večjih rekonstrukcij cest, ko se zaradi korekcije
geometrije ceste spreminja njena skupna dolžina (in teh bo
glede na stanje naše cestne mreže v prihodnje še veliko)
- v primerih sprememb v kategorizaciji posameznih delov
cest (do katerih prihaja občasno zaradi povečanih prometnih
obremenitev ali sprememb v prometnih tokovih).
kar vse terja vzpostavitev nove kumulativne kilometraže na
celotni dolžini javne ceste od točke sprememb do njene
končne točke (npr. državne meje).
Odsek, ki je omejen z vozlišči (presečišči dveh kategoriziranih
cest), je za navedene in druge spremembe bistveno manj
»občutljiv« kot pa dolgi potezi cest.

7. Dejstvo je, da je na naših avtocestah in drugima,
cestah le okoli 15% tranzitnih potovanj. Sledi,« ^ |J Pa
omrežje pretežno uporabljamo domači vozn'* ' t/ o j,
vsem na krajših razdaljah. Ob teh podatkih Pa j pCt»(
šljiva tudi v obrazložitvi predlaganega odlO/^^Lf
l(, °t
pomembnost informacije o oddaljenosti vozni*8
*oy
kot glavnega mesta držve.
1
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Zaradi predhodno navedenih vzrokov ter njibo*
utemeljitev Vlada Republike Slovenije ne sPr®L M
poslanca g. Zmaga Jelinčiča, da naj bi spr®Lste|f C6
uredbo o uporabi nove stacionaže za avtoc
ihq
magistralne ceste.
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Hfpl
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je ® ' ,'6ro
vilo Ministrstvo za promet in zveze.

3. Odseki so označeni s stacionažnimi tablicami, na katerih so
osnovni podatki stacionažnega sistema: št. ceste, št. odseka
in relativna stacionaža. Stacionažna tablica ni prometni znak
in kot taka ni namenjena komuniciranju z voznikom. Temu je
prirejena tudi njena izvedba (velikost tablice in alfanumeričnih znakov na njej), tako da voznik pri dopustni vozni hitrosti
na cesti ni v stanju razbrati vseh informacij na njej.
Za vodenje prometa in orientacijo uporabnikov cest je normativno uveljvljen cenejši in učinkovitejši sistem obvestilnih prometnih znakov, ob pogoju, da so ti dovolj pogosto in pregledno postavljeni (op.: načela vodenja prometa s prometno
signalizacijo smo pojasnili v stališču do pobude istega
poslanca glede vodenja prometa proti Republiki Hrvaški; naš
dopis št. 061-1/94 od 10. 2. 1994). Dodajamo, da pričakovani
razvoj sistema orientacije voznikov gotovo ne bo šel v spreminjanje ali dopolnjevanje sistema stacionažnih tablic, temveč
v vgrajevanje merilnih naprav oziroma instrumentov v vozila
za spremljanje lokacije vozila preko satelitov.
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n
zadeve
■Ministrstva «-u
• — V ti J
za IIUUUIIJU
notranje (.UUV
BREDE PEČAN za dvojezično lzpl»°
Min,
naselij in ulic
S
, H,
7Ćf^' trr *
Poslansko pobudo ga. Brede Pečan, poslank®
^ Upr
naj Vlada Republike Slovenije in Ministrst* 0{it'^ # og.
zadeve spremenita predpise in tehnično da
° b0fl> /
osebnih dokumentov občanov v taki obliki, niSo*ljft^LJl(1r,ii
nih obrazcih omogočeno tudi dvojezično '^ev!' «
naselij in ulic, je Ministrstvo za notranje
nasled nje stal išče:
j >{yh
ulflisj fc (J1
Kot je navedeno že v obrazložitvi pobude, J® j gO
notranje zadeve 20. 9. 1992 občini Izola mpisjj? re5y
njihovo pobudo in hkrati opozorilo na ° ?0p
smiselno povzema tudi obrazložitev poslans*

4. Opremljanje cest s stacionažnimi tablicami je dolgotrajen
in drag postopek. Sedaj so z njimi opremljene vse magistralne
ceste in večina regionalnih cest, z izjemo tistih, na katerih
PLDP ne dosega niti 100 vozil na dan. Skupno gre za 3300 km
magistralnih in regionalnih cest, na katerih je postavljenih
6600 stacionažnih tablic. Njihova postavitev je do sedaj stala
okoli 800.000 DEM.
Dejansko vrednost v primerjavi z navedenimi stroški pa predstavljajo podatki, ki so vezani na to stacionažo in ki se vodijo
za različne potrebe (temeljne topografske karte, stanje cest,
prometne nezgode, statistika, prostor). Naj navedemo samo
okvirno število oz. obseg podatkov iz evidence magistralnih in
regionalnih cest (katere začetki segajo v leto 1953): o geomeporočevalec, št. 18
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- z reorganizacijo teritorialne porazdelitve v Republiki Sloveniji, ki bo nastala zaradi razdružitve oziroma vzpostavitve
novih občin, bo potrebno na novo vzpostaviti oziroma reorganizirati register teritorialnih enot, ki ga vodi Zavod Republike
Slovenije za statistiko;
- Ministrstvo za znanost in tehnologijo bi moralo po naši
oceni čimprej pripraviti standarde črkovnega nabora, ki bo
enoten v Republiki Sloveniji;
- v proračunu zagotoviti ustrezna finančna sredstva za realizacijo projekta.
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ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo BREDE
PEČAN in mag. JANEZA JUGA za ureditev nadzora nad evidenco turistov in nad turistično
takso
Poslanca Državnega zbora ga. Breda Pečan in mag. Janez
Jug dajeta Vladi Republike Slovenije pobudo, da takoj uredi
področje nadzora nad evidenco turistov in nadzor nad plačevanjem turistične takse.
Odgovor:
1. Evidenca turistov
Področje nadzora nad evidenco turistov je že urejeno z zakonom o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva,
ki vključuje tudi statističen namen (Uradni list RS, št. 6/83, 26/
90, 11/91), po katerem so pravne in fizične osebe dolžne
v posebej določenem času prijaviti goste. Oseba, ki ne vodi
predpisanega razvida o osebah, ki jih sprejema na prenočišče
ali jim nudi začasno nastanitev pa se kaznuje z denarno
kaznijo.

5K0,IO
„liji 3a,e;r«P° Programu Vlade do zadnjega tromesečja
Pripraviti
viti nov zakon o osebni izkaznici. S tem
dana nmožnost, da predlagalec zakona
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dvojezičnim izpisom ulic in naselij.

Pooblastila za določanje podatkov in način zbiranja evidenc
ima minister za notranje zadeve v soglasju z direktorjem
Zavoda RS za statistiko.

^ SV
'dajanja z ustavo zajamčenih pravic privedeni,0 na
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2. Evidenca turistične takse
Zakon o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) v 9. členu
določa, da so pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na
prenočevanje, dolžne pobirati turistično takso in voditi
ustrezno evidenco. To evidenco so pravne in fizične osebe
dolžne predložiti občinskemu davčnemu organu dvakrat
letno.

S>v *a n ' '"formacijskega sistema občinskih upravilnil°leSe p.. ran
i® zadeve predvideva - zaradi zastarast^mo že 5ramske opreme na MNZ, ki jo postopno
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• lahko ob izpolnitvi pogojev, ki so
> °br,r a Ski i,r^ dopisa, pričakujemo poleg ročnega
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in zakona o centralnem
1
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prioritet, ki jih narekuje tudi
W~
"«i# '®hhu oroii«.
zakonodaja (državljanstvo, tujci,
°V!"lvJ 1,1 in f!«Uprornet ipd ), in od obstoječih kadrovale n"alog.
»i- 8ančnih resursov MNZ, ki so za obstoječe
v bližnji prihodnosti nezadostni.

Nadzor nad izvajanjem določiUtega člena opravlja za fizične
osebe davčna inšpekcija, za pravne osebe pa Služba družbenega knjigovodstva.
*
Glede na to, da so občine zainteresirane za sredstva, ki jih
pridobivajo iz turistične oziroma krajevne takse, saj je
posebno v večjih turističnih krajih skupni znesek finančnih
sredstev precej visok, bi lahko same ukrepale, ne glede na
ostali nadzor in terjale od pravnih in fizičnih oseb poročila, ki
so predpisana z zakonom o turistični taksi.
Vlada Republike Slovenije ima v programu pripravo sprememb zakona o turistični taksi, vendar pa predloga ne
moremo pripraviti prej, dokler ne bodo znane ostale rešitve na
področju financiranja lokalnih skupnosti.

ovi
'žPolnfil!s dvojezičnega naslova v javne listine
6|6
'V ' 'le Ust n ' nasledni' pogoji:
* ® zakonodaje, ki je navedena v točki 1;

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
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poročevalec, št. 18

potrebščin pod ravnijo 3%, zato se plače po rfo!o! „
tivne pogodbe ne bi smele povečevati.
o

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na vprašanji in
pobudo poslancev TONETA PERŠAKA IN MARIJANA POLJŠKA o dodeljevanju statusa začasnega begunca in kriterijev, ki se pri tem uporabljajo

V splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo I9 ^ ,
čila, da se plače izplačane za mesec junij is»
z omenjeno eskalacijsko lestvico, določeno tuf ^
cije ne veljajo za plače v podjetjih, kjer izhod' "
dosega ravni 80% izhodiščnih plač po kolektiv j
19$ ®
Za povečanje plač v obdobju od 10. iu'''jh
moremo kriviti sklenjenih kolektivnih P°9. „a pcilo!
razmerah določa sklenjena splošna kolek'(jvi< j ^
ravni gospodarstvo oz. negospodarstva
ii
jih lahko panožne in podjetniške kolektivne0rn
potL |n
lijo na višji ravni. Na tem principu so t Lj
posameznih dejavnosti, ki so bile sklenjene v P p.
rw
zadnjo, ocuaj
sedaj veljavno
splošno '-»'»'"'V"
«-Z tHUMjv/,
veljavi IU opiUoliU
\. i no P$'
gospodarstvo, ki je bila sklenjena 9. julij3 ^'Aii
norma splošne kolektivne pogodbe spremenj % ^
ta določa obenem spodnjo in zgornjo raven iz

Predpisa, ki bi urejal vprašanje oseb, ki so matično državo
začasno zapustili zaradi vojne, v mednarodni teoriji in praksi
se je za njih uveljavil izraz začasni begunci - temporary
refugees, Republika Slovenija nima. Poglavje o beguncih
v zakonu o tujcih in za njih ne velja, saj so v njem urejena
statusna in druga vprašanja oseb, ki so matično državo običajno za trajno zapustili pred preganjanjem zaradi političnega
prepričanja, kulturnega ali znanstvenega udejstvovanja ali
narodnostne, rasne oziroma verske pripadnosti in v Republiki
Sloveniji prosijo za status begunca v smislu konvencije Združenih narodov o beguncih iz leta 1951 in protokola Združenih
narodov o beguncih iz leta 1967.

Izjema so le tista podjetja, kjer izhodiščne
l|e,
ravni 80% izhodiščnih plač po kolektivni poy tor
*„nie p" '"i1
Lahko bi dejali, da je bilo vzrok za Pov® Jjrai119
polovici lanskega leta različno razumevanje « ^
načela veljavnosti in obveznosti spoštovanj" pjf
tivne pogodbe.
fca

Osebe, ki so v Slovenijo pribežale zaradi vojne na ozemlju
Hrvaške in BiH so (bile - velja za osebe iz Hrvaške) torej
začasni begunci, ki jim Slovenija, v skladu s priporočili Izvršnega komiteja Visokega komisarjata Združenih narodov za
begunce, nudi zatočišče (osnovno bivališče, hrano, zdravstveno in sanitarno oskrbo). Edini kriterij, ki se (se je - velja
za osebe iz Hrvaške) pri tem uporabljal, je vojna, ki divja (je
divjala) v njihovi matični državi. Glede na to, da predpisa
z njim v zvezi ni, so začasni begunci trenutno le dejanska
kategorija.

Do predvidene uskladitve panožnih
z določili splošne kolektivne pogodbe za 9°®& Is ^
skem letu ni prišlo, kljub dogovoru med P°9®' rnit' >bn
(Gospodarsko zbornico Sloveije, Obrtno
to |
in sindikati gospodarstva). Tako so si v m8r,Xvii{ 'i"it
izplačevali plače v skladu s panožnimi k°' ^ is^
bami oz. podjetniškimi pogodbami, če so za
v
možnosti, ali dosegali dobre gospodarske
Uri;
t#fi^ ^
Gospodarska zbornica je pri sklepanju
za^ fn'h
k splošni kolektivni pogodbi za gospodarstv0 ^r ^
skušala doseči podobno ureditev gledefl P iei8*' «6r
skih plač kot v lanskem letu. Poleg t 9® Lj ;
dogovor o možnem maksimalnem odstopL(ia
.
plač v panožnih kolektvnih pogodbah 9|e?b0.i"?r«v
plače, določene s splošno kolektivno po9°
™ili
soglasja med partnerji ni prišlo.

Popis začasnih beguncev, ki ga je jeseni 1993 organiziral in
izvedel Urad za priseljevanje in begunce strokovna služba
Vlade za migracije, vizno politiko in begunce, je samo evidentiral te osebe. Evidentiranje ne pomeni delitve statusa, saj
zato ni niti pravne podlage, niti Urad zato .ni pooblaščen.
Nameni evidentiranja so bili različni: od ugotovitve števila
oseb, ki so pribežale, njihove strukturiranosti, planiranja njihove oskrbe... do varnostnih razlogov. Evidenca se usklajuje
vsake tri mesece.
Ker je očitno, da vojne v BiH še ne bo konecv izogib (posamimičnim) primerom zlorab zatočišča, je Urad pričel pripravljati
poseben zakon o začasnih beguncih, ki naj bi začasne
begunce opredelili kot pravno kategorijo, s točno določenim
postopkom za pridobitev statusa in pravicami in dolžnostmi,
ki iz njega izhajajo. Ocenjujemo, da bo zakon konec marca ali
v začetku pripravljen za parlamentarno obravnavo.
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Sklenjena kolektivna pogodba za negosp®
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prav tako določa obenem spodnjo in zgo J L •
nih plač v negospodarstvu.
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Pogodba se je v celoti spoštovala P L rfi
akontacij plač v proračunsko financiran' ^
odstopanj pa je prihajala v dejavnostih.
,iif ^9
sredstev na trgu, ter imajo sklenjene Pal? seP,'j!
kolektivne pogodbe. Podjetniške pogodbe ^4i. 1
usklajevale s splošno kolektivno P°9° vs ? Vi J '
stvo, ki je bila sklenjena 16. junija 1993' J* (i f „3
nejša določila, ki se realizirajo v odvisn
o
možnosti podjetij oziroma zavodov.
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Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravil Urad Vlade RS za priseljevanje in begunce.
ODGOVOR
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na
pobudo dr. JOŽETA PUČNIKA, da poslance seznani z vplivom sprejetih kolektivnih pogodb na
gibanje plač

iS
f>r
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na
SISINGERJA v zvezi s podatki «' |nw
plač Zavoda republike Slovenjj^^ ^

Poslanec dr. Jože Pučnik je posredoval pobudo, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve seznani Državni zbor
z vplivom sprejetih kolektivnih pogodb na gibanje plač zapo-i
slenih v obdobju od 10. julija 1993 dalje.
Ministrstvo ugotavlja, da sta tako splošna kolektivna pogodba
za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 39/93) kot tudi kolektivna
pogodba za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/
93) naravnani v smer zadrževanja rasti izhodiščnih plač za
rastjo cen življenjskih potrebščin. Obe pogodbi namreč določata, da se izhodiščne plače ne preseže 3%. V primeru, da je
rast cen višja od 3%, pa se plače povečajo za določen odstotek rasti cen nad 3%. V vsem času od uyeljavitve navedenih
kolektivnih pogodb je bila mesečna rast cen življenjskih
poročevalec, št. 18

Poslanec Ivan Sisinger je na vlado
bo dopuščala in s tem tudi prikrivala
i h °n
delavcev namesto v obliki plač v obliki P ,,<■), Sh
raznih mesečnih regresih, potnih strošk'" »„j i* ®Cin
za to odgovoren v Vladi; kaj delajo
služba družbenega knjigovodstva sloV^nefli% C,9 |
preči. Tako ravnanje podjetij ima P°.1
'
poleg tega, da pomeni kršenje predP ® „gr ^'"u
prispevkov in davkov, tudi negativen vp"
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čeno pričakujejo reciprociteto. Kot možna prioriteta bi bili
nakupi v sosednjih državah in nato nakupi v državah, kjer je
najemnina najvišja.
Ministrstvo za zunanje zadeve zato predlaga, da se vloži
amandma k predlogu zakona o izvrševanju proračuna in
o proračunu Republike Slovenije za leto 1994. V zakonu bi se
dodal drugi odstavek 93. člena citiranega zakona, ki bi se
glasil:
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»Vlada Republike Slovenije lahko v letih 1994 in 1995 najame
kredite do skupne višine 4.000,000 SIT za nakup prostorov
diplomatsko-konzularnih predstavništev Republike Slovenije.«
Znesek ustreza približno 30 milijonom $. Namesto da bi
država plačevala stroške najemnin, bi z odplačilom anuitet
v približno enakih višinah kot znašajo najemnine po 15-20
letih postala lastnik nepremičnin in se izognila stroškom
najemov. Nakupe bi operativno izvedli Ministrtvo za zunanj.e
zadeve s pomočjo Ministrstva za finance in Banke Slovenije.
PRILOGA
NAJEMNINE VELEPOSLANIŠTEV IN REZIDENC
v SIT
veleposlavaluta
ZAP.
ništvo rezidenca skupaj
št. kraj
40,150 ARS 1,767,625
110,679
1 Dunaj
4,000 USD 1,654,461
8,000
2 New York-Misija
5,000
7,500 CHF 1,222,148
3 Ženeva
4,284 USD 1,196,175
4,392
4 Peking
535,452
288,548 YEN 1,104,160
5 Tokio
3,417
4,200 USD 1,050,169
6 Kairo
975,667
7,832
4,000 DEM
7 Zagreb
975,442
2,500 USD
* 4,575
8 Washington
ITL
952,220
5,800,000 5,325,000
9 Rim
929,476
5,528
3,800 CAD
10 Ottava
7,092
2,315 DEM
775,701
11 Praga
78,100
109,200 BER
751,073
12 Bruselj Vel
ITL
730,627
3,250,000 5,286,074
13 Vatikan
1,800 GBP
728,280
14 London
1,763
696,252
1,850
3,200 USD
15 Teheran
3,122
1,900 USD
692,346
16 Moskva
692,267
19,333
20,000 SEK
17 Stockholm
679,470
4,140
4,100 DEM
18 Bonn
3,349
4,872 DEM
677,916
19 Madrid
646,272
4,050
2,560 CHF
20 Bern
3,100
4,632 DEM
637,581
21 Munchen
23,903 FRF
577,018
22 Pariz
0
567,737
2,446 DEM
4,439
23 Budimpešta
3,467
2,045 AUD
533,506
24 Cenbera
RF
11,103
10,730
25 Strasbourg
0
3,700 USD
510,125
26 New York-Gen.k.
23,046 ATS
476,290
27 Celovec
17,600
91,727 BER
'0
367,825
28 Bruselj Mis
3,020,282 1,080,000
ITL
350,955
29 Trst
DEM
4,000
329,840
30 Atene
Mesečni strošek najema poslovnih prostorov in rezidenc Vodij DKP 23,775,675
2,069,374 USD 285,308,095
Letni strošek
20,693,736 USD2,853,080,948
10 letni strošek
68,979 USD 9,510,270
Povprečno na predstavništvo na leto
2,483,248 USD 342,369,714
Letni strošek 36 predstavništev
24,832,483 USD3.423.697.138
10 letni strošek 36 DKP
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MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi skupine
poslancev za novo opredelitev naravnih znamenitosti izjemnega pomena v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana RS
in o pobudi skupine poslancev za opredelitev
regijskega parka Mura v prostorskih sestavinah
dolgoročnega plana RS
Poslanska skupina Zeleni-ekološka socialna stranka in
poslanci Državnega zbora Republike Slovenije so, dne 17. 2.
1994, dali Vladi Republike Slovenije pobudo, da se na novo
opredeli v okviru Prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Republike Slovenije in v okviru Prostorskih sestavin srednjeročnega plana Republike Slovenije kot naravne znamenitosti
izjemnega pomena za državo naslednja območja:
1

1. Narodni park Kočevje-Kolpa
(razširitev in prekvalifikacija varstvene kategorije)
2. Notranjski regijski park (razširitev)
3. Kozjanski regijski park
(razširitev in prekvalifikacija varstvene kategorije)
4. Regijski park Škocjanske jame
5. Reko Sočo kot naravni spomenik
6. Regijski park Kraški rob.
Navedena območja naravnih znamenitosti izjemnega pomena
za državo naj se opredelijo v zasnovi varstva naravne dediščine v okviru prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega.plana Republike Slovenije istočasno ob spremembi
in dopolnitvi teh dokumentov z zasnovo cestno-prometnih
povezav.
Dne 11.1. 1994 je bila Vladi Republike Slovenije posredovana
tudi pobuda skupine poslancev Državnega zbora RS v zvezi
z opredelitvijo regijskega parka Mura v prostorskih sestavinah
dolgoročnega plana Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije ima do obeh poslansKi
naslednje mnenje:
Iz obravnavanih poslanskih pobud in njunih
vomno izhaja težnja oziroma zahteva po zavac?leniji
delov naravne dediščine. Vlada Republike Sio
^
smislu obe pobudi ocenjuje kot umestni in U'ern
Hkrati pa Vlada Republike Slovenije ugotavlja, ^
vanje posameznih območij za naravno znarne,lznaP|!
pomena v prostorskih sestavinah planov ni usu r3o
rovanja. Status teh območij je treba urediti' f za ^
akti o razglasitvi zavarovanih območij. P°d|a9a $fj
sta 19. člen zakona o varstvu okolja (Ur. I. "5 s j ^
člen zakona o naravni in kulturni dediščini (ur- •
42/86, 8/90 in 26/92).
Kombinacija določb navedenih členov obenH zaW*
goča učinkovito in hitro zavarovanje območij
^
menitosti izjemnega pomena z zakonom in s'b(I,oijf
istočasno zavaruje vsa našteta ali še drugase
morebitni podrobnejši varstveni režimi pa jpjsiv'
v drugi fazi s posebnimi akti (lahko tudi s Pre v

Na ta način bo zagotovljeno tudi upoštevani®^
namenov pri pripravi bodočih planskih doku^ njt
na to, da ta območja še niso zavarovana na oP $ j
pri pripravi zasnove cestnega omrežja v o* ^
podlag za celovito presojo vplivov na oko.JI ^ I
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročneg ^ j .
blike Slovenije treba obvezno upoštevati
osnove s področja varstva naravne dediščine-

Vlada Republike Slovenije bo pripravila P v jt> I
o zavarovanju teh območij in ga posredova
(
Državnemu zboru Republike Slovenije.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije j®
vilo Ministrstvo za okolje in prostor.
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