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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi Projekta sanacije slovenskega gospodarstva v letih
1994 in 1995
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi Projekta sanacije slovenskega gospodarstva v letih 1994 In 1995, na
18. izredni seji, dne 19. 10. 1994, na podlagi 173. člena poslovnika državnega
zbora sprejel naslednja

STALIŠČA IN SKLEPE
1. Državni zbor ugotavlja, da so se izgube
v letu 1993 v gospodarstvu sicer zmanjšale, vendar pa mora država zaradi obsega izgub, vzrokov zanje, ki so le delno
posledica slabega upravljanja in vodenja,
delno pa posledica gospodarskega in političnega osamosvajanja Republike Slovenije in zaradi dejstva, da so stroški
sanacije nekaterih podjetij manjši kot
stroški zapiranja podjetij in ustvarjanja
novih delovnih mest, sprejeti določene
ukrepe za načrtno sanacijo slovenskega
gospodarstva. Odbor meni, da so predlagani ukrepi v projektu sanacije slovenskega gospodarstva v letih 1994 in 1995
ustrezni.
2. Državni zbor podpira program sanacije
slovenskih železarn, katerega osnova je
ustrezna dokapitaiizacija železarn, konverzija neporavnanih obveznosti v kapitalski delež ter investicijska vlaganja
v tehnološko posodobitev, ki bodo železarnam omogočila, da se po konkurenčnosti približajo evropskim železarnam.
Ob tem podpira tudi predlog, da se del
obveznic, izdanih v skladu z zakonom
o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, spremeni v javni dolg.
3. Državni zbor podpira predlog, da se
izvede privatizacija transportne železniške dejavnosti, medtem ko naj bi prometna infrastruktura ostala v državni lasti.
4. Državni zbor ugotavlja, da je povečanje cen električne energije in odpis medsebojnih terjatev med podjetji elektrogospodarstva bistveno zmanjšal obseg izgub v elektro-gospodarstvu, s čimer so
bili ustvarjeni pogoji za postopno dokončno sanacijo tega sektorja gospodarstva.
5. državni zbor podpira dosedanje načine
in oblike sanacije, ki jih je porabil Sklad
RS za razvoj pri večini podjetij v svoji
lasti. Pri sanaciji največjih izgubarjev naj
Vlada in Sklad za razvoj uporabita kombinacijo predloženih ukrepov, ki bo zagotavljala optimalne učinke (sredstva iz
proračuna, izdaja obveznic, prenos premoženja Republike Slovenije na sklad,
s katerega prodajo bo sklad pridobil dodatna sredstva).
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6. Državni zbor meni, da je Agnecijo za
sanacijo bank in hranilnic kljub njeni osnovni nalogi - upravljanje z javnim dolgom, ki nastaja zaradi slabih kreditov
v aktivih bank v sanaciji, potrebno na
podlagi spremembe zakonodaje usposobiti za vodenje politike aktivnega prestrukturiranja podjetij z dodelitvijo ustrezih pooblastil in instrumentov.
7. Državni zbor meni, da bi se morale
sanirane banke v večji meri vključevati
v gospodarstvo s tem, da bi omogočile
dostopnost do kreditov na podlagi primernih zavarovanj tudi podjetjem, ki nimajo najvišje bonitete. Hkrati pa ugotavlja, da je z vidika lažje dostopnosti do
kreditov potrebno čimprej sprejeti zakon
o poroštvih Republike Slovenije in njihovo razširitev tudi na podjetja C bonitete.
8. V podjetjih, kjer se hkrati pojavljata
Sklad za razvoj kot lastnik in Agencija za
sanacijo bank in hranilnic kot upnik je
potrebno nadaljevati njuno usklajeno delovanje oziroma odnose med njima urediti tako, da bo zgolj ena od institucij
prevzela odločilno upravljalsko vlogo in
to ob uporabi različnih ponujenih ukrepov, ki bodo v posameznih konkretnih
primerih dali najboljše rezultate tako z vidika sanacije podjetja, kot tudi zmanjševanje javnega dolga.
9. Državni zbor ugotavlja, da sanacija
v 300 največjih izgubaših v Republiki Sloveniji poteka v celoti decentralizirano in
zgolj na podlagi ukrepov poslovodnih
ekip in upnikov ter v posameznih primerih tudi sindikatov in novih lastnikov. Ob
tem meni, da so ponujeni ukrepi države
(aktivna politika zaposlovanja, subvencioniranje obrestne mere pri predstrukturiranju proizvodnje in ohranjanju delovnih
mest, dodeljevanje poroštev države z razširitvijo tudi na podjetja C bonitete, pomoč preko Slovenske izvozne družbe ter
zlasti še na novo predlagani ukrepi - reprogram davkov in prispevkov ter konverzija kreditov in neplačanih obveznosti
do države v kapitalske deleže) ob hkratnem maksimalnem naporu znotraj podjetij in obstoju možnosti za preživetje podjetij tista osnova, ki bo omogočila podjetjem njihovo sanacijo. Ustrezen obseg
sredstev za te namene je treba zagotoviti
v proračunu za leto 1995, kakor tudi preko rebalansa proračuna za leto 1994.
10. Vlada naj Državnemu zboru čimprej
predloži dokument, v katerem bo opredeljena industrijska politika Republike Slovenije.
11. Dosedanji klasični okviri poslovanja
Slovenske izvozne družbe so se izkazali
za nezadostne, zato Državni zbor podpira
spremembo njene poslovne politike, ki
bo v funkciji večje podpore izvozu.
Državni zbor podpira tudi idejo o razširiporočevalec, št. 41

tvi spodbujanja izvoza preko Slovenske
izvozne družbe tudi na malo gospodarstvo.
12. Državni zbor ugotavlja, da se je stanje
v mariborskem gospodarstvu v primerjavi z lanskim letom še poslabšalo. To terja
dodatne aktivnosti Vlade, Državnega
zbora, poslovnih bank, lastnikov ter sindikata za strokovno pomoč pri prestrukturiranju gospodarstva in ohranjanju
produktivnih delovnih mest.
13. Vlada Republike Slovenije mora takoj
poskrbeti za delovno koordinacijo vseh
dejavnosti v zvezi s sanacijo razmer v Mariboru. Pri tem je zlasti potrebna pozorna
obravnava tistih podjetij, ki so oziroma bi
bila v kratkem času sposobna ustvarjati
trajni dobiček. V proračunu 1995 morajo
biti na razpolago sredstva za tovrstne
intervencije.
14. Vlada Republike Slovenije naj se
v mesecu dni opredeli do projekta »Prestrukturiranje in finančna reorganizacija
TAM-a« in dopolni oziroma nadomesti
Projekt sanacije slovenskega gospodarstva v letih 1994 in 1995 s povzetki tega
gradiva.
15. Presežne delavce TAM Maribor, d.d.
in Avtomontaže in njegovih družb v ugotovljeni višini 1.513 zaposlenih, brez zaščitenih kategorij, ugotqvljenih na podlagi
zakonodaje in na upravnem odboru družbe sprejetega Programa prestrukturiranja in finančne reorganizacije TAM-a
(september 1994), se rešuje na podlagi
meril in pogojev za sofinanciranje presežnih delavcev v podjetjih v sistemu Slovenskih železarn in meril in pogojev za
sofinanciranje presežnih delavcev v podjetjih, ki so družbeni kapital prenesla na
Sklad Republike Slovenije za razvoj.
V teh sredstvih niso upoštevana sredstva
za zaščitene kategorije (519 delavcev), ki
ne morejo postati presežni delavci po
zakonu.
16. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru v najkrajšem času predloži
strategijo zaščitne politike slovenskega
gospodarstva v novo nastalih tržnih razmerah upoštevajoč aktualne izkušnje podobnih državnih ekonomij v svetu.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o poravnavanju odloženih davkov in prispevkov za podjetja, ki so družbeni
kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o poravnavanju odloženih davkov In prispevkov za
podjetja, ki so družbeni kapital prenesla
na Sklad Republike Slovenije za razvoj
- hitri postopek, na 18. izredni seji, dne
20. 10. 1994, na podlagi 173. člena po-

slovnika državnega zbora sprejel naslednji
SKLEP
V primeru, da bo zaradi sprejetega zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o poravnavanju odloženih davkov in pri-

spevkov za podjetja, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj, prišlo v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
do finančnih težav, Državni zbor zadolžuje Vlado Republike Slovenije, da premostitveno zagotavlja normalno likvidnost
sklada zavoda.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poroštvih Republike Slovenije za
obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o poroštvih
Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov - hitri postopek, na 18.
izredni seji, dne 20. 10. 1994, na podlagi
173. člena poslovnika državnega zbora
sprejel naslednji
SKLEP
1. Vlada Republike Slovenije na vsakih

šest mesecev poroča Državnemu zboru
Republike Slovenije o izvajanju in učinkih uresničevanja zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb in poslov restrukturiranja
dolgov.
Ob obravnavanju poročil in ugotovitev
Vlade bo Državni zbor ocenil, ali se z zakonom uresničujejo cilji in namen zaradi
katerih je bil sprejet in če so za finančno

sanacijo tistih podjetij, ki jim je zakon
namenjen, potrebni še dodatni ukrepi.
3. Vlado Republike Slovenije se zadolži,
da zaradi specifične finančne situacije
v podjetjih, ki imajo daljši proizvodni ciklus poizkuša njihov položaj in njihovo
finančno poslovanje razreševati tudi tako, da bo v zakonu o poroštvih Republike
Slovenije vključila možnost dajanja poroštev tej skupini podjetij tudi do 12 mesecev.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic neurja s poplavo in točo v juniju in juliju 1994
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o zagotovitvi
sredstev za odpravo posledic neurja
s poplavo In točo v juniju in juliju 1994
- hitri postopek, na 18. izredni seji, dne
20. 10. 1994, na podlagi 173. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji
SKLEP
1. Državni zbor Republike Slovenije ugo-

tavlja, da bodo s sredstvi iz naslova interventnega zakona lahko izvedeni le sanacijski ukrepi, potrebni za zagotovitev normalnih pogojev za delo in življenje na
prizadetem območju.
2. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da sredstva iz naslova interventnega zakona ne zadoščajo za sanacijo škode na državni ravni, zato nalaga Vladi
Republike Slovenije, da sredstva za iz-

vedbo sanacijskega programa na področju vodnega gospodarstva ter prometa in zvez zagotovi v proračunu za leto
1995.
3. Državni zbor ugotavlja, da je neurje
v mesecu avgustu, septembru in oktobru
povzročilo nove škode, zato zadolžuje
Vlado Republike Slovenije, da do konca
novembra 1994 pripravi poročilo in predlog interventnih ukrepov.

UGOTOVITVENI SKLEP
državnega zbora ob obvestilu o odstopu predsednika komisije za lokalno
samoupravo
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obvestilu o odstopu predsednika komisije za lokalno samoupravo, na 18.
izredni seji. dne 19. 10. 1994, na podlagi
173. člena poslovnika državnega zbora

sprejel naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja. da je dr. Ciril Ribičič dne 2. 10. 1994

poročevalec, it. 41

podal izjavo o odstopu s funkcije predsednika Komisije za lokalno samoupravo, zato mu z dnem 19. 10. 1994 preneha
funkcija predsednika Komisije za lokalno
samoupravo.
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O USTANOVITVI OBČIN TER DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ
- EPA 892 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 107. seji dne 13. oktobra
1994 doloćila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI
NJIHOVIH OBMOČIJ,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po

hitrem postopku zaradi rokov, ki so predvideni za izvedbo
posameznih opravil za lokalne volitve in ker gre za izredne
potrebe države.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. Člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
- mag. Boštjan KOVAČIČ, minister,
- mag. Stane VLAJ, namestnik direktorja Službe Vlade
Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter
določitvi njihovih območij
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

V 37. točki - občina Ilirska Bistrica se črta naselje »Cetor«

Po sprejemu zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih ombočij je bilo ugotovljeno, da je v posameznih primerih
novih občin prišlo do neusklajenosti pri navajanju naselij
v posameznih občinah. Prav tako je bilo potrebno na podlagi
podatkov o številu prebivalcev, ki so jih sporočile občine,
v posameznih primerih spremeniti število članov prvih občinskih svetov glede na 116. člen zakona o lokalnih volitvah.

V 41. točki - občina Juriinci se za naseljem »Kukava« dodi
naselje »Mostje«.

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA

V 54. točki - občina Laško se za naseljem »Strmca« dodi
naselje »Suhadol«.

S spremembami in dopolnitvami zakona bi zagotovili z ustavo
in z zakonom o lokalni samoupravi skladno teritorialno oblikovanje občin ter uskladitev z zakonom o lokalnih volitvah.

V 56. točki občina Lendava se črta naselje »Brezovica«.

V 47. točki - občina Kočevje se črtata naselji »Draga« i«
»Glažuta«.
V 53. točki - občina Kuzma se črta naselje »Vadarci«.

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA

V 82. točki - občina Piran se črtajo zaselki »Bužini«, »Mlini«.
»Škodelin«, »Škrile«.

S spremembami in dopolnitvami zakona ne bodo nastale
nove obveznosti za državni proračun.

V 85. točki - občina Podvelka-RIbnica se za naseljem »Josipdol« doda naselje »Kozji Vrh«.
V 87. točki - občina Preddvor se zadnji odstavek spremeni
tako, da se glasi:
»Prvi občinski svet šteje 12 članov.«

BESEDILO ČLENOV

V 92. točki - občina Radlje ob Dravi se naselje »Kozji Vrh'
nadomesti
z
naseljem
»Zgornji
Kozji
Vrh«.

1. člen
2. člen zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij (Uradni list RS, št. 60/94) se spremeni tako, da se
glasi:
V 10. točki - občina Cankova-TIšina se črtajo naselja »Beznovci«, »Puževci«, »Strukovci«.

V 97. točki - občina Rogaška Slatina se zadnji odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»Prvi občinski svet šteje 20 članov.«

V 16. točki — občina Črnomel] se črta naselje »Sredgora«.

V 98. točki - občina Rogatec se zadnji odstavek spremeni
tako, da se glasi:

V 20. točki - občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec se za
naseljem »Selo nad Polhovim Gradcem« doda naselje »Setnica-del«.

»Prvi občinski svet šteje 12 članov.«

V 27. točki — občina Goriinica se črtajo naselja »Belski Vrh«,
»Drenovec«, »Gorenjski Vrh«, »Goričak«, »Hrastovec«,
»Korenjak«, »Pestike«, »Turški Vrh«.
Zadnji odstavek 27. točke se spremeni tako, da se glasi:

V 99. točki - občina Ruše se zadnji odstavek spremeni tako.
da se glasi:
»Prvi občinski svet šteje 25 članov.«

»Prvi občinski svet šteje 16 članov«.

V 100. točki - občina Semič se za naseljem »Sodji Vrh« dodt
naselje »Sredgora«.

V 36. točki — občina Ig se za naseljem »Sarsko« doda naselje
»Selnik«.

V 112. točki - občina škof|a Loka se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
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2. član

»Prvi občinski svet šteje 28 članov«.
V 113. točki - občina Škofl|ica se črta naselje »Selnik«.

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

V 136. točki — občina Žlrl se za naseljem »Ledinica« doda
naselje »Mrzli Vrh«.
OBRAZLOŽITEV
Naselja Beznovci, Puževci in Strukovci so z amandmajem
v drugi obravnavi zakona bila vključena v občino Puconci.
Zato je predlagana sprememba 10. točke 2. člena zakona
tako, da so ta naselja črtana v občini Cankova-Tišina.

V občini pod 56. točko - Lendava je predlagano črtanje
naselja Brezovica, ki je že pravilno vključeno v občino pod 15.
točko - Črenšovci.

Naselje Sredgora je v 10. točki pomotoma vključeno v občino
Črnomelj. To naselje je del krajevne skupnosti Semič, ki je
z vsemi naselji vključena v občino Semič v 100. točki. Zato je
predlagana vključitev tega naselja v občino Semič.

Črtanje zaselkov v 82. točki - občina Piran je predlagano, ker
zaselki kot deli naselij ne morejo biti samostojno vključeni
v območje občin.

Vključitev naselja Setnica-del v občino pod 20. točko
- Dobrova-Horjul-Polhov Gradec je predlagana, ker je na
podlagi amandmaja v tretji obravnavi zakona bilo vključeno
naselje Setnica- del v občino Medvode. V vladnem predlogu
zakona je bilo naselje Setnica vključeno v občini Dobrova-Horjul-Polhov Gradec. Zaradi amandmaja je potrebno del
naselja Setnica vključiti v občino pod 20. točko.
Naselja v občini pod 27. točko - Gorišnica se črtajo, ker so že
pravilno vključena v občino pod 132. točko - Zavrč. V 27.
točki se tudi se tudi spreminja število članov prvega občinskega sveta od 18 na 16.
Predlagana vključitev naselja Selnik v 36. točko - občino Ig in
črtanje tega naselja v 113. točki - občina Škofljica je utemeljena, ker je naselje Selnik del krajevne skupnosti Golo-Zapotok, ki je bila z vsemi naselji vključena v občino Ig. Naselje
Selnik je bilo pomotoma vključeno v občino Škofljico.
Črtanje naselja Cetor v občini Ilirska Bistrica v 37. točki je
predlagano, ker v statističnem pregledu naselij le-to ni vključeno v nobeni občini.
V občino pod 41. točko - Juršinci je vključeno naselje Mostje,
ki je bilo v končnem besedilu zakona pomotoma izpuščeno.
V občini pod 47. točko - Kočevje je predlagano črtanje dveh
naselij - Drag in Glažute, ker sta obe naselji že pravilno
vključeni v občino pod 62. točko - Loški Potok.
V občini pod 53. točko - Kuzma se predlaga črtanje naselja
Vadarci. To naselje je že pravilno vključeno v občino pod 88.
točko - Puconci.

Sprememba 05. točke In 92. točke je potrebna zaradi formalnopravne razdelitve naselja Kozji Vrh v naselje Kozji Vrh in
naselje Zgornji Kozji Vrh.
V občini pod 07. točko - Preddvor je predlagana sprememba
tako, da se število članov prvega občinskega sveta zmanjša
od 19 na 12. Predlog zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij je pravilno določil 12 članov prvega občinskega sveta v skladu s številom prebivalcev v tej občini.
V zakonu pa je pomotoma določeno število 19.
V občini pod 136. točko - Žiri se vključi naselje Mrzli Vrh, ki je
bilo vključeno samo v občino Idrijo. V vladnem predlogu
zakona je bilo naselje Mrzli Vrh (gre za dve naselji) pravilno
vključeno v občino Idrija in v občino Žiri.
Povečanje števila članov v prvih občinskih svetih je predlagano za občino Rogaška Slatina v 97. točki, za občino Rogatec v 90. točki, za občini Ruše v 99. točki in občino Škofja
Loka v 112. točki 2. člena. V občini Gorišnica pod 27. točko pa
je glede na število prebivalcev predlagano zmanjšanje števila
članov prvega občinskega sveta od 18 na 16. Predlagane
spremembe so v skladu s 116. členom zakona o lokalnih
volitvah, ki določa število članov prvega občinskega sveta na
podlagi števila prebivalcev v občinah. Glede na amandmaje
k zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
v drugi in tretji obravnavi je prišlo do prerazporeditev posameznih naselij in krajevnih skupnosti v različna območja
občin in zato je prišlo tudi do spremenjenega števila prebivalcev na posameznih območjih občin. Zato je bilo potrebno
spremeniti število prvih občinskih svetov v navedenih občinah.
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O LOKALNI SAMOUPRAVI - EPA 894 - HITRI POSTOPEK
dr. Ciril Ribičič, Breda Pečan
poslanca Združene liste socialnih demokratov
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI - EPA 894 - HITRI
POSTOPEK
Na podlagi 174. in 201. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije predlagam, da državni zbor po hitrem
postopku sprejme Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list št. 72/1993 in št.
57/1994).
'
Predlog vsebuje vse elemente, ki jih terja 175. člen poslovnika.
Ob ustanavljanju prve mreže novih občin je bilo v državnem zboru večkrat poudarjeno, da bo mogoče pozneje na
enostaven način popravljati tiste rešitve, ki niso skladne
z izraženo voljo ljudi. Glede na to, da veljavni Zakon
o lokalni samoupravi takšne spremembe v mnogočem
onemogoča, ali vsaj do skrajnosti otežkoča, zlasti
s povsem nesprejemljivo absolutno večino glasov oz.
»večino vseh polnoletnih prebivalcev«, predlagam spremembe tega zakona. Pri tem izhajam od ugotovitve, da

tako stroga večina ni predpisana v Republiki Sloveniji za
noben drug referendum, tudi ne za zakonodajnega, niti za
referendum o ustavnih spremembah. Za sto s tem zakonom predlagam, da bi tudi na referendumu o združitvi,
razdelitvi občin ali izločitvi dela občine, odločitve sprejela
večina.volivcev, ki so se referenduma udeležili. S tem je
upravičenost tega zakona utemeljena.
Zakon izhaja od tega, da se bodo referendumi o združitvi,
razdelitvi občin ali izločitvi dela občine, razpisovali po
izvedenih lokalnih volitvah v občinah, določenih z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij. Hitri
postopek je potreben zato, da bi po izvedenih lokalnih
volitvah prišlo do skorajšnjega razpisa najnujnejših referendumov v vseh tistih primerih, v katerih ljudje odklanjajo
z zakonom določeno ureditev. Kolikor bo ta zakon sprejet
še pred lokalnimi volitvami in bo s tem omogočena sprememba meja občin z manj strogo večino, bo marsikje tudi
manj razlogov za bojkot oz. neudeležbo na volitvah.
Pri delu delovnih teles in na seji državnega zbora bova ta
predlog zastopala Breda Pečan in podpisani
dr. Ciril RIBIČIČ,I. r.
Breda PEČAN, I. r.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Zakon o lokalni samoupravi določa absolutno večino »vseh
polnoletnih prebivalcev« za združevanje, razdelitev občin ali
izločitev dela občine. Take večine v novi ustavni ureditvi
Republike Slovenije ne poznamo za nobeno drugo vrsto referenduma. Pri vseh vrstah referenduma zadošča večina volilcev, ki so se referenduma udeležili (referendum o spremembi
ustave, zakonodajni referendum, lokalni referendum) zato
predlagava, da bi tudi na referendumu o združitvi, razdelitvi
občin ali izločitvi dela občine zadoščala večina volilcev, ki se
referenduma udeleže. S to spremembo zakona bi omogočili
prebivalcem v vseh tistih delih Slovenije, kjer se z rešitvami
v zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(Ur. I. št. 60/1994) ne strinjajo, da te rešitve spremenijo po
demokratični poti in ne da bi bila predpisana skoraj nedosegljiva večina za sprejem odločitve na referendumu. Enako
rešitev predlagam tudi za referendum o vključitvi občine v pokrajino.
II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Temeljna sprememba, ki jo uvaja zakon, je uvedba večine
volilcev, ki glasujejo na referendumu namesto sedaj predpisane večine vseh polnoletnih prebivalcev, ko gre za združitev,
razdelitev občin ali izločitev dela občine.
III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA

»Del občine se lahko izloči iz občine in priključi k drugi
občini, če se za to odloči del občine, ki se želi izločiti in
občina, h kateri se ta del občine želi priključiti. Odločitev se
sprejema na referendumu z večino volilcev, ki so glasovali.«
2. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dvoje ali več občin se lahko združi v erio občino, če se na
referendumu izreče za združitev v vsaki občini večina volilcev,
ki so glasovali.«
3. člen
Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina se lahko razdeli na dvoje ali več občin, če se na
referendumu v posameznem delu občine tako odloči večina
volilcev, ki so glasovali «
4. člen
Četrti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naselje ali več naselij občine se lahko ustanovi kot nova
občina, če se na referendumu za to odloči večina volilcev, ki
so glasovali in če preostali del občine izpolnjuje pogoje za
ustanovitev občine.«
^

5. člen

S sprejemom predlaganih sprememb zakona ne bi nastale
dodatne obveznosti za državni proračun.

Prvi odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi:

BESEDILO ČLENOV

»Pokrajina se ustanovi na podlagi odločitve občinskih svetov.
O odločitvi občinskega sveta se lahko izvede referendum.
Odločitev na referendumu o vključitvi občine v pokrajino je
sprejeta, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so glasovali.«
l.člen

6. člen

V Zakonu o lokalni samoupravi (Ur. I. 72/1993 in št. 57/1994) se
prvi stavek drugega odstavka 14. člena spremeni tako, da se
glasi:
6

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Predlagane rešitve omogočajo, da se z večino volilcev, ki so
na referendumu glasovali odloča o izločitvi dela občine in
njegovi priključitvi k drugi občini (1. člen), združitvi dveh ali
več občin (2. člen), razdelitvi občine na dve ali več občin (3.
člen), izločitvi dela občine, ki se ustanovi kot nova občina (4.
člen). Z isto večino odločajo volilci tudi na referendumu

Besedilo členov, ki se spreminjajo

o vključitvi občine v pokrajino (5. člen).
Bistvo predlaganih sprememb, ki bi začele veljati petnajsti
dan po objavi v uradnem listu (6. člen) je, da izredno zahtevno
absolutno večino nadomešča večina, ki velja tudi za vse.
druge vrste referendumov v Republiki Sloveniji.

Občina se lahko razdeli na dvoje ali več občin, če je vsaka od
novih občin sposobna zadovoljevati potrebe svojih prebivalcev.

14. člen
Pred določitvijo območja občine se z referendumom ugotovi
volja polnoletnih prebivalcev določenih krajevnih skupnosti
oziroma naselij o vključitvi v določeno občino.
Del občine se lahko izloči iz občine in priključi k drugi občini,
če se na referendumu za to odloči večina prebivalcev dela
občine, ki se želi izločiti in večina prebivalcev občine, h kateri
se ta del občine želi priključiti. Takšno odločitev z zakonom
potrdi Državni zbor.
Kadar se posamezno naselje želi izločiti iz občine in se priključi k drugi občini, se referendum izvede v naselju.

Občina se lahko razdeli na dvoje ali več občin, če se je na
referendumu večina polnoletnih prebivalcev v posameznem
delu občine odločila za predlagano delitev.
Naselje ali več naselij občine se lahko ustanovi kot nova
občina, če se na referendumu za to odloči večina prebivalcev
naselja ali več naselij in če preostali del občine tudi izpolnjuje
pogoje za novo občino.
Pred združitvijo ali razdelitvijo občin mora vsaka občina izdelati premoženjsko, razdelitveno in kadrovsko bilanco.

15. člen

Združevanje ali razdelitev občin z zakonom potrdi Državni
zbor.
73. člen

Dvoje ali več občin se lahko združi v eno občino, če se na
referendumu izreče za združitev večina polnoletnih prebivalcev vsake občine.

Pokrajina se ustanovi z zakonom na podlagi odločitve občinskih svetov. 0 odločitvi občinskega sveta se v občini izvede
referendum. ...
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DRUŽINSKIH PREJEMKIH - EPA 895 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 108. seji dne 20. oktobra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRUŽINSKIH PREJEMKIH,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku iz naslednjih razlogov:
Denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta se na
enak način kot pokojnine usklajuje do 31/12-1994, po tem
roku pa bi se morala denarna nadomestila usklajevati
z gibanjem povprečnih plač in vseh prispevnih osnov; tako
kot je bilo ob sprejemanju zakona predvideno za usklajevanje vseh nadomestil plač in pokojnin. Ker ustrezna zakonodaja na področju urejanja pravic do drugih nadomestil
plač še ni sprejeta, baza podatkov, potrebna za usklajeva-

nje denarnih nadomestil za čas porodniškega dopusta, ni
vzpostavljena. Zato s 1/1-1995 brez uveljavitve sprememb
in dopolnitev zakona o družinskih prejemkih denarnih
nadomestil za čas porodniškega dopusta ne bo več
mogoče usklajevati.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176 in 266.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na seiah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- dr. Drago ĆEPAR, državni sekretar v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve,
- Sonja DRAŽIĆ, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Zakon o družinskih prejemkih (Ur. I. RS, 65/93) je postopoma
uveljavil spremembe na področju štirih družinskih prejemkov
- denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta, starševskega dodatka, pomoči za opremo novorojenca in otroškega dodatka.
1. Na področju denarnega nadomestila za čas porodniškega
dopusta je zakon uvedel nov način določanja upravičencev
do tega nadomestila. Poleg delavk in delavcev v delovnem
razmerju so do tega nadomestila upravičene tudi druge kategorije oseb, med njimi tudi matere, ki jim je delovno razmerje
med nosečnostjo ali med trajanjem porodniškega dopusta
prenehalo brez njihove volje ali krivde. Tem je bila do uveljavitve zakona o družinskih prejemkih zagotovljena pravica do
denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, ki je trajala do
konca porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo
otrok. Ob izvajanju zakona se je pokazalo, da ureditev v drugem odstavku 4. člena ni ustrezna, saj na ta način matere, ki
jim je v tem obdobju prenehalo delovno razmerje, sklenjeno
za določen čas, ne morejo pridobiti pravice do denarnega
nadomestila.
Pri opredeljevanju načina za usklajevanje denarnih nadomestil za čas porodniškega dopusta je predlagatelj zakona izhajal iz predpostavke, da bo v krajšem času za vsa nadomestila
plač in pokojnin uveljavljen enoten način usklajevanja, to je
usklajevanje z gibanjem povprečnih plač in vseh prispevnih
osnov v Republiki Sloveniji. Zato je kot pravilo določil tak
način usklajevanja že za denarna nadomestila za čas porodniškega dopusta, v vmesnem obdobju, do vzpostavitve baze
podatkov, ozirorpa najkasneje do 31. 12. 1994, pa naj bi se ta
nadomestila usklajevala na enak način kot pokojnine.
Glede na to, da se je po sprejetju zakona o družinskih prejemkih izkazalo, da enoten način usklajevanja vseh nadomestil
plač in pokojnin še ni sprejet na vseh področjih in da zato tudi
baza potrebnih podatkov za usklajevanje denarnih nadomestil po predlaganem sistemu do predvidenega roka ne bo
vzpostavljena, bi s 1. 1. 1995 brez sprememb zakona ne bilo
več mogoče usklajevati denarnih nadomestil.
2. Do pomoči za opremo novorojenca je po veljavni ureditvi
upravičena samo mati, ki ima v Republiki Sloveniji stalno
prebivališče. Ob izvajanju zakona se je izkazalo, da v Republiki Sloveniji obstaja določeno število mešanih zakonov,
v katerih žena oz. bodoča mati zaradi zaostrenih predpisov
8

o tujcih in o državljanstvu ne more pridobiti dovoljenja za
stalno prebivanje v Republiki Sloveniji oziroma slovenskega
državljanstva. Glede na to, da je v takih zakonih oz. življenjskih skupnostih oče otroka slovenski državljan in ima tu tudi
stalno prebivališče in da ima praviloma tak status kot oče
kasneje tudi otrok, ni korektno, da bi se pomoči za opremo
novorojenca ne zagotavljalo tudi za te otroke.
3. V zvezi s pravico do otroških dodatkov za otroke delavcev
iz držav, ki so nastale na ozemlju bivše SFRJ, ki v Republiki
Sloveniji nimajo stalnega prebivališča, zakon določa, da
imajo to pravico, če so jo že pridobili, do sklenitve posebnih
mednarodnih sporazumov, vendar najdalj eno leto od uveljavitve zakona. Pogajanja in sklenitev ter ratifikacija mednarodnih sporazumov o socialni varnosti, ki urejajo tudi pravico do
otroškega dodatka, so dolgotrajen proces. Republiki Sloveniji
je od osamosvojitve uspelo skleniti in ratificirati samo en tak
sporazum (z Republiko Avstrijo), medtem ko z drugimi evropskimi državami potekajo pogajanja in se zato še uporabljajo
stare jugoslovanske pogodbe. Vlada Republike Slovenije je
na ekspertni ravni že začela z razgovori s Hrvaško, Makedonijo in Bosno in Hercegovino, vendar ni realno pričakovati, da
bi bile te mednarodne pogodbe sklenjene že do 17.12. 1994,
ko poteče enoletni rok iz 58. člena zakona.
Glede na to, da je utemeljitev za znižanje višine otroškega
dodatka za tiste otroke, ki ne prebivajo na ozemlju Slovenije,
v nižjfh življenjskih stroških v okolju, v katerem ti otroci
prebivajo, ni utemeljenega razloga, da bi se višina otroškega
dodatka znižala tudi za tiste otroke, tujce, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje.
II. CILJI IN PREDLAGANE REŠITVE
S sprejemom predlaganih sprememb in dopolnitev zakona
predlagatelj želi:
- zagotoviti pravico do denarnega nadomestila za čas
porodniškega dopusta vsem tistim kategorijam upravičencev,
ki jim brez njihove volje ali krivde preneha delovno razmerje,
sklenjeno za določen čas, in bi bili brez spremembe zakona
prikrajšani za to pravico;
- zagotoviti usklajevanje denarnih nadomestil za čas porodniškega dopusta tudi po 31. 12. 1994;
- zagotoviti pravico do pomoči za opremo novorojencu
otroku že v primeru, ko ima eden od njegovih staršev stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji;
- podaljšati pravico do znižanega otroškega dodatka otro-
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kom delavcev iz držav, nastalih na ozemlju nekdanje SFRJ, do
sprejetja ustreznih mednarodnih pogodb,
- zagotoviti pravico do otroškega dodatka v enakem znesku
kot za slovenske otroke za tiste otroke, ki v Republiki Sloveniji
prebivajo najmanj 6 mesecev na podlagi dovoljenja za
začasno prebivanje.
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III. FINANČNE POSLEDICE
Predlagatelj ocenjuje, da se z uveljavitvijo predlaganih sprememb višina potrebnih sredstev za zagotavljanje družinskih
prejemkov ne bi bistveno povečala; predlog sprememb in
dopolnitev stremi predvsem po zagotovitvi iste ravni pravic
kot doslej in izenačitvi pogojev za pridobitev posamičnih
pravic.
število novih upravičencev do denarnega nadomestila za čas
porodniškega dopusta in pomoči ob rojstvu otroka bo po
predvidevanjih majhno, prav tako število otrok, tujcev, ki
prebivajo v Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje. (Število negativno rešenih vlog za uveljavitev teh dveh
pravic zato, ker vlagatelji niso izpolnjevali pogojev zanje, ne
izraža dejanskega stanja, saj občani praviloma ne vlagajo
zahtevkov, če vedo, da do posamezne pravice niso upravičeni).
Z uveljavljenimi spremembami glede usklajevanja denarnega
nadomestila bi le-ta le zadržali na približno enaki ravni kot
doslej in v proračunu ne bo potrebno zagotoviti dodatnih
sredstev.
Ker natančnega števila možnih novih upravičencev do denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta in otroškega
dodatka ni mogoče podati, predlagatelj posreduje nekatere
znane ocene:
- v mesecu septembru 1994 je denarno nadomestilo za čas
porodniškega dopusta prejemalo 20.302 upravičencev, od
tega je bilo 438 upravičenk, ki so bile do tega nadomestila
upravičene na podlagi določila drugega odstavka 4. člena
zakona, torej upravičenk, ki jim je med nosečnostjo, porodniškim dopustom, dopustom za nego in varstvo otroka ali daljšim dopustom za nego in varstvo otroka prenehalo delovno
razmerje brez njihove volje ali krivde,
Povprečna višina denarnega nadomestila upravičencev, ki so
med prejemanjem tega nadomestila še vedno v delovnem
razmerju, je bila v mesecu septembru 1994 72.369 SIT, povprečna višina denarnega nadomestila »brezposelnih« upravičencev do tega nadomestila pa je bila v istem mesecu 47.717
SIT.

Vse upravičenke, ki bi denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta prejemale na podlagi predlagane spremembe
oz. dopolnitve drugega odstavka 4. člena, že prejemajo starja ševski dodatek, zato bi bilo potrebno dodatno zagotoviti le
e, sredstva, ki predstavljajo razliko med sredstvi, zagotovljenimi
ci za starševski dodatek in denarnim nadomestilom.
>>i-a ~ Glede
~
na podatke iz meseca julija 1994 ima v Republiki
Sloveniji pravico do otroškega dodatka 204.906 otrok, od tega
tu 13.801 otrok, ki niso slovenski državljani in v naši državi
di nimajo stalnega prebivališča. Skupna mesečna masa
Potrebnih sredstev za zagotovitev otroških dodatkov za vse
a °troke je povprečno 1.005.000.000 SIT, od tega je za otroke iz
držav na ozemlju bivše Jugoslavije namenjeno 35.000.000 SIT,
oziroma 3,5% vseh sredstev.
is
v,
9.
ia

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o družinskih prejemkih (Ur. I. RS. št. 65/93) se drugi
odstavek 4. člena spremeni, tako da se glasi:
»Do denarnega nadomestila je upravičena tudi mati, ki ji je
med nosečnostjo oziroma v času porodniškega dopusta,
dopusta za nego in varstvo otroka ali daljšega dopusta za
nego in varstvo otroka brez njene volje ali krivde prenehalo
delovno razmerje,
- ki je bilo sklenjeno za nedoločen čas,
- ki je bilo sklenjeno za določen čas, daljši od 10 mesecev,
- ki je bilo sklenjeno za določen čas do 10-mesecev, potem
ko ji je brez njene volje ali krivde prenehalo delovno razmerje,
sklenjeno za nedoločen čas«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Šteje se, da je pogoj iz druge alinee prejšnjega odstavka
izpolnjen tudi v primeru, kadar je mati zaporedoma in brez
prekinitve sklenila več delovnih razmerij za določen čas
v skupnem trajanju več kot 10 mesecev.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V drugem in tretjem odstavku 8. člena se črtajo besede »in
vseh prispevnih osnov«.
3. člen
V 9. členu se črtajo besede »in prispevnih osnov«.
4. člen
25. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Pravico do pomoči za opremo novorojenca ima vsak otrok,
katerega mati ali oče imata stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji.«
5. člen
V 29. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če mati v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča,
uveljavlja izbrano obliko pomoči v roku iz prejšnjega odstavka
tega člena oče pri centru za socialno delo, ki je pristojen
glede na njegovo stalno prebivališče «
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
6. člen
V 37. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se za otroka, ki
prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za
začasno prebivanje v Republiki Sloveniji najmanj 6 mesecev
v koledarskem letu, višina otroškega dodatka ne zniža «
7. člen
Za 53. členom se doda nov 53. a člen, ki se glasi:
»Upravičenke iz drugega odstavka 4. člena tega zakona pridobijo to pravico od 18. 12. 1993 dalje.«

i-

8. člen
t
Za 55. členom se doda nov 55.a člen, ki se glasi:

iU
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»Denarno nadomestilo se na način, določen v 8. členu tega
zakona, usklajuje od 1. 1.1995 dalje.«
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9. člen
58. člen zakona se spremeni, tako da se glasi:
»Do sklenitve mednarodnih pogodb iz druge alinee drugega
odstavka 32. člena tega zakona z državami na območju nekdanje SFRJ se upravičencem iz drugega odstavka 32. člena
tega zakona izplačuje otroški dodatek, zmanjšan za 60%

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena se za
otroka, ki prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja
za začasno prebivanje najmanj 6 mesecev v koledarskem letu
otroški dodatek ne zniža.«
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Pravica do denarnega nadomestila za čas porodniškega
dopusta je pravica iz dela in je praviloma priznana osebam, ki
so v delovnem razmerju, poleg tega pa tudi tistim, ki so na
kakršnikoli drugi podlagi po predpisih o zdravstvenem zavarovanju zavarovani za primer odsotnosti z dela zaradi bolezni
(zasebniki, kmetje...). Po drugem odstavku 4. člena zakona
se pravica do denarnega nadomestila zagotavlja tudi tistim
materam, ki jim je med nosečnostjo, porodniškim dopustom,
dopustom za nego in varstvo otroka ali daljšim dopustom za
nego in varstvo otroka prenehalo delovno razmerje brez njihove volje ali krivde.
S predlagano dopolnitvijo 2. odstavka 4. člena (1. člen predloga) se v to pravico vključujejo tudi tiste matere, ki jim je brez
njihove volje ali krivde prenehalo delovno razmerje, sklenjeno
za določen čas:
- v primerih, ko je trajalo delovno razmerje, sklenjeno za
določen čas, več kot 10 mesecev,
- v primerih, ko je trajalo delovno razmerje, sklenjeno za
določen čas, manj kot 10 mesecev, če je bilo tako delovno
razmerje sklenjeno potem, ko jim je brez njihove volje ali
krivde prenehalo delovno razmerje, sklenjeno za nedoločen
čas.
Možnost uveljavitve pravice do denarnega nadomestila za čas
porodniškega dopusta za tiste delavke - matere, ki jim je med
nosečnostjo, porodniškim dopustom, dopustom za nego in
varstvo otroka ali daljšim dopustom za nego in varstvo otroka
prenehalo delovno razmerje, sklenjeno za določen čas, predlagatelj veže na predhodno gostoto take zaposlitve - to je
najmanj 10 mesecev.
Pravico iz tretje alinee drugega odstavka 4. člena predlagatelj
utemeljuje s tem, da je potrebno zagotoviti pravico do denarnega nadomestila tistim materam, ki so po prenehanju delovnega razmerja brez volje ali krivde sprejele oziroma poiskale
kakršnokoli zaposlitev za določen čas, ne glede na njeno
trajanje, in si s tem same s svojim delom zagotavljale socialno
varnost, zato v takih primerih ne bi bilo pravično izključevanje
teh mater iz pravice do denarnga nadomestila za čas porodniškega dopusta.
S sprejemom predlagane spremembe oz. dopolnitve drugega
odstavka 4. člena zakona bi v sistem denarnih nadomestil za
čas porodniškega dopusta vključili vse tiste kategorije brezposelnih oseb, ki so do uveljavitve navedenega zakona to
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pravico lahko uveljavljale na podlagi 79. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. I. RS, št.
5/91, 16/92 in 71/93)
Za te primere se predlaga možnost uveljavitve pravice do
denarnega nadomestila tudi za nazaj, od dneva uveljavitve
zakona, to je od 18. 12. 1993 (7. člen predloga).
Veljavno ureditev usklajevanja denarnih nadomestil - enako
kot pokojnine - naj bi s 1. 1. 1995 nadomestilo usklajevanje
z gibanjem povprečnih plač in vseh zavarovalnih osnov. Baze
podatkov za tak način usklajevanja do predvidenega roka ne
bo, saj se po sprejetju zakona o družinskih prejemkih niso na
isti način spremenili tudi drugi predpisi, ki urejajo nadomestila plač. Ker bi se brez spremembe zakona s 1. 1. 1994
denarna nadomestila ne mogla več usklajevati, predlagatelj
spremembe predlaga usklajevanje denarnih nadomestil samo
z rastjo povprečnih plač (2., 3. in B. člen predloga).
Da bi zagotovili pravico do pomoči za opremo novorojenca
vsem otrokom, katerih vsaj eden od staršev ima v Republiki
Sloveniji stalno prebivališče, je kot upravičenec do te pomoči
opredeljen otrok, katerega mati ali oče imata v Republiki
Sloveniji stalno prebivališče (4. člen predloga) Pristojnost za
uveljavljanje te pravice se v primeru, ko mati v Republiki
Sloveniji nima stalnega prebivališča, določa po stalnem prebivališču očeta (5. člen predloga).
Republika Slovenija z mednarodnimi pogodbami, to je s sporazumi o socialni varnosti ureja med ostalimi pravicami tudi
pravico do otroškega dodatka za otroke tistih delavcev, ki
delajo izven svoje domovine, medtem ko otroci živijo v svoji
matični državi. Po sedanji ureditvi se otrokom, ki na podlagi
teh sporazumov pridobijo pravico do otroškega dodatka
v Republiki Sloveniji, višina otroškega dodatka zniža za 20%,
ne glede na to, ali živijo v Republiki Sloveniji ali v drugi državi
(37. člen zakona). Tako znižanje je utemeljeno le v primeru, če
otrok živi v drugi državi, ne pa tudi v primeru, ko živi v Republiki Sloveniji. Zato se predlaga, da se v takem primeru višina
otroškega dodatka ne zniža (6. člen predloga).
Z državami, nastalimi na območju nekdanje SFRJ, te pogodbe
še niso sklenjene; zato se predlaga, da se določilo, da imajo
otroci delavcev iz teh držav pravico do otroških dodatkov,
znižanih za 60% (53. člen zakona), podaljša do sklenitve teh
pogodb, pri čemer pa naj bi se otroški dodatek ne znižal tistim
otrokom, ki v Republiki Sloveniji žvijo na podlagi urejenih
dokumentov za začasno prebivanje najmanj šest mesecev
v tekočem letu (9. člen predloga).
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podatki o gibanju plač in prispevnih osnov v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko.

Besedilo členov, ki se spreminjajo
4. člen

25. člen

Pravico do denarnega nadomestila za čas porodniškega
dopusta (v nadaljnjem besedilu: pravica do denarnega nadomestila) ima mati, ki je po predpisih o zdravstvenem zavarovanju zavarovana za pravico do nadomestila za čas zadržanosti
z dela pod pogojem, da je bila zavarovana pred dnevom
obveznega nastopa porodniškega dopusta.
Do denarnega nadomestila je upravičena tudi mati, ki ji je
med nosečnostjo oziroma v času porodniškega dopusta,
dopusta za nego in varstvo otroka in daljšega dopusta za
nego in varstvo otroka prenehalo delovno razmerje brez njene
volje ali krivde.
Pravico do denarnega nadomestila ima oče otroka, druga
oseba, ki otroka neguje in varuje in oseba, ki vzame otroka
v nego in varstvo zaradi posvojitve v primerih, kadar se
v skladu s predpisi o delovnih razmerjih lahko pravica do
porodniškega dopusta prenese na te osebe pod pogojem, da
so zavarovane po predpisih o zdravstvenem zavarovanju za
pravico do nadomestila za čas zadržanosti z dela.
8. člen
Denarno nadomestilo znaša 100% osnove.
Denarno nadomestilo se usklajuje z gibanjem povprečnih
plač in vseh prispevnih osnov v Republiki Sloveniji.
Usklajeno denarno nadomestilo pripada upravičencem od
prvega dne meseca, v katerem je bil objavljen zadnji uradni
podatek o gibanju plač in vseh prispevnih osnov v Republiki
Sloveniji.
9. člen
Pri preračunu osnove iz 7. člena tega in usklajevanju nadomestila iz drugega odstavka 8. člena tega zakona se upoštevajo

Pravico do pomoči za opremo novorojenca ima mati s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji.
29. člen
Izbrano obliko pomoči za opremo novorojenca upravičenec
uveljavlja 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma
najkasneje 3 mesece po rojstvu otroka pri centru za socialno
delo, ki je krajevno pristojen glede na materino stalno prebivališče.
Center za socialno delo lahko odloči, da se pomoč za opremo
novorojenca dodeli v obliki zavitka, če tako zahtevajo koristi
otroka.
Proti odločitvi iz prejšnjega odstavka je v roku osmih dni po
prejemu odločbe možen ugovor. O ugovoru v 15 dnevih po
prejemu ugovora odloči center za socialno delo, ki je odločbo
izdal.
37. člen
Višina otroškega dodatka iz 35. člena tega zakona za otroke,
ki so do otroškega dodatka upravičeni na podlagi mednarodnih pogodb iz drugega odstavka 32. člena tega zakona, se
zniža za 20%.
58. člen
Za otroke iz drugih republik bivše Jugoslavije, ki so pridobili
pravico do družbene pomoči otrokom po samoupravnem
sporazumu o uresničevanju socialnovarstvenih pravic, imajo
do sklenitve mednarodnih pogodb iz druge alinee drugega
odstavka 32. člena tega zakona, upravičenci pravico do družbene pomoči otrokom v višini, določeni v prejšnjem členu,
zmanjšani za 60%, vendar najdalj eno leto od uveljavitve tega
zakona.
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Predlog zakona o ODLIKOVANJIH REPUBLIKE SLOVENIJE
- EPA 306 TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 108. seji dne 20. oktobra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ODLIKOVANJIH REPUBLIKE
SLOVENIJE,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi
sklepa 22. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne
21/6-1994 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnka na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:
- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog zakona o odlikovanjih Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE

7. člen
1.člen

Odlikovanja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: odlikovanja) so najvišja priznanja države za izjemne zasluge in
dejanja posebnega pomena za blaginjo Slovenije.

1) Za izjemno delo in zasluge pri uresničevanju suverenosti,
blaginje, ugleda in napredka Slovenije na kulturnem, gospodarskem, znanstvenem, socialnem in političnem področju, se
podeljuje
Red za izredne zasluge

2. član
Odlikovani so lahko državljani Republike Slovenije.
Odlikovani so lahko tudi tuji državljani.
Odlikovanje se lahko podeli tudi posmrtno.

Red za izredne zasluge se podeljuje državljanom Republike
Slovenije ter izjemoma skupinam državljanov, pravnim osebam ter drugim organizacijam.

Izjemoma so lahko odlikovane tudi skupine državljanov,
pravne osebe in druge organizacije ter tuje in mednarodne
organizacije.

2) Za izjemne zasluge, dosežene za Slovenijo na civilnem,
diplomatsko mednarodnem in vojaškem področju se podeljuje

3. člen

Zlati red za zasluge

Predsedniku republike pripadajo od izvolitve dalje najvišja
odlikovanja.
4. člen
Državljan Republike Slovenije sme sprejeti tuje državno odlikovanje samo s soglasjem predsednika republike po predhodnem mnenju Vlade Republike Slovenije.

Zlati red za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, tujim državljanom ter izjemoma domačim, tujim in
mednarodnim organizacijam.
3) Za izjemno delo in zasluge pri varnosti, obrambi in zaščiti
Republike Slovenije ter za mednarodno sodelovanje na teh
področjih se podeljuje
Srebrni red za zasluge

II. ODLIKOVANJA
5. člen
Odlikovanja po tem zakonu so redi in medalje.
Redi so:
Red za izredne zasluge
Zlati red za zasluge
Srebrni red za zasluge in
Red za zasluge.

4) Za zasluge, dosežene za Republiko Slovenijo na drugih
področjih, se podeljuje
Red za zasluge
Red za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije,
skupinam državljanov, pravnim osebam ter drugim organizacijam kot tudi tujim državljanom in tujim ter mednarodnim
organizacijam.

Medalje so:
Medalje za zasluge
Medalja za hrabrost in
Medalja za častno dejanje.
6. člen
Odlikovanja se podeljujejo za zasluge dosežene na:
- civilnem področju,
- diolomatsko mednarodnem področju in
- vojaškem področju.
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Srebrni red za zasluge se podeljuje državljanom Republike
Slovenije in tujim državljanom ter izjemoma skupinam državljanov, pravnim osebam in drugim organizacijam.

5) Za posebno uspešne dosežke in rezultate na področjih, ki
pomenijo pomemben prispevek k razvoju in uveljavljanju
Republike Slovenije se podeljuje
Medalja za zasluge
Medalja za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, tujim državljanom, skupinam državljanov ter domačim
in tujim organizacijam.
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6) Za osebno hrabrost in požrtvovalnost pri reševanju človeških življenj in materialnih dobrin se podeljuje

Sodišče mora o pravnomočni sodbi s katero je bil odlikovanec obsojen, obvestiti predsednika republike.
16. člen

Medalja za hrabrost
Medalja za hrabrost se podeljuje državljanom Republike Slovenije.
7) Za izjemna dejanja vredna posebne časti, se podeljuje

Odlikovanec, ki je s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na
kazen zapora, ne sme nositi odlikovanja med prestajanjem
kazni.
V. ZBIRKA PODATKOV O PREDLAGANIH ZA ODLIKOVANJA

Medalja za častno dejanje
Medalja za častno dejanje se podeljuje samo posameznikom,
državljanom Republike Slovenije in tujim državljanom.
8. člen
Odlikovanje sestavljajo znak, nadomestni znak (zastavica) in
listina o podelitvi odlikovanja.
Listina o podelitvi je javna listina.
Evidenco odlikovanih oseb vodi Kadrovska služba Vlade
Republike Slovenije.
9. člen
Obliko odlikovanj, način nošenja ter druge značilnosti posameznega odlikovanja določi Vlada Republike Slovenije s statutom.
Ml. PRISTOJNOST
10. člen

'

Odlikovanja podeljuje predsednik republike z ukazom.
11. člen
Predlog za podelitev odlikovanja lahko dajo državni organi,
organi lokalne samouprave, organizacije in državljani Republike Slovenije.
Predsednik republike lahko podeli odlikovanje tudi brez predhodnega predloga po lastni odločitvi.
12. člen
Odlikovanje oziroma nadomestni znak sme nositi samo odlikovanec. Odlikovanec odlikovanja ne sme odtujiti.
Nošenje odlikovanj in primeren način nošenja sta čast in
"»oralna obveza odlikovancev.

17. člen
Zbirko podatkov o predlaganih za odlikovanja vodi Urad predsednika republike.
Zbirka vsebuje ime in priimek predlaganega za odlikovanje ter
priimek ob rojstvu, enotno matično številko občana, podatek
o državljanstvu in naslov stalnega prebivališča oziroma ime in
sedež predlagane organizacije, utemeljitev, vrsto podeljenega
odlikovanja, številko in datum ukaza o podelitvi odlikovanja
ter datum vročitve odlikovanja.
Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo
samo v postopkih podeljevanja odlikovanj.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če nepooblaščeno izdeluje ali če daje v promet
znake ali druge predmete, ki imajo obliko ali videz odlikovanja
(13. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek fizična oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.
19. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik če nosi odlikovanje, s katerim ni bil
odlikovan ali če odlikovanje sramoti (12. člen).
20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odlikovanec, ki odtuji odlikovanje (12. člen).
VII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

13. člen

21. člen

^delovanje, in nošenje znakov ter drugih predmetov, ki imajo
°bliko ali videz odlikovanja, in promet z njimi, ni dovoljeno.
14. člen
Odlikovanje posmrtno odlikovanega ali odlikovanje, ki odlikovancu ni bilo vročeno v času življenja, se vroči njegovim
fužinskim članom po vrstnem redu: zakonec, potomci oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojite■|i, bratje oziroma sestre.
•V. ODVZEM ODLIKOVANJA
15. člen
predsednik republike lahko odvzame odlikovanje, če je odlikovanec s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na kazen
*apora
za kaznivo dejanje zoper človekove pravice in svobošne
. zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno
Ur
editev ter zoper človečnost in mednarodno pravo.

Odlikovanje častni znak svobode Republike Slovenije, ustanovljeno z zakonom o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92), se podeljuje še
naprej kot najvišje odlikovanje Republike Slovenije za zasluge
pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike
Slovenije.
22. člen
Državljani Republike Slovenije, ki so bili odlikovani po prejšnjih predpisih o odlikovanjih ohranijo pravico do nošenja teh
odlikovanj.
Določbe 12., 13., in 15. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za odlikovance, ki so bili odlikovani na podlagi
predpisa iz prejšnjega odstavka tega člena.
23. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v UradnemHistu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 22. seji, dne 21. 6. 1994
opravil drugo obravnavo predloga zakona o odlikovanjih
Republike Slovenije.
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Ker amandmaji k zakonu, ki sta jih predlagala poslanca Sašo
Lap in Žarko Pregelj niso bili sprejeti, je Državni zbor potrdil
predlog zakona o odlikovanjih Republike Slovenije in naložil
Vladi Republike Slovenije, da ga pripravi za tretjo obravnavo.
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Predlog zakona o PRIVATIZACIJI PRAVNIH OSEB IN PREMOŽENJA
V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE - EPA 879 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 107. seji dne 13. oktobra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PRAVNIH OSEB
IN PREMOŽENJA V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE,
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:
- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Tone ROP, državni sekretar v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.

Predlog zakona o privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Republika Slovenija je na podlagi zakonov oziroma različnih
pravnih poslov v celoti ali delno lastnica določenega števila
pravnih oseb ter premoženja, ki ga sestavljajo stvari, pravice
in finančna sredstva.
S sprejemom zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) so
dotedanje delovne organizacije, ki so opravljale dejavnost
vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva,
otroškega varstva in socialnega varstva postale zavodi oziroma javni zavodi, pravice in dolžnosti ustanovitelja navedenih zavodov pa je pridobila Republika Slovenija oziroma
ustrezna družbenopolitična skupnost. V skladu z določilom
65. člena zakona o zavodih je premoženje, ki je bilo družbena
lastnina v upravljanju navedenih delovnih organizacij, s 1.
aprilom 1991 postalo lastnina ustanovitelja navedenih organizacij, torej lastnina Republike Slovenije oziroma ustrezne
družbenopolitične skupnosti. S tem je Republika Slovenija
pridobila velik obseg premoženja ter vse ustanoviteljske pravice in tudi dolžnost, da zagotovi trajno in nemoteno izvajanje
javnih služb na navedenem področju. Ker zakon o zavodih
dovoljuje, da so soustanovitelji zavoda oziroma javnega
zavoda tudi druge fizične in pravne osebe, oziroma dovoljuje,
da se zavod ali njegova organizacijska enota organizira kot
podjetje, če tako odloči ustanovitelj, je možna tudi delna
oziroma popolna privatizacija posameznih zavodov. Glede na
navedeno, je potrebno zakonsko urediti način in pogoje za
privatizacijo na navedenem področju, in sicer tako, da se
omogoči privatizacija samo v tistem delu, kjer je to ekonomsko in organizacijsko smotrno, istočasno pa zagotovi nemoteno izvajanje javnih služb oziroma dejavnosti v okviru mreže
javnih služb na navedenem področju. Privatizacija na
področju dejavnosti, ki se opravljajo kot javne službe, bo
dopustna le v obsegu ter pod pogoji, ki bodo opredeljeni
v nacionalnih programih privatizacije za vsako od področij t.i.
družbenih dejavnosti.
Z uveljavitvijo Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
"st RS, št. 32/93) je Republika Slovenija oziroma posamezne
občine postala lastnik deleža družbenega kapitala oziroma
infrastrukturnih objektov v podjetjih, ki opravljajo gospodarske javne službe. S tem je Republika Slovenija postala solastnik velikega števila pravnih oseb na področju cestnega, železniškega ter zračnega prometa, luške dejavnosti, pošte in
telekomunikacij, energetike, vodnega gospodarstva, komunalne dejavnosti in pd. Ker Zakon o gospodarskih javnih
službah v prehodnih in končnih določbah, s katerimi je uredil
lastninjenje podjetij, ki opravljajo gospodarske javne službe,
ne precizira vrste delnic, ki postanejo državna lastnina, je
Potrebo navedeno uprašanje zakonsko urediti. Ker se
v
skladu z določbo prvega odstavka 69. člena navedenega
zakona, podjetja, ki opravljajo gospodarske javne službe
v preostalem delu lastninsko preoblikujejo po določbah
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, je potrebno

preprečiti možnost, da bi se s programom oziroma z izvedbo
načina lastninskega preoblikovanja ter s statutarnimi določili
kakorkoli poseglo v korporacijske pravice države predvsem
pa je potrebno omogočiti, da država lahko zagotovi nemoteno
izvajanje javnih gospodarskih služb. Glede na število ter vrsto
dejavnosti, ki jo opravljajo posamezne pravne osebe, ki so na
podlagi zakona o gospodarskih javnih službah postale last
Republike Slovenije oziroma občin, ne obstaja realna ekonomska potreba, da bi država ostala lastnik vseh podjetij, ki
opravljajo gospodarske javne službe. S tem v zvezi je
potrebno z zakonom urediti lastninsko preoblikovanje tistega
dela družbenega kapitala, ki je z uveljavitvijo zakona o gospodarskih javnih službah postal last države, ki pa ni urejeno
z zakonom o gospodarskih javnih službah, ter določiti način
in pogoje nadaljnje privatizacije navedenih pravnih oseb, če
se bo država odločila za tako privatizacijo. Glede na pomembnost dejavnosti, ki jo opravlja posamezna pravna oseba na
navedenem področju, za državo, bo država pri vsakem primeru privatizacije posebej odločala, kakšen obseg pravic bo
v posamezni pravni osebi obdržala, ne glede na število delnic,
s katerimi razpolaga, tako, da s privatizacijo ne bi bili okrnjeni
državni oziroma javni interesi. Država bo lastne interese ščitila predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na izvajanje
dejavnosti (sprememba dejavnosti, prodaja sredstev podjetja,
prenehanje oziroma likvidacija) ter kapitalsko strukturo
podjetja ( povečanje kapitala, vstop novega delničarja, omejitev števila delnic, ki jih lahko pridobi tuji investitor).
Postopek privatizacije, ki je trenutno v teku v Republiki Sloveniji ureja Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). Navedeni zakon ureja le
lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom in
se ne more uporabljati pri privatizaciji pravnih oseb, ki imajo
73 znane lastnike, kot so to pravne osebe v lasti Republike
Slovenije. Navedeni zakon se tudi ne more uporabljati pri
pravnih osebah, katerih ustanovitelj je na podlagi zakona ali
ustanovnega akta Republika Slovenije, kot je to primer
z zavodi na področju družbenih dejavnosti. S tem v zvezi je za
sistemski pristop k privatizaciji pravnih oseb, ki so v lasti
oziroma katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, potrebno
navedeno področje urediti s posebnim zakonom. Ker pri privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije ne gre za proces masovne privatizacije temveč za privatizacijo tistega dela kapitala, ustanoviteljskih pravic in premoženja, za katerega državapceni, da ga je smotrno privatizirati
ter da se s privatizacijo ne krni izvajanje določenih javnih
služb oziroma so kljub privatizaciji zaščiteni vitalni državni
interesi, zahteva ureditev navedene privatizacije drugačne
rešitve kot jih vsebuje zakon o lastninskem preoblikovanju
podjetij.
Z uveljavitvijo Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
je zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem
podjetij, ki se lastninsko preoblikujejo po navedenem zakonu,
dana možnost, da z udeležbo v interni razdelitvi in notranjemu
odkupu delnic postanejo delničarji navedenih podjetij. Pri
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udeležbi v postopku privatizacije po navedene zakonu lahko
upravičenci pri plačilu delnic uporabijo tudi inštrumente t.i.
razdelitvene privatizacije: lastniške certifikate in potrdila za
manj izplačane osnovne plače. Da bi tako pravico lahko dali
tudi delavcem, ki so oziroma so bili zaposleni v pravnih
osebah, ki so v lasti Republike Slovenije, če se seveda država
odloči za privatizacijo teh pravnih oseb z uporabo metode
delavsko-managerskega odkupa, mora biti ta pravica urejena s posebnim zakonom.
II. NAČELA IN CIUI
Predloženi zakon ureja metode in način privatizacije delnic,
deležev in ustanoviteljskih pravic v lasti države, pogoje za
odtujitev drugega premoženja v lasti države kakor tudi lastninsko preoblikovanje pravnih oseb, ki so delno ali v celoti
v lasti države na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah, ter lastninsko preoblikovanje zavodov. Privatizacija
državne lastnine po tem zakonu torej zajema privatizacijo
oziroma prodajo tistega dela državne lastnine oziroma premoženja, s katerim lahko država razpolaga kot vsak drug
lastnik, ter privatizacijo tistega dela premoženja, v katerem
država nastopa kot pravna oseba javnega prava, ki mora s tem
delom premoženja zagotavljati izvajanje javnih služb.
Glede na navedeno vsebinsko razliko, se s predloženim zakonom opredeljuje splošni pojem privatizacije, kot odtujitev
delnic, deležev in ustanoviteljskih pravic države in njihov
prehod v zasebno lastnino, pri privatizaciji na področju dejavnosti, ki se opravljajo kot javne službe, pa se določa, da se
le-ta lahko opravi le v obsegu in pod pogoji, ki bodo opredeljeni v posebnih nacionalnih programih privatizacije za posamezno področje t.i. družbenih dejavnosti.
Kot premoženje, ki se lastnini po tem zakonu, se v skladu
z določilom 39. člena predlaganega zakona, opredeljujejo le
stvari ( premične in nepremične), katerih vrednost presega
5.000.000,00 in ki so v celoti v lasti Republike Slovenije, pod
pogojem, da navedene stvari niso potrebne za opravljanje
funkcij državnih organov.
Že iz navedene zakonske določbe izhaja, da privatizacija
pravnih oseb in premoženja v lasti države nikakor ne pomeni
razprodaje državne lastnine, zlasti pa ne razprodaje državne
lastnine na škodo izvajanja javnih služb. Nasprotno, določeni
deli javnih služb se bodo lahko bolj smotrno izvajali, če bo
država ob določenih pogojih (zagotovitev nemotenega izvajanja navedene dejavnosti, ki temelji na mreži javne službe, tudi
v primeru privatizacije) odtujila del sredstev, ki so v njeni lasti
in jih prenesla v zasebno last. Na ta način se bo tudi povečala
konkurenčnost ter kvaliteta izvajanja navedenih služb.
Predloženi zakon tudi vsebuje splošno določbo, s katero se
prepoveduje brezplačna odtujitev državne lastnine v zasebno
lastnino, odplačno pa je možno odtujiti državno lastnino le na
način in pod pogoji določenimi s tem zakonom.
Zaradi zagotovitve realnega vrednotenja državne lastnine, ki
se bo privatizirala po tem zakonu, se prodajna cena državne
lastnine določi na podlagi ocenitve, ki jo opravijo za to pooblaščeni ocenjevalci.
V primeru privatizacije državne lastnine večje vrednosti ter
z namenom zaščite javnega interesa mora prodajno ceno
potrditi posebna Privatizacijska komisija, ki se ustanovi s tem
zakonom. Poleg prodajne cene mora Privatizacijska komisija
potrditi tudi plačilne pogoje ter eventuelna odstopanja od
prodajne cene določene na podlagi ocenjene vrednosti.
Temeljni cilj uvedbe Privatizacijske komisije kot posebnega
organa je zagotovitev predvsem strokovnega nadzora nad
pravilnostjo določitve prodajne Cene ter plačilnih pogojev
v postopkih privatizacije državne lastnine.
Pri ureditvi strokovnega nadzora nad določitvijo cene državne
lastnine, ki se privatizira s tem zakonom, preko Privatizacijske
komisije, je predlagatelj uporabil predvsem določbe Zakona
o privatizaciji državnih podjetij Francije, ki z institutom Priva16

tizacijske komisije ureja nadzor nad določitvijo prodajne cene
državnih podjetij.
Ker v skladu z veljavno zakonodajo z državnim premoženjem
upravlja Vlada Republike Slovenije, je le-ta tudi določena kot
pristojni organ za sprejemanje sklepa o privatizaciji. Ker pri
privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti Republike
Slovenije ne gre za proces masovne privatizacije, zlasti pri
privatizaciji javnih služb bo šlo za postopno in nadzorovano
privatizacijo ob zagotovitvi nemotenega izvajanja navedenih
služb, bo Vlada Republike Slovenije odločala o vsakem primeru privatizacije posebej. Sklep o privatizaciji javne služb bo
poleg drugih elementov obvezno vseboval tudi pogoje
potrebne za zagotavljanje izvajanja javne službe, pristojni
organ pa mora, glede na predlagano besedilo 19. člena
zakona, če je to potrebno za nemoteno izvajanje javne službe,
obdržati tudi vse oziroma posamezne pravice, ki bodo varovale interese države.
Izhajajoč iz načela javnosti se določa obvezna objava sklepa
o privatizaciji, ki vsebuje bistvene podatke o privatizaciji
posamezne pravne osebe oziroma posamezne stvari v Uradnem listu Republike Slovenije.
Izhajajoč iz načela javnosti in transparentnosti postopkov je
predlagatelj s predloženim zakonom določil kot temeljno
metodo privatizacije delnic v lasti države, javno prodajo delnic ter definiral posamezne oblike javne prodaje delnic.
Z zakonom so predvidene tudi dve izjemi od navedenega
pravila, in sicer neposredna prodaja delnic ter prodaja delnic
zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem
pravne osebe, ki se privatizira po tem zakonu, v okviru delavsko-managerskega odkupa.
Predlagani zakon ureja neposredno prodajo delnic v lasti
države le kot izjemo ter določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za uveljavitev navedene izjeme.
Pri določanju pravic delavcev v postopku privatizacije pravnih
oseb v lasti Republike Slovenije je predlagatelj določil prednostno pravico zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojenih
delavcev navedenih pravnih oseb do odkupa delnic do višine
20% vseh delnic navedene pravne osebe, ki so v lasti države.
Plačilo navedenih delnic se lahko opravi tudi z lastniškimi
certifikati in potrdili iz 25a. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Z navedenimi določili so pravice zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojenih delavcev pravnih oseb
v lasti države določene v enakem obsegu, kot jih imajo delavci
v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij z družbenim
kapitalom pri interni razdelitvi delnic.
Predlagani zakon daje tudi možnost delavcem, da odkupijo
več kot 20% delnic, ki so v lasti države, če s tem soglaša
pristojni organ, ki sprejema sklep o privatizaciji. Ker gre pri
pravnih osebah v državni lasti za kvalitetno in interesno drugačna podjetja in je tudi cilj države pri posameznem primeru
privatizacije po tem zakonu različen ni moč v celoti narediti
analogne rešitve, kot jo predvidevajo določbe zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij o notranjemu odkupu, se pa
s predlaganimi rešitvami poskuša najti najoptimalnejša rešitev za vsak posamezen primer privatizacije.
Predlagani zakon tudi daje možnost zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem , da zaradi izvedbe programa
notranjega odkupa ustanovijo posebno gospodarsko družbo,
ki bo za račun upravičencev kupovala delnice v okviru navedenega programa. S tem bi se posredno zmanjšalo število
delničarjev posamezne pravne osebe ter odpravil možen konflikt interesov pri nastopanju delavcev kot zaposlenih in delničarjev.
Pri privatizaciji zavodov je predlagatelj predvidel možnost
privatizacije celotnega zavoda, oziroma možnost privatizacije
posamezne organizacijske enote zavode oziroma javnega
zavoda, pri čemer se lahko tisti del, ki se privatizira pred
privatizacijo preoblikuje v gospodarsko družbo. Nadaljnja
izvedba samega postopka privatizacije tako preoblikovanih
pravnih oseb pa poteka z uporabo enakih metod kot so
predvidene za prodajo delnic v lasti države.
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Izhajajoč iz načela javnosti in transparentnosti postopkov se
prodaja premoženja, ki se privatizira po tem zakonu opravi
z javnim zbiranjem ponudb ali na javni dražbi.
Glede na dejstvo, da se bo v veliki večini primerov, zlasti pri
zavodih, pojavila potreba po ločitvi opravljanja dejavnosti
javnih služb, ki se vršijo v javnem interesi in izvajanje katerih
mora zagotoviti država od izvajanja t.i. komercialnih dejavnosti, za katere ni utemeljenega razloga, da bi bili pod nadzorom
države in se, glede na to, lahko prepustijo v izvajanje privatnemu sektorju je predlagatelj uredil možnost delitve pravnih
oseb v lasti države na dve ali več pravnih oseb. Ureditev
' navedenega postopka je potreba ker veljavni Zakon o gospodarskih družbah primera razdelitve družb ne ureja. Razdelitev
pravne osebe v lasti države na dve ali več pravnih oseb bo
omogočila, da država v tistem delu opravljanja javnih služb, ki
so posebnega pomena ostane lastnik pravne osebe in na ta
način zagotovi nemoteno izvajanje navedenih služb, istočasno pa bo omogočena privatizacija tistega dela dejavnosti,
ki lahko ustvarja prihodek na trgu.

- ustanoviteljske pravice v zavodih ali drugih pravnih osebah,
ki jih na podlagi zakona, ustanovnega akta ali pogodbe ima
država ter
- drugo premoženje v lasti države.
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na privatizacijo delnic,
deležev, ustanoviteljskih pravic ter premoženja v lasti države,
se smiselno uporabljajo za privatizacijo delnic, deležev, ustanoviteljskih pravic oziroma premoženja v lasti lokalnih samoupravnih skupnosti in privatizacijo delnic, deležev, ustanoviteljskih pravic ter premoženja v lasti pravnih oseb. katerih
večinski lastnik so druge pravne osebe v lasti države.
Ta zakon se ne uporablja za privatizacijo delnic oziroma
deležev ter premoženja v lasti skladov, ustanovljenih s posebnimi zakoni, na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93)
Ta zakon se ne uporablja za privatizacijo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Republiškega zavoda za zaposlovanje

Izhajajoč iz načela, da gospodarske javne službe opravljajo
dejavnosti posebnega pomena za državo, je predlagatelj
v poglavju, ki ureja lastninsko preoblikovanje navedenih pravnih oseb, ugradil določbe, ki varujejo interese države
v postopku lastninskega preoblikovanja tistega dela kapitala,
ki se privatizira po določbah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ter v postopku nadaljnje privatizacije tistega
dela kapitala, ki je na podlagi zakona o gospodarskih javnih
službah postal last Republike Slovenije oziroma občine.
Z uvajanjem t.i. »zlate delnice« bo država lahko varovala svoj
interes tudi v primeru, da bo s privatizacijo postala manjšinski
delničar.

2. PRIVATIZACIJA IN ODTUJITEV DRŽAVNE LASTNINE

III. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA

2.1. Splošne določbe

Predloženi zakon bo vplival na obremenitev državnega proračuna v obsegu, ki bo namenjen pokrivanju stroškov delovanja
Privatizacijske komisije, vendar bo z druge strani kupnina
pridobljena s privatizacijo po tem zakonu povečala prihodke
državnega proračuna in bo znatno višja od stroškov delovanja
Privatizacijske komisije. Obseg povečanja prihodkov proračuna iz naslova privatizacije po tem zakonu, glede na predvideno postopno, večletno in nadzorovano privatizacijo na
navedenem področju, ni moč natančno oceniti.

3. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delnice v delniških
družbah se smiselno uporabljajo za poslovne deleže v družbah z omejeno odgovornostjo oziroma ustanoviteljske pravice v zavodih, kadar se le-te privatizirajo po tem zakonu.

4. člen
Državne lastnine ni dopustno odtujiti v zasebno lastnino
neodplačno, odplačno pa samo na način in pod pogoji določenimi s tem zakonom.
2.1.1. Pojem privatizacije
5. člen
Privatizacija po tem zakonu je odtujitev delnic, deležev in
ustanoviteljskih pravic države in njihov prehod v zasebno
lastnino.
Za odtujitev v zasebno lastnino po tem zakonu se šteje tudi
prehod državne lastnine na pravno osebo, ki je vsaj delno
v lasti fizičnih oziroma zasebnih pravnih oseb.

BESEDILO ČLENOV
1. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen

2.1.2. Privatizacija na področju dejavnosti, ki se opravljajo kot
javne službe

Ta zakon ureja:
- metode in način privatizacije delnic, deležev in ustanoviteljskih pravic v lasti države;
- pogoje za odtujitev drugega premoženja v lasti države;
- lastninsko preoblikovanje pravnih oseb, ki so delno ali
v celoti v lasti Republike Slovenije ali lokalnih samoupravnih
skupnosti na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93);
- lastninsko preoblikovanje zavodov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija ali lokalne samoupravne skupnosti.

S. člen
Privatizacija državne lastnine, *ki je namenjena opravljanju
dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa,
zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva in invalidskega varstva kot javne službe, je dopustna le v obsegu ter
pod pogoji določenimi z nacionalnim programom privatizacije, ki ga za vsako od navedenih dejavnosti sprejme Državni
zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije.

Za državno lastnino po tem zakonu se štejejo:

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je privatizacija na
navedenem področju dopustna, če gre za privatizacijo
državne lastnine oziroma dejavnosti, ki niso primarnega
pomena za opravljanje dejavnosti javnih služb, oziroma se
navedene dejavnosti lahko opravljajo kot gospodarske dejavnosti.

- deleži oziroma delnice v pravnih osebah, katerih lastnik je
na podlagi zakona, ustanovnega akta ali pogodbe Republika
Slovenija (v nadaljnjem besedilu: delnice v lasti države);

Privatizacija po prejšnjem odstavku ni dopustna, če bi bilo
s tem prizadeto nemoteno izvajanje služb določenih s posebnimi zakoni.

2. člen
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Vlada Republike Slovenije na predlog pristojnega ministrstva
v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona določi seznam
pravnih oseb ter premoženja, ki se lahko privatizirajo v okviru
posamezne dejavnosti, oziroma seznam tistih dejavnosti, ki se
lahko privatizirajo po tem zakonu v skladu z določbo drugega
odstavka tega člena.
Pristojni organ mora pri odločanju o privatizaciji iz drugega
odstavka tega člena poleg določb tega zakona upoštevati tudi
določbe posebnih zakonov, ki urejajo posamezno področje
javnih služb, tako da zaradi privatizacije ni okrnjeno nemoteno izvajanje javnih služb v okviru mreže javnih služb.

Prenos delnic ni dopusten pred plačilom kupnine ali zagotovitvijo zavarovanja iz prejšnjega odstavka.
11. člen
Pogodba, s katero se določi prodajna cena v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom 8. člena tega zakona, je nična.
Nična je tudi pogodba, ki določa drugačne plačilne pogoje,
od tistih določenih v 10. členu tega zakona.
2.2.2. Privatizacijska komisija

2.2. Skupne določbe

12. člen
2.2.1. Vrednost državne lastnine In plačilni pogoji
7. člen
Vrednost državne lastnine, ki se privatizira po tem zakonu, se
določi na podlagi ocene, ki jo opravi pooblaščeni ocenjevalec
(v nadaljnjem besedilu: ocenjena vrednost).
Za pooblaščenega ocenjevalca se šteje oseba, ki ima za
opravljanje cenitev licenco Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo oziroma sodno zapriseženi
cenilec ustrezne stroke v primeru cenitve drugega premoženja v lasti države.

Nadzor nad pravilnostjo določitve prodajne cene ter plačilnih
pogojev v postopku privatizacije državne lastnine po tem
zakonu, če ocenjena vrednost državne lastnine presega
80.000.000,00 tolarjev opravlja Privatizacijska komisija, ki se
kot neodvisno strokovno telo ustanovi s tem zakonom.
Privatizacijska komisija ni pravna oseba. Privatizacijska komisija se organizira pri Vladi Republike Slovenije. Privatizacijske
komisije, ki opravljajo nadzor iz prvega odstavka tega člena
v postopku privatizacije delnic oziroma premoženja v lasti
lokalnih samoupravnih skupnosti se organizirajo pri svetu
lokalne samoupravne skupnosti.
13. člen

8. člen
Na podlagi ocenjene vrednosti določi pristojni organ iz 18.
člena tega zakona prodajno ceno državne lastnine.
Če ocenjena vrednost presega 80.000.000,00 tolarjev mora
prodajno ceno in plačilne pogoje pred sprejetjem sklepa
o privatizaciji potrditi Privatizacijska komisija iz 12. člena tega
zakona ( v nadaljnjem besedilu: Privatizacijska komisija).
Prodajne cene ni možno določiti pod ocenjeno vrednostjo
oziroma pod ceno, ki jo kot najnižjo prodajno ceno določi
Privatizacijska komisija.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko pristojni
organ iz 18. člena tega zakona oziroma Privatizacijska komisija v primeru dvakratne neuspešne javne prodaje, zniža prodajno ceno za največ 30%.
Privatizacijska komisija lahko določi kot najnižjo prodajno
ceno tudi ceno, ki je nižja od ocenjene vrednosti.
9. člen

Privatizacijska komisija šteje predsednika in štiri člane, ki jih
na predlog Vlade Republike Slovenije imenuje Državni zbor
Republike Slovenije v roku 30 dni od dneva uveljavitve tega
zakona.
Člani Privatizacijske komisije se imenujejo iz vrst priznanih
strokovnjakov na ekonomskem, finančnem ali pravnem področju.
Mandat članov Privatizacijske komisije traja pet let, računajoč
od dneva imenovanja. Člani komisije so lahko razrešeni funcije pred potekom mandata na lastno zahtevo ali na zahtevo
organa, ki jih je imenoval.
14. člen
Člani Privatizacijske komisije ne smejo biti pogodbeno
vezani, zaposleni ali imeti lastniških deležev oziroma biti člani
organov upravljanja v pravnih osebah, ki se privatizirajo po
tem zakonu in ne smejo opravljati nalog v organih političnih
organizacij. Navedena prepoved velja tudi eno leto po prenehanju njihovega mandata.

Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske določene v tem zakonu, če se spremeni razmerje tolarja proti ECU
po tečaju Banke Slovenije za več kot 10%.

Člani Privatizacijske komisije so dolžni varovati kot poslovno
skrivnost vse podatke, ki jih pridobijo v zvezi s svojim delom
in ki še niso dostopne javnosti ter bi lahko vplivale na prodajno ceno državne lastnine, ki se privatizira po tem zakonu.

10. člen

15. člen

S sklepom o privatizaciji določi pristojni organ iz 18. člena
tega zakona tudi plačilne pogoje.

Člani Privatizacijske komisije imajo pravico do povračila stroškov in do plačila za delo. Stroški in plačilo se določijo
s poslovnikom Privatizacijske komisije in se zagotovijo iz
proračuna.
16. člen

Rok, v katerem mora biti plačana kupnina, ne sme biti daljši
od dveh let, šteto od dneva sklenitve pogodbe ne glede na to
ali se kupnina plačuje naenkrat ali v obrokih.
Rok iz prejšnjega odstavka je lahko daljši od dveh let, če
pristojni organ iz 18. člena za to pridobi soglasje Privatizacijske komisije.
V primeru javne prodaje delnic, rok iz drugega odstavka tega
člena, ne sme biti daljši od 15 dni.
Če je rok, v katerem mora biti kupnina plačana daljši od 15
dni, mora biti plačilo kupnine zavarovano z nepreklicnim
dokumentarnim akreditivom ali z nepreklicno bančno garancijo.
18

Privatizacijska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsaj
■trije člani.
• '■
Privatizacijska komisija veljavno sklepa z absolutno večino
glasov vseh članov komisije.
jI
Seje Privatizacijske komisije sklicuje in vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.
Prvo sejo privatizacijske komisije skliče minister, pristojen za
ekonomske odnose in razvoj.
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Način sklicevanja sej, način odločanja ter druge zadeve
v zvezi z delovanjem Privatizacijske komisije se določijo
s Poslovnikom Privatizacijske komisije.
17. člen
Privatizacijska komisija na zahtevo pristojnega organa iz 18.
člena tega zakona preuči ocenjeno vrednost državne lastnine,
ki se privatizira po tem zakonu, ter določi najnižjo prodajno
ceno in plačilne pogoje za vsak primer privatizacije po tem
zakonu.
V postopku izvajanja nadzora po tem zakonu izdaja Privatizacijska komisija odločbe. Odločbo podpiše predsednik Privatizacijske komisije.

21. člen
Pogodbo o prodaji državne lastnine sklene pristojni organ iz
18. člena tega zakona.
2.2.4. Kupnina
22. člen
Kupnina pridobljena s privatizacijo po tem zakonu se v celoti
vplača v proračun Republike Slovenije oziroma v proračun
lokalne samoupravne skupnosti, če gre za kupnino od prodaje pravnih oseb in premoženja v lasti lokalne samoupravne
skupnosti.
2.3. Metode privatizacije delnic v lasti države
2.3.1. Skupne določbe

2.2.3. Postopek privatizacije
18. člen

23. člen

Privatizacija po tem zakonu se izvede na podlagi sklepa
o privatizaciji, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije na
predlog resornega ministrstva.

Privatizacija delnic v lasti države se opravi z javno prodajo
delnic.

Sklep o privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti lokalnih samoupravnih skupnosti sprejme svet lokalne samoupravne skupnosti.
V primeru privatizacije iz drugega odstavka 6. člena tega
zakona, sprejme sklep o privatizaciji pravne osebe, katere
ustanovitelj je lokalna samoupravna skupnost oziroma premoženja v upravljanju javnih zavodov ali zavodov s pravico
javnosti, katerih ustanovitelj je lokalna samoupravna skupnost, svet lokalne samoupravne skupnosti po predhodnem
soglasju pristojnega ministrstva.
19. člen
Sklep o privatizaciji mora vsebovati načrt privatizacije in mora
navajati zlasti:
1. predmet privatizacije (firmo in sedež, matično številko ter
dejavnost pravne osebe oziroma število, vrsto, razred ter
nominalno vrednost delnic pravne osebe, ki se privatizira
oziroma podatke pomembne za identifikacijo premoženja ali
upravljalske pravice);

24. člen
Ne glede na določbo 23. člena tega zakona je dopustno
opraviti privatizacijo delnic v lasti države tudi z neposredno
prodajo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- če se s pogodbo o prodaji delnic zagotovi pravni osebi, ki
se privatizira, pridobitev nove tehnologije oziroma sodobne
opreme,
- če se s pogodbo o prodaji delnic zagotovijo pravni osebi, ki
se privatizira, dodatna finančna sredstva kot obratni ali trajni
kapital,
- če se s pogodbo o prodaji delnic pridobijo kadri, ki bodo
zagotovili uspešno vodenje pravne osebe, ki se privatizira,
- če se s pogodbo o prodaji delnic zagotovi pravni osebi
dostop do novih trgov,
- če gre za privatizacijo pravne osebe, ki opravlja javno
službo in je samo na takšen način mogoče zagotoviti nemoteno izvajanje javne službe.

3 metode privatizacije, ki se bodo uporabile;

V primeru iz prejšnjega odstavka, mora pristojni organ iz 18.
člena tega zakona pridobiti soglasje Privatizacijske komisije,
če vrednost delnic, ki so predmet neposredne pogodbe presega 80.000.000,00 tolarjev.

4. morebitne omejitve udeležencev privatizacije na domače
fizične in pravne osebe;

Pogodba sklenjena v nasprotju s prvim in drugim odstavkom
tega člena je nična.

5. preoblikovanje v oziroma izdaja delnice posebnega razreda
fer obseg pravic, ki jih državi zagotavlja posebna delnica;

Ne glede na določbo 23. člena tega zakona se privatizacija
delnic v lasti države lahko opravi tudi s prodajo delnic zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem pravne
osebe, ki se privatizira, z uporabo metode delavsko-managerskega odkupa.

2. prodajno ceno in plačilne pogoje;

6. terminski plan izvedbe privatizacije;
7. druge podatke pomembne za privatizacijo.
Kadar gre za privatizacijo iz drugega odstavka 6. člena tega
zakona, mora sklep o privatizaciji vsebovati še pogoje
Potrebne za zagotavljanje izvajanja javnih služb ter utemeljitev razlogov za privatizacijo.
Kadar je zaradi nemotenega opravljanja javnih služb to
potrebno, je pristojni organ dolžan v pravni osebi, ki se
Privatizira po tem zakonu, obdržati vse ali nekatere od premoženjskih ali upravljalskih pravic iz 50. člena tega zakona.

25. člen
Prodajna cena delnic, ki se prodajajo na način iz 23. in 24.
člena tega zakona ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti
oziroma v primeru, ko skupna nominalna vrednost delnic, ki
so predmet privatizacije presega 80.000.000,00 tolarjev, od
najnižje prodajne cene, ki jo določi Privatizacijska komisija.
Pogodba, ki jo sklene pristojni organ iz 18. člena tega zakona
v nasprotju s prejšnjim odstavkom, je nična.
2.3.2. Javna prodaja delnic v lasti države

20. člen
Sklep o privatizaciji se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

26. člen
Javna prodaja delnic v lasti države se opravi:

poročevalec, it. 41

19

- na podlagi javne ponudbe delnic
- z javnim zbiranjem ponudb
- na javni dražbi.

S sklepom o privatizaciji se tudi določi najvišje število delnic
do katerega ima posamezni upravičenec prednostno pravic
odkupa.

Javna ponudba delnic je na nedoločen krog oseb naslovljeno
javno vabilo k ponudbi nakupa delnic pod vnaprej objavljenimi pogoji.

Rok za uveljavitev prednostne pravice ne more biti krajši O
30 dni.

Javno zbiranje ponudb je na nedoločen krog oseb naslovljeno
javno vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic.
Javna dražba je javna prodaja delnic, pri kateri je pogodba
o nakupu delnic sklenjena s tistim, ki ponudi največ nad
izklicno ceno delnic.
Postopek prodaje delnic po tem členu predpiše Vlada Republike Slovenije v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
zakona.
27. člen
Javna prodaja delnic v lasti države se lahko opravi tudi na
organiziranih trgih vrednostnih papirjev.

32. člen
Vplačila delnic v lasti države, ki se privatizirajo na podlal
delavsko-managerskega odkupa, se lahko opravijo:
- z denarnimi sredstvi,
- z lastniškimi certifikati
- s potrdili za manj izplačane neto osnovne plače iz 2Š
člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
- z zamenjavo obveznic ali drugih vrednostnih papirjev i
delnice, če se pooblaščeni organ s tem strinja in če se tal1
odloči imetnik vrednostnega papirja.
Pri obračunavanju in izdaji potrdil iz tretje alinee prejšnje^
odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe UredC
o izdajanju in upoštevanju potrdil na podlagi neizplačane}
dela neto osnovnih plač (Uradni list RS, št. 59/93).

Javna prodaja delnic iz prejšnjega odstavka se opravi po
pravilih, ki veljajo na navedenih trgih.
V primeru javne prodaje delnic v lasti države na organiziranih
trgih vrednostnih papirjev se ne uporabljajo določbe drugega
odstavka 6. člena tega zakona.
28. člen
Vlada Republike Slovenije lahko omeji krog oseb, ki se lahko
udeležijo javne prodaje, na domače pravne in fizične osebe
oziroma lahko omeji posamezno oziroma skupno število delnic, ki jih lahko pridobijo tuje fizične ali pravne osebe oziroma
domače pravne osebe, ki so posredno ali neposredno v lasti
tujih fizičnih ali pravnih oseb.
29. člen
Plačilo delnic v lasti države, ki so predmet javne prodaje, se
opravi v denarju.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se plačilo delnic
v lasti države, ki so predmet javne prodaje, lahko opravi tudi
s stvarnimi vložki oziroma z dolgoročnimi vrednostnimi
papirji, ki jih je izdala Republika Slovenija, če tak način plačila
potrdi Privatizacijska komisija.
Ne glede na določbo prvega odstavka se delnice v
države, ki so predmet javne prodaje, lahko vplačajo
z izročitvijo lastniških certifikatov iz 31. člena zakona o
ninskem preoblikovanju podjetij (v nadaljnjem besedilu,
niški certifikati).

lasti
tudi
lastlast-

Skupno nominalno število delnic, ki se lahko vplačajo z izročitvijo lastniških certifikatov, določi pristojni organ iz 18. člena
tega zakona s vsakokratnim sklepom o privatizaciji.
2.3.3. Delavsko-managerski odkup delnic v lasti države
30. člen
Delavsko-managerski odkup je metoda privatizacije, na podlagi katere zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci
pravne osebe, ki se privatizira na način in pod pogoji določenimi s tem zakonom, pridobijo proti plačilu kupnine delnice
pravne osebe, v kateri so oziroma so bili zaposleni.
31. člen
Kadar pristojni organ iz 18. člena tega zakona s sklepom
o privatizaciji izbere kot eno od metod privatizacije delavsko-managerski odkup, imajo upravičenci iz prejšnjega člena
tega zakona v postopku privatizacije po tem zakonu pod
enakimi pogoji prednostno pravico odkupa delnic do višini
20% vseh delnic navedene pravne osebe, ki so v lasti države.
20

33. člen
Ne glede na določbo 31. člena tega zakona, lahko upravičeni
na podlagi izdelanega programa delavsko-managerskei
odkupa in če s tem soglaša pristojni organ iz 18. člena te0
zakona, odkupijo tudi več kot 20% vseh delnic, ki so v las
države.
V programu delavsko-managerskega odkupa iz prejšnje}
člena mora sodelovati več kot tretjina zaposlenih.
S sklepom o privatizaciji pristojni organ iz 18. člena teg
zakona določi čas trajanja delavsko-managerskega odkuf
iz prvega odstavka, največje število delnic, ki jih lahko pridol
posamezni udeleženec programa delavsko-managerskei
odkupa, skupno nominalno vrednost delnic, ki jih mora
udeleženci odkupiti v določenem časovnem obdobju, na6
določitve prodajne cene, višino popusta, če je le- ta predv
den ter rok plačila kupnine v posameznem časovnem ot
dobju.
Popust pri odkupu delnic v okviru programa delavsko-man'
gerskega odkupa ne sme presegati 50% prodajne cene delnii
Program delavsko-managerskega odkupa iz
odstavka tega člena ne more trajati več kot pet let.

prve?

34. člen
Upravičenci lahko zaradi izvedbe programa delavsko-man
gerskega odkupa ustanovijo posebno gospodarsko družb
organizirano kot kapitalsko družbo, ki v svojem imenu in J
račun upravičencev kupuje delnice v okviru programa del«
sko-managerskega odkupa ( v nadaljnjem besedilu: družb'
-pooblaščenka).
Upravičenci delnice, ki so predmet privatizacije po tej
zakonu in so vplačane z lastniškimi certifikati oziroma potrd'1
za manj izplačane neto osnovne plače, vložijo kot stvar
vložek v osnovni kapital družbe-pooblaščenke.
Če je število upravičencev do udeležbe v programu delavsk'
-managerskega odkupa večje od 100 lahko pooblaščfl
organ iz 18. člena tega zakona s sklepom o privatizaciji t
podlagi delavsko-managerskega odkupa določi obvezi*
ustanovitev družbe iz prvega odstavka tega člena.
35. člen
Udeleženci programa delavsko-managerskega odkupa lahl
kapitalsko strukturo in upravljalska razmerja v družbi-po
blaščenki oblikujejo prosto.
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Delnice družbe-pooblaščenke ni mogoče prenašati izven
kroga udeležencev delavsko managerskega odkupa s pravnimi posli med živimi v času trajanja delavsko-managerskega odkupa, prenosljivost delnic po izteku programa delavsko-managerskega odkupa pa se uredi s statutom oziroma
družbeno pogodbo družbe-pooblaščenke.

2.6. Razdelitev pravnih oseb v lasti države

2.4. Metoda privatizacije zavodov

Sklep o razdelitvi pravne osebe sprejme pristojni organ upravljanja pravne osebe s soglasjem pristojnega organa iz 18.
člena tega zakona. S sklepom o razdelitvi se tudi določi rok za
izdelavo delitvene bilance. Če pravna oseba ni v celoti v lasti
države, mora delitveno bilanco potrditi pooblaščeni revizor.

36. člen
Privatizacija zavodov po tem zakonu se opravi z odtujitvijo
ustanoviteljske pravice države v zasebno lastnino, na način in
pod pogoji določenimi s tem zakonom.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko zavodi, ki
se privatizirajo po tem zakonu, pred privatizacijo preoblikujejo v gospodarsko družbo, če posebni zakon, ki ureja dejavnost, katero opravlja zakon, dopušča opravljanje te dejavnosti
kot gospodarske dejavnosti.
Preoblikovanje v gospodarsko družbo se opravi tako, da se za
ocenjeno vrednost zavoda izdajo in izročijo državi navadne
delnice na ime.
Sklep o preoblikovanju mora vsebovati vse sestavine akta
o ustanovitvi oziroma družbene pogodbe po zakonu o gospodarskih družbah.
37. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko ustanovitelj
sklene, da se privatizira le organizacijska enota zavoda oziroma javnega zavoda.
V primeru iz prejšnjega odstavka ustanovitelj ustanovi gospodarsko družbo, na katero prenese sredstva in dejavnost organizacijske enote zavoda, ki se izloča.
38. člen
Za privatizacijo zavodov in družb, ustanovljenih v skladu s 36.
in 37. členom tega zakona, se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona o privatizaciji delnic v lasti države.

42. člen
Pravna oseba v lasti države se lahko pred pričetkom privatizacije statusno preoblikuje tako, da se razdeli na dve ali več
gospodarskih družb.

43. člen
Akt o razdelitvi mora vsebovati naslednje sestavine:
- firmo in sedež družb, ki se ustanovijo z razdelitvijo,
- višino osnovnega kapitala ter nominalno vrednost delnic
vsake od družb, ki se ustanovi z razdelitvijo,
- število delnic, ki jih prevzame država oziroma posamezni
ustanovitelj ter menjalno razmerje,
- način ureditve regresnih razmerij iz naslova poravnave
obveznosti pravne osebe, ki je z razdelitvijo prenehala obstajati.
44. član
Če je pravna oseba že organizirana v obliki kapitalske družbe
odločajo o delitvi imetniki delnic oziroma poslovnih deležev
z večino 9/10 osnovnega kapitala in s soglasjem pristojnega
organa iz 18. člena tega zakona.
45. člen
Vsak delničar, ki je prek zapisnika ugovarjal razdelitvi, lahko
zahteva v dveh mesecih od objave vpisa družb, ustanovljenih
z razdelitvijo v sodni register, da navedene družbe odkupijo
njegove delnice. Kupnina se določi na podlagi tržne vrednosti, če te ni pa na podlagi vrednosti, določene s strani pooblaščenega cenilca.
Sklep o razdelitvi se ne more izpodbijati zaradi višine kupnine.
46. člen

2.5. Metode privatlzacl|e stvari v lasti države
39. člen
Premoženje v lasti države, ki se lastnini po tem zakonu, so
premične in nepremične stvari, ki so v celoti v lasti Republike
Slovenije in katerih vrednost presega 5.000.000,00 tolarjev, če
navedene stvari niso potrebne za opravljanje funkcij njenih
organov.
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi pri prodaji vseh
sredstev pravnih oseb, ki so v večinski lasti Republike Slovenije.
Določbe od 5. do 22. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi pri dajanju v najem oziroma zakup zasebni pravni ali
'izični osebi premoženja iz prvega odstavka tega člena.
40. člen .

Z dnem vpisa družb, ki se ustanovijo z razdelitvijo, v sodni
register, obstoječa pravna oseba preneha obstajati. Delničarji
oziroma družbeniki uveljavljajo svoje pravice v družbah, ustanovljenih z razdelitvijo, v katerih imajo svoje deleže.
Vse družbe nastale z razdelitvijo, odgovarjajo za obveznosti
pravne osebe, ki je prenehala obstajati z razdelitvijo, ki so
nastale do vpisa novoustanovljenih družb v sodni register,
neomejeno solidarno.

2.7. Dokapitalizacl)a pravnih osab v lasti država
47. člen
Pravna oseba v lasti države lahko v postopku privatizacije po
tem zakonu poveča osnovni kapital.

Prodaja stvari v lasti države se opravi z javnim zbiranjem
ponudb ali na javni dražbi.

Za povečanje osnovnega kapitala se uporabljajo določbe
zakona o gospodarskih družbah o povečanju osnovnega
kapitala delniške družbe z vložki, če ni v tem zakonu drugače
določeno.

41. član

48. član

Ne glede na določbo 18. člena tega zakona, sklep o privatizaciji stvari iz drugega odstavka 39. člena tega zakona sprejme
pristojni organ pravne osebe v lasti države po predhodnem
soglasju pristojnega organa iz 18. člena tega zakona.

V primeru iz prejšnjega člena tega zakona lahko pristojni
organ iz 18. člena tega zakona sklene, da se navadne delnice
delno ali v celoti spremenijo v prednostne delnice brez glasovalne pravice.
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Premoženjska upravičenja in druge pravice države iz naslova
delnic se uredijo s pogodbo, ki jo skleneta pristojni organ iz
16. člena tega zakona in investitor.

tistega dela družbenega kapitala, ki se lastninsko preoblikuje
na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ter
daje soglasje na Akt o preoblikovanju v kapitalsko družbo.

49. člen

Če država v pravnih osebah iz prvega odstavka prejšnjega
člena nima večinskega deleža daje pristojni organ iz 18. člena
tega zakona soglasje le na Akt o preoblikovanju v kapitalsko
družbo.

Če pravna oseba v lasti države ni organizirana kot kapitalska
družba se hkrati z dokapitalizacijo preoblikuje v kapitalsko
družbo, in sicer tako, da za ocenjeno vrednost pravne osebe
pred povečanjem osnovnega kapitala izda navadne oziroma
prednostne delnice.
Sklep o preoblikovanju mora imeti vse sestavine akta o ustanovitvi oziroma družbene pogodbe po zakonu o gospodarskih družbah.
3. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PRAVNIH OSEB, KI SO
DELNO ALI V CELOTI V LASTI DRŽAVE NA PODLAGI
ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH
50. člen
Za vrednost deleža družbenega kapitala, ki je na podlagi 69. in
73. člena zakona o gospodarskih javnih službah postal last
države izda pravna oseba državi v postopku lastninskega
preoblikovanja navadne delnice, ki se glasijo na ime.
Če ugotovljeni delež družbenega kapitala, ki postane last
države znaša več kot 50% izda pravna oseba državi poleg
navadnih delnic iz prejšnjega odstavka tudi eno delnico
posebnega razreda ( v nadaljnjem besedilu: zlata delnica), ki
daje državi kot imetniku navedene delnice vse ali nekatere od
naslednjih premoženjskih in upravljalskih pravic:
- pravico veta na odločitev o spremembi dejavnosti podjetja,
- pravico veta na odločitev o prodaji sredstev podjetja,
- pravico veta na odločitev o prenehanju in likvidaciji podjetja,
- pravico veta na odločitev o povečanju osnovnega kapitala
in izdaji novih delnic,
- pravico veta na prenos delnic na novega delničarja,
- pravico do odločitve o največjem številu delnic, ki jih lahko
pridobi posamezni delničar,
- pravico do odločitve o največjem številu delnic, ki so lahko
v lasti tujega investitorja,
- pravico do delegiranja določenega števila članov nadzornega sveta, vendar ne več kot dve tretine,
- pravico do delegiranja določenega števila članov uprave
oziroma pravico do soglasja k imenovanju uprave.
51. člen

52. člen
V primerih določenih s tem zakonom lahko država zahteva, da
se njena navadna delnica preoblikuje v zlato delnico.
53. člen
Pravico do preoblikovanja svoje navadne delnice v zlato delnico pridobi država tudi v podjetjih, v katerih je na podlagi
meril iz 69. in 73. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
manjšinski delničar, če gre za podjetja, ki opravljajo dejavnosti posebnega pomena za državo.
'* >
Vlada Republike Slovenije določi seznam podjetij, ki opravljajo dejavnosti posebnega pomena za državo v skladu
s prejšnjim odstavkom v roku šestdeset dni od dneva uveljavitve tega zakona.
Podjetja, ki jih Vlada v roku iz prejšnjega odstavka ne uvrsti na
seznam iz prejšnjega odstavka, niso podjetja, ki opravljajo
dejavnosti posebnega pomena za državo.
54. člen
Posebne pravice, ki jih državi daje zlata delnica trajajo v primerih iz prejšnjega člena praviloma pet let od dneva, ko je
država postala manjšinski delničar.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, posebne pravice, ki
jih daje zlata delnica, prenehajo ob odtujitvi zlate delnice iz
državne lastnine ali če tako sklene lastnik zlate delnice.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
Dokler ne bodo sprejeti nacionalni programi privatizacije za
posamezno dejavnost, ki se opravlja kot javna služba, ni
dovoljena privatizacija po prvem odstavku 6. člena tega zakona.
56. člen

Če ima država v pravnih osebah iz prvega odstavka prejšnjega
člena večinski delež, pristojni organ iz 18. člena tega zakona
enakopravno odloča o programu lastninskega preoblikovanja

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

OBRAZLOŽITEV
K1. In 2. členu
Z določbo 1. člena se opredeljuje področje, ki ga ureja predlagani zakon.
Z določbo 2. člena zakona se definira obseg državne lastnine.
Z državno lastnino, ki se privatizira po tem zakonu se v skladu
z navedenim členom štejejo deleži oziroma delnice v pravnih
osebah, katerih lastnik je Republika Slovenija, ustanoviteljske
pravice v zavodih ali drugih pravnih osebah, ki jih na podlagi
zakona, ustanovnega akta ali pogodbe ima država ter drugo
premoženje v lasti države. Kaj se šteje za drugo premoženje
v lasti države je določeno v prvem odstavku 39. člena.
V skladu z določbo drugega odstavka 2. člena zakona se
določbe tega zakona nanašajo tudi na privatizacijo delnic,
22

oziroma deležev v lasti lokalnih samoupravnih skupnosti ter
pravnih oseb, katerih lastnik so pravne osebe v lasti države,
torej za tiste pravne osebe, kjer je država posreden lastnik.
Določbe tega zakona pa ne veljajo za sklade, ki so ustanovljeni s posebnimi zakoni na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij, ter za republiške zavode za zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter
za zaposlovanje, za katera se, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, ne predvideva privatizacija.
K 4. členu
Navedeni člen vsebuje splošno prepoved brezplačne odtujitve
državne lastnine v zasebno lastnino. Odplačna odtujitev
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državne lastnine pa je v skladu z navedeno določbo možna le
na način in pod pogoji določenimi s tem zakonom.
K S. členu
Z navedenim členom se definira pojem privatizacije po tem
zakonu.

K12. členu
Navedeni člen ureja ustanovitev Privatizacijske komisije kot
neodvisnega strokovnega telesa, ki bo izvajal nadzor nad
pravilnostjo določitve cene ter plačilnih pogojev v postopku
privatizacije državne lastnine.
K13. členu

K 6. členu
Navedeni člen predstavlja splošno določbo o privatizaciji na
področju t. i. družbenih dejavnosti, ki se opravljajo kot javne
službe.
Privatizacija na navedenem področju je dovoljena le v obsegu
in pod pogoji določenimi z nacionalnimi programi privatizacije za vsako od navedenih področij. Nacionalne programe
sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade
Republike Slovenije.
Drugi odstavek navedenega člena opredeljuje izjemo od
navedenega pravila in dovoljuje privatizacijo premoženja oziroma dejavnosti, ki niso primarnega pomena za opravljanje
dejavnosti javnih služb iz prvega odstavka. Katere pravne
osebe oziroma katere dejavnosti bo moč privatizirati po tem
zakonu pred sprejemom nacionalnih programov bo določila
Vlada s seznamom, ki bo objavljen v roku treh mesecev po
uveljavitvi tega zakona.
Pri definiranju privatizacije na področju dejavnosti, ki se
opravljajo kot javne službe se je izhajalo iz dejstva, da je
privatizacija v določenih segmentih javnih služb racionalna in
smotrna, da pa zaradi privatizacije ne sme biti okrnjeno
nemoteno izvajanje same javne službe. Ker je za trajno in
nemoteno izvajanje javne službe pristojna država kot ustanovitelj,-mora pristojni organ pri sprejemanju odločitve o privatizaciji le-te upoštevati navedeno dejstvo, kar je opredeljeno
v zadnjem odstavku navedenega člena.
K 7. členu
Z navedeno določbo se ureja način določitve vrednosti
državne lastnine. Vrednost državne lastnine se določi na
podlagi cenitve, ki jo opravijo za to pooblaščene osebe. Kdo
je lahko pooblaščena oseba za ocenitev vrednosti državne
lastnine določa drugi odstavek tega člena.
K 8. členu
Z navedenim členom se ureja način določitve prodajne cene
državne lastnine. Prodajna cena se določi na podlagi ocenjene vrednosti.
Z določbo drugega odstavka tega člena se ureja nadzor nad
določitvijo prodajne cene, če ocenjena vrednost presega
80.000.000,00 tolarjev. V navedenem primeru mora prodajno
ceno in plačilne pogoje potrditi Privatizacijska komisija. Prodajna cena ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti oziroma
od najnižje prodajne cene, ki jo določi Privatizacijska komisija. Posledica kršitve navedene določbe je ničnost pogodbe.
f 10. členu
Z navedenim členom se urejajo plačilni pogoji pri sklenitvi
Pogodbe o prodaji državne lastnine, ki jih mora upoštevati
Pristojni
organ, in sicer rok plačila ter način zavarovanja
v
primeru odloženega roka plačila. Rok za plačilo kupnine ne
sme biti daljši od dveh let, izjema od navedenega pravila je
'nožna, vendar mora daljši rok plačila odobriti Privatizacijska
komisija.
p
ri plačilu kupnine z odloženim rokom se določa obvezno
zavarovanje plačila.
Neupoštevanje navedenih plačilnih pogojev je razlog za ničnost pogodbe (2. odstavek 11. člena zakona).

Z navedenim členom se ureja sestava ter mandat članov
Privatizacijske komisije.
K14. členu
Navedeni člen ureja nezdružljivost članstva v Privatizacijski
komisiji s statusom zaposlenega, lastnika ali člana organov
upravljana v pravni osebi, ki se privatizira po tem zakonu, ter
nezdružljivost članstva v Privatizacijski komisija s članstvom
v organih političnih organizacij, s čemer naj bi se zagotovila
neodvisnost članov Privatizacijske komisije.
K15. členu
Članom Privatizacijske komisije pripada plačilo za delo, ki ga
v navedeni komisiji opravljajo, kar je urejeno v navedenem
členu.
K 16. členu
Z navedenim členom se ureja sklepčnost ter način odločanja
Privatizacijske komisije.
K17. členu
Z navedeno določbo se ureja obseg ter način odločanja
Privatizacijske komisije.
K 18. členu
V skladu z veljavnimi predpisi s premoženjem države upravlja
Vlada Republike Slovenije. Glede na navedeno se, kot organ,
ki je pristojen za sprejemanje sklepa o privatizaciji določa
Vlada Republike Slovenije oziroma v primeru privatizacije
pravnih oseb in premoženja v lasti lokalnih samoupravnih
skupnosti Svet samoupravne lokalne skupnosti.
Ker gre v primeru privatizacije na področju dejavnosti, ki se
opravljajo kot javne službe, za širše družbene interese, se za
sprejemanje sklepov o privatizaciji na navedenem področju
na nivoju lokalne samoupravne skupnosti predvideva predhodno soglasje pristojnega ministrstva, s čemer se želi zagotoviti celovitost mrež javnih služb.
K19. členu
Z 19. členom se predpisuje obvezna vsebina sklepa o privatizaciji.
V primeru privatizacije javne službe mora sklep o privatizaciji
poleg obvezne sestavine predpisane v prvem odstavku vsebovati tudi pogoje potrebne za zagotavljanje izvajanja javnih
služb ter utemeljitev razlogov za privatizacijo.
Z določbo tretjega odstavka se predpisuje obveznost pristojnega organa, da v primeru privatizacije javnih služb, če je to
potrebno, zadrži določene premoženjske in upravljalske pravice.
K 20. In 21. členu
Z določbo 20. člena se predpisuje obvezna objava sklepa
o privatizaciji v skladu z načelom javnosti in transparentnosti
postopkov privatizacije.
Pogodbo o prodaji državne lastnine v skladu z določbo 21.
člena sklene Vlada Republike Slovenije.

K11. členu

K 22. členu

ž navedenim členom se določajo razlogi za ničnost pogodbe.

Kupnina pridobljena s privatizacijo po tem zakonu se vplača
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v proračun Republike Slovenije oziroma lokalne samoupravne skupnosti.
K 23.in 24. členu
Z določbo 23. člena se kot pravilo pri privatizaciji delnic v lasti
države določa javna prodaja delnic.
Določba 24. člena predpisuje dve možni izjemi od zgoraj
navedenega pravila, in sicer: neposredno prodajo delnic in
prodajo delnic z uporabo metode delavsko-managerskega
odkupa.
K 26. In 27. členu
Z navedenim členov se definirajo oblike javne prodaje delnic.
Z določbo 27. člena pa se kot oblika javne porođaje delnic
določa tudi prodaja delnic na organiziranih trgih vrednostnih
papirjev.
K 28. členu
Z navedenim členom se daje pooblastilo Vladi Republike
Slovenije, da pri javni prodaji delnic posamezne pravne
osebe, ki je v lasti države, omeji pravico nakupa tujim fizičnim
in pravnim osebam.
K 29. členu
Z določbo prvega odstavka navedenega člena se določa
način vplačila delnic v gotovini, kot pravilo pri javni prodaji
delnic.
Določbi drugega in tretjega odstavka navedenega člena urejajo izjeme od navedenega pravila, in sicer vplačilo delnic
s stvarnimi vložki, z dolgoročnimi vrednostnimi papirji države
ter vplačilo delnic z izročitvijo lastniških certifikatov.
Kakšen odstotek delnic bo možno vplačati z lastniškimi certifikati določi Vlada Republike Slovenije pri vsakem primeru
privatizacije posebej.

fe
ia
Z določbo prvega odstavka 39. člena se natančneje opred S1
ljuje, kaj se šteje za drugo premoženje v lasti države, ki K®
privatizira po tem zakonu.
°|
K 39., 40. In 41. členu

S predlaganim zakonom se prodaja vseh sredstev podje(c1
v smislu 29. člena zakona o lastninskem preoblikovan*
podjetij ne ureja kot posebna metoda privatizacije temveč Ip
pri prodaji navedenih sredstev v skladu z določbo drugel5
odstavka 39. člena člena uporabljajo določbe tega zakol '
o privatizaciji stvari v lasti države. V navedenem primel n
v skladu z določbo 41. člena sklep o privatizaciji sprejn.al
pristojni organ navedene pravne osebe.
Določbe opredloženega zakona, ki urejajo nadzor nad doto
tvijo prodajne cene ter postopek privatizacije (5. - 22. člen
se smisleno uporabljajo tudi za dajanje stvari v najem oziroti
zakup. Z navedeno določbo se želi preprečiti posredna pri^
tizacijo potom dolgoročnega dajanja premoženja v na/ef
oziroma zakup.
Z določbo 40. člena se ureja kot obvezen način prodaje stvi
v lasti države, ki se privatizirajo po tem zakonu, prodi
z zbiranjem ponudb ali prodaja na javni dražbi.
K 42. členu
Navedeni člen ureja možnost statusnega preoblikovanja pri
nih oseb, ki se privatizirajo po tem zakonu, z razdelitvijo [
dve ali več gospodarskih družb ter določa pristojni organ
sprejem sklepa o razdelitvi in vsebino navedenega sklepa.
K 43. členu
Navedeni člen predpisuje obvezno vsebino Akta o razdeliti

K 30., 31. In 32. členu
Z določbo 30. člena se opredeljuje pojem metode delavsko
managerskega odkupa ter krog upravičencev do navedenega
odkupa.
Določba 31. člena ureja pravico do odkupa do največ 20%
vseh delnic pravne osebe, ki se privatizira, ki so v lasti države,
kot prednostno pravico, ki jo imajo zaposleni, bivši zaposleni
ter upokojeni delavci navedene pravne osebe. Rok za uveljavitev navedene prednostne pravice ne sme biti krajši od 30 dni.
Z določbo 32. člena se določajo možni načini vplačila delnic
v okviri delavsko managerskega odkupa, pri čemer je uporabljena analogija z možnimi načini vplačila delnic pri lastninskem preoblikovanju podjetij z družbenim kapitalom z notranjim odkupom delnic.
K 33. členu
Z navedenim členom se določa možnost ter pogoji za odkup
več kot 20% delnic v okviri delavsko managerskega odkupa
ter vsebina sklepa o privatizaciji, ki predvideva kot metodo
privatizacije delavsko managerski odkup.
K 34. In 35. členu
Z navedenima členoma se ureja možnost ustanovitve
posebne gospodarske družbe, ki bo za račun upravičencev
izvedla program odkupa delnic v okviru delavsko managerskega odkupa ter način ureditve notranjih razmerij v navedeni
družbi.
K 36., 37. In 38. členu
Z določbama 36. in 37. člena se ureja možnost preoblikovanja
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rs
zavodov pred privatizacijo po tem zakonu v odvisnosti od fei11
et
ali se zavod privatizira v celoti ali le delno.
Po opravljenem preoblikovanju se novoorganizirana druži P1
privatizira v skladu z določbo 38. člena po pravilih, ki veljfi'
za privatizacijo delnic v lasti države.
'ri

K 44. In 45. členu
Z 44. členom se določa način sprejemanja sklepa o razdelit
če država ni edini lastnik pravne osebe, ki se želi razdeliti,1
člen predlaganega zakona pa ureja varstvo interesov tisi
delničarjev, ki so ugovarjali razdelitvi.
K 47. In 48. členu
Z določbo 47. člena se ureja možnost povečanja osnovne*,
kapitala v postopku privatizacije pravne osebe, ki je v Is•
države.
Z določbo 48. člena pa se daje možnost pristojnemu organ
da v postopku dokapitalizacije spremeni navadne delnit
v prednostne delnice brez glasovalne pravice. Premoženjsi
upravičenja ter druge pravice med državo in investitorjem j
v skladu z drugim odstavkom tega člena uredijo s poseb'
pogodbo.
K 50. členu
Z navedenim členom se ureja preoblikovanje tistega di
družbenega kapitala, ki je na podlagi zakona o goćpodarsi
javnih službah postal lastnina države ter uvaja pojem zli
delnice.
(
Preoblikovanje navedenega dela družbenega kapitala j
opravi tako, da pravna oseba za vrednost deleža družbenei
kapitala, ki je postal last države, izda državi navadne delnic
ki se glasijo na ime. Če navedeni delež presega 50% iP
pravna oseba državi poleg navadnih delnic na ime tudi e<
delnico posebnega razreda t.i. zlato delnico. Z določbo d>,
gega odstavka navedenega člena je določen obseg pravic,'
jih zagotavlja zlata delnica.
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določiti seznam podjetij, pri katerih bo uveljavila navedeno
pravico.
'sr se pravne osebe, ki opravljajo gospodarske javne službe
fl preostalem delu, po ugotovitvi deleža, ki je last države
tiroma izločitvi infrastrukturnih objektov, ki so postali last
države, lastninijo po določbah zakona o lastninskem preobliovanju podjetij se z določbo navedenega člena želi prepreiti možnost, da bi se s programom lastninskega preoblikovala oziroma z izvedbo načina lastninskega preoblikovanja ter
d statutarnimi določbami kakorkoli poseglo v korporacijske
Vavice države. Glede na navedeno se z navedenim členom
hloča obvezno soglasje Vlade k programu lastninskega preoblikovanja in Aktu o preoblikovanju v kapitalsko družbo, če
J država večinski lastnik navedenih pravnih oseb. V primeru,
rja ima država manjšinjski delež daje Vlada soglasje le k Aktu
< j preoblikovanju v kapitalsko družbo.
;n navedenim členom se ureja pravica države do pridobitve
late delnice tudi v tistih pravnih osebah, v katerih je na
odlagi zakona o gospodarskih javnih službah postala manjinski lastnik. Vlada mora v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona
A
>/*

K 54. členu

>

Z navedenim členom se določa časovna omejitev pravic iz
zlate delnice.
K 55. členu
Z navedeno določbo se prepoveduje privatizacija na področju
t.i. družbenih dejavnosti, ki se opravljajo kot javne službe do
sprejema nacionalnih programov privatizacije na navedenem
področju v skladu z določbo prvega odstavka 6. člena tega
zakona.
Z navedeno določbo se želi preprečiti izvedba privatizacije na
tistih področjih javnih služb, kjer niso sprejeti ustrezni predpisi oziroma mehanizmi za zagotovitev nemotenega izvajanja
javnih služb v primeru privatizacije.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZRAČNEM PROMETU
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN DRŽAVO IZRAEL - EPA 878
Vlada Republike Slovenije je na 101. seji 15. 9. 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
O ZRAČNEM PROMETU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
DRŽAVO IZRAEL,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Igor UMEK, minister za promet in zveze
- Ludvik BOKAL, direktor Republiške uprave za zračno
plovbo,
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o zračnem prometu med Republiko
Slovenijo in Državo Izrael
"I.člen
DEFINICIJE

1. člen
Ratificira se Sporazum o zračnem prometu med Republiko
Slovenijo in Državo Izrael, podpisan 16. junija 1993 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v slovenskem in angleškem jeziku* glasi:

SPORAZUM

Posamezni izrazi imajo za razlago in uporabo tega Sporazuma, razen če ni v nadaljevanju drugače določeno, naslednji
pomen:
■ '
•
a) »konvencija« pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem
letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra
1944 ter vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 90. člena
omenjene konvencije, in vsako spremembo prilog ali konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom, če te priloge in
spremembe veljajo za obe pogodbenici ali sta jih ratificirali:
b) »pristoini organi« pomeni za Republiko Slovenije Ministrstvo za promet in zveze, Republiško upravo za zračno plovbo
in za Državo Izrael Ministrstvo za promet in zveze, Upravo za
civilno letalstvo ali v obeh primerih katerokoli drugo osebo ali
telo, pooblaščeno za opravljanje nalog, ki jih opravljata omenjena organa:

O ZRAČNEM PROMETU
MED
REPUBLIKO SLOVENIJO
IN
DRŽAVO IZRAEL
Vlada Republike Slovenije in
Vlada Države Izrael,
v nadaljnjem besedilu »pogodbenici«,

c) »določeni prevoznik« pomeni prevoznika v ztačnem prometu, ki ga je v skladu s 3. členom tega sporazuma določila
posamezna pogodbenica za opravljanje dogovorjenega prometa določenega v prilogi tega sporazuma;

kot pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944
in,
ker priznavata pomembnost zračnega prometa kot sredstva
za ustvarjanje in ohranjanje prijateljstva, razumevanja in
sodelovanja med narodi obeh držav,

d) »ozemlje«, »zračni promet«, »mednarodni zračni promet«,
»prevoznik,« »pristanek v nekomercialne namene«, Imajo
pomen določen v 2. in 96. členu konvencije:

v želji, da pospešita razvoj zračnega prometa med Slovenijo in
Izraelom, da bi v največji možni meri nadaljevali mednarodno
sodelovanje na tem področju, in
v želji, da skleneta sporazum o opravljanju rednega zračnega
prometa med svojima ozemljema, temelječ na načelu recipročnosti,
sta se dogovorili o naslednjem:

* Besedilo sporazuma v hebrejskem jeziku je na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
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e) »sporazum« pomeni ta sporazum, njegove priloge in vse
spremembe:
f) »določene proge« pomeni proge, ki so ali bodo dogovorjene v prilogi tega sporazuma;
g) »dogovorjeni promet« pomeni mednarodni zračni promet,
ki ga opravljajo zrakoplovi za javni prevoz potnikov, prtljage
in pošte, ki se lahko v skladu z določili tega sporazuma
opravlja na določenih progah;
h) »tarifa« pomeni cene za prevoz potnikov, prtljage in tovora
ter pogoje, na podlagi katerih se te cene uporabljajo, vključno
s provizijo in drugimi dodatnimi plačili za agencijo ali za
pomožne storitve, izvzeta pa so nadomestila in pogoji za
prevoz pošte;
i) »kapaciteta« v zvezi z »dogovorjenim prometom« pomeni
kapaciteto zrakoplova, ki se uporablja v tem prometu, pomnoženo s frekvenco operacij takega zrakoplova v določenem
časovnem obdobju na progi ali delu proge.
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2. člen
PROMETNE PRAVICE

b) zadevni prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov
pogodbenice, ki daje te pravice; ali

1. Vsaka pogodbenica daje drugi pogodbenici v tem sporazumu določene pravice, da vzpostavi in opravlja dogovorjeni
mednarodni zračni promet na progah, ki so določene v prilogi.

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

2. Če ni drugače določeno v tem sporazumu ali njegovi
prilogi, imata določena prevoznika obeh pogodbenic pri
opravljanju dogovorjenega prometa na določenih progah
naslednje pravice:
a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pristanka;
b) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice
v nekomercialne namene;
c) pravico na ozemlju druge pogodbenice v krajih, določenih
v prilogi tega sporazuma, vkrcati in izkrcati potnike, prtljago,
blago in pošto, ki so namenjeni v ali prihajajo iz ozemlja
pogodbenice, ki je prevoznika določ'la.
3. Nobeno določilo tega sporazuma ne daje določenemu
prevozniku ene pogodbenice pravice, da na ozemlju druge
pogodbenice za najem ali nagrado vkrca potnike, prtljago,
tovor ali pošto, namenjeno v kakšen drug kraj na njenem
ozemlju.
3. člen
DOLOČITEV PREVOZNIKOV IN DOVOLJENJE ZA
OPRAVLJANJE PROMETA
1. Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega prevoznika
za opravljanje dogovorjenega prometa na določenih progah
med ozemljema obeh držav in to pisno sporočiti drugi pogodbenici.
O Po
n prejemu take določitve bo druga pogodbenica brez
2odlašanja, v skladu z določili 3. in 4. odstavka tega člena,
izdala ustrezno operativno dovoljenje.
3. Pristojni organ ene pogodbenice lahko od določenega
Prevoznika, ki ga je določila druga pogodbenica, zahteva, naj
dokaže, da izpolnjuje pogoje določene v zakonih in predpisih,
ki jih običajno in razumno uporabljajo omenjeni organi glede
opravljanja mednarodnega zračnega prometa v skladu s konvencijo.
4

Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja
za opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena ali
naložiti pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni za to, da
določeni prevoznik izvršuje pravice določene v 2. členu tega
sporazuma, v vseh primerih, ko ni prejela zadovoljivih dokazov, da so druga pogodbenica ali njeni državljani lastniki
bistvenega deleža in imajo dejanski nadzor nad določenim
Prevoznikom, ki ga je druga pogodbenica določila za opravIjanje dogovorjenega prometa.
5. Ko je prevoznik tako določen in dobi dovoljenje za opravljanje prometa, sme kadarkoli začeti opravljati dogovorjeni promet pod pogojem, da so tarife, določene v skladu s 6. členom
tega sporazuma, veljavne za ta promet.

2. Ta pravica bo uporabljena le po posvetovanju z drugo
pogodbenico, razen če je takojšen preklic ali ustavitev izvrševanja, ali uveljavitev pogojev po prvem odstavku tega člena
nujna za preprečitev nadaljnjega kršenja zakonov in predpisov.
5. člen
OPROSTITEV CARIN, DAVŠČIN IN TAKS
1. Na podlagi recipročnosti bo vsaka pogodbenica, v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljujejo njeni zakoni, oprostila
določenega prevoznika druge pogodbenice uvoznih omejitev,
carin, davkov, inšpekcijskih taks in drugih domačih davščin in
taks na dobavo rezervnih delov vključno z motorji, redno
opremo letal, zalog in hrane (vključno s tobakom, alkoholnimi
in drugimi pijačami in drugimi proizvodi, ki so med poletom
v omejenih količinah namenjeni prodaji potnikom). Isto velja
za druge predmete, ki se uporabljajo zgolj v zvezi z letenjem
ali servisiranjem letal določenega prevoznika druge pogodbenice, ki opravlja dogovorjeni promet, kot tudi za tiskano
zalogo vozovnic, letalskih tovornih listov, katerokoli tiskano
gradivo z oznako prevoznika in vse reklamno gradivo, ki ga
določeni prevoznik brezplačno distribuira.
2. Oprostitve za predmete iz 1. odstavka tega člena se bodo
uporabljale za vse predmete:
a) ki jih na ozemlje ene pogodbenice prinese ali so bili
prinešeni za račun določenega prevoznika druge pogodbenice;
b) ki so ostali na letalu določenega prevoznika ene pogodbenice ob prihodu in odhodu iz ozemlja druge pogodbenice;
c) ki so vkrcani na letalo določenega prevoznika ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice in so namenjeni uporabi med opravljanjem dogovorjenega prometa.
Oprostitve veljajo ne glede na to, ali se ti predmeti v celoti ali
delno porabijo na ozemlju pogodbenice, ki daje oprostitev,
pod pogojem, da ti predmeti niso odtujeni na ozemlju te
pogodbenice.
Predmeti, o katerih govore točke a), b) in c), bodo pod
carinskim varstvom ali nadzorom.
3. Redna oprema letala, kakor tudi ves material in zaloge, ki
so običajno na letalu določenega prevoznika ene ali druge
pogodbenice, se lahko raztovarja na ozemlju druge pogodbenice samo s soglasjem carinskih oblasti tega ozemlja.
V takem primeru so lahko pod carinskim nadzorom omenjenih oblasti, dokler niso odpeljani ali drugače porabljeni
v skladu s carinskimi predpisi.
4. Oprostitve, predvidene v 1. odstavku tega člena, bodo
veljale tudi, kadar prevoznik ene pogodbenice sklene
pogodbo z drugim letalskim prevoznikom, ki tudi uživa
podobne oprostitve s strani druge pogodbenice, da mu da na
posodo ali pripelje na ozemlje druge pogodbenice predmete
specificirane v 1. odstavku tega člena.

4. člen
PREKLIC ALI ZAČASNA USTAVITEV PRAVIC
'n^saka pogodbenica ima pravico preklicati dovoljenje za
opravljanje prometa ali ustaviti uresničevanje v drugem členu
ga sporazuma določenih pravic določenemu prevozniku
oruge pogodbenice ali določiti take pogoje, ki se ji zdijo
potrebni za izvrševanje teh pravic, če;
®) ni zadostnih dokazov, da so druga pogodbenica ali njeni
n«
j ani lastniki
bistvenega deleža in imajo dejanski nadzor
•aa določenim
prevoznikom:

6. člen
TARIFE
1. Tarife, ki jih bo določeni prevoznik ene pogodbenice zaračunaval za prevoz na ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, morajo biti določene v primernih zneskih; pri tem naj se
upoštevajo vsi ustrezni dejavniki, kot so poslovni stroški,
primeren dobiček, kot tudi tarife, ki jih zaračunavajo drugi
prevozniki v zračnem prometu. Pogodbenici bosta imeli za
nesprejemljive tarife, ki so izkoriščevalske ali diskriminacijske, neupravičeno visoke ali restriktivne zaradi zlorabe domi-
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nantnega položaja ali umetno nizke zaradi direktne ali indirektne državne subvencije ali podpore.
2. O tarifah iz 1. točke tega člena se, če je mogoče, dogovorita
določena prevoznika obeh pogodbenic po posvetovanju
z drugimi prevozniki, ki opravljajo zračni promet na isti progi
ali na delu te proge. Določena prevoznika bosta, kadarkoli bo
to mogoče, sklenila tak dogovor po postopkih, ki jih določa
Mednarodno združenje zračnih prevoznikov (IATA) ali kakšen
drug ustrezen mednarodni mehanizem za določanje tarif.
3. Tako določene tarife je treba predložiti v odobritev pristojnim organom obeh pogodbenic najmanj šestdeset (60) dni
pred dnem, ki je predlagan za njihovo uveljavitev. V posebnih
primerih se lahko omenjeni organi dogovorijo za krajši rok.
4. Odobritev je lahko dana izrecno. Če pristojni organi nobene
od pogodbenic niso izrazili svojega nestrinjanja v tridesetih
(30) dneh od predložitve zahtevka po 3. odstavku tega člena,
se te tarife štejejo za potrjene. V primerih, ko se pristojni
organi v skladu s 3. odstavkom tega člena dogovorijo za krajši
rok, se lahko dogovorijo tudi, da je rok, v katerem morajo
izraziti svoje nestrinjanje, krajši kot trideset (30) dni.
5. Če tarifa ne more biti dogovorjena v skladu z določili 2.
odstavka tega člena ali če je v roku, predvidenem v 4.
odstavku tega člena, en pristojni organ sporočil drugemu
pristojnemu organu svoje nestrinjanje s katerokoli tarifo
dogovorjeno v skladu z določili 2. odstavka, si bosta pristojna
organa obeh pogodbenic, po posvetovanju z organi, pristojnimi za zračno plovbo katerekoli države, katere nasvet ocenita kot koristen, prizadevala sporazumno določiti tarifo.
6. Če se pristojna organa ne moreta dogovoriti o katerikoli
tarifi, ki jima je bila predložena v skladu z določili 3. odstavka
tega člena, ali določiti tarife v skladu z določili 5. odstavka
tega člena, se bo spor reševal v skladu z določili 18. člena
tega sporazuma.
7. Tarifa, uveljavljena v skladu z določili tega člena, ostane
veljavna, dokler se ne uveljavi nova tarifa, vendar se tarifa ne
bo podaljševala s pomočjo tega odstavka več kot dvanajst
(12) mesecev po datumu, ko bi drugače prenehala veljati.
8. Pristojni organi obeh pogodbenic si bodo prizadevali, da bi
zagotovili, da bodo določeni prevozniki spoštovali dogovorjene tarife, ki bodo deponirane pri njih in da noben letalski
prevoznik ne bo na noben način neposredno ali posredno
zmanjševal nobenega deleža teh tarif.
7. člen
PREDSTAVNIŠTVO IN KOMERCIALNE DEJAVNOSTI
1. Določeni prevoznik ene pogodbenice ima lahko, na podlagi
recipročnosti, ustrezna predstavništva na ozemlju druge
pogodbenice. Ta predstavništva lahko imajo komercialno,
operativno in tehnično osebje, ki je primerno za opravljanje
dogovorjenega prometa. To osebje se lahko izbere med
državljani vsake ali obeh pogodbenic.
\
2. Potrebno osebje lahko določeni prevoznik po lastni presoji
zagotovi izmed svojih uslužbencev ali uporabi storitve druge
organizacije, podjetja ali letalske družbe, ki deluje na ozemlju
druge pogodbenice in je pooblaščena za opravljanje takih
storitev na ozemlju te pogodbenice.

mednarodni promet ali se nanašajo na operacije takih letal
medtem, ko so na njenem ozemlju, se bodo uporabljali za
letala določenega prevoznika druge pogodbenice pri vstopu
v, odhodu iz in medtem, ko so na njenem ozemlju.
2. Zakoni in predpisi vsake od pogodbenic, ki urejajo prihod
zadrževanje, tranzit in odhod z njenega ozemlja potnikov
posadke, prtljage, tovora in pošte na letalih, vključno s predpisi, ki se nanašajo na vstop in odhod, izseljevanje in priseljevanje, potne liste, carinske, valutne in sanitarne ukrepe bodo
spoštovani s strani določenih prevoznikov vsake pogodbenice pri vstopu na, odhodu iz in medtem ko bodo na ozemlju
1
druge pogodbenice.
9. član
PRIZNAVANJE POTRDIL IN DOVOLJENJ
1. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovoljenja, ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica, bo, dokler so
veljavna, priznavala tudi druga pogodbenica za opravljanje
dogovorjenega prometa. Pogoj za to je, da so pogoji, pod
katerimi so bila taka spričevala ali dovoljenja izdana ali
podaljšana, enaki ali strožji od minimalnih standardov, ki bi
bili določeni v skladu s konvencijo.
2. Vsaka pogodbenica pa si pridržuje pravico, da za preletanje
nad svojim ozemljem ne prizna veljavnosti tistim spričevalom
o sposobnosti in dovoljenjem, ki jih je njenim državljanom
izdala ali potrdila druga pogodbenica.
10. člen
VARNOST
1. Pogodbenici ponovno potrjujeta medsebojno obveznost
varovanja civilnega zračnega prometa pred dejanji nezakonitega vmešavanja. Pogodbenici bosta še posebej ravnali
v skladu z določili Konvencije o kaznivih dejanjih in nekih
drugih aktih storjenih na letalih, podpisane v Tokyu 14. septembra 1963, Konvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve
zrakoplovov, podpisane v Haagu 16. decembra 1970, Konvencije o zatiranju nezakonitih aktov zoper varnost civilnega
letalstva, podpisane v Montrealu 23. septembra 1971 in Protokola o zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za
mednarodno civilno zrakoplovstvo, podpisanega v Montrealu
24. februarja 1988, ko bo ta protokol stopil v veljavo za obe
pogodbenici.
2. Pogodbenici si bosta na zahtevo medsebojno pomagali, da
bi preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga nezakonita dejanja proti varnosti takih letal, njihovih potnikov in
posadk, letališč in navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje varnosti civilne zračne plovbe.
3. Pogodbenici bosta v medsebojnih odnosih ravnali v skladu
z določili Mednarodne organizacije civilnega letalstva o varnosti civilne zračne plovbe, ki so opredeljena v aneksih konvencije, v taki meri, kot ta določila veljajo za obe pogodbenici.
Pogodbenici bosta zahtevali od letalskih družb, ki so vpisane
v njunih registrih ali ki opravljajo pretežni del svojih dejavnosti ali imajo sedež na njunem ozemlju, ter od letaliških podjetij
na njunem ozemlju, da delujejo v skladu s takimi varnostnimi
predpisi.

8. člen
UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV

4. Pogodbenici se strinjata, da od navedenih družb lahko
zahtevata, da spoštujeta letalske varnostne predpise, navedene v 3. odstavku tega člena, ki jih zahteva druga pogodbenica za vstop, odhod, oziroma dokler so letala na ozemlju te
druge pogodbenice. Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se
bodo na njenem ozemlju učinkovito izvajali primerni ukrepi za
zavarovanje letal in za pregled potnikov, posadke, ročne prtljage, prtljage, tovora in potrošnega blaga, hrane, pijače ipd.
pred in med vkrcavanjem in natovarjanjem. Pogodbenici
bosta z naklonjenostjo obravnavali vsako drugo zahtevo
druge pogodbenice za uvedbo razumnih dodatnih varnostnih
ukrepov zaradi neposredne grožnje.

1. Zakoni in predpisi vsake od pogodbenic, s katerimi so
urejeni prihod in odhod z njenega ozemlja letal, ki opravljajo

5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo oziroma
drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti letal, potnikov in

3. Predstavniki in osebje morajo ravnati v skladu z veljavnimi
zakoni in predpisi druge pogodbenice. Obe pogodbenici
bosta v skladu s svojimi zakoni in predpisi in na podlagi
recipročnosti, v najkrajšem možnem času izdali potrebna
dovoljenja za delo, delovne vize ali druge podobne dokumente predstavnikom in osebju iz prvega odstavka tega
člena.
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posadk, letališč ali navigacijskih naprav bosta pogodbenici
pomagali druga drugi, s tem da bosta poskrbeli za komunikacije in druge ustrezne ukrepe, da bi se čim hitreje in varno
končal tak incident ali grožnja.
6 Kadar ena pogodbenica upravičeno meni, da druga pogodbenica ne ravna v skladu s predpisi o varnosti zračne plovbe iz
tega člena, lahko pristojni organ za zračno plovbo ene pogodbenice zahteva takojšnje posvetovanje s pristojnim organom
Za zračno plovbo druge pogodbenice.
11. član
TRANSFER PRESEŽKA PRIHODKOV
1- Na podlagi recipročnosti bo imel določeni prevoznik ene
Pogodbenice pravico prodajati storitve v zračnem prometu na
ozemlju druge pogodbenice za lokalno valuto ali katerokoli
prosto konvertibilno valuto, direktno ali preko agentov,
v skladu z domačimi zakoni in predpisi.
2- Na podlagi recipročnosti bo imel določeni prevoznik ene
pogodbenice pravico zamenjati vso prosto konvertibilno
Valuto presežek prihodkov nad stroški in bo ta presežek lahko
prosto transferiral iz države prodaje v domačo državo. V tem
neto transferu bodo vključeni dohodki od prodaje prevoznih
storitev direktno in preko agentov in od pomožnih dopolnilnih
storitev. Če je med državama v veljavi plačilni sporazum, se
transferi opravljajo v skladu z določili tega sporazuma in
Prijavnimi deviznimi predpisi.
3 Določeni prevoznik posamezne pogodbenice bo dobil
dovoljenje za tak transfer najkasneje v tridesetih (30) dneh od
Možitve
zahtevka. Postopek za tak transfer bo v skladu
2
deviznimi predpisi države, v kateri je zaslužek nastal.
4- Vsaka pogodbenica bo jamčila določenemu prevozniku
druge pogodbenice na podlagi recipročnosti, oprostitev od
taks in davkov na dobiček ali dohodek, ki bo izviral iz opravljanja zračnega prometa.

13. člen
TAKSE UPORABNIKOV IN OLAJŠAVE
1. Vsaka pogodbenica lahko uvede ali dovoli, da se uvedejo
upravičene in razumne takse za določenega prevoznika druge
pogodbenice. Te takse bodo ekonomsko utemeljene.
2. Za uporabo letališč ter drugih služb in naprav, ki jih da na
razpolago ena pogodbenica, ne bo določeni prevoznik druge
pogodbenice plačal več, kot je treba plačati za domača letala,
ki se uporabljajo v rednem mednarodnem zračnem prometu.
3. Nobena pogodbenica ne bo dajala prednosti svoji ali katerikoli drugi letalski družbi pred letalsko družbo druge pogodbenice, ki opravlja podoben mednarodni zračni promet glede
postopkov carine, vseljevanja, karantene in podobnih predpisov ali glede uporabe letališč, zračnih poti, storitev zračnega
prometa in dodatnih naprav, nad katerimi ima nadzor.
14. člen
IZMENJAVA INFORMACIJ IN STATISTIČNIH PODATKOV
Pristojni organi ene pogodbenice bodo na zahtevo pošiljali
pristojnim organom druge pogodbenice take statistične
podatke, ki bodo lahko potrebni za določitev kapacitete, ki naj
jo zagotavlja določeni prevoznik, obseg prometa opravljenega na dogovorjenih progah, kot tudi odhodne in
namembne kraje, če se izjemoma opravlja promet v in iz
tretjih držav.
15. člen
DIREKTNI TRANZIT
Potniki v direktnem tranzitu preko ozemlja pogodbenice in ki
ne zapuste območja, ki je na letališču za to rezervirano, bodo
podvrženi enostavnejšemu pregledu. Prtljaga in tovor
v direktnem tranzitu bo oproščen carinskih prispevkov in
drugih taks.

12. člen
URESNIČEVANJE PRAVIC IN KAPACITETA
b Oba določena prevoznika bosta imela primerne in enake
Možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa, ki je specificiran v prilogi k temu sporazumu.
Določena prevoznika obeh pogodbenic bosta opravljala
dogovorjeni zračni promet v skladu z veljavnim medsebojnim
komercialnim sporazumom. Če takega sporazuma ne moreta
doseči, bodo sporna vprašanja predložena organom, pristojnim za zračno plovbo obeh pogodbenic v odločanje.
jj- Pri opravljanju teh storitev v zračnem prometu mora določeni prevoznik ene pogodbenice upoštevati interese prevozJJ'ka, ki ga je določila druga pogodbenica, tako da ne bo
neupravičeno ogrožal prometa, ki ga ta opravlja na delu ali
celotni progi ali na drugih progah svoje mreže.
Kapacitete, ki se bodo zagotavljale v dogovorjenem prometu, bodo povezane s predvidenimi potrebami po zračnem
Prometu potnikov med ozemljema obeh pogodbenic.
Frekvence in rede letenja za opravljanje dogovorjenega
Prometa bosta sporazumno določila določena prevoznika in
i™
Predložila pristojnim organom za zračno plovbo v potrdiev
pred pričetkom opravljanja dogovorjenega prometa in
■ "»—ij trideset (30) dni preden stopijo v veljavo.
"ajmanj
• 2a dodatne lete, ko jih želi določeni prevoznik ene pogodCe
ati v
foH'
°Prav'imora
dogovorjenem
prometu
izven odobrenega
®da letenja,
zahtevati predhodno
odobritev
od pristoj•norganov druge pogodbenice. Taka zahtev? bo običajno
Lj ena najmanj 3 delovne dni pred opravljanjem takih po-

16. člen
POSVETOVANJA
1. V duhu tesnega sodelovanja se bosta pristojna organa
pogodbenic občasno posvetovala, da bi zagotavljala uveljavitev in izvrševanje določil tega sporazuma in njegove priloge.
2. Taka posvetovanja se bodo pričela v šestdesetih (60) dneh
od prejema zahteve za posvetovanja, če se pogodbenici ne
dogovorita drugače.
17. člen
SPREMEMBE
1. Če ena pogodbenica meni, da bi bilo zaželeno spremeniti
katerokoli določilo tega sporazuma, lahko zahteva posvetovanje z drugo pogodbenico. Taka posvetovanja med pristojnima
organoma so lahko ustna ali pisna in se bodo začela v šestdesetih (60) dneh od dneva zahteve. Kakršnakoli tako dogovorjena sprememba bo pričela veljati v skladu s postopkom
opisanim v 21. členu.
2. Spremembe priloge tega sporazuma se lahko dogovorijo
z neposrednim sporazumom med pristojnima organoma pogodbenic.
3. Ta sporazum bo spremenjen tako, da bo v skladu s katerokoli multilateralno konvencijo, ki bi lahko postala obvezujoča
za obe pogodbenici.
*

18. člen
REŠEVANJE SPOROV

1. Če pride med pogodbenicama do spora glede razlage ali
izvajanja tega sporazuma, si bosta pogodbenici najprej prizadevali, da bi ga rešili s pogajanji.
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2. Če pogodbenici spora ne moreta rešiti s pogajanji, se lahko
dogovorita, da bo o sporu odločala arbitraža treh razsodnikov, od katerih vsaka pogodbenica imenuje po enega, ta dva
pa skupaj določita tretjega. Vsaka pogodbenica bo imenovala
svojega razsodnika v šestdesetih (60) dneh od dneva, ko je po
diplomatski poti prejela zahtevo druge pogodbenice o razrešitvi spora na arbitraži. Tretji razsodnik bo določen v nadaljnjih šestdesetih (60) dneh. Če katerakoli pogodbenica ne
imenuje razsodnika v predvidenem času, ali če tretji razsodnik ni določen v predvidenem času, lahko vsaka od pogodbenic zahteva, da predsednik Sveta Mednarodne organizacije
civilnega letalstva določi razsodnika ali razsodnike, ki so
v posameznem primeru potrebni. V vseh primerih mora biti
tretji razsodnik državljan tretje države in bo deloval kot predsednik arbitraže ter določil kraj, kjer bo arbitraža zasedala.
Arbitraža bo sama določila svoje postopke in če bo potrebno
zakone, ki jih bo uporabljala.
3. Katerakoli odločitev arbitražnega razsodišča bo obvezujoča za obe pogodbenici, razen če se, ko spor predložita
arbitražnemu razsodišču, odločita drugače.
4. Vsaka pogodbenica plača stroške svojega razsodnika. Preostali stroški arbitražnega razsodišča pa se v enakih delih
razdelijo med pogodbenicama.
5. Če in dokler katerakoli pogodbenica ne izpolnjuje odločitev
arbitraže v skladu s 3. odstavkom tega člena, lahko druga
pogodbenica omeji, zadrži ali prekliče katerokoli pravico ali
olajšavo, ki jo je odobrila s tem sporazumom pogodbenici ali
določenemu prevozniku, ki teh sklepov ne spoštuje.

V potrditev tega sta podpisana, ki sta pravilno pooblaščena
s strani svojih vlad, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 16. junija 1993 kar ustreza 27.
sivanu 5753,
v dveh izvirnikih v slovenskem, hebrejskem in angleškem
jeziku, pri čemer so vsa tri besedila enako avtentična. Ob
morebitnem neskladju glede razlage je merodajno besedilo
v angleškem jeziku.
Za Vlado Države
Izrael
Shimon Peres l.r.

Za Vlado Republike
Slovenije
Lojze Peterle l.r.

PRILOGA
sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike SI /enije in Vlado države Izrael o rednem zračnem prevozu med
njunima ozemljema
1. Proge na katerih lahko zračni promet opravlja določeni
prevoznik Republike Slovenije:
Kraji vzletanja:
Kraji vmesnega pristajanja:
Kraji v Izraelu:
Naslednji kraji:

Ljubljana
katerikoli
Tel Aviv
katerikoli

2. Proge na katerih lahko zračni promet opravlja določeni
prevoznik države Izrael:

19. člen
REGISTRACIJA
Ta sporazum in vse njegove poznejše spremembe bodo registrirane pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
20. člen
PRENEHANJE
1. Ta sporazum bo veljal nedoločen čas.
2. Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli pisno sporoči drugi
pogodbenici, da se je odločila, da odpove ta sporazum. Tako
sporočilo bo istočasno poslano Mednarodni organizaciji civilnega letalstva. V takem primeru bo sporazum prenehal veljati
ob koncu IATA sezone, vendar ne prej kot dvanajst (12)
mesecev po prejemu sporočila, razen če je odpoved sporazumno umaknjena pred potekom tega časa. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema sporočila o odpovedi, se šteje, da ga
je prejela štirinajst (14) dni po dnevu, ko ga je prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva.

Kraji vzletanja:
Kraji vmesnega pristajanja:
Kraji v Sloveniji:
Naslednji kraji:

Tel Aviv
katerikoli
Ljubljana
katerikoli

3. Določena prevoznika držav pogodbenic ne bosta opravljala
prometne pravice pete svobode v/iz tretjih držav, razen če se
tako posebej dogovorita. Tak sporazum morajo pred uveljavitvijo odobriti pristojni organi obeh pogodbenic.
4. Katerikoli ali vsi kraji vmesnega pristajanja ali maslednji
kraji so lahko po odločitvi določenega prevoznika izpuščeni
na kateremkoli ali vseh letih, pod pogojem da se je polet začel
ali končal na ozemlju države, ki je prevoznika določila.
OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku
3. člen

21. člen
UVELJAVITEV

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

Ta sporazum stopi v veljavo tistega dne, ko bosta obe pogodbenici druga drugo, z izmenjavo diplomatskih not, pisno
obvestili, da so izpolnjene njune notranjepravne formalnosti
za uveljavitev.
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4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV
Sporazum o zračnem prometu med Republiko Slovenijo in
Državo Izrael sta podpisala g. Lojze Peterle, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in g. Shimon Peres, zunanji
minister Države Izrael. Sporazum je bil podpisan v dveh izvirnikih v slovenskem, hebrejskem in angleškem jeziku.

Sporazum začne veljati z izmenjavo diplomatskih not, s katerima bosta pogodbenici druga drugo obvestili, da so izpolnjene njune notranjepravne formalnosti za njegovo uveljavitev.

Sporazum je bil podpisan v sredo, 16. junija 1993 v Ljubljani.

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91-1) sporazum
ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju
in preklicu, oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja pravic,
določitvi prevoznikov, izdaji dovoljenj in reguliranju kapacitet, uporabi zakonov in predpisov posamezne države, varnosti
zračne plovbe, priznavanju potrdil in dovoljenj, oprostitvi
carin, davščin in taks, komercialnih aktivnostih in transferju
dobička, določitvi tarif, reševanju sporov, itd.

Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti veljavnih predpisov.
V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale
za Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE O IZROČITVI,
DODATNEGA PROTOKOLA K EVROPSKI KONVENCIJI IN DRUGEGA
DODATNEGA PROTOKOLA - EPA 886
Vlada Republike Slovenije je na 107. seji 13. 10. 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE O IZROČITVI, DODATNEGA PROTOKOLA
K EVROPSKI KONVENCIJI O IZROČITVI IN DRUGEGA
DODATNEGA PROTOKOLA K EVROPSKI KONVENCIJI
O IZROČITVI,
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.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Borut MAHNIĆ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o izročitvi, dodatnega protokola
k Evropski konvenciji in drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji
o izročitvi.
1-član
Ratificira se Evropska konvencija o izročitvi z dne 13. decembra 1957, Dodatni protokol k Evropski konvenciji o izročitvi
z dne 15. oktobra 1975 in Drugi dodatni protokol k Evropski
konvenciji o izročitvi z dne 17. marca 1978.
2. člen
Konvencija in dodatna protokola se v izvirniku v angleškem
jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasijo:
OPOMBA: sledi tekat Evropske konvencije v angleškem
jeziku

EVROPSKA KONVENCIJA O IZROČITVI
Vlade podpisnice te Konvencije, članice Sveta Evrope, so
glede na to da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njenimi članicami,
glede na to da je ta cilj dosegljiv s sklenitvijo sporazumov in
s skupnim delovanjem v pravnih zadevah,
glede na to da bo sprejem enotnih pravil za izročitev po vsej
verjetnosti v pomoč takemu enotnejšemu delu,
sklenile:
1. člen
Obveznoat izročitve
Pogodbenice se obvezujejo, da si bodo v skladu z določbami
in pogoji te Konvencije predale vse osebe, proti katerim
pristojni organi pogodbenice prosilke vodijo postopek za
kaznivo dejanje ali za katerimi so omenjeni organi razpisali
tiralico, da bi jih lahko obsodili ali priprli.
2. člen
Kazniva dejan|a, za katera |e predpiaana izročitev
1. Izročitev se odobri za dejanja, ki se v skladu z zakoni
pogodbenice prosilke in zaprošene pogodbenice kaznujejo
z odvzemom prostosti ali v skladu s pripornim nalogom za
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najdaljše obdobje vsaj enega leta ali strožjo kaznijo. Če je
prišlo do obsodbe in zaporne kazni ali izdaje naloga za pripor
na ozemlju pogodbenice prosilke, je morala biti kazen izrečena za vsaj štiri mesece.
2. Če prošnja za izročitev vključuje več ločenih kaznivih
dejanj, katerih vsako se kaznuje po zakonih pogodbenice
prosilke in zaproščene pogodbenice z odvzemom prostosti ali
s pripornim nalogom, od katerih nekateri ne izpolnjujejo
pogoja glede višine kazni, ki se lahko izreče, ima zaprošena
pogodbenica tudi pravico, da odobri izročitev za taka kazniva
dejanja.
3. Vsaka pogodbenica, po zakonih katere izročitev za nekatera kazniva dejanja, navedena v 1. odstavku tega člena, ni
dovoljena, lahko, če jo to zadeva, izključi taka kazniva dejanja
iz te Konvencije.
4. Vsaka pogodbenica, ki želi izkoristiti pravico, določeno v 3.
odstavku tega člena, mora ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji ali pristopu poslati generalnemu sekretarju Sveta
Evrope bodisi seznam kaznivih dejanj, za katera se izročitev
dovoljuje, ali seznam tistih, za katera se prepoveduje, in mora
sočasno navesti pravne določbe, ki izročitev dovoljujejo ali jo
prepovedujejo. Generalni sekretar mora te sezname poslati
preostalim podpisnicam.
5. Če se izročitev za druga kazniva dejanja po pravu pogodbenice pozneje prepove, mora ta pogodbenica obvestiti generalnega sekretarja. Generalni sekretar mora o tem obvestiti
druge podpisnice. Tako obvestilo pa prične veljati šele tri
mesece po datumu, ko ga je prejel generalni sekratar.
6. Vsaka pogodbenica, ki izkoristi pravico, predvideno v 4. ali
5. odstavku tega člena, lahko kadar koli uporabi to Konvencijo za kazniva dejanja, ki so bila iz nje izvzeta. O takih
spremembah mora obvestiti generalnega sekretarja, ta pa
mora obvestiti druge podpisnice.
7. Vsaka pogodbenica lahko uporabi načelo vzajemnosti za
vsa kazniva dejanja, ki jih v skladu s tem členom ta konvencija
izključuje.
3. člen
Politična kazniva dejanja
1. Izročitev se ne odobri, če zaprošena pogodbenica kaznivo
dejanje, zaradi katerega se izročitev zahteva, šteje za poli-.
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tično kaznivo dejanje ali kot dejanje, povezano s političnim
kaznivim dejanjem.

9. člen
Ne bis in idem

2. Isto pravilo velja, če ima zaprošena pogodbenica utemeljen
razlog, da meni, da je bila prošnja za izročitev za navedeno
kaznivo dejanje vložena z namenom preganjanja ali kaznovanja osebe zaradi njene rase, vere, narodnosti ali političnega
prepričanja ali da je ta oseba zaradi tega lahko v slabšem
položaju iz katerega koli od teh razlogov.

Izročitev se ne odobri, če so pristojni organi zaprošene
pogodbenice že izrekli pravnomočno sodbo osebi zaradi kaznivega dejanja ali kaznivih dejanj, za katera se izročitev zahteva. Izročitev se lahko zavrne, če so pristojni organi zaprošene pogodbenice sklenili, bodisi da ne bodo uvedli postopKa
za isto kaznivo dejanje ali da ga bodo končali.

3. Atentat ali poskus atentata na voditelja države ali člana
njegove družine se po tej Konvenciji ne šteje za politično
kaznivo dejanje.
4. Ta člen ne vpliva na kakršne koli obveznosti, ki so jih
pogodbenice sprejele ali jih bodo sprejele v skladu s katero
koli drugo večstransko mednarodno konvencijo.

10. člen
Zastaranje
Izročitev se ne odobri, če je zahtevana oseba po zakonu
pogodbenice prosilke in zaprošene pogodbenice postala izvzeta iz pregona ali kaznovanja zaradi zastaranja.

4. člen
Vojaška kazniva dejanja

11. člen
Smrtna kazen

Izročitev za kazniva dejanja po vojnem pravu, ki pa niso
kazniva dejanja po običajnem kazenskem pravu, ni vključena
v to Konvencijo.

Če je za dejanje, za katero se zahteva izročitev, po zakonu
pogodbenice prosilke predvidena smrtna kazen, ta pa po
zakonu zaprošene pogodbenice za tako kaznivo dejanje ni
predvidena ali se običajno ne izvrši, se lahko izročitev zavrne,
razen če ne da pogodbenica prosilka takih zagotovil, ki se
zdijo zaprošeni pogodbenici zadostna, da ne bo izvršila
smrtne kazni.

5. člen
Kazniva dejanja v zvezi z davki
V skladu z določbami te Konvencije se izročitev za kazniva
dejanja v zvezi z davki, dajatvami, carinami in devizami odobri
le, če so pogodbenice tako odločile za taka dejanja ali za tako
vrsto kaznivih dejanj.
6. člen
Izročitev državljanov
1- a) Pogodbenica ima pravico zavrniti izročitev svojih državljanov.
b) Vsaka pogodbenica lahko z izjavo ob podpisu ali shranitvi
listine o ratifikaciji ali pristopu zase opredeli izraz »državljani«
za namene te Konvencije.
c) Državljanstvo se določi med odločitvijo glede izročitve. Če
Pa je zahtevana oseba najprej prepoznana za državljana
zaprošene
pogodbenice v obdobju med odločitvijo in časom,
v
katerem mora zaprošena pogodbenica premisliti o predaji,
lahko le-ta izkoristi določbo iz pododstavka a) tega člena.
2. Če zaprošena pogodbenica ne izroči svojega državljana,
'nora na zahtevo pogodbenice prosilke predati zadevo svojim
Pristojnim organom, da lahko sprožijo postopek, če se to
Šteje za ustrezno. V ta namen se spisi, podatki in dokazi
v zvezi s kaznivim dejanjem pošljejo brezplačno na način,
določen v 1. odstavku 12. člena. Pogodbenico prosilko je
treba obvestiti, kako je rešena njena prošnja.

12. člen
Prošnja In dokazila
1. Prošnja mora biti pisna in jo je treba poslati po diplomatski
poti. O drugih načinih obveščanja pa se lahko pogodbenici ali
več pogodbenic dogovori v neposrednem dogovoru.
2. Prošnji je treba priložiti:
a) izvirnik ali overjeno kopijo izvršljive sodbe ali pripornega
naloga s takojšnjo veljavnostjo ali zapornega naloga ali druge
listine z istim učinkom, izdane skladno s postopkom, določenim v zakonu pogodbenice prosilke;
b) izjavo o kaznivih dejanjih, za katera se zahteva izročitev.
Kolikor mogoče točno je treba navesti kraj in čas njihove
zagrešitve, njihov pravni opis in sklicevanje na ustrezne
pravne določbe;
c) prepis ustreznih zakonskih določb ali, če to ni možno,
navedbo ustreznega zakona in kolikor mogoče točen opis
zahtevane osebe skupaj z vsemi drugimi podatki, ki bodo
pomagali ugotoviti njeno identiteto in državljanstvo.
13. člen
Dodatne Informacije

7. člen
Kraj zagreiitve kaznivega dejanja

Če potadki, ki jih je sporočila pogodbenica prosilka, ne
zadoščajo, da bi lahko zaprošena pogodbenica sprejela odločitev v skladu s to Konvencijo, potem lahko le-ta zaprosi za
potrebne dodatne informacije in določi rok za prejem le-teh.

I Zaprošena pogodbenica lahko zavrne izročitev osebe
zaradi kaznivega dejanja, za katero se v skladu z njenim
Pravom šteje, da je bilo v celoti ali delno storjeno na njenem
ozemlju ali v kraju, ki se šteje za njeno ozemlje.

14. člen
Načelo specialnosti

Ca je bilo kaznivo dejanje, zaradi katerega se izročitev zahteva, storjeno zunaj ozemlja pogodbenice prosilke, se lahko
Izročitev zavrne le, če zakon zaprošene pogodbenice ne
dovoljuje
pregona za isto kategorijo kaznivega dejanja, če je
(
o storjeno zunaj ozemlja te pogodbenice ali če izročitev za
tako vrsto kaznivega dejanja ni dovoljena.
8. člen
Postopek, ki teče za Isto kaznivo dejanje
Zaprošena pogodbenica lahko zavrne izročitev zahtevane
osebe,
če pristojni organi te pogodbenice proti tej osebi
v
odijo kazenski postopek za kaznivo dejanje ali dejanja, za
katera se zahteva izročitev.

1. Proti izročeni osebi se ne sme uvesti postopek ali je obsoditi ali pripreti, da bi izvršili obsodbo ali priporni nalog za
katero koli drugo kaznivo dejanje, storjeno pred njeno izročitvijo, in ne tisto, zaradi katerega je bila izročena, in se tudi iz
kakega drugega razloga ne sme omejevati v njeni osebni
svobodi, razen v naslednjih primerih:
a) če pogodbenica, ki jo je izročila, privoli. Prošnjo za privolitev je treba poslati skupaj z dokumenti, omenjenimi v 12.
členu, in pravno veljavnem zapisnikom izjave, ki jo je dala
izročena oseba o zagrešenem kaznivem dejanju.
Privoljenje se da, če je za samo kaznivo dejanje, za katero se
ta privolitev prosi, predvidena izročitev v skladu z določbami
te Konvencije:
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b) če oseba, ki je imela možnost, da zapusti ozemlje pogodbenice, ki ji je bila predana, tega ni storila v 45 dneh od končne
odpustitve ali se je vrnila na to ozemlje, po tem ko ga je
zapustila.
2. Pogodbenica prosilka pa lahko ukrene vse potrebno, da
odstrani to osebno s svojega ozemlja ali sprejme kakršen koli
drug ukrep v skladu s svojimi zakoni, vključno s sodnim
postopkom v odsotnosti, da bi preprečila pravne učinke zastaranja.
3. Če se opis kaznivega dejanja, ki ga je oseba obtožena, med
postopkom spremeni, se proti izročeni osebi vodi postopek
ali se obtoži le, če se za kaznivo dejanje po novem opisu
s pomočjo sestavnih elementov dokaže, da gre za dejanje, za
katero se izročitev dovoli.
15. člen
Izročitev tretji državi

2. Navesti je treba razloge za popolno ali delno zavrnitev.
3. Če se prošnji ugodi, je treba pogodbenico prosilko obvestiti
o kraju in datumu predaje in o času pridržanja zahtevane
osebe z namenom njene izročitve.
4. V skladu z določbami 5. odstavka tega člena se zahtevana
oseba, ki je niso prevzeli na določen datum, po 15 dneh lahko
izpusti, v vsakem primeru pa jo je treba izpustiti po 30 dneh.
Zaprošena pogodbenica lahko zavrne njeno izročitev za isto
kaznivo dejanje.
5. Če pogodbenica iz razlogov, na katere ne more vplivati, ne
preda ali prevzame osebe, katere izročitev se zahteva, mora
o tem obvestiti drugo pogodbenico. Pogodbenici se dogovorita za drug datum predaje in v tem primeru veljajo določbe 4.
odstavka tega člena.
19. člen
Odložena ali pogojna predaja

Z izjemo določil 1. b) odstavka 14. člena pogodbenica prosilka brez privoljenja zaprošene pogodbenice ne sme predati
drugi pogodbenici ali tretji državi osebe, ki ji je bila izročena
in jo je ta druga pogodbenica ali tretja država iskala zaradi
kaznivh dejanj, storjenjih pred izročitvijo te osebe. Zaprošena
pogodbenica lahko zahteva predložitev dokumentov, omenjenih v 2. odstavku 12. člena.

1. Po tem, ko se je odločila o prošnji za izročitev, latiko
zaprošena pogodbenica odloži predajo zahtevane osebe, zato
da lahko sama proti njej uvede postopek ali če je ta oseba že
bila obsojena, tako da lahko prestaja zaporno kazen na ozemlju te pogodbenice, a za drugo kaznivo dejanje kot tisto, za
katero se izročitev zahteva.

16. člen
Začasen pripor

2. Namesto da odloži predajo, lahko zaprošena pogodbenica
začasno preda zahtevano osebo pogodbenici prosilki
v skladu s pogoji, ki jih le-ti sporazumno določita.

1. V nujnem primeru lahko pristojni organi pogodbenice prosilke zaprosijo za začasen pripor iskane osebe. Pristojni
organi zaprošene pogodbenice morajo odločiti o zadevi
v skladu s svojim pravom.

20. člen
Predaja predmetov

2. V prošnji za začasen pripor mora biti navedeno, da obstaja
eden od dokumentov, omenjenih v 2.a) odstavku 12. člena in
da se namerava poslati prošnja za izročitev. Navajati mora
tudi, za katero kaznivo dejanje se bo izročitev zahtevala, kje in
kdaj je bilo to kaznivo dejanje storjeno in mora, če je le
možno, podati opis iskane osebe.
3. Prošnjo za začasen pripor je treba poslati pristojnim organom zaprošene pogodbenice, bodisi po diplomatski poti ali
neposredno po pošti ali telegrafsko ali preko Interpoia ali
s kakršnim koli drugim sredstvom, ki omogoča pošiljanje
pisnih dokazov ali ga je zaprošena pogodbenica sprejala.
Organ, ki je zaprosil za izročitev, bo nemudoma obveščen,
kako je bila rešena njegova prošnja.
4. Začasen pripor se sme odpraviti, če zaprošena stran v 18
dneh od pripora ni prejela prošnje za izročitev in dokumentov,
omenjenih v 12. členu. V nobenem primeru pa ne sme preteči
več kot 40 dni od dneva pripora. Možnost za začasno izpustitev ob katerem koli času ni izključena, toda zaprošena pogodbenica mora ukreniti vse potrebno, da prepreči pobeg iskane
osebe.
5. Izpustitev ni ovira za začasen pripor in izročitev, če prošnja
za izročitev prispe pozneje.
17. člen
Več prošenj za Izročitev
Če izročitev sočasno zahteva več kot ena država, bodisi za
enako kaznivo dejanje ali za različna kazniva dejanja, se
zaprošena pogodbenica odloči ob upoštevanju vseh okoliščin
in še zlasti relativne resnosti in kraja zagrešitve kaznivih
dejanj, datumov prošenj, državljanstva zahtevane osebe in
možnosti za kasnejšo izročitev drugi državi.
18. člen
Predaja osebe, ki Jo Je treba izročiti
1. Zaprošena pogodbenica mora pogodbenico prosilko obvestiti o svoji odločitvi glede izročitve na način omenjen v 1.
odstavku 12. člena
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Če je to dovoljeno po njenem pravu in na prošnjo pogodbenice prosilke, lahko zaprošena pogodbenica zaseže in izroči
predmete:
a) ki se lahko uporabijo kot dokaz ali
b) ki so bili pridobljeni s kaznivim dejanjem in se med aretacijo najdejo pri zahtevani osebi ali se pozneje odkrijejo.
2. Predmete, omenjene v 1. odstavku tega člena, je treba
izročiti tudi, če zaradi smrti ali pobega zahtevane osebe ne
pride do že dogovorjene izročitve.
3. Če je omenjene predmete treba zapleniti ali zaseči na
ozemlju zaprošene pogodbenice, jih lahko ta v zvezi s kazenskim postopkom, ki teče, začasno zadrži ali jih izroči pod
pogojem, da se le-ti vrnejo.
4. Vse pravice, ki jih je do omenjenih predmetov pridobila
zaprošena pogodbenica ali tretji, se ohranijo. Kjer te pravice
obstajajo, se predmeti zaprošeni pogodbenici vrnejo brezplačno in kakor hitro mogoče po sojenju.
21. člen
Tranzit
1. Tranzit čez ozemlje ene od pogodbenic se odobri na podlagi prošnje, poslane na način, omenjen v 1. odstavku 12.
člena, pod pogojem, da pogodbenica, ki se zaprosi za tranzit,
ob upoštevanju 3. in 4. člena te Konvencije ne šteje zadevnega kaznivega dejanja za izključno politično ali vojaško
kaznivo dejanje.
2. Tranzit državljana (v pomenu, kot je omenjen v 6. členu)
države, ki se zaprosi za odobritev tranzita, se lahko zavrne.
3. V skladu z določbami 4. odstavka tega člena je treba
predložiti dokumente, omenjene v 2. odstavku 12. člena.
4. Za prevoz z letalom veljajo naslednje določbe:
a) če letalo ne bo pristalo, mora pogodbenica prosilka obvestiti državo, čez ozemlje katere bo polet potekal, in potrditi, da
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eden od dokumentov, omenjenih v 2.a) odstavku 12. člena,
obstaja. Ob nepredvidenem pristanku velja tako obvestilo kot
prošnja za začasno aretacijo, kot je predvideno v 16. členu, in
pogodbenica prosilka mora predložiti formalno prošnjo za
tranzit;
b) če letalo namerava pristati, mora pogodbenica prosilka
predložiti formalno prošnjo za tranzit.
5. Pogodbenica lahko ob podpisu ali shranitvi listine o ratifikaciji ali pristopu k tej Konvenciji izjavi, da bo odobrila tranzit
osebe le pod nekaterimi ali vsemi pogoji, pod katerimi odobrava izročitev. V tem primeru se lahko uporablja pravilo
vzajemnosti.
6. Tranzit izročene osebe pa ne sme potekati čez vsako
ozemlje, za katero obstajajo razlogi za sum, da je življenje te
osebe v nevarnosti zaradi njene rase, vere, narodnosti ali
političnega prepričanja.
22. člen
Postopek
Razen primerov, za katere ta Konvencija drugače določa, za
postopek izročitve in začasne aretacije veljajo izključno
zakoni zaprošene pogodbenice.
23. člen
Jezik, ki se uporablja
Dokumenti, ki jih je treba predložiti, morajo biti v jeziku
pogodbenice prosilke ali zaprošene pogodbenice. Zaprošena
pogodbenica lahko zahteva prevod v enega od uradnih jezikov Sveta Evrope, ki ga sama izbere.
24. član
Stroški
1. Stroške v zvezi z izročitvijo, ki nastanejo na ozemlju zaprošene pogodbenice, krije le-ta.
2. Stroške, ki nastanejo pri tranzitu čez ozemlje zaprošene
pogodbenice, krije pogodbenica prosilka.
3. Ob izročitvi z ozemlja, ki ni domače ozemlje zaprošene
pogodbenice, krije stroške, ki nastanejo zaradi potovanja
med tem ozemljem in domačim ozemljem pogodbenice prosilke, država prosilka. Enako pravilo velja za stroške, ki so
nastali s potovanjem med ozemljem, ki ni domače ozemlje
zaprošene pogodbenice, in njenim domačim ozemljem.

27. član
Ozeml|ska veljavnost
1. Ta Konvencija se uporablja na domačih ozemljih pogodbenic.
2. V zvezi s Francijo se uporablja tudi za Alžirijo in za čezoceanske departmaje in v zvezi z Združenim kraljestvom Velike
Britanije in Severne Irske za otoke Rokavskega preliva in za
otok Man.
3. Zvezna republika Nemčija lahko razširi uporabo te Konvencije tudi na Deželo Berlin, tako da na generalnega sekretarja
Sveta Evrope naslovi obvestilo, ta pa potem o taki izjavi
obvesti druge pogodbenice.
4. Z neposrednim dogovorom med dvema ali več pogodbenicami se lahko uporaba te Konvencije pod pogoji, navedenimi
v dogovoru, poleg ozemelj, omenjenih v 1., 2. in 3. odstavku
tega člena, razširi tudi na katero koli ozemlje teh pogodbenic,
za mednarodne odnose katerega je taka pogodbenica odgovorna .

28. član
Odnosi med to Konvencijo In dvostranskimi sporazumi
1. Ta Konvencija bo za tiste države, za katere velja, nadomestila določbe katerih koli dvostranskih pogodb, konvencij ali
sporazumov o izročitvi med katerimi koli dvema pogodbenicama.
2. Pogodbenice lahko med seboj sklepajo dvostranske ali
večstranske sporazume le z namenom, da dopolnijo določbe
te Konvencije ali olajšajo uporabo načel, ki jih le-ta vsebuje.
3. Če med dvema ali več pogodbenicami pride do izročitve na
podlagi enotnih zakonov, lahko pogodbenice same urejajo
svoje medsebojne odnose v zvezi z izročitvijo izključno
v skladu s takim sistemom kljub določbam te Konvencije.
Enako načelo velja tudi med dvema ali več pogodbenicami,
katerih vsaka ima veljaven zakon, ki določa, da se zaporni
nalog, izdan na ozemlju druge pogodbenice ali pogodbenic,
izvrši. Pogodbenice, ki izključujejo, ali bodo v prihodnje izključile uporabo te Konvencije med njimi v skladu s tem
odstavkom, morajo o tem obvestiti generalnega sekretarja
Sveta Evrope. Generalni sekretar potem obvesti druge pogodbenice o vsakem obvestilu v skladu s tem odstavkom.

29. člen
Podpis, ratifikacija in začatak veljavnosti

25. član
Opradalltav pri pomaga naloga

1. Ta konvencija je odprta za podpis držav članic Sveta
Evrope. Treba jo je ratificirati. Listine o ratifikaciji so shranjene pri generalnem sekretarju Sveta.

Za namene te Konvencije pomeni izraz »priporni nalog« kateri
koli nalog, po katerem poleg ali namesto zaporne kazni
kazensko sodišče odvzame tudi prostost.

2. Konvencija prične veljati 90 dni od datuma shranitve tretje
listine o ratifikaciji.

26. član
Pridržki

3. Za vsako podpisnico, ki pozneje ratificira Konvencijo,
prične veljati 90 dni od datuma shranitve njene listine o ratifikaciji.
30. član
Pristop

1. Vsaka pogodbenica lahko ob podpisu te kovnecije ali
predložitvi listine o ratifikaciji ali pristopu izrazi pridržek
glede katere koli določbe ali določb Konvencije.
2. Vsaka pogodbenica, ki izrazi pridržek, ga mora umakniti,
takoj ko okoliščine to dovoljujejo. O takem umiku se obvesti
generalni sekretar Sveta Evrope.

1. Odbor ministrov Sveta Evrope lahko povabi katero koli
državo, ki ni članica Sveta, da pristopi k tej Konvenciji pod
pogojem, da članice Sveta, ki so ratificirale Konvencijo, soglašajo z resolucijo, ki vsebuje tako povabilo.

3. Pogodbenica, ki je izrazila pridržek glede kake določbe
konvencije, ne more zahtevati, da druga pogodbenica uporablja to določbo, razen če jo je tudi sama sprejela.

2. Pristop se opravi s shranitvijo listine o pristopu pri generalnem sekretarju Sveta. Listina o pristopu prične veljati 90 dni
od dneva njene shranitve.
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DODATNI PROTOKOL K EVROPSKI
KONVENCIJI O IZROČITVI

III. del

Države članice Sveta Evrope, ki so podpisale ta protokol, so
se

1. Ta protokol je odprt za podpis državam članicam Sveta
Evrope, ki so podpisale konvencijo. Protokol bo ratificiran,
sprejet ali potrjen. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi
bodo deponirane pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.

3. člen

glede na določbe Evropske konvencije o izročitvi, ki je bila
odprta za podpis 13. decembra 1957 v Parizu (v nadaljnjem
besedilu: konvencija), predvsem glede na njen 3. in 9. člen;
in ker menijo, da je dopolnitev teh členov smotrna zaradi
večjega varstva človečnosti in posameznikov, dogovorile
o naslednjem:

2. Protokol začne veljati 90 dni po deponiranju tretje listine
o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
3. Protokol začne za vsako državo podpisnico, ki ga pozneje
ratificira, sprejme ali odobri, veljati 90 dni po deponiranju
njene listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
4. Nobena članica Sveta Evrope ne more tega protokola
ratificirati, sprejeti ali potrditi, če hkrati ne ratificira konvencije ali če je ni že prej ratificirala.

I. del
1. člen
Pri uporabi 3. člena konvencije se za politična kazniva dejanja
ne štejejo:
a) zločini zoper človeštvo, določeni s Konvencijo o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, ki jo je 9. decembra
1948 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov;
b) kazniva dejanja, določena v 50. členu Ženevske konvencije
o izboljšanju usode vojnih ranjencev in obolelih iz leta 1949,
51. členu Ženevske konvencije o izboljšanju položaja ranjencev in bolnikov, ki so doživeli brodolom na morju, iz leta 1949,
130. členu Ženevske konvencije o ravnanju z vojnimi ujetniki
iz 1949 in 137. členu Ženevske konvencije o zaščiti civilnih
oseb med vojno iz leta 1949;
c) vse podobne kršitve vojnih zakonov, ki veljajo v času, ko se
začne uporabljati ta protokol, in vojnih običajev v tem času, ki
niso določeni v navedenih določbah ženevskih konvencij.
II. del

4. člen

v.

1. Vsaka država, ki je pristopila h konvenciji, lahko pristopi
k temu protokolu po njegovi uveljavitvi.
2. Pristopi se tako, da se pri generalnem sekretarju Sveta
Evrope deponira listina o pristopu, ki začne veljati 90 dni po
deponiranju.
5. člen
1. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine
o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu določi ozemlje ali
ozemlja, za katera se uporablja ta protokol.
2. Vsaka država lahko ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu ali kadarkoli pozneje
z izjavo, poslano generalnemu sekretarju Sveta Evrope, razširi uporabo tega protokola na vsako drugo ozemlje, navedeno v izjavi, za katerega mednarodne odnose je odgovorna
ali za katero je pooblaščena, da sklepa pogodbe.
3. Vsaka izjava, dana na podlagi prejšnjega odstavka, se lahko
za vsako ozemlje, navedeno v njej, umakne pod pogoji, ki so
določeni v 8. členu tega protokola.

2. člen
9. člen konvencije se dopolni z naslednjim besedilom, s tem,
da izvirni 9. člen konvencije postane prvi odstavek, dodajo pa
se drugr, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»2. Izročitev osebe, zoper katero je bila izdana pravnomočna
sodba v tretji državi, pogodbenici konvencije se ne dovoli za
dejanje ali dejanja, zaradi katerih se vlaga zahteva:
a) če je z omenjeno sodbo oproščena krivde;
b) če je izrečena kazen odvzema prostosti ali drug ukrep:
i) popolnoma prestana;
ii) predmet pomilostitve ali amnestije v celoti ali v njenem
neizvršenom delu;
c) če je sodnik ugotovil krivdo storilca kaznivega dejanja in pri
tem ni izrekel sankcije.
3. V primerih, ki so določeni v drugem odstavku, se izročitev
lahko dovoli:

6. člen
1. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine
o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu izjavi, da ne
sprejema I. ali II. dela.
2. Vsaka pogodbenica lahko izjavo, ki jo je dala na podlagi
prejšnjega odstavka, umakne z izjavo, poslano generalnemu
sekretarju Sveta Evrope, ki velja od dneva njenega prejema.
3. Na določbe tega protokola ni možno izjaviti pridržek.
7. člen
Evropski komite za vprašanja kriminala Sveta Evrope spremlja izvajanje tega protokola in pomaga, če je to potrebno, pri
sporazumnem reševanju vsake težave, ki utegne nastati pri
izvajanju protokola.

a) če je bilo dejanje, zaradi katerega je bila izdana sodba,
storjeno zoper osebo, institucijo ali karkoli drugo, ker ima
v državi prosilki javni značaj;
b) če ima oseba, zoper katero je bila izdana sodba, tudi sama
javni položaj v državi prosilki;
c) če je bilo dejanje, zaradi katerega je bila izdana sodba,
v celoti ali delno storjeno na ozemlju države prosilke ali na
kraju, ki je izenačen z njenim ozemljem.

1. Vsaka pogodbenica lahko, če želi, odpove ta protokol tako,
da generalnemu sekretarju Sveta Evrope pošlje obvestilo
o tem.

4. Določbe drugega in tretjega odstavka ne ovirajo uporabe
širših državnih predpisov, ki se nanašajo na dejstvo ne bis in
idem, povezano s sodnimi odločbami, izrečenimi v tujini.«.

3. Odpoved konvencije avtomatično pomeni tudi odpoved
tega protokola.
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8. člen

2. Odpoved začne veljati šest mesecev od dneva, ko generalni
sekretar prejme obvestilo.
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9. člen

III. del

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice sveta
in vsako državo, ki je pristopila h konvenciji:

3. člen
Konvencija se dopolni z naslednjimi določbami:

a) o vsakem podpisu;
b) o deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali
pristopu;
c) o vsakem datumu uveljavitve tega protokola v skladu z njegovim 3. členom;
d) o vsaki izjavi, prejeti v skladu s 5. členom, in o vsakem
umiku take izjave;
e) o vsaki izjavi dani v skladu s prvim odstavkom 6. člena;
') o umiku vsake izjave v skladu z drugim odstavkom 6. člena;
9) o vsakem obvestilu, prejetem v skladu z 8. členom, in
o datumu, ko začne odpoved veljati.
Da bi to potrdili, so podpisani, v ta namen po predpisih
pooblaščeni, podpisali ta protokol.
Sestavljeno v Strasbourgu 15. oktobra 1975 v francoskem in
angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedili verodostojni,
v
enem samem izvodu, ki se deponira v arhivu Sveta Evrope.
Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo vsaki
državi podpisnici in državi, ki je pristopila h konvenciji.

»So|en|e v nenavzočnosti
1. Če ena pogodbenica zahteva od druge pogodbenice izročitev osebe zaradi izvršitve kake kazni ali varnostnega ukrepa,
izrečenega z odločbo, izdano zoper njo v nenavzočnosti,
lahko zaprošena država zavrne izročitev, če po njenem mnenju v postopku sojenja niso bile zadovoljene minimalne pravice obrambe, priznane vsal^j osebi, obtoženi za kaznivo dejanje. Izročitev se dovoli, če država prosilka predloži dokaze, ki
zadostujejo, da se osebi, katere izročitev se zahteva, zajamči
pravica do začetka novega sodnega postopka, s katerim se
ohrani pravica do obrambe. S tako odločitvijo je država prosilka pooblaščena, da izvrši zadevno sodbo, če se obsojenec
ni zoperstavil, ali da v nasprotnemm preganja izročeno osebo.
2. Če osebo, katere izročitev se zahteva, zaprošena država
obvesti o odločbi, ki je bila zoper njo izdana v nenavzočnosti,
država prosilka tega obvestila ne šteje za notifikacijo, ki ima
posledice glede kazenskega postopka v zadevni državi«.
IV. del
4. člen
Konvencija se dopolni z naslednjimi določbami: »Amnestija

drugi dodatni protokol k evropski
konvenciji o izročitvi
i Države članice Sveta Evrope, ki so podpisale ta protokol, so
se
v želji, da na področju fiskalnih kaznivih dejanj olajšajo uporabo Evropske konvencije o izročitvi, ki je bila odprta za
podpis v Parizu 13. decembra 1957 (v nadaljnjem besedilu:
konvencija);
in ker menijo, da je smotrno konvencijo dopolniti tudi
v kakem drugem smislu,
zedinile o naslednjem:
, I- del
1. člen

Izročitev se ne dovoli za kaznivo dejanje, za katero je bila
izrečena amnestija v zaprošeni državi, če je ta država pristojna, da za to kaznivo dejanje preganja storilca po lastnem
kazenskem zakonu «.

V. del
5. člen
Prvi odstavek 12. člena konvencije se nadomesti z naslednjo
določbo:
»Zahteva se sestavi pisno, ministrstvo za pravosodje države
prosilke pa jo pošlje ministrstvu za pravosodje zaprošene
države; ni izključeno pošiljanje po diplomatski poti. O drugem
načinu pošiljanja se lahko neposredno dogovorita dve državi
ali več «.
VI. del

Drugi odstavek 2. člena konvencije se dopolni z naslednjo
določbo:

6. člen

"Ta možnost se lahko uporablja tudi za dejanja, za katera je
obvezna samo denarna kazen.«.

1. Ta protokol je odprt za podpis državam članicam Sveta
Evrope, ki so podpisale konvencijo. Mora se ratificirati, sprejeti ali potrditi. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi se
deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.

II. del
2. člen

2. Ta protokol začne veljati 90 dni po deponiranju tretje listine
o ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi.

člen konvencije se nadomesti z naslednjimi določbami
'Fiskalna kazniva dejanja«

3. Protokol začne za vsako državo podpisnico, ki ga pozneje
ratificira, sprejme ali potrdi, veljati 90 dni po deponiranju
njene listine o ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi.

5

"1. Na področju taks in davkov, carine in deviznega poslovala se izročitev dovoli med pogodbenicami v skladu s konvencijo za dejanja, ki po zakonu zaprošene države ustrezajo
kaznivemu dejanju enake narave.
2- Izročitev se ne sme zavrniti, ker zakonodaja zaprošene
države ne predpisuje enakih taks ali davkov ali ne vsebuje
anakega načina urejanja na področju taks in davkov, carine in
deviznega poslovanja kot zakonodaja države prosilke.«.

4. Država članica Sveta Evrope ne more tega protokola ratificirati, sprejeti ali potrditi, ne da bi hkrati ali poprej ratificirala
konvencijo.
7. člen
1. Vsaka država, ki je pristopila h konvenciji, lahko pristopi
k temu protokolu po njegovi uveljavitvi.
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2. Pristopi se tako, da se pri generalnem sekretarju Sveta
Evrope deponira listina o pristopu, ki začne veljati 90 dni po
deponiranju.
8. član
1. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine
o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu, navede eno ali
več ozemelj, za katera se uporablja ta protokol.
2. Vsaka država lahko ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu ali kadarkoli pozneje
z izjavo, poslano generalnemu sekretarju Sveta Evrope, razširi uporabo tega protokola na vsako drugo ozemlje, navedeno v izjavi, za katerega mednarodne odnose je odgovorna
ali za katera je pooblaščena, da sklepa sporazume.
3. Vsaka izjava, dana v skladu s prejšnjim odstavkom, se lahko
za vsako ozemlje, navedeno v njej, umakne z notifikacijo,
poslano generalnemu sekretarju Sveta Evrope. Umik začne
veljati šest mesecev od dneva, ko generalni sekretar Sveta
Evrope prejme notifikacijo.
9. člen
1. Pridržki, ki jih izrazi država v zvezi s kako določbo konvencije, se prav tako uporabljajo za protokol, razen če zadevna
država ne izrazi nasprotnega namena ob podpisu ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu.
2. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine
o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu izjavi, da si pridržuje pravico:
a) da ne sprejme I. dela;
b) da ne sprejme II. dela ali da ga sprejme samo glede
nekaterih kaznivih dejanj ali kategorij kaznivih dejanj iz 2.
člena;
c) da ne sprejme III. dela ali da sprejme samo odstavek 3.
člena;
d) da ne sprejme IV. dela;
e) da ne sprejme V. dela.
3. Vsaka pogodbenica, ki je izrazila pridržek na podlagi prejšnjega odstavka, ga lahko umakne z izjavo, poslano generalnemu sekretarju Sveta Evrope, ki začne veljati z dnem prejema.

10. člen
Evropski komite za vprašanja kriminala Sveta Evrope spremlja izvrševanje tega protokola in, kolikor je to potrebno olajšuje, da se na prijateljski način reši vsaka težava, ki bi jo
povzročilo izvrševanje protokola.

11. člen
1. Vsaka pogodbenica lahko odpove ta protokol tako, da
generalnemu sekretarju Sveta Evrope pošlje notifikacijo.
2. Odpoved začne veljati šest mesecev od dneva, ko generalni
sekretar prejme notifikacijo.
3. Odpoved konvencije avtomatično pomeni odpoved tega
protokola.
12. člen
Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice sveta
in vsako državo, ki je pristopila h konvenciji:
a) o vsakem podpisu tega protokola;
b) o deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi
ali pristopu;
c) o vsakem datumu uveljavitve tega protokola v skladu z njegovim 6. in 7. členom;
d) o vsaki izjavi, dani v skladu z drugim in tretjim odstavkom 8.
člena;
e) o vsaki izjavi, dani v skladu s prvim odstavkom 9. člena;
f) o vsakem pridržku v skladu z drugim odstavkom 9. člena;
g) o umiku vsakega pridržka v skladu s tretjim odstavkom 9.
člena;
h) o vsaki notifikaciji v skladu z 11. členom, in o datumu, ko
začne odpoved veljati.
Da bi to potrdili, so podpisani, v ta namen po predpisih
pooblaščeni, podpisali ta protokol.
Sestavljeno v Strasbourgu 17. marca 1978 v francoskem in
angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem samem izvodu, ki se deponira v arhivu Sveta
Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjeno
kopijo vsaki državi, ki je podpisala to konvencijo ali ji pristopila.
3. člen

4. Pogodbenica, ki je za ta protokol uporabila pridržek, izražen v zvezi s kako določbo konvencije, ali je izrazila pridržek
v zvezi s kako določbo tega protokola, ne more zahtevati, da
to določbo uporablja kaka druga pogodbenica; če je pridržek
delen ali pogojen, lahko zahteva, da se ta določba uporablja
v meri, v kateri jo je sprejela.

Za izvajanje konvencije in njenih dodatnih protokolov skrbita
Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za zunanje zadeve.

5. Noben drug pridržek glede določb tega protokola se ne
sprejme.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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4. člen
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Evropska konvencija o izročitvi in dodatna protokola št. 86 in
št. 98 h konvenciji določajo enotna pravila med pogodbenicami za izročitev oseb v pomoč delu med pogodbenicami.
Pogodbenice se zavezujejo, da si bodo v skladu z določbami
konvencije predale osebe, proti katerim pristojni organi
pogodbenice prosilke vodijo postopek za kaznivo dejanje ali
za katerimi so pristojni organi razpisali tiralico, da bi jih
obsodili ali priprli. Konvencija s protokoli tako ureja bolj
učinkovito večstransko mednarodnopravno pomoč na
področju izročitve, kot se ureja z dvostranskimi pogodbami.
Temeljni načeli konvencije sta upoštevanje materialne in procesne kazenske zakonodaje držav pogodbenic ter vzajemnost
pri izpolnjevanju prevzetih obveznosti. V okviru teh načel so
oblikovane vse določbe v konvenciji, pri čemer so načela
prilagojena posameznim vprašanjem, ki so predmet konvencije.
Evropska konvencija o izročitvi je do sedaj edina večstranska
mednarodna pogodba, ki ureja ta institut kazenskega prava.
Z ratifikacijo konvencije in obeh protokolov se bo za Slovenijo
tako povečalo število držav, s katerimi bo mogoče izvajati
pravno pomoč v izročitvenih zadevah. Konvencijo in oba
protokola je veleposlanik g. Andrej Novak podpisal v Strasbourgu 31. marca 1994.

Po uveljavitvi konvencije so pogodbenice dopolnile oziroma
spremenile posamezne določbe konvencije z dvema dodatnima protokoloma: z Dodatnim protokolom k Evropski konvenciji o izročitvi (konvencija SE št. 86), z dne 15. 10. 1975 in
z Drugim dodatnim protokolom k Evropski konvenciji o izročitvi (konvencija SE št. 98), z dne 17. 3. 1978.
Konvencija o izročitvi je bila sprejeta 13. decembra 1957
v Parizu in po podatkih z dne 1. julija 1994 so naslednje države
ratificirale konvencijo: Avstrija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska,
Islandija, Irska, Italija, Liechtenstein, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Velika Britanija. Belgija, Estonija in Slovenija (podpis dne 31. marca 1994 v Strasbourgu) pa so države,
ki so jo podpisale. Gre torej za konvencijo, ki jo sprejemajo
praktično vse članice Sveta Evrope in menimo, da naj to stori
tudi Slovenija.
Ratifikacija konvencije in obeh protokolov ne narekuje spremembe sedanjih ali izdaje novih predpisov.
Za izvajanje Evropske konvencije o izročitvi in dodatnima
protokoloma ni potrebno zagotoviti dodatnih finančnih sredstev.
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Poročilo o zadolževanju Republike Slovenije od 1. 1. 1994 do 30. 6. 1994
Na podlagi 68. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 26/94) vam pošiljamo:
- Poročilo o zadolževanju Republike Slovenije od 1/11994 do 30/6-1994.
POVZETEK
Zadolževanje Republike Slovenije v prvi polovici leta
1994 lahko razdelimo v dve kategoriji. Prva predstavlja
zadolževanje, katerega namen je bil zagotavljanje likvidnih sredstev za nemoteno Izvrševanje proračuna. V ta
okvir sodi predvsem črpanje sredstev na podlagi kredita,
odobrenega s strani konzorcija tujih bank. Kasnejša
dejanska gibanja proračunskih prilivov In odlivov niso
več narekovala potrebe po zadolževanju v ta namen,
tako da v obdobju od marca do junija ni bilo realizirano
nobeno dodatno tovrstno zadolževanje.
Drugi del predstavlja zadolževanje, katerega namen nI
bil toliko pokrivanje proračunskega primanjkljaja, tem-

UVOD
V poročilu o zadolževanju Republike Slovenije za prvo polovico leta 1994 je prikazano le zadolževanje Republike Slovenije, ki sodi v okvir zadolževanja po zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1994. Povečanje zadolžitve Republike Slovenije iz drugih naslovov pa, vsaj praviloma, ne vključuje finančnega toka, ampak se odrazi le v premoženjski bilanci. Tako so bile npr. izdane obveznice za
odkup slabih terjatev do Iraka in nekaterih drugih držav od
podjetij. Takšna zadolžitev vpliva na proračun tekočega leta le
v tistem delu oziroma obsegu, ki je potreben za servisiranje
tega dolga.
V prvi polovici leta 1994 se je Republika Slovenija zadolžila iz
dveh naslovov. Pri zadolževanju na domačem finančnem trgu
so bile uporabljene enomesečne zakladne menice, kot instrument kratkoročnega zadolževanja. Namen izdaje teh vrednostnih papirjev ni toliko zbiranje sredstev, temveč uvajanje
novih finančnih instrumentov, ki lahko postanejo aktualni
v primeru težav pri uravnavanju likvidnosti proračuna. Te
vrednostne papirje izdaja zakladnica na dražbah, ki potekajo
vsak drugi torek. Pri tem vrednostnem papirju je bila opuščena uporaba t. i. »R klavzule« in se kot diskontna stopnja
prvič (ponovno) uporablja enotna obrestna mera. Višina
diskonta se je gibala med 20,77% (junij) in 36,66% (maj) na
letni ravni, oziroma, po stari terminologiji, preračunano okrog
R + 7%. Drugi del domačega zadolževanja predstavljajo šestmesečne zakladne menice, ki so bile izdane 21. 3. 1994.
Drugi del zadolževanja je bil opravljen s črpanjem zadnje
tranše t. i. »sindiciranega kredita« pri konzorciju tujih bank.
Dejansko tukaj ne gre za novo zadolževanje, saj je le-to bilo
realizirano s podpisom pogodbe o najetju kredita v letu 1993
in sodi v zadolževanje po zakonu o proračunu in izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1993. Osnovni razlogi
za črpanje teh sredstev so bili naslednji: (1) za nečrpani del
kredita se je plačeval relativno visok »commitment fee«, (2) za
obdobje začasnega financiranja je sicer bil predviden proračunski presežek v višini 1,8 milijarde tolarjev, vendar je bilo
potrebno zagotoviti likvidnostno kritje za odplačila glavnic
kreditov, (3) planirana poraba deviznih sredstev za plačilo
glavnic in obresti v tujino je bila v višini črpanega zneska,
tako, da ni bilo dodatnih stroškov nakupa tuje valute. Možnost
črpanja sredstev iz tega vira je bila v višini 27 mio USD, pri
čemer je bilo črpano samo 15 mio USD, saj naknadno ni bilo
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več predvsem uvajanje novih finančnih Instrumentov in
s tem razvoj domačega finančnega trga, predvsem trga
denarja. Poudarek je bil dan kratkoročnim vrednostnim
papirjem, katerih osnovni namen je zagotoviti državi
orodje za uravnavanje tekoče likvidnosti. Glede na to, da
je bila likvidnost proračuna dobra, nI bilo potrebe po
večjih emisijah teh vrednostnih papirjev. Tako je bila
cena, po kateri je bila država pripravljena prodati te
vrednostne papirje relativno visoka, kar je rezultiralo
v majhnem prometu. Pomembno pri tem je, da se ohrani
kontinuiteta vrednostnega papirja kot finančnega instrumenta, kar lahko pride do izraza v primeru, če se pojavijo
likvidnostni problemi pri upravljanju s proračunom In bi
bila potrebna kratkoročna, premostitvena sredstva.
V celoti gledano se je neto zadolžitev Republike Slovenije v prvem polletju 1994 zmanjšala za 4.1 milijarde
tolarjev, pri čemer niso upoštevane vrednostne spremembe iz naslova medvalutnlh razmerij obstoječega
dolga, kar pa je te delna slika. TekočI prilivi proračuna so
sicer zadoščali tudi za odplačilo dela glavnic, ki so
zapadle v Izplačilo v tem obdobju, vendar se bo, glede na
predvideni denarni tok, situacija do konca leta spremenila.

potrebe po dodatnih sredstvih, upoštevaje dejanska gibanja
proračunskih prilivov in odlivov
ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA GLAVNIC
Zadolževanje in odplačila glavnic v prvi polovici leta 1994 so
bila naslednja:
- enomesečne zakladne menice
V prvi polovici leta 1994 je bilo izvedeno 9 dražb teh vrednostnih papirjev. Skupno je bilo prodano za 825,76 milijonov
tolarjev zakladnic menic. Istočasno je zapadlo v izplačilo za
776,70 milijonov tolarjev enomesečnih zakladnih menic (od
tega za 15 milijonov tolarjev zakladnih menic izdanih v letu
1993), tako da je neto zadolževanje iz tegd naslova 49,06
milijonov tolarjev.
— šestmesečne zakladne menice
V marcu je bila izdana emisija šestmesečnih zakladnih menic,
predvsem z namenom nadomestiti leta 1993 izdane zakladne
menice, ki so imele datum zapadlosti 15.3.1994. Odobreno je
bilo za 1,2 milijarde zakladnih menic, vendar je bilo, predvsem
zaradi visoke cene (donosnost R+7%), prodanih le za 194
milijonov zakladnih menic. Vrednost v marcu izplačanih
zakladnih menic iz leta 1993 je bila 945,18 milijona tolarjev,
tako da se je zadolženost iz tega naslova zmanjšala za 751,18
milijonov tolarjev.
- dolgoročni vrednostni papirji
V prvi polovici leta 1994 je zapadel v izplačilo del glavnic
(obrok) pri dveh dolgoročnih vrednostnih papirjih, in sicer pri
(1) obveznici Republike Slovenije 1. izdaja v višini 2 milijard
tolarjev, ter (2) obveznici izdani občanom za neizplačane
devizne vloge v višini 299,74 milijonov tolarjev.
— dolgoročni krediti
V prvi polovici leta 1994 se Republika Slovenija ni zadolževala
z najemanjem kreditov. V izplačilo pa so dospeli deli glavnic
(obroki) pri več kreditih, ki so bili najeti pri domačih bankah
v času pred osamosvojitvijo, v skupni višini 670,81 milijonov
tolarjev. Skoraj celotna odplačila odpadejo na kredite, ki jih je
Republika Slovenija prevzela nase od Slovenskih železnic
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USD, s tem da je bilo v letu 1993 črpano za 73 mio USD
sredstev. V prvem polletju 1994 je bilo črpano za 15 milijonov
USD iz naslova tega kredita.

z zakonom o načinu opravljanja in financiranja prometa na
obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskim
preoblikovanjem javnega podjetja Slovenske železnice iz leta
1993.

— ostali krediti

- sindlcirani kredit

Pri ostalih kreditih je v tem obdobju dospelo v izplačilo
skupno za 2,5 milijarde tolarjev glavnic. Največji delež predstavljajo odplačila glavnic iz kreditov, ki jih je v preteklosti
najela Republiška uprava za ceste in Slovenske železnice pri
različnih mednarodnih finančnih institucijah (IBRD, EIB,...).

Za potrebe pokrivanja proračunskega primanjkljaja v letu
1993 je bilo, med drugim, realizirano zadolževanje v obliki
kredita, ki ga je Republika Slovenija najela pri konzorciju 13
komercialnih bank iz Nemčije, Švice, Avstrije, Belgije, Francije, ZDA in Madžarske. Kredit je bil odobren v višini 100 mio

ZADOLŽEVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE
(obdobje od 1.1. do 30.6.1994)
Oblika zadolževanja
SKUPAJ

30-Sep-94
v mio SIT
Odobreno (*) IzdVčrp. (**)
(1)
(2)
3.200,00
3.060,76

Odplačila
(3)

Neto zadol.
(4=2-3)

7.199,09

-4.138,32

1. Domače zadolževanje

3.200,00

1.019,76

4.696,79

-3.677,03

1.1.1. Kratkoročni vrednostni papirji

3.200,00

1.019,76

1.721,88

-702,12

2.000,00
0,00
1.200,00

825,76
0,00
194,00

776,70
0,00
945,18

49,06
0,00
-751,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,009

0,00

0,00

0,00

0,00

2.304,10

-2.304,10

0,00
0,00

0,00
0,00

2.004,36
299,74

-2.004,36
-299,74

0,00

0,00

670,81

-670,81

0,00

0,00

670,81

-670,81

2. Zadolževanje v tujini

0,00

2.041,00

2.502,29

-461,20

2.1. Dolgoročni krediti

0,00

2.041,00

2.502,29

-461,29

0,00
0,00

2.041,00
0,00

0,00
2.502,29

2.041,00
-2.502,29

- enomesečne zakladne menice
- trimesečne zakladne menice
- šestmesečne zakladne menice
1.1.2. Srednjeročni vrednostni papirji
- zakladni zapisi
1.1.3. Dolgoročni vrednostni papirji
- obveznice RS1
- obveznice za dev. vloge - občani
1.1.3. Ostalo
- dolgoročni krediti

- sindicirani kredit ('93)
- ostalo

(*) po tečajih na dan odobritve/emisije
(**) po tečajih na dan izdaje/črpanja, vključeno je tudi črpanje kreditov oz. prodaja vred. papirjev odobrenih pred 1.1. 1994.

*
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Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji in
program aktivnosti in ukrepov za doseganje strateških ciljev na področju razvoja
turizma - EPA 580
Vlada Republike Slovenije je na 107. seji dne 13. oktobra
1994 določila besedilo:
- RESOLUCIJE O STRATEŠKIH CILJIH NA PODROČJU
RAZVOJA TURIZMA V REPUBLIKI SLOVENIJI IN
- PROGRAMA AKTIVNOSTI IN UKREPOV ZA DOSEGANJE STRATEŠKIH CILJEV NA PODROČJU RAZVOJA TURIZMA.
ki ju pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 22. seje Državnega zbora z dne 28/61994.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:
- dr. Maks TAJNIKAR, ministar za gospodarske dejavnosti,
- Marjan JAKIČ, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.

Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji
I. UVODNA OBRAZLOŽITEV
1. IZHODIŠČE ZA OBRAVNAVO TURIZMA
Danes, v postindustrijskem obdobju, so potovanja čedalje
bolj povezana z novimi motivi, ki odstopajo od potreb po
oddihu po napornem delu. Velike spremembe v vsebini in
načinu dela in z njim povezanega prostega časa ter v razvoju
prometa in telekomunikacij, spodbujajo vedno nove vrste
potovanj, ki se jih v praksi težko ločuje na turistična in
neturistična. Zato enostavno pravimo, da so potovanja in
z njimi turizem, postala sestavina sodobnega načina življenja.
Turistična ponudba, ki sledi sodobnemu povpraševanju, zato
ne vsebuje le storitev, ki so povezane z oddihom, ampak tudi
z delom, izobraževanjem itd. V njeno oblikovanje so zaradi
tega vključene najrazličnejše dejavnosti in panoge, vsled
česar dejansko izginja ločnica med turističnimi in neturističnimi dejavnostmi in med gospodarstvom in negospodarstvom.
Uspešnost spodbujanja potovanj in obiska krajev z ustrezno
ponudbo, ki jo je potrebno na poseben način tudi predstaviti
potencialnim kupcem, je danes zato odvisna predvsem od
načrtnega skupnega sodelovanja zasebnega in javnega sektorja, vladnih ustanov in različnih izvajalcev. Le z ustreznimi
oblikami organiziranega sodelovanja obeh sektorjev je
mogoče doseči optimalno izrabo vseh naravnih in drugih
virov ter znanja za pripravo in prodajo konkurenčnih turističnih proizvodov.
Ne glede na način spremljanja potovanj in metodologij preverjanja donosov, ki se dosegajo s pomočjo turizma, ostaja
dejstvo, da razvite evropske države ustvarijo 6% bruto nacionalnega produkta s turizmom in ga zato tudi obravnavajo kot
zelo pomembno sodobno industrijo. Ta pomen je razviden
predvsem:
- iz politike spodbujanja razvoja posameznih dejavnosti in
infrastrukture,
- na podlagi razvitosti informacij in promocije turizma, za
katero skrbi javni sektor.
Slovenija ima potencialne možnosti za to, da bi se pridružila
krogu turistično razvitih držav, vendar mora za dosego tega
cilja oblikovati ustrezno razvojno in turistično politiko.
Vse dosedanje strokovne ugotovitve kažejo namreč na to, da
imamo za razvoj turizma dovolj priložnosti, ki lahko ugodno
vplivajo na celoten ekonomski, socialni in prostorski razvoj.
Dovolj je različnih danosti, nastavkov, ki jih kaže izrabiti in
nadgraditi v kakovostne proizvode s pomočjo znanja in
ustvarjalnosti ter s spodbujanjem podjetništva.
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Turizem je za Slovenijo razvojna priložnost tudi zato, ker
lahko različni proizvodi, zaradi svoje kakovosti in omejene
količine, dosežejo ustrezno ceno le s pomočjo izvoza na
domačih tleh, to je z direktno prodajo turistom iz tujine. Prav
sredstva, ki jih turisti ustvarijo v tujini in potrošijo pri nas za
nakup blaga in storitev, ki se prodajajo po polni ceni, so
najbolj dragocen vir dohodka zasebnega in javnega sektorja.
To je tudi tista bistvena ekonomska prednost, ki jo ustvarja
turizem, in ga zato tudi vse države na različne načine spodbujajo. Poleg tega turizem pomaga ekonomsko ovrednotiti tudi
posamezne dobrine, ki sicer nimajo tržne vrednosti, vendar
dajejo proizvodom visok simbolni pomen in višjo ceno.
Ker pa je za vsako načrtno delo na področju razvoja potrebno
poznati stanje; pomanjkljivosti, prednosti in priložnosti v primerjavi s konkurenco, ter na tej podlagi začrtati temeljne cilje
in poti za njihovo udejanjanje, je bila pripravjena tudi ta
strategija.
2. METODOLOŠKI PRISTOP K PRIPRAVI DOKUMENTA
Dokument je nastal na podlagi proučitve:'
- stanja na področju turizma,
- ocenitve pozitivnih in negativnih učinkov dosedanjega razvoja,
- prednosti in slabosti, ki jih imamo v primerjavi s konkurenčno turistično ponudbo,
- priložnosti glede na razvojne smeri povpraševanja.
Na tej podlagi so nastale temeljne opredelitve razvojnih ciljev
in sredstev za njihovo udejanjanje oz. za vodenje ustrezne
politike na področju turizma. Podrobnejša opredelitev načina
doseganja zastavljenih ciljev pa zahteva pripravo izvedbenih
programov na različnih ravneh in področjih. Dokument je
pripravljen kot del strateških razvojnih usmeritev Slovenije, ki
bo v svojem nastajanju lahko upošteval različne potencialne
možnosti razvoja posameznih dejavnosti in na tej podlagi
opredelil tudi skupne razvojne cilje in politiko na področju
turizma.
Prednoat takšnega pristopa k načrtovanju razvoja turizma je
v tem, da omogoča večjo razvidnost posameznih ciljev in
preglednost možnosti in ukrepov za njihovo udejanjanje znotraj turističnih dejavnosti. Vendar pa bi h kakovosti tega
dokumenta lahko bistveno prispevale predhodno zastavljene
skupne razvojne usmeritve. Zaradi celovitosti turizma oz.
soodvisnosti različnih dejavnosti v sistemu turistične industrije, bi morali biti vnaprej znani cilji in splošni pogoji poslovanja. na podlagi katerih, bi različni gospodarski subjekti
lažje opredelili svoj lasten razvoj.
Pogoji, ki jih mora v ta namen vzpostavljati država, so predvsem:
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- zagotavljanje skladnega razvoja soodvisnih dejavnosti
v prostoru,
- smotrna raba naravnih virov ter drugih dobrin,
- razvoj komunalne in prometne infrastrukture ter komunikacij.
- zagotavljanje varnosti in zaščite potrošnikov in skrb za
njihovo informiranost,
- razvoj podjetništva in ustvarjanje ugodne klime za razvoj
turizma
Slabost tega dokumenta pa je, da ni mogel nastajati sočasno
z razvojnimi strategijami drugih področij, razen kmetijstva,
kar bi omogočalo sprotno usklajevanje ciljev in ukrepov.
Nasloniti se ni bilo mogoče niti na enotno metodologijo
strateškega planiranja razvoja, niti na vsebino nacionalnih
razvojnih ciljev, zaradi česar je strategija turizma nujno nepopolna.
Posledice teh pomanjkljivosti se odražajo v večji obremenjenosti dokumenta s predpostavkami o možnostih izrabe določenih danosti za razvoj turizma in v manjši opredeljenosti
posameznih področij, ki vplivajo na turistično ponudbo. Ker
pa so vse prvine strategije že po svoji naravi dinamične in se
morajo, za razliko od dosedanjega plana, zelo gibko odzivati
na spremebme okoliščin, ki jih narekuje trg in drugi dejavniki,
so tudi omenjene pomanjkljivost premostljive. Strategijo
bodo zato stalno aktualizirali predvsem časovno opredeljeni
programi, ki bodo izhajali iz marketinškega plana, saj prav ta
podrobneje opredeljuje načine in sredstva za doseganje
zastavljenih ciljev.
3. POMEN, CILJI IN VSEBINA STRATEGIJE
Temeljni namen te strategije je določitev uresničljivih razvojnih ciljev, ki izhajajo iz spoznanih prednosti in slabosti v primerjavi s konkurenco, in opredelitev smeri vodenja politike za
njihovo udejanjanje. Vsebina strategije zato opredeljuje:
- strateške razvojne cilje, ki niso samo ekonomski, marveč
tudi socialni, kulturalni in okoljevarstveni,
- okvir, v katerem delujejo posamezni nosilci v javnem in
zasebnem sektorju,
- smeri ukrepanja za doseganje ciljev na ekonomskem, socialnem, prostorskem, pravnem in organizacijskem področju.
Poleg ciljev določa strategija tudi plan oz. program aktivnosti
in ukrepov, ki so najbolj primerni za vzpostavitev razvojnega
ravnovesja in za ohranjanje tistih kakovostnih prvin, ki so
podlaga obstoja in nadaljnjega razvoja turizma.
Sam pristop k razvoju je v strategiji pojmovan v smislu doseganja kakovosti in ne le fizične rasti zmogljivosti in števila
turistov, s katerimi si turizem lahko celo zmanjšuje svojo
realno podstat. Upoštevajoč vse naštete predpostavke in
omejitve pri oblikovanu vsebine dokumenta, nudi strategija
temeljni okvir razvojnih možnosti, s pomočjo katerga lahko
različni subjekti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni lažje
oblikujejo lastno razvojno politiko.
Dokument predpostavlja torej, da se na regionalni in lokalni
ravni, v sodelovanju javnega in zasebnega sektorja, oblikujejo
strateške odločitve v zvezi z razvojem turizma oz. oblikovanja
turističnih produktov in ponudbe.
II. TEMELJNI ELEMENTI TURISTIČNEGA RAZVOJA
O sodobnem razvoju turizma lahko govorimo le celovito,
upoštevajoč pri tem njegove socialne, ekonomske, prostorske, kulturološke in politične prvine, skupaj z njihovim preteklim razvojem, sedanjostjo in bodočnostjo. Brez tega spleta
namreč ni mogoče ustrezno opredeliti razvojne vizije in ciljev
ter sredstev za njihovo uresničitev. Smotrnost pristopa in
preglednost dokumenta pa zahtevata prikaz samo tistih prvin,
ki odločilno vplivajo na razvoj turizma.
Te prvine pa so:
- trg oz. ponudba in povpraševanje,

-

postor. atraktivnosti,
dostopnost (promet, komunikacije, informacije),
storitve,
človeški resursi in kadri
promocija.

Izbor sredstev za doseganje razvojnih ciljev je odvisen predvsem od splošnih institucionalnih okvirov, ekonomskih možnosti, splošne ravni razvitosti, človeških resursov in znanja.
Zato strategija vsebuje le smeri delovanja, konkretne ukrepe
pa prepušča programom oz. politiki.
Zastavljanje uresničljivih ciljev in politike oz. smeri in načinov
delovanja za doseganje strateških razvojnih ciljev na
področju turizma, pa zahtevajo opredelitev ukrepov makroekonomske politike, ki se nanašajo predvsem na:
1. spodbujanje razvoja storitev in infrastrukture,
2. spodbujanje tujskega in domačega turističnega prometa in
prilagajanje kakovosti turistične ponudbe glede na povpraševanje oz. na pričakovanja,
3. načrten razvoj posameznih turističnih središč na zaokroženih turističnih območjih, ki naj bi se po možnosti pokrivali
tudi z upravnimi regijami,
4. zagotavljanje stabilnosti, varnosti in zaščite turista kot
potrošnika.
5. skladen regionalni razvoj,
6. zaščito in obnovo virov za razvoj turizma ter za ohranjanje
krajinskih in drugih kulturnih značilnosti,
7. spodbujanje kakovosti kot principa razvoja in trženja,
8. ohranjanje in poudarjanje izvirnosti in identitete,
9. organizirano sodelovanje zasebnega in javnega sektorja,
10. razvoj znanja in stalnega izobraževanja,
11. razvoj podjetništva,
12. spodbujanje aktivnosti različnih društev, ki bogatijo turistično ponudbo
Večina ukrepov na naštetih področjih, ki so neobhodni za
načrtovanje razvoja turizma, še ni povsem določno opredeljena, zato jih obravnavamo kot predpostavke in ne kot dejstva, na podlagi katerih bi lahko izpeljali določene usmeritve
in aktivnosti. Njihovo izvajanje je zato predmet vsebine programov aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev, ki sledijo
tej strategiji.
Vse te predpostavke, od katerih je odvisen turizem in njegova
ekonomska uspešnost, narekujejo tudi ustrezno funkcionalno
organiziranost in sodelovanje zasebnega in javnega sektorja
pri pripravi in promociji proizvodov, kot ju že poznajo vse
turistično razvite države. Ta organiziranost je za turizem specifična, saj so turistični proizvodi neoprijemljivi in se ustvarjajo na celotnem območju, ki je turistom dostopno.

III. ZNAČILNOSTI DOSEDANJEGA RAZVOJA TURIZMA
1. SLABOSTI:
——————
L
- Dosedanji razvoj turizma je uravnaval plan, ki je bil za
področje turističnih storitev precej ohlapen in neobvezujoč za
t.im. nosilce razvoja, predvsem pa ni bil prilagojen potrebam
po kakovostnem razvoju in razvoju storitev,
- zaradi pomanjkanja ustreznih tržnih mehanizmov razvoja in
njegovega strateškega usmerjanja v prihodnost, se je turistična ponudba lahko odzivala na povpraševanje bolj ali manj
ie s posnemajem storitev iz turistično razvitejših okolij in
s časovnim zamikom, kar vse je vplivalo na manjšo privlačnost ponudbe in donosnost turizma.
2. POSLEDICE:
Negativne posledice prioritetne usmerjenosti razvoja v industrijo, brez upoštevanja trga, ki je turizmu in z njim povezanemu razvoju storitev dajal obroben pomen, se danes najbolj
vidno odražajo v:
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- zastarelosti turističnih proizvodov in njihovi nerazpoznavnosti ter preveliki odvisnosti od gostinstva,
- neustrezni organizaciji trženja,
- slabi izrabi primerjalnih prednosti,
- neprimerni izobrazbeni strukturi zaposlenih,
- neovrednotenih naravnih in drugih virih,
- neizraženi kompetitivnosti,
- slabi izrabi znanja na področjih zunaj gostinstva,
- visokih stroških poslovanja,
- neusklajenosti razvoja različnih dejavnosti,
- nepovezanosti javnega in zasebnega sektorja, zaradi česar
turizem ne deluje kot sistem storitev, ki so nujne, da je nek
kraj turističen.
Kljub tem slabostim, ki izvirajo iz sistema, v katerem niso bili
vgrajeni notranji vzgibi za razvoj storitev, je Slovenija, vsaj po
fizičnih kazalcih o turističnem prometu, zmogljivostih in
deviznemu prilivu, srednje razvita turistična država.
To je razvidno tudi iz naslednjih podatkov: Slovenija ima po
statističnih podatkih iz avgusta 1993, skupaj 74.725 ležišč, od
katerih je le 34.728 v osnovnih zmogljivostih (hotelih, penzionih, motelih ipd.). V letu 1990, pred vojno, je bilo v Sloveniji
ok. 3,5 miljona gostov in nad 8 miljonov prenočitev, od tega
približno 50% tujih. V letu 1991 se je zaradi vojne znižalo
število prenočitev za več kot polovico, v letu 1992 pa je, kljub
bližini vojne nevarnosti in nepoznavanja Slovenije kot nove
turistične destinacije, to število narastlo za ok. 10% V preteklem letu je turistični promet v primerjavi s predhodnim
obdobjem dodatno narastel za 6% Skupno je bilo v letu 1993
ok. 1,5 milijona gostov, ki so ustvarili 5,4 milijona prenočitev.
Delež tujih gostov znaša pri tem 41%, njihovih prenočitev pa
35%. S turistično potrošnjo, v katero pa niso všteti vsi finančni
učinki turizma, ustvarja ta dejavnost skoraj tri odstotni delež
družbenega produkta. Ta podatek pa pomeni, da se Slovenija
uvršča med srednje razvite turistične države. V gostinski in
turistični dejavnosti je ok. 25.000 zaposlenih, vendar je število
veliko večje, če k temu prištejemo še vse zaposlene v dejavnostih, ki realizirajo svoje blago ali storitve na turističnem trgu.
IV. TEMELJNI ELEMENTI RAZVOJA TURIZMA - Prednosti
In slabosti
1. TRG: Turistična ponudba
Turistični produkti, ki se pojavljajo na trgu, so sestavljeni iz
fizičnih, oprijemljivih prvin in, kar je za turizem specifično,
tudi iz velikega dela neoprijemljivih elementov.
Med te osnovne prvine sodijo:
-

prenočitvene in gostinske zmogljivosti,
objekti turistične in komunalne infrastrukture,
dostopnost in komunikacije,
okolje in atraktivnosti prostora,
varnost,
struktura in kakovost storitev ter njihova identiteta,
človeški resursi,
informacije in promocija
cene.

Primerjava naštetih prvin s konkurenco in s trendi v povpraševanju, nam razkriva naslednje slabosti in prednosti turistične
ponudbe:
1.1. Slabosti:
Slovenska turistična ponudba nima dovol) razpoznavnih turističnih produktov, zato se v tržnem komuniciranju uporabljajo predvsem naravne in druge prvine, iz katerih je potrebno
konkurenčne produkte šele oblikovati in jim dati ustrezno
podobo, s pomočjo katere bodo potencialni kupci zaznali, da
gre za posebno ponudbo, ki jo bodo povezovali z imenom
Slovenije.
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Struktura nastanitvenih zmogljivosti v večjih turističnih krajili
v veliki meri ne ustreza novemu, vedno bolj poosebljenemtl
povpraševanju. Po tehničnih merilih kakovosti bi objekti
sodili predvsem v srednjo in nižjo kategorijo. Vendar pJ
kategorija sama po sebi ni vprašljiva, bolj problematična j<
kakovost storitev, ki mora biti v posamezni kategoriji v skladu
s pričakovanji gostov. Iz tega razkoraka pa se da sklepati, d<
je oblikovanje storitev in njihovo trženje še premalo prilagojeno gostu oziroma posameznim skupinam potrošnikov.
Žlvl|en]ska doba turistične ponudbe klasičnih turističnih cen
trov je v izteku. Ponudba naravnih zdravilišč pa ni dovol,
strukturirana glede na trge in specifičnost naravnih zdravilnif
sredstev in možnosti zdravljenja. Premajhna specializacija
onemogoča usmerjenost v doseganje vrhunske kakovost!
specifičnih storitev, kar dolgoročno slabi njihovo konkurenčnost.
Cene, ki so dolgo veljale za temeljno prvino konkurenčnosti
turistične ponudbe Slovenije, ki je bila povezana z imenom
Jugoslavije (oz. nižje kakovosti storitev), niso še postale
sestavni del politike trženja. Te so bolj odraz stroškov kot pt
razmerja med kakovostjo ponudbe in povpraševanjem.
Privlačnosti so v primerjavi s sosedi pomembne le kot zmes
različnih storitev, ki izrabljajo naravne in druge vire. Zimski
centri ne morejo konkurirati alpskim državam s podobnimi
produkti, ker nimajo enakih izhodišč zaradi slabših naravnih;
danosti. Pravtako nimamo svetovno znanih kulturnih atraktivnosti, prestolnic, prireditev ali enkratnih naravnih znamenito-j
sti in virov, ki bi sami po sebi privabljali veliko število turistov
Imamo pa dovolj raznovrstnih danosti, ki so podlaga za oblH
kovanje konkurenčnih produktov.
lnformacl|e o turistični ponudbi Slovenije ne ustrezajo niti po
količini, niti po kakovosti. Vzrok zato ni le v dejstvu, da nI
vzpostavljen sistem, ki bi omogočal pretok informacij, ampak
predvsem v nerazvitosti in neorganiziranosti turističnega marketinga. Slabosti so tako v oblikovanju produktov, torej na
strani ponudbe, kot tudi v ustvarjanju povpraševanja oziroma
komuniciranja z ustreznimi javnostmi.
Kadri, od katerih je najbolj odvisna kakovost storitev oz.
odnos do gostov, niso dovolj strokovno usposobljeni na
področju komuniciranja z gosti in marketinga v celoti. Za
izboljšanje stanja je potrebno prenoviti strokovno izobraževanje na srednji stopnji in omogočiti nadaljevanje strokovnega
študija.
1.2. Prednosti:
Policentričnost: Turistični centri, ki so enakomerno razprostrti po celotnem območju Slovenije, niso oddvojeni od
domačega prebivalstva, kar je zelo pomembno za ohranjanje
identitete. Poseljenost z domačim prebivalstvom in razvitost
ostalih dejavnosti pa bistveno zmanjšuje stroške vzdrževanja
infrastrukture. Razpršenost in majhnost turističnih naselij
zelo pozitivno vplivata tudi na ohranjanje okolja in na vključevanje atraktivnosti zaledja v turistično ponudbo ter zmanjšujeta možnost nastajanja nesoglasij med turisti in domačini.
Atraktivnost: Veliko je manjših, vendar pestrih naravnih in
kulturnih znamenitosti, po drugi strani pa je razvejana tudi
ustvarjalnost na različnih področjih umetnosti, izobraževanja
in športa. Pravtako so znani dosežki medicine in drugih ved.
Veliko je še originalnega na področju domače obrti, pridelave
ter predelave hrane itd., kar vse lahko postane sestavina
turističnih produktov. Veliko vrednost imajo lahko tudi
različne ljubiteljske aktivnosti, ki ohranjajo domačnost in
pristnost.
Dostopnost: Oddaljenost od sedanjih in potencialnih trgov je
majhna, dostopnost je enostavna, vendar prometno ne najboljša. Ker pa v turizmu pot pomeni oviro, ki jo je potrebno
premostiti, da se doseže cilj, je zelo pomembno, kakšne vrste
tranzitnih poti bomo razvijali in kako bomo vzdrževali obstoječe cestno omrežje. Od tega ni odvisno le število gostov,
temveč tudi vsebina turistične ponudbe, kar vse seveda vpliva
na možnost uspešnega poslovanja. Sedanje stanje zato, med
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drugim, zahteva premišljeno politiko cen motornih goriv in pa
cestnin. Predvsem pa je potrebno zagotoviti, da bodo nove
avtocestne povezave približale turistične centre potnikom
v tranzitu z zagotovitvijo povezovalnih poti in ustrezne turistične neprometne signalizacije.
Pristnost: Izdelki imajo lastnosti naravnosti. Surovine, proizvodi in blago so pretežno domačega izvora. Povečuje se
število ljudi, ki skuša svoje proizvode in storitve plasirati na
turističnem trgu, posebno na podeželju. Prestrukturiranje
gospodarstva iz industrije v storitve, pa bo omogočilo še večje
zaposlovanje domačinov v turističnem gospodarstvu, hkrati
pa tudi obogatilo ponudbo.
Geografska lega prostora: Tranzitna lega in načrti za vzpostavitev prometnih in drugih komunikacij med vzhodom in
zahodom ter med severom in jugom bodo oživele gospodarski utrip in s tem tudi pretok ljudi, turizem. Odprtost prostora
in dobrososedsko sodelovanje nudi tudi možnost skupnega
oblikovanja turistične ponudbe, še posebej za tretja, bolj
oddaljena prekomorska tržišča.
2. TRG: Turistično povpraševanje
Sedanja in potencialna turistična ponudba ima lahko največ
odziva:
- na bližnjih trgih in sicer v urbanih središčih in industrijskih
področjih, zaradi značilnih migracijskih gibanj od visoko
urbanega okolja k naravnemu in humanemu. Ti trgi so predvsem: Nemčija, Italija, Avstrija, Benelux, Madžarska, Češka in
Slovaška ter Švica,
- pri tranzitnih potovanjih proti vzhodu in iz vzhoda proti
zahodu v svetovno znana turistična središča, kar nudi priložnost za prodajo velikega števila različnih storitev (kongresi),
pa tudi izrabo zmogljivosti, ki so zaradi nove tržne pozicije
Slovenije, manj zasedene,
- v prometu od juga proti severu, ki je predvsem posledica
premikanja centrov odločanja, in v manjšem, vendar stalnem
prometu od severa proti jugu (k toplemu morju). Vendar je
v privabljanju teh turistov konkurenca najmočnejša, saj je pri
tem v igri celotna svetovna ponudba, še posebej tihomorskih
dežel in Karibov, ki so z razvojem letalskega prometa postale
lahko dostopne in nudijo isto ali višjo kakovost za nižjo ceno,
- na obmejnih območjih, iz katerih je možno s konkurenčnimi storitvami pritegniti veliko število izletnikov iz bližnjih
mest sosednjih držav, posebno ob koncih tedna, pa tudi
vsakodnevno. Prav to območje nudi možnosti za ugoden
izvoz in izrabo prednosti geografskega položaja.
Glede na naravne in kulturne značilnosti ter omejenost prostora in s tem ponudbe, ni niti fizičnih in socialnih pogojev,
niti ekonomskih razlogov za razvijanje množičnega turizma.
Razmišljanje o tem pa bi bilo v opreki tudi s trendi v turističnem povpraševanju, ki se čedalje bolj individualizira in
usmerja v kakovost. Tip in obseg ponudbe, za katero ima
Slovenija ugodne naravne danosti, narekuje izbiro različnih,
manjših ciljnih grup turistov, ki jim je potrebno prilagoditi
produkte, prodajne poti in načine tržnega komuniciranja.

jugovzhodu, ki pa jih je potrebno primerno zavarovati. Gre
predvsem za razvoj turizma na podeželju, ki pa je povezan
s ponudbo zdravilišč. Na novo je možno ovrednotiti turistično
rabo Triglavskega narodnega parka in drugih zavarovanih
območij, na katerih se da z organiziranimi storitvami doseči
gospodarnejšo rabo prostora in večji donos. V ta namen je
potrebno ob zavarovanju predpisati tudi vrsto in način turistične rabe (število uporabnikov na dan).
- pestrost atraktivnosti na razmeroma majhnem in dostopnem prostoru omogoča razvoj različnih aktivnosti, ki dopolnjujejo in bogatijo osnovno ponudbo, kar prispeva k njeni
večji privlačnosti, s tem pa tudi k večji različnosti in elastičnosti cen,
- posegi v prostor, ki je namenjen zimskemu turizmu, niso
zmanjšali vrednosti okolja, vendar pa je potrebno nekatere
ureditve dodatno zavarovati in na ta način izboljšati možnost
njihove izrabe (smučišča na Voglu, obnova starih hotelov,
povezava Snežno sedlo - Kanin),
- onesnaževanje prostora, ki je posledica turizma, je možno
sanirati z manjšimi vjaganji v čistilne naprave, z ureditvijo
prometa in zavarovanjem območja ali virov ter z drugimi
manjšimi posegi. Predvsem pa je potrebno zagotoviti
ustrezno upravljanje in rabo naravnih virov in drugih dobrin
na podlagi ustreznih zahtev pri izdajanju koncesij.
4. DOSTOPNOST
4.1. Slabosti:
- Zaostajanje v povezovanju s sodobnim cestnim omrežjem,
omrežjem hitrih železnic in slaba notranja prometna povezanost turističnih regij in centrov, zmanjšuje možnosti turističnega obiska in izrabe virov za oblikovanje ponudbe in prodaje
storitev,
- pomanjkljive so telefonske in telekomunikacijske zveze, kar
negativno vpliva na možnost prodaje storitev potencialnim
poslovnim gostom, na možnosti organiziranja kongresov in
večjih prireditev,
- informacijski sistem za turizem ni dovolj razvit, kar zmanjšuje možnost uspešnejše prodaje soritev.
4.2. Prednosti:
- Središčna lega in prehodnost prostora ter bližina industrijskih centrov, ki so naša glavna potencialna turistična tržišča,
pa tudi bližina svetovno znanih turističnih znamenitosti
(Benetke, Dunaj, Budimpešta), nudijo dobro izhodišče tudi za
letalski promet za potnike, ki prihajajo na evropske ture oz. za
turiste iz prekomorskih držav. Vendar je za izrabo te prednosti
potrebno vzpostaviti ustrezno povezanost v ponudbi in prodaji turističnih izdelkov ter razviti pripadajočo infrastrukturo,
- možna je ureditev alternativnih poti, ki bi zmanjšale prometno obremenjenost cestnega križa, hkrati pa omogočile
povečan obisk krajev in daljše zadrževanje turistov v tranzitu.
To je pomembno predvsem za razvoj turistične ponudbe na
podeželju, ki ima velike potencialne možnosti. S tem so
mišljene tudi kolesarske in druge poti.
5. STORITVE
5.1. Slabosti:

3. PROSTOR
3.1. Slabosti:
- Alpski prostor je zelo ranljiv, zato morajo biti vsi posegi
pretehtani in dolgoročno načrtovani. To pa ne pomeni, da
turizem n.pr. na območju parkov ni mogoč,
- nekateri turistični centri so že dosegli zgornjo mejo sprejemljivosti posameznih dejavnosti in gostote naseljenosti
glede na sposobnost obnavljanja naravnih virov (Obala) in
ohranitev turistične atraktivnosti,
- arhitektura ne upošteva dovolj krajevnih značilnosti in
tradicije ter kulture okolja, še posebej v bližini mest, pa tudi
na podeželju.
3.2. Prednosti:
- Za turistično rabo se odpirajo novi prostori, predvsem na

1

Storitve gostinstva in turističnih agencij ter t. im turistične
infrastrukture (športni in drugi objekti turistične rabe) sestavljajo pretežni del ponudbe, kar pa ne odraža siceršnjih možnosti in pa povpraševanja. Kakovost storitev še ni zasnovana
na filozofiji izpolnjevanja pričakovanj gostov in njihovih želja
in to ne le v gostinstvu, ampak v kraju kot celoti.
5.2. Prednosti:
S pospešenim, vendar manjšim vlaganjem in z ustreznimi
ukrepi ekonomske politike, je možno v hitrem času izrabiti
danosti in razviti vrsto storitev in proizvodenj, za katere obstajajo zelo vitalni nastavki in sicer za:
- stara mestna jedra imajo možnosti organizirati različne
dejavnosti, storitve, ki nadgrajujejo kulturne značilnosti
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(različne delavnice, šole in prireditve), in jih vključevati v produkte, ki bodo tako pridobili na svoji vrednosti,
- prodajo izdelkov visoke kakovosti je možno pospešiti
z organiziranim obiskom tovarn ali obrtnih delavnic,
- večji razmah storitev trgovine in drugih storitev, npr. posebnih iger na srečo in druge zabave, še posebej v obmejnem
območju,
- gostinstvo, ki ima možnosti za izboljšanje ponudbe z obogatitvijo kulinarike, ki poudarja posebnosti in izvirnost na
sodoben način,
- večjo in donosnejšo prodajo vin in kmečkih pridelkov
z ureditvijo vinskih poti,
- različne sejme in druge domače prireditve, ki lahko pospešijo prodajo blaga in storitev turistom,
- turistično vodenje in izposojanje ali nakup rekvizitov, ki
nudijo možnost razvoja različnih obrti ali produktov visoke
kakovosti,
- hotelirstvo, ki lahko z organizacijo oskrbovanja pomebno
zniža visoke stroške poslovanja
- izrabo izjemnih naravnih atraktivnosti, ki nudijo možnost za
razvoj učnih in podobnih poti, p'rimernih za šole in ožje
skupine obiskovalcev,
- razvoj ponudb naravnih zdravilišč v kombinaciji z dosežki
medicinske stroke, ki pomenijo enkratno priložnost za oblikovanje novega kompetitivnega evropskega produkta,
- izrabo možnosti organiziranja različnih strokovnih, športnih in zabavnih prireditev, ki pa morajo biti v harmoniji z okoljem in njegovimi posebnostmi, na katerih temeljijo osnovni
turistični produkti območij,
- trgovino, ki bi lahko s pomočjo davčnih olajšav tujim
turistom pri izvozu blaga (davek na dodano vrednost) pripomogla k večji in ugodnejši prodaji domačih izdelkov, hkrati pa
ustvarjala tudi dodatno turistično potrošnjo in promet,
- različna društva, ki bi s prodajo svojih storitev bogatila
ponudbo in ustvarjala sredstva za svoje aktivnosti.
Izraba možnosti razvoja številnih storitev, je odvisna predvsem od kreativnosti, znanja in spodbude podjetnikom. Prav
materialne spodbude malemu gospodarstvu lahko razvijejo
podjetništvo, ki bo sposobno valorizirati naravne danosti in
kulturno dediščino in povečati atraktivnost turistične
ponudbe, s tem pa tudi donosnost turizma. S posodobitvijo
naprav je možno v zelo kratkem času izboljšati tudi udobnost
in standard nastanitvenih zmogljivosti, ki ne sme zaostajati za
ostalimi sestavinami ponudbe. Z ureditvijo objektov turistične
infrastrukture, pa je mogoče zmanjšati pomen odvisnosti od
naravnih danosti, predvsem v zimskih turističnih centrih.
6. PROMOCIJA
6.1. Slabosti:
- Promocija, brez katere se storitve na turističnem trgu ne
morejo realizirati, ni ustrezno organizirana in prilagojena specifičnim potrebam turističnega marketinga,
- turistična ponudba je nerazpoznavna, ker niso dovolj izoblikovani tipični produkti z ustreznimi identitetni znaki,
- ni javne ustanove ali podjetja, ki bi skrbelo za promocijo,
ampak se z njo ukvarja več različnih organov in organizacij,
brez enotnih izhodišč in ciljev.
6.2. Prednosti:
- Kot nova, še neodkrita turistična destinacija, je Slovenija
potencialno zelo zanimiva za obisk in za uveljavitev svoje
podobe in blagovne znamke, ker ni obremenjena s stereotipi.
Glede na to, da gre za nov turistični proizvod, je potrebno za
promocijo Slovenije izdelati strateški plan, ki bi na podlagi
značilnosti produktov, opredelil način trženja in tržnega
komuniciranja.
7. VARNOST
Slovenija je trenutno na obrobju držav, v katerih je vojna, kar
zelo negativno vpliva na odločanje za potovanja k nam. Sicer
pa je varnost turistov še vedno boljša kot v sosednjih deželah.
Potrebno pa je še povečati prometno varnost in urediti manjkajoče predpise o varstvu potrošnikov.
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V. TRENDI V RAZVOJU TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJA
V SVETU
Razvoj komunikacij, ki je zmanjšal razdalje, način življenja in
dela, je bistveno vplival tudi na motive in vrste ter načine
potovanj. Tako ni več želje po Ividetil, ampak Idoživetil. Po
drugi strani pa je kakovost lastnega bivalnega in življenjskega
okolja, ki nudi možnosti rekreacije ob vsakem času, zmanjšala povpraševanje po potovanjih v oddaljene kraje za zadovoljitev omenjenih potreb. Priča smo naraščanju potovanj, ki
izhajajo iz novih motivov In upadanju povpraševanja po klasičnih počitnicah. Vse več je kratkih potovanj, izletov, obiskov
preko celega leta in vse manj sezonskih turističnih migracij.
Meje med turističnimi in drugimi potovanji so čedalje bolj
zabrisane, tako da je pravzaprav vsako potovanje tudi turistično. Motivi potovanj, ki so bili v industrijskem obdobju
obrobni, postajajo sedaj osrednji. Privlačni in iskani so Iturističnil proizvodi visoke kakovosti oz. tisti, ki so razpoznavni
in Izvirni. Pomeben je stik z vsem, kar nudi tudi psihično
sprostitev. Nezanimivi pa postajajo neavtentični produkti Iza
turistel, ki niso v povezavi z živečimi običaji. Narašča povpraševanje po pristnem in naravnem, ki pa ne pomeni le iskanja
zelene narave, gozdov in posamičnih atraktivnosti, ampak
okolja v celoti, kamor štejejo tudi urbana okolja, ki negujejo
svoje kulturno bogastvo in kakovost življenja. Kulturne različnosti ostajajo privlačne, vendar niso povezana z željo po
doživljanju nerazvitosti. Ta je namreč simbol ne-varnosti,
ne-lagodja in drugih negativnih predznakov, ki odvračajo
obisk.
Kaže, da bo večina potovanj še naprej potekala med razvitimi
deželami in v njihove bližnje sosede. Te namreč ponujajo
mešanico različnih kakovostnih turističnih storitev, med katerimi turisti zlahka izbirajo in najdejo zadovoljitev po svoji
meri. Izjema v takšnih turističnih potovanjih bo ostalo obiskovanje enkratnih kulturnih in drugih svetovnih znamenitosti.
VI. RAZVOJNE PRILOŽNOSTI IN CILJI
1. PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ TURIZMA
Iz pregleda prednosti in pomanjkljivosti je razvidno, da ima
Slovenija še veliko neizrabljenih, zelo vitalnih možnosti za
razvoj turizma, ki omogočajo oblikovanje novih, razpoznavnih
turističnih proizvodov, ki bodo tržno uspešni tudi v primerjavi
s ponudbo sosednjih turistično razvitih dbžel. Njihova osrednja skupna značilnost pa je sožitje naravnosti in kultiviranosti,
kulturnost.
Ti zametki turističnih proizvodov, ki izhajajo iz različnih prednosti prostora in naravnih danosti ter kulturne dediščine,
splošne gospodarske razvitosti in znanja ter drugih posebnosti, pomenijo v bistvu le dragocene surovine za pripravo
turistične ponudbe.
Za pripravo ustreznih proizvodov in ponudb pa je potrebno:
- izrabiti in razvijati znanje in ustvarjalnost prebivalstva,
- vzpostaviti ustrezno organiziranost, ki sloni na sodelovanju
javnega in zasebnega sektorja,
- spodbujati oblikovanje storitev, s pomočjo katerih lahko
številne vire in dobrine predelamo in oplemenitimo ter dosežemo njihovo kompetitivnost.
Pri spodbujanju razvoja storitev, ki so sestavina turističnih
proizvodov, pa bi morali izhajati iz naslednjih konkurenčnih
prednosti:
- kakovosti okolja in pestrosti prostora, bližini emitivnih
trgov in dostopnosti
- kakovosti življenja,
- pristnosti in kakovosti proizvodov, predvsem prehrane in
domače obrti,
- razvitosti znanja in institucij, ki producirajo visoko specializirane storitve,
- razvitosti kulturnega ustvarjanja in ohranjenosti dediščine,
- ohranjenosti flore in favne,
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- izjemnih naravnih atraktivnosti,
- pozitivnega stališča ljudi do razvoja turizma.
- možnosti vključevanja znanja v storitve, ker na ta način
dosegajo višje cene, so pa tudi priložnost za razvoj posameznika in obči napredek.
Izraba priložnosti, ki jih nudijo ti potenciali za pripravo kakovostnih in kompetitivnih turističnih proizvodov, bi lahko
posredno in neposredno vplivala na večje povpraševanje in
večjo donosnost, ki odločilno vpliva tudi na možnost vlaganj
turističnega gospodarstva v nove produkte in v stalno povečevanje njihove konkurenčnosti.
Pri načrtovanju razvoja turizma pa se je potrebno zavedati
tudi nekaterih nevarnosti, ki lahko zmanjšujejo skladnost med
fizičnim in humanim okoljem in s tem tudi podlago za razvoj
turizma samega. Takšne nevarnosti so predvsem:
- kratkoročnost, ki jo stimulirajo trenutno ugodni poslovni
rezultati,
- agresivna promocija obrobnh, vendar tržno uspešnih turističnih proizvodov, ki spreminjajo zaznavanje pozitivnih lastnosti turistične ponudbe, na katerih sloni dolgoročni razvoj,
- uvoz proizvodov za turizem, namesto spodbujanja ustvarjalnosti domačega gospodarstva,
- izguba identitete zaradi lajšanja jezikovnih preprek ipd.
2. STRATEŠKI CILJI
Slovenija se lahko z odpravo ugotovljenih slabosti in izrabo
prednosti, v kratkem času uvrsti med turistično razvite dežele
in podvoji dohodek iz turizma. Ker pa niti naravne danosti in
prostorske možnosti, niti sodobno turistično povpraševanje
ne omogočajo velikega povečanja turističnega prometa, je
potrebno razvoj turizma usmeriti v kakovost ponudbe in na tej
podlagi v povečanje turistične potrošnje.
Za izrabo vseh prednosti in priložnosti, ki jih nudi turizem za
celoten razvoj, bi morale biti vse aktivnosti, ki neposredno in
posredno vplivajo na možnosti za ustvarjanje turističnega
prometa usmerjene v doseganje skupnega cilja:
V RAZVOJ RAZPOZNAVNIH IN TRŽNO ZANIMIVIH,
KAKOVOSTNIH TURISTIČNIH PROIZVODOV, KI BODO TEMELJILI NA IZRABI DOMAČEGA ZNANJA IN
USTVARJALNOSTI, NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGIH DANOSTI TER PREDNOSTI, S KATERIMI SE BO SLOVENIJA UVRSTILA MED RAZVITE
TURISTIČNE DRŽAVE.
Temeljni razvojni cilj je zastavljen celovito, ker je potrebno,
zaradi novega položaja Slovenije kot turistične dežele,
celotno turistično ponudbo prilagoditi novim tržnim razmeram.
Razvijati turistične proizvode, ki se bodo realizirali na sodobnem turističnem trgu, na katerem je ponudba večja od povpraševanja, pa pomeni, da je potrebno razvijati kompetltlvnost na podlagi kakovostno drugačne turistične ponudbe, ki
sloni na posebnostih in prednosti, ki jih ima Slovenija v primerjavi s turistično razvitimi sosednjimi in drugimi deželami.
Hkrati pa morajo proizvodi ustrezati pričakovanjem izbranih
tržnih skupin potrošnikov.
Iz pregleda prednosti in pomanjkljivosti sedanje turistične
ponudbe in priložnosti, ki jih imamo za razvoj turizma, je
mogoče razbrati, da nismo razvili turističnih proizvodov, ki bi
se po svojih kakovostnih lastnostih bistveno razlikovali od
sosednjih, turistično razvitih držav. Prednosti je potrebno
torej šele izrabiti in na njihovi podlagi z znanjem, ustvarjalnostjo in načrtnim pospeševanjem, ustvariti ustrezne proizvode in ponudbe.
Pri oblikovanju različnih proizvodov, s katerimi lahko Slovenija enakovredno tekmuje na tujih trgih, je potrebno upoštevati naslednja temeljna razvojna načela na področju turizma:
- organski razvoj, ki zahteva načrtno in postopno vlkjučevanje različnih storitev in zmogljivosti v turistično ponudbo na

podlagi preverjenih in ekonomsko utemeljenih dolgoročnih
potreb,
- kakovostni razvoj storitev, ki bo valoriziral in ohranjal
naravno in kulturno dediščino ter okolje kot temelje turistične
privlačnosti in z njihovo nadgradnjo zadovoljeval pričakovanja in potrebe turistov. Sodobno pojmovanje kakovosti
v turizmu se ne nanaša le na osnovno turistično infrastrukturo, ampak na celotno bivalno oz. življenjsko okolje. Zato je
potrebno v razvoju in pripravi ter promociji in prodaji turistične ponudbe upoštevati celovitost in soodvisnost storitev
in proizvodov na določenem območju.
3. ZNAČILNA TURISTIČNA OBMOČJA IN TEMELJNI PROIZVODI
Možnosti za ustvarjanje različnih proizvodov so številne, vendar se vsi produkti niso sposobni samostojno tržiti na turističnem trgu, na katerem je ponudba že večja od povpraševanja.
Ustrezen odziv trgov na turistično ponudbo je mogoče doseči
le na podlagi diferenciacije produktov in izbora tistih, ki se
razpoznavno ločujejo po svoji vsebini in lastnostih. Takšni
značilni produkti, ki jih ni veliko, pa vežejo nase številne
ponudbe v okviru iste blagovne znamke in nudijo možnost
njihovega medsebojnega načrtnega prepletanja, ki je seveda
odvisno od vsakokratnega povpraševanja. Posamezna
območja Slovenije nudijo sorodne naravne pogoje in določene druge skupne značilnosti, ki so neobhodne za opredelitev turističnega proizvoda sploh. Ta območja so:
-

gore,
morje s Krasom,
celotno vhodno območje, ki je bogato s termalnimi vodami
območje mesta Ljubljana

Da bi sedanji proizvodi na teh območjih postali kompetitivni,
jih je potrebno dopolniti tako po vsebini, kot po obliki in jih
s tem tudi ustrezno tržno pozicionirati. Na podlagi povpraševanja pa je potrebno oblikovati splet različnih ponudb in
programov, ki slonijo na raznovrstnosti storitev in drugih
privlačnosti za potencialnega gosta. Predvsem pa je potrebno
na podlagi kulturne identitete in posebnih lastnosti območja
pripraviti celovite ponudbe, katerih storitve bodo med seboj
komplementarne in do potankosti kakovostno obdelane in
ponujene.
Veliko več pozornosti je potrebno posvetiti tako imenovanemu servisu storitev.
Dosedanja spoznanja pri proučevanju tržnih možnosti za oblikovanje kompetitivnih produktov in ponudb, dajejo naslednje
usmeritve:
RAZVID TRŽNIH MOŽNOSTI TURISTIČNIH PROIZVODOV
SLOVENIJE
Območje/trgi

Ljubljana Obala.
Kras

Gore

Terme, N. Gorica

Poslovni gostje
Kongresi
Aktivni oddih
Sprostitev
Odkrivanje
Prireditve
Šport v naravi
Zimski šport
Zdravje
Preventiva
Igre na srečo
Podeželje

*
*
♦

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

3.1. Koncept oblikovanja proizvodov na gorskem območju
Vsebina proizvodov bi morala dati osnovni poudarek lahki
dostopnosti, avtentičnosti, ohranjenosti narave in njenemu
varovanju. Poudarjene koristi z vidika turista na tem območju,
ki bi jih morale vsebovati ponudbe, pa so aktivnosti, odkriva-
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nje in uživanje.Posebnosti, ki območje ločujejo od podobnih
pa so. zavarovana območja, nemasovnost, različne aktivnosti,
sprejemljive cene v primerjavi s podobno ponudbo.
Zaradi slabših naravnih danosti za razvoj zimske ponudbe, pa
je potrebno predvideti tudi izgradnjo ustreznih infrastrukturnih objektov, ki pa ne bodo zmanjševali vrednosti naravnega
okolja. Klasični turistični centri bi morali svojo ponudbo
strukturirati za različne, nove tržne niše, ki bodo nadomestile
dosedanjo nedoločljivo tržno usmerjenost.
3.2. Koncept oblikovanja proizvodov na območju Obale In
Krasa
Razvijati bi bilo potrebno le nekaj, vendar kakovostnih in
proizvodov, ki so povezani z morjem, naravo in klimo, s kulturo in zaledjem Istre in Krasa in se oddaljiti od sedanje
podobe klasične ponudbe sonca in morja. Potrebna je tudi
večja specializacija in kakovost produktov in njihova razdelitev glede na možnosti izrabe različnih tržnih segmentov.
Izrabiti pa je potrebno tudi bližino Benetk in drugih mest ter
obmejno lego prostora. Ob morju kaže poudariti nujnost
razvoja različnih rekreativnih in zabavnih storitev in privlačnejše ureditve okolja. Kras, pa bi moral ob razvoju dodatnih
programov in storitev ohraniti sedanje naravne atraktivnosti
in jim dodati večjo vrednost.
Koristi, ki bi jih lahko užival gost na tem območju bi morale
izhajati iz aktivnosti na obali in na Krasu, zabavi, odkrivanju,
preventivi. V ponudbi pa bi morale priti do izraza prvine, ki
diferencirajo to območje. Privlačnost Krasa ostaja predvsem
odkrivanje, zato in pa zaradi ohranjanja naravnih danosti, ne
bi bilo smotrno razvijati večjega števila nastanitvenih zmogljivosti.
3.3. Koncept oblikovanja proizvodov na termalnem območju
Veliko število zdravilišč na majhni razdalji in v naravnem
okolju, nudijo Sloveniji razvojni izziv. Naravne in druge danosti ter znanje omogočajo razvoj enkratnega turističnega proizvoda, ki bi ustrezal vsebini ponudb zdravja in dobrega
počutja. Da bi takšen proizvod postal kompetitiven, bi se
morala zdravilišča v ponudbi specializirati glede na različne
potrebe in želje gostov in povezati ter skupno razvijati izbrane
vrhunske storitve, seveda pa tudi vrsto drugih spremljajočih
storitev, ki so povezana z naravnim okoljem. Brez takšnega
produkta se bo sedanja konkurenčna sposobnost zdravilišč
lahko hitro zmanjšala, saj |e v Evropi veliko število zdravilišč,
ki razvijajo nove ponudbe.
3.4. Koncept oblikovanja produktov na območju mesta Ljubljane
Ljubljana ima ugodno prometno in središčno lego in potencial znanja, kulture in umetnosti, ki ga nudijo različne ustanove in posamezniki. Na tej podlagi je možno razvijati predvsem storitve za poslovne goste, kongresno dejavnost in
prireditve. Ostala mesta pa imajo priložnost za oblikovanje
ponudb in prodajo storitev v okviru drugih proizvodov posameznih območij, ki zanje ustvarjajo trg. Z vidika turista je
Ljubljana atraktivna zaradi osredotočenosti poslovnih, kulturnih poti in možnosti komunikacije z Balkanom, lahka dostopnost iz vseh krajev in v vse smeri. Glavna ločnica od podobnenih produktov je v dejstvu, da je poslovni in turistični prostor.
3.5. Koncept oblikovanja produktov podeželja
Podeželje še nima lastnosti samostojnega turističnega proizvoda, saj se posamične tipične ponudbe, ki jih turist razume
pod pojmom »agroturizem«, pojavljajo na celotnem območju
Slovenije in se navezujejo na osrednjo ponudbo posameznega območja. Ponudbe podeželja so predvsem ponudbe
posameznih kmetij, vsi ostali programi, pa so sestavni del
tipične ponudbe območij. Največje potencialne možnosti za
oblikovanje tipičnih produktov podeželja so na gorskem in
termalnem območju, kjer je tudi danes najvešja koncentracija
kmetij in urejenih vasi, ki lahko sprejemajo turiste. Z vidika
koristi turista je potrebno v tej ponudbi poudarjati in tudi
ohraniti kot prednost predvsem zdravo domačo in nesofistici48

rano hrano, naravno okolje, ki je primerno za oddih družin^
za ribolov in odkrivanje.
3.6. Koncept oblikovanja produktov Igralniitva
Klasične igre na srečo so ponudba v okviru produktov razlit
nih območij in tudi nimajo možnosti samostojnega razvojt
Edino v Novi Gorici imajo igre na srečo lastnosti samosto,
nega produkta. Njegove privlačnosti in prednosti so v tem, d!
gre za koncentracijo različnih iger in zabave ter lahko dostop
nost. Ohranjanje kompetitivnosti pa zahteva dograditev teg
produkta v smeri še večje pestrosti in obsega ponudb.
3.7. Koncept oblikovanja produktov Slovenije
Podrobnejša analiza možnosti in predlogov za oblikovanji
posameznih proizvodov in njihovega trženja je predmet vse
bine strateškega marketinškega plana, ki sledi opredelitv
ciljev v tej strategiji. Z vidika donosnosti turistične industrij'
ima največje potencialne možnosti razvoj ponudb, ki so pove
zane s termalnimi storitvami. S tem se seveda ne zmanjšuj*
pomen in vrednost ostalih območij, saj je Slovenija zel<
majhen prostor, na katerem se celotna ponudba dopolnjuje
ne pa izključuje. Prav dopolnjevanje produktov in ponudt
namreč omogoča, da pridejo do izraza tudi prednosti, ki s<
odločilne za uspešno trženje.
Temeljni koncept turistične ponudbe, ki Slovenijo ločuje ol
drugih, sloni na lastnostih majhne, zelene, vendar kultiviran'
in zelo pestre dežele, v kateri počitnice pomenijo psihično if
telesno sprostitev in regeneracijo. Poleg tega je gostoljubni
in prijazna ter se jo da odkrivati na lahek in varen način. T*
koncept, ki je skladen z resničnimi lastnostmi ponudbe j<
potrebno čimprej uveljaviti in tako preprečiti, da bi se ši
naprej uveljavljala neresnična podoba Slovenije o precej za o
stali, naturni deželi.
Vsi turistični produkti na posameznih območjih pa bi moral
odražati naslednje razločevalne lastnosti, ki bi se jim morale
prilagoditi tudi celotno tržno komuniciranje:
- nemasovnost, novost,
- prednost majhnosti, naravnosti, varnosti in lahke dostopnosti, *
- pristnosti in sodobnosti ter pestrosti
- sprejemljive cene in dobra kakovost ponudbe
Z vidika turistovih pričakovanj koristnosti nakupa slovenskih
turističnih produktov, pa je potrebno pri posameznih proizvodih poudarjati pozitivne učinke aktivnega, sproščujočega in
zdravega oddiha v naravnem okolju.
4. UČINKI TURIZMA NA CELOTNI RAZVOJ
Uresničevanje začrtanega razvoja na področju turizma be
ugodno vplivalo le na posamezne panoge, ampak na celoten
razvoj. Neposredno pa bo vplivalo na:
- pospešitev prestrukturiranja gospodarstva s hitrejšim razvojem storitev,
- povečanje iztržka s prodajo blaga in storitev na turističnem
trgu,
- skladen in sonaraven razvoj,
- izrabo znanja, kreativnosti ljudi, naravne in kulturne dediš'
čine, primerjalnih prednosti,
- promocijo nacionalnega gospodarstva in drugih dejavnosti,
- izboljšanje kakovosti življenja,
- utrjevanje identitete.
4.1. Materialni učinki
Na podlagi sedanje zasedenosti osnovnih in dodatnih nasta;
nitvenih zmogljivosti, ki znaša ok. 35%, ustvarimo v Sloveniji
ok. 700 milijonov USD deviznega priliva iz turizma. Realne
ocena donosnosti turizma, ki upošteva tudi njegove posredne
učinke pa pokaže, da je ta znesek trikrat večji. Poleg tega p3
je potrebno poudariti tudi pozitiven vpliv na povečanje zaposlenosti v različnih neposrednih in posrednih dejavnostih.
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4.2. Zasedenost prenočitvenih zmogljivosti In nadal|nja izgradnja
Sedanja raven zasedenosti vseh zmogljivosti je na prvi pogled
nizka in kaže, da so izgubljene priložnosti zelo velike. Podrobnejši pregled zasedenosti po vrstah objektov in krajev
v poletni turistični sezoni pa nam pove, da so posamezne
zmogljivosti ob objektivno enakih pogojih poslovanja, skoraj
optimalno zasedene, druge pa ne.

za razvoj drugih gospodarskih dejavnosti, bi znašal optimalni
letni turistični promet ok. 6 milijonov gostov in ok. 12 milijonov njihovih prenočitev. Temu ustrezno bi se povečal (po
sedanjem zajemanju podatkov) devizni priliv iz turizma od
sedanjih 700 milijonov na ok. 3,5 miljarde USD.

Zasedenost po vrstah krajev kaže, da dosegajo najvišjo raven
zdravilišča (69%) in obmorski kraji (63%), nižjo pa gorski kraji
(38%) in Ljubljana (24%).

VII. SREDSTVA ZA DOSEGO ZASTAVLJENIH CILJEV

Izraba priložnosti posameznih krajev, ki jih nudi turistični
promet, je torej zelo različna, neenake pa so tudi možnosti in
pogoji za povečanje zasedenosti obstoječih zmogljivosti in
s tem za doseganje večjih neposrednih in posrednih ekonomskih učinkov. Na podlagi predhodnih ocen podatkov o možnostih povečanja zasedenosti in dohodka je izrabo možno
povečati predvsem na podlagi:

strateška odločitev na nacionalni ravni, saj samo gospodarske panoge, ki so neposredno povezane s turizmom, ne
morejo ustvarjati pogojev za njegov razvoj. Le na tej podlagi
je možno tudi načrtno vodenje turistične politike in konsistentnih ukrepov za spodbujanje turističnega prometa.

- opredelitve produktov glede na prednosti in posebnosti
v primerjavi s konkurenco,
- izboljšanja kakovosti s specializacijo in z aktivnostmi,
s katerimi je možno v ponudbo vključiti podeželje oz. zaledje
turističnih centrov, objekte turistične infrastrukture in pa
druge gospodarske in negospodarske dejavnosti,
- investiranja v modernizacijo nastanitvenih objektov v vseh
krajih in v izgradnjo novih, prenočitvenih zmogljivosti srednjega in višjega kakovostnega razreda.
Že samo na podlagi dopolnitve ponudb, ki zahtevajo minimalno finančno angažiranje, predvsem pa načrtno skupno
delo v turističnih krajih, izobraževanje kadrov in izboljšanje
trženja, bi lahko povečali skupno raven celoletne zasedenosti
zmogljivosti na okoli 40%. Z dodatnim investiranjem v izboljšanje kakovosti objektov, ki zahteva angažiranje približno 300
milijonov USD, pa bi zasedenost preko celega leta lahko
povečali na skupno 50% Seveda bi se morala dvigniti pri tem
predvsem zasedenost v osnovnih prenočitvenih zmogljivostih, še posebej v gorskih krajih in v Ljubljani.
Bistveno povečanje turističnega prometa nad raven, ki je bila
dosežena nazadnje leta 1990, pa je mogoče doseči le z investiranjem v dodatnih 20.000 novih ležišč, predvsem v manjših
objektih srednje in višje kakovosti, ki ne zahtevajo velikega
števila neposredno zaposlenih v gostinski dejavnosti, ampak
pospešujejo razvoj in zaposlovanje v drugih dejavnostih.
4.3. Rast turističnega prometa in upoitevanje kakovosti
okolja
Glede na naravne vire in prostor, na nujnost njihovega varovanja in vzdrževanja ter neobhodnim ustvarjanjem pogojev tudi

Za izrabo razvojnih priložnosti, ki jih nudi turizem, je potrebna

Ne glede na takšno nacionalno strateško odločitev, ki je nujna
za pospešitev razvoja, je sestavni del te strategije najnujnejši
program aktivnosti in ukrepov za doseganje zastavljenih strateških ciljev na področju razvoja turizma. Ta program pa je
možno, odvisno od sprememb, ki jih narekuje trg In druge
okoliščine, stalno dopolnjevati. Aktivnosti, ki jih opredeljuje ta
program, so usmerjene na naslednja področja:
- zagotavljanje materialnih možnosti za kakovosten razvoj,
- zagotavljanje razvoja kakovosti,
- pospeševanje trženja kulturnih in drugih storitev,
- razvijanje podjetništva,
- izobraževanje in usposabljanje,
- razvijanje in zagotavljanje ustrezne organiziranosti,
- tržno komuniciranje,
- kontrola kakovosti,
- varstvo potrošnikov.
Na posameznih področjih aktivnosti pa so opredeljeni tudi
posamezni ukrepi za doseganje zastavljeni ciljev, ki so po
svoji vsebini:
-

ekonomski,
organizacijski,
socialni,
pravni.

Celoten program aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev
podrobneje opredeljuje tudi nosilce in roke za izvedbo posameznih nalog in ukrepov. Ker pa se aktivnosti in ukrepi
nanašajo na različna področja dejavnosti, so tudi nosilci zelo
različni. Prav to dejstvo pa narekuje, da je potrebno za
uspešno funkcioniranje turizma posvetiti največjo pozornost
ustrezni organiziranosti in sodelovanju subjektov, ki ustvarjajo in tržijo turistični proizvod posameznih območij in Slovenije v celoti.
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Program aktivnosti in ukrepov za doseganje strateških ciljev na področju razvoja turizma
Program opredeljuje izhodišča, ukrepe in aktivnosti, ki so
potrebni za doseganje ciljev, ki jih opredeljuje strategija razvoja turizma v Sloveniji.
I. IZHODIŠČA
Na podlagi ugotovitev prednosti in slabosti turistične
ponudbe in priložnosti, ki jih ima Slovenija za razvoj turizma,
bodo aktivnosti usmerjene predvsem v:
1. zagotavljanje možnosti za kakovosten materialni razvoj in
vključevanje novih storitev in krajev v turistično ponudbo
zaradi večje donosnosti turizma,
2. razvijanje sonaravnih oblik turizma, ki omogočajo varčno in
obzirno rabo prostora ter okolju prijazne dejavnosti, objekte
in naprave,
3. razvijanje turističnih produktov, ki bodo poudarjali kulturno
identiteto v trženju kulturnih dobrin in storitev,
4. krepitev podjetništva,
5. usposabljanje kadrov in razvoj strokovnega šolstva,
6. zagotavljanje organiziranosti, ki bo omogočilo sodelovanje
javnega in zasebnega sektorja pri oblikovanju novih, kakovostnih produktov,
7. tržno komuniciranje in oblikovanje pozitivne podobe o naši
turistični ponudbi zaradi ustvarjanja enakih pogojev podjetjem pri trženju v tujini,
8. spremljanje dogajanj na trgu in odzivnosti turistov na
kakovost turističnih storitev,
9. zagotavljanje pravnega varstva potrošnikov, turistov,
10. organiziranost in sodelovanje vseh subjektov, ki vplivajo
na notranji in zunanji turistični marketing,
11. stimuliranje kakovostnega opravljanja storitev.
12. razvijanje internega turističnega marketinga s poudarkom
na ustvarjanju kreativnega odnosa domačega prebivalstva do
turizma, pri čemer imajo veliko vlogo turistična društva.
Temeljna predpostavka za uspešnost zastavljene politike pa
je opredeljeno lastništvo sedanjih družbenih sredstev na
področju turističnega gospodarstva, v katerega sodijo dejavnosti gostinstva in turističnih agencij.
II. UKREPI
Področja, na katera je usmerjena turistična politika, zahtevajo
opredelitev kratkoročnih ukrepov in aktivnosti, s katerimi
bodo postopno doseženi zastavljeni dolgoročni cilji. Ti ukrepi
so ekonomske, socialne, pravne in organizacijske narave. Na
posameznem področju turistične politike bodo uveljavljeni
naslednji ukrepi in aktivnosti:
1. EKONOMSKI UKREPI
1.1. Vlaganja
Sedanji ekonomski položaj turističnega gospodarstva in
doseganje zastavljenih ciljev, zahteva vlaganja v:
- obnovo in posodobitev nastanitvenih objektov ter izgradnjo
manjših zmogljivosti, predvsem na podeželju,
- izboljšanje komunikacij in objektov turistične infrastrukture,
predvsem v zimsko turističnih centrih (žičnice in zasneževanje), in drugih infrastrukturnih objektov, ki so namenjeni
turizmu in domačemu prebivalstvu ter sanaciji onesnaženega
okolja.
Učinki pospeševanja bi se odrazili predvsem v dvigu kakovosti storitev in v povečanju števila osnovnih nastanitvenih
zmogljivosti od sedanjih 35.000 na ok. 50.000 do leta 2.000.
Z izrabo zmogljivosti na podeželju z izgradnjo manjših objektov, pa bi omogočili tudi dodaten zaslužek z manjšim poslov50

nim tveganjem. Z vlaganji v infrastrukturo v zimskih turističnih centrih bi bistveno zmanjšal neugoden vpliv naravnih
danosti in povečali konkurenčnost turističnih storitev.
Vrednost naložb v izboljšanje strukture in kakovosti prenočitvenih objektov bi znašala ok. 300. mio US dolarjev. Za
obnovo žičnic, umetno zasneževanje smučišč in najnujnejše
zavarovanje okolja, pa je potrebno že v letu 1994 angažirati
okoli 450.000.000,00 SIT.
1.2. Ukrepi
Za vlaganja v razvoj je potrebno zagotoviti:
- ugodnosti pri najemanju kreditov za razvoj malega gospodarstva. Ker večina turističnega gospodarstva spada v malo
gospodarstvo, je potrebno sredstva Sklada za razvoj malega
gospodarstva prioritetno usmeriti tudi za financiranje naložb
v turizem,
- čimvečjo koncentracijo sredstev za kreditiranje pospeševanje razvoja turizma, ki bi izvirala iz naslova:
- posebnih iger na srečo,
- prihodkov za izdajanje koncesij za turistično rabo naravnih
virov,
- bank,
- državnega in občinskih proračunov,
- koncesij za izrabo naravnih virov,
- drugih virov;
Omenjene vire za pospeševanje razvoja turizma bomo uporabili za:
- nižje obrestne mere za kredite, za katere je potrebno
zagotoviti sredstva za subvencioniranje za malo in veliko
gospodarstvo,
- pri vlaganju tujega kapitala, ki ga je potrebno pospešiti,,
zlasti pa pridobiti sredstva investitorjev, kot je EBRD; tuja
sredstva je potrebno zagotavljati tako za podjetniške kot
infrastrukturne investicije v turizmu. V primeru kot so sredstva EBRD, tudi z državnimi poroštvi oziroma poroštvi slovenskih poslovnih bank.
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v sodelovanju
z Ministrstvom za kmetijstvo, Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za finance, Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije in slovenskimi bankami.
Rok: leto 1994
2. ORGANIZACIJSKI UKREPI
Organizacijski ukrepi so nujni predvsem zaradi vzpostavitve
sodelovanja zasebnega in javnega sektorja pri oblikovanju
turističnih proizvodov in promotivnih aktivnostih. Organiziranost pa pomembno vpliva tudi na stroške poslovanja in
donosnost podjetja, zato bi se morali s tem področjem ukvarjati predvsem podjetniki sami in njihova strokovna združenja.
Z vspostavitvijo nove lokalne samouprave bodo morale tudi
občine skrbeti za razvoj turizma in v ta namen spodbujati
ustrezno organiziranost, pa tudi sredstva, ki jih bodo lahko
pridobivale iz naslova taks in koncesij.
Na različnih področjih, ki so pomembna za razvoj turizma, je
potrebno predvsem uskladiti delo in pristojnosti različnih
subjektov in njihove aktivnosti usmerjati v doseganje skupnih
strateških ciljev. V ta namen je potrebno organizirati predvsem:
2.1. Turistične Institucije
- ustanoviti zavod za pospeševanje oziroma za promocijo
turizma in sicer na nacionalni ravni, ki bo izrabil obstoječe
službe in vzpostavil tudi svojo regionalno mrežo, s pomočjo
katere bo povezoval privatni in javni interes pri oblikovanju
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turističnih produktov ter pri tržnem komuniciranju. Ustanovitev takega zavoda bi omogočila večjo profesionalnost pospeševalnega dela na področju priprave turističnih ponudb in
povezovanje tudi vseh tistih subjektov, ki lahko finančno ali
izvedbeno pripomorejo k učinkoviti promociji turizma.
V okviru zavoda in njegovih organizacijskih enot je potrebno
vzpostaviti tudi poenoteno mrežo informacij, ki so potrebne
za turista in za potrebe trženja,
- povezati se v mednarodne organizacije zaradi možnosti
strokovnega sodelovanja in informiranja, pa tudi promoviranja skupne turistične ponudbe na tretjih trgih, pravtako pa se
je potrebno predvsem na obmejnih področjih povezati
s sosednjimi turističnimi regijami, s katerimi je možno oblikovati skupno turistično ponudbo za tretja tržišča,
- spodbujati delovanje turističnih društev zaradi ustvarjanja
prijaznega odnosa ljudi do turizma in za ohranjanje naravnih
dobrin ter kulturne identitete krajev. Na območjih, kjer je
turizem nerazvit pa prenesti nanje posamezna upravna pooblastila.
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v sodelovanju
z Gospodarsko zbornico Slovenije in Turistično zvezo Slovenije.
Rok: leto 1994
2.2. izobraževanje v turizmu
~ dograditi je potrebno srednješolsko izobraževanje z dodatnimi programi za potrebe prakse, ki bodo lahko tudi vir
financiranja šol ali vsaj možnost za gospodarnejšo rabo
zmogljivosti,
- spodbuditi je potrebno uvajanje visokošolskega strokovnega izobraževanja za potrebe agencij in hotelirstva. Na ekonomski fakulteti pa je potrebno ohraniti možnost poglobljenega študija,
~ več sodobnega znanja o turistični ponudbi in komuniciranju z obiskovalci je potrebno vnesti tudi v programe osnovnih
sol in vpeljati tudi različne neobvezne učne programe s teh
Področij.
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v sodelovanju
z Ministrstvom za šolstvo in šport ter z Združenjem gostinstva
'n turizma
Rok: leto 1994/95
^SOCIALNI UKREPI
Pri razvoju turizma je potrebno stalno usklajevati tujski in
domači turistični promet. Prvi je pomemben za celotno
narodno gospodarstvo, drugi pa za enakomeren razvoj in
Prerazdelitev potrošnje na manj razvita območja. Da bi lahko
vzdrževali določeno ravnovesje in zagotavljali možnosti za
°ddih posameznih kategorij prebivalstva, predvsem mladih in
zdravstveno ogroženih, je potrebno:
~ spodbujati potovanja in oddih otrok in mladine in v ta
namen
nuditi različne olajšave za prevoz in bivanje (urediti
s
tatus neprofitnih dejavnosti),
~~ usposobiti počitniške domove za sprejem turistov, predam mladih (hoteli za mladino) in razvijati tudi nove sodobne
oblike socialnega turizma,
~ omogočiti dodatno usposabljanje odvečnih delavcev za
Manjkajoče poklice,

-

pospeševanje razvoja turizma in promocijo,
razvoj turistične infrastrukture,
opravljanje dela vodniških služb in turističnih agencij,
delovanje turističnih društev in Turistične zveze Slovenije.

Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v sodelovanju
z Gospodarsko zbornico in Turistično zvezo Slovenije
Rok: leto 1994
4.2. Tehnični standardi
- določitev minimalnih sanitarno tehničnih pogojev za
gostinstvo in za klasifikacijo prenočitvenih objektov na podlagi priporočil in direktiv Evropske skupnosti, podlaga za to
bo tudi novi zakon o gostinski dejavnosti
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Rok: leto 1994
4.3. Varstvo potrošnikov
- varstvo potrošnikov, ki naj skladno z direktivo Evropske
skupnosti regulira tudi paketna potovanja in odgovornost
turističnih agencij za izvedbo pogodb o potovanju (ustanovitev rizičnega sklada),
Nosilec: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Rok: leto 1995
4.4. Varovan|e naravnih virov In območii
- v prostorskem planu Republike Slovenije predvideti nova
zavarovana naravna območja (novi regijski parki na področju
Krasa in Kočevskega),
- ob pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih in planskih
dokumentov je potrebno opredeliti tudi kriterije in omejitve
zmogljivosti prostora za turistično rabo na posameznih območjih,
- z izdajanjem koncesij za rabo naravnih dobrin naj se zagotovi dostop do teh, hkrati pa določi tudi merila in omejitve, ki
bodo zagotovile ohranjanje naravnih dobrin in dolgoročno
gospodarjenje z njimi.
Nosilec: Ministrstvo za okolje in prostor
Rok: leto 1996
4.5. Igre na srečo
- posebne igre na srečo, katerih dobiček bi moral biti namenjen pretežno za pospeševanje turizma v Sloveniji in ne le na
območju sedeža igralnic.
Nosilec: Ministrstvo za finance
Rok: leto 1994
lil. AKTIVNOSTI
Poleg pravnega urejanja podlag in sprejemanja drugih ukrepov, je za doseganje strateških ciljev nujno organizirano
voditi aktivnosti na naslednjih področjih:
1. PRIPRAVA TURISTIČNIH PRODUKTOV

Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v sodelovanju
J Ministrstvom za šolstvo in šport. Ministrstvom za delo in
Ministrstvom
za zdravstvo ter s sindikati.
R
ok: leto 1996

Na štirih turističnih področjih, ki se ujemajo tudi z geografskimi območji, je potrebno oblikovati nove oz. izpopolniti
obstoječe nosilne turistične produkte. V ta namen je potrebno:

IfRAVNI UKREPI

1.1. Priprava strategi! In marketinških planov

s

- oblikovati oz. dopolniti regionalne strategije razvoja
turizma in na njihovi podlagi pripraviti kompetitivne turistične
produkte, ki bodo izrabili obstoječe možnosti oz. danosti,
- izdelati strateški marketinški plan, ki podrobneje opredeljuje interni in eksterni marketing, specifične produkte in
način njihovega trženja.

Predpisi je potrebno urediti predvsem:

*•1- Javni zavod za pospeševani* turizma
" ustanovitev javnega zavoda za pospeševanje turizma na
Podlagi uredbe,
" zakon o turizmu, ki bo opredelil organiziranost na tem
področju, pogoje za opravljanje posameznih dejavnosti ter
"krati uredil tudi merila in vire financiranja za:

V pripravo strategij in marketinškoga plana bodo vključena
podjetja in njihova združenja ter organi in organizacije na
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lokalni in regionalni ravni, ki s svojimi aktivnostmi vplivajo na
oblikovanje ponudbe.

2.3. Turistična infrastruktura

Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Rok: leto 1994
(priprava strategije in plana, sicer pa stalna naloga)

- izpopolnitev tehničnih zahtev in normativov udobnosti
objektov, ki bodo ustrezali tudi normativom o ekološki neoporečnosti. Za turizem na kmetih pa uveljaviti normative Evropske skupnosti za označevanje turističnih kmetij,
- prilagoditev objektov turistične infrastrukture varovanju
okolja, naravne in kulturne dediščine ter krajevnim značilnostim,
- izgradnjo različnih turističnih poti kot npr. za kolesarjenje,
pešačenje in drugih naprav, ki omogočajo stik z naravo in
okolico,
- saniranje starih mestnih jeder, gradov in drugih objektov in
razvijanje ponudbe, ki bo zagotavljala normalno bivanje in
aktivnosti domačemu prebivalstvu in povečalo turistično
atraktivnost,
- izrabo možnosti za zavrovanje Pirana kot svetovne kulturne
dediščine v okviru UNESCO,
- bolje opremiti in usposobiti zimske turistične centre tudi za
smučanje na umetnem snegu, kjer to dovoljujejo vodni viri in
s tem povečati njihovo konkurenčnost.

1.2. Turizem na podeželju
- uskladiti razvojne cilje in aktivnosti pri načrtovanju infrastrukturnih dejavnosti in razvoja podeželja zaradi racionalnega dela in možnosti za gospodarnejšo rabo objektov in
prostora,
- uskladiti aktivnosti pri vodenju in realizaciji projekta za
celostni razvoj podeželja ter zagotoviti sodelovanje strokovnjakov s področja turističnega marketinga,
- razvijati novo ponudbo za pospeševanje prodaje vin in
drugih kmetijskih proizvodov ter storitev, kot npr. vinske poti.
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo
za kmetijstvo, Ministrstvo za promet in zveze, Ministrstvo za
kulturo, Ministrstvo za okolje in prostor
Rok: leto 1993, začetek, sicer pa stalna naloga
1.3 Turistična borza
- z namenom, da se pospeši prodaja domačih turističnih
zmogljivosti, bomo organizirali turistično borzo, na katero
bomo povabili turistične agencije iz tujine, ki bodo postale
naši stalni partnerji pri promociji in prodaji naše turistične
ponudbe.
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Turistična
zveza Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna
zbornica Slovenije in turistična podjetja
Rok: 1994
1.4. Turistična predstavništva
- skupaj s turističnim gospodarstvo je potrebno organizirati
turistična predstvaništva v državah in krajih, od koder prihaja
največ tujih turistov,
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in turistična
podjetja
Rok: 1994/95/96
2. KAKOVOST
Merila kakovosti, ki veljajo za industrijske in druge proizvodne produkte, so za področje turizma praktično neuporabna. Glavna sestavina turističnega produkta so storitve, ki
jih lahko količinsko merimo v povezavi s posameznimi oprijemljivimi, fizičnimi dokazi, vendar kakovost s tem še ni niti
opredeljena, niti zagotovljena. Kakovost je odvisna od celotnega spleta storitev in proizvodov, ki jih nudi neko območje in
jo turist pričakuje na podlagi cene ponudbe. Razumevanje
kakovosti in priprava kakovostnih produktov ter njihove
podobe, ki mora ustrezati stvarnosti, zahteva:
2.1. Sodelovanje zasebnega In Javnega sektorja
- organizirano sodelovanje zasebnega in javnega sektorja
zaradi funkcioniranja vseh dejavnosti, ki omogočajo prijetno
bivanje turistov v kraju in čimvečjo rabo storitev, ki povečujejo potrošnjo in s tem donosnost turizma. V ta namen je
potrebno vzpostaviti tudi ustrezno lokalno organizacijo, ki bo
lahko opravljala to funkcijo.

Nosilci: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo za
kulturo in Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju
s strokovnimi organizacijami in društvi
Rok: leto 1996
2.4. Spremljanje kakovosti
- stalno spremljanje zadovoljstva gostov s kakovostjo turistične ponudbe, kot podlage za ustrezno ukrepanje na vseh
ravneh in območjih.
- občine bodo, izhajajoč iz svoje nove vloge organizirale tudi
lastne oblike komunalnega nadzora čistoče in reda, ki bodo
skupaj z inšpekcijskim nadzorom na finančnem, higienskem
in delovnem področju zagotovile višjo raven kakovosti
celotne turistične ponudbe.
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Zavod RS za
statistiko in občine
Rok: začetek v letu 1993
2.5. Usposabljanje kadrov
- stalno usposabljanje kadrov na vseh ravneh. V ta namen je
potrebno v strokovne šole vključiti programe usposabljanja,
ki so bili pridobljeni v okviru tehnične pomoči PHARE, in
razviti možnosti za stalno usposabljanje zaposlenih v turističnih dejavnostih.
- pospeševati podjetništvo v turizmu, za kar je potrebno
izrabiti obstoječo pospeševalno mrežo za razvoj malega
gospodarstva v okviru Zavoda za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva in usposobiti tudi svetovalce, ki se
bodoukvarjali s pospeševanjem podjetništva na področju turizma.
Nosilci: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Združenje
gostinstva in turizma GZS.
Rok: leto 1994 (vključitev programa v srednje strokovne šole)
2.6. Rizični sklad turističnih agencij
- ustanovitev in funkcioniranje rizičnega sklada agencij,
s pomočjo katerega bi zavarovali potrošnika v primeru stečaja
ali drugih primerov nesolventnosti podjetja, s katerim je turist
sklenil pogodbo o potovanju.
Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije oz. združenje
agencij
Rok: leto 1994

2.2. Ocenjevanje in klasifikacijo objektov In storitev
- vpeljati nov globalni sistem ocenjevanja kakovosti osnovnih in dopolnilnih zmogljivosti in storitev v turističnem kraju
na podlagi priporočil EU.

2.7. Dejavnost društev
- razvijati aktivnosti društev, ki s svojimi storitvami popestrijo
ponudbo krajev in ustvarjajo ugodno klimo za sprejem in
bivanje turistov.

Nosilci: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, občine,
poslovne skupnosti in turistična društva
Rok: leto 1994 - 1996

Nosilec: Turistična zveza Slovenije v sodelovanju z drugimi
organizacijami društev
Rok: stalna naloga

52

poročevalec, št. 41

Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije
Rok: stalna naloga

18. Leto turizma
■ v letu 1994 nadaljevati z udejanjanjem zaćrtanega nacionallega programa aktivnosti za leto turizma; leto turizma bo
»osvečenu kakovosti in podjetništvu v turizmu, razpisali pa
•orno tudi nagrado za najboljšega podjetnika v turizmu v letu
994.

3.2. Organiziranje turistične infrastrukture
- objekte turistične infrastrukture: marine, smučišča, kopališča in pd., kar je namenjeno pretežno turistični rabi, organizirati kot skupno infrastrukturo kraja na podjetniških principih,

losilci: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Gospodarska
bornica Slovenije, Turistična zveza Slovenije
tok: leto 1994

Nosilec: občine v sodelovanju z območnimi zbornicami in
Ministrstvom za gospodarske dejavnosti ter Ministrstvom za
okolje in prostorRok: leto 1994

^PODJETNIŠTVO
urizem je še premalo razumljen kot profitna dejavnost, kar je
lajbolj razvidno pri odločitvah za vlaganja v različne dejavnoti, v objekte turistične infrastrukture, pri izrabi naravnih
"drugih danosti za oblikovanje in prodajo različnih storitev,
>ri varovanju okolja in rabi prostora, pri organiziranosti vodeija in upravljanja podjetij. Za krepitev podjetništva in dolgoočnega gledanja na donosnost podjetij je potrebno:

3.3. Komerciallzacija kulturne in naravne dediščine
- nacionalne parke in drugp varovana območja naravne in
kulturne dediščine vključiti v turistično ponudbo z ustrezno
organizacijo njihove gospodarske rabe, ki bo zagotavljala
varstvo okolja, hkrati pa povečala donosnost. Organizacije, ki
so zadolžene za upravljanje s temi območji, bi morala biti zato
organizirana kot podjetja z določenimi javnimi pooblastili,
- kulturne znamenitosti, kulturno ustvarjalnost, prireditve in
druge aktivnosti na področju kulture vključiti v turistične
produkte kot sestavni del ponudbe in trženja.

'■1. Ustvarjanje pogojev za podjetništvo v turizmu
- usposabljati kadre za vodenje procesa priprave in nuđenja
>z. prodaje storitev,
■ vključevati gostinska podjetja v različne mednarodne skupne
podjetij, verige in v druge oblike upravljanja, ki zmanjšuB
io stroške poslovanja in trženja,
- uvajati sodoben rezervacijski sistem pri prodaji storitev.

Nosilec: Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za
kulturo
Rok: leto 1995

.
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O železniškem tovornem prometu s sosednjo
Italijo
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 19. 5. 1994, postavil
dopolnilno vprašanje o železniškem tovornem prometu
z Italijo, ker z odgovorom Ministrstva za promet In zveze
februarja meseca nI bil zadovoljen in sicer, da odgovor
ministrstva vsebuje netočne podatke, ki so nepravilno In
netočno argumentirani.
Tokrat je prejel naslednji odgovor:
Zmago Jelinčič, poslanec Slovenske nacionalne stranke je
postavil dne 19. 5. 1994 dopolnilno poslansko vprašanje
v zvezi z odgovorom Ministrstva za promet in zveze z dne 17.
2.1994 o železniškem tovornem prometu na mejnem prehodu
Sežana-Opčine, in sicer:
»Odgovor ministrstva vsebuje netočne podatke, ki so nepravilno in neutemeljeno argumentirani.
1. Po podatkih, s katerimi razpolaga naša stranka, je bil
dogovor dne 10. 6. 1993 med italijanskimi železnicami in
slovenskimi železnicami preklican za nas žal prepozno. Po
naših podatkih so italijanske železnice vozile in vozijo
vzhodni vozni tovor po novi vozni poti Itaiija-Avstrija-Madžarska, preko nas pa po krajši vozni poti vračajo le prazne
vozove.
2. Italijanska uprava je takoj po podpisu dogovora v nočnem
času ukinila delovno mesto carinika in tranziterja, torej je to
posledica podpisa dogovora in ne vzrok podpisa kot ga
navaja ministrstvo.
3. Trditev, da se polovica pošiljk reekspedira je netočna.
Poslovnost vseh železniških uprav temelji na odpravi direktnih vlakov, ker se tako zmanjša čas prevoza od točke A do
točke B, kar se že dalj časa uporablja tudi pri nas (tako je
reekspedicij zelo malo).
4. Glede carinskih pregledov podatek ni točen, saj je nesmiselno trditi, da bi kljub ogromnemu delu carina delovala samo
2 uri dnevno.
5. Prav tako ni točen podatek, da se je zmanjšal obseg
tovornega prometa, saj se v dnevnem času vozijo tudi izredni
vlaki (definicija izrednega vlaka je vpeljava nekega vlaka med
dvema rednima vlakoma).
6. Glede g. Adrijana škrinjarja kot zastopnika Slovenskih
železnic v Milanu pa nismo trdili, da se je udeležil sestanka
mednarodne komisije za železniški promet v Parizu, na katerem je italijanska železniška uprava zahtevala zaprtje mejnega
prehoda za tovorni promet, ampak smo navajali njegovo
nevednost in nepoznavanje te problematike.
7. Slovenske železnice so utrpele 2,5 mio SIT škode zaradi
ukinitve skladiščnega delavca, ki je bil zadolžen za tekoče
popravilo tovora brez odstavitve vozov, ki so zato sedaj
odstavljeni iz vlakov. V tem primeru je za tuje vozove potrebno
izstaviti obračunski obrazec TV-72 in K-162, kar posledično
pomeni plačilo stojnine (stojnina voza se plača po najemniškem odstavku tarifnega razreda v protivrednosti DEM na os
voza v časovni postavki ene ure), popravilo tovora, premik
voza in ponovno uvrščanje voza v vlak, ter stroške ponovnega
pregleda, kar pomeni, da ni realna trditev o prihranku 710.000
SIT mesečno.
6. Danes se dogaja, da SŽ v nočnem času vozijo preko meje,.
vendar so ti vlaki predani v jutranjih urah, ker je bil posledično
na ta dogovor ukinjen carinik in tranziter FS službe.
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Ministrstvo lahko natančne podatke dobi v naši poslanski
skupini, ki ne želi le dopolnilnega odgovora, ampak predvsem
uspešno ukrepanje za odpravo negativnih psoledic, ki jih je
dogovor z dne 13. 7. 1992 med italijanskimi in slovenskimi
železnicami prinesel slovenskim železnicam in ki še vedno
traja.«
Iz preglednic, ki smo jih priložili našemu prvemu odgovoru, je
razvidno, da je zmanjšanje obsega dela na mejnem prehodu
Sežana posledica širših negativnih dogajanj na vzhodu in
jugovzhodu in ne načrtnega preusmerjanja tovora italijanskih
železnic mimo Republike Slovenije. Naše ministrstvo z informacijami o morebitnem takem početju italijanskih železnic ne
razpolaga. Podatki o obsegu prometa na mejnem prehodu
Trbiž kažejo namreč, da je število vlakov v letu 1993 za 12%,
število vagonov pa za 20% manjše v primerjavi z letom 1991.
Tudi podatki o povečanju prometa na mejnem prehodu
Sežana v prvih štirih mesecih tega leta v primerjavi z enakim
obdobjem predhodnih let ne potrjujejo take domneve (priloga). Na odločitev pošiljatelja z območja italijanskih železnic,
po kateri prevozni poti bo prejemniku na vzhodu dostavljal
blago, Slovenske železnice ne morejo direktno vplivati. Pošiljatelj po svoji presoji izbira in določa prevozno pot in s tem
tudi mejne prehode. Toda prav zato, da bi pridobili na italijanskem trgu čim več tovora, so Slovenske železnice v Milanu
odprle svoje predstavništvo.
Iz mesečnih poročil, ki jih je dolžan predstavnik v Milanu tako
kot vsi predstavniki v tujini predložiti Upravnemu odboru
Slovenskih železnic, je razvidno, da je taka odločitev bila
pravilna in upravičena. Predstavništvo v Milanu je tako na
primer v prvem tromesečju 1994 sklenilo 93 pogodb, s katerimi je zagotovilo Slovenskim železnicam prevoze 294.100 ton
blaga v izvozu in uvozu ter 253.650 ton blaga v tranzitu, skupaj
torej 547.750 ton blaga ali za 32% več kot v enakem obdobju
preteklega leta. S tem je predstavništvo v Milanu prispevalo
863,9 mio SIT transportnega prihodka Slovenskim železnicam
ali za 54,1% več kot v enakem obdobju lani.
Trditev, da se po Slovenskih železnicah vračajo le prazni
vagoni je netočna. Po pravilniku RIV je obvezno prazne
vagone vračati po isti poti, po kateri so bili odpravljeni. Če
slučajno pride do primera nepravilnega vračanja praznega
vagona (vagonov) se železnici, ki je vagon v povratku odpravila po nepravi poti, zaračunajo stroški prevoza praznega
vagona.
V skladu s sprejetim sanacijskim programom v letu 1993, ki ga
je potrdila tudi Vlada Republike Slovenije, so Slovenske železnice sprejele vrsto ukrepov za zmanjšanje stroškov poslovanja in agresivnejši nastop na trgu transportnih storitev. Med
drugim so prilagodile število tovornih vlakov na celotnem
omrežju Slovenskih železnic dejanskemu povpraševanju po
transportnih storitvah in v tem okviru tudi na mejnem prehodu
Sežana-Opčine. Z voznim redom 1993/1994 je bilo določeno
16 parov vlakov v 24 urah. Italijanske in slovenske železnice
so se naknadno glede na obseg in potrebe tovornega prometa
dogovorile za 11 parov tovornih vlakov, od tega za 3 nočne.
Tako število vlakov je opredeljeno tudi z novim voznim redom,
ki je začel veljati dne 29.5.1994. Po oceni Slovenskih železnic
omenjeno število vlakov ustreza obsegu prometa, saj v praksi
dejansko vozi 8-9 parov vlakov dnevno, iz česar izhaja, da
razen v izjemnih primerih ni potrebe po vožnji izrednih vlakov.
Tako je bilo v ietu 1993 na mejnem prehodu Sežana odpovedano 846 vlakov in vpeljano 5 izrednih vlakov v smer proti [
Italiji ter odpovedano 822 vlakov in vpeljano 71 izrednih vlakov v smeri proti Sloveniji. V obdobju 1. 1. do 30. 4. 1994 je
bilo na tem mejnem prehodu le 5 izrednih vlakov (4 prevzeti, i
1 predan).
Vse tovorne vlake predane v nočnem času italijanske železniče prevzamejo. Stroški, vezani na zadrževanje tovornih i
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vagonov na postaji Općine, bremenijo le-te in nikakor niso
stroški Slovenskih železnic.
Točni podatki o reekspediranih vagonih na mejnem prehodu
Sežana v zadnjih nekaj letih so naslednji: V letu 1991 je bilo
od skupno 90.385 predanih vagonov reekspediranih 9240
vagonov (10,2%), v letu 1992 od skupno 52.670 vagonov je
bilo reekspediranih 10.911 (20,7%), v letu 1993 od 44.516
predanih vagonov 20.950 (47,1%) in v obdobju I—IV/1994 od
skupno 16.385 predanih vagonov je bilo 6.247 (38,1%) reekspediranih. Število reekspediranih vagonov je začelo naraščati z osamosvojitvijo Slovenije, kar je razvidno tudi iz naslednjih podatkov: od skupno 9.240 reekspediranih vagonov je
bilo namreč reekspedirano 6.086 ali 65,8% vagonov v obdobju
september-december 1991.
Skupni delovni čas carinarnice Sežana na železniškem in
cestnem mejnem prehodu je naslednji: izvozno in tranzitno
carinjenje 24 ur dnevno, uvozno carinjenje od 7.00 do 14.00
ure. Delovni čas italijanskih carinskih organov je pri uvoznem
in izvoznem carinjenju od 7.00 do 14.00 ure In od 16.00 do
19.00 ure, pri tranzitnem pa od 7.00 do 14. ure.
V našem odgovoru torej nismo trdili, da carinski organi
v Sežani delajo samo 2 uri dnevno, ampak le kdaj so pričeli
s svojim delom na železnici. Po dogovoru med Carinarnico
Sežana in Slovenskimi železnicami je v letu 1994 uveden nov,
bolj fleksibilen način dela carinske službe na postaji Sežana.
Dogovorjeno je, da se na postaji Sežana opravlja tranzitno
carinjenje neprenehoma 24 ur dnevno, izvozno in uvozno
carinjenje pa glede na potrebe na poziv postajnega usluž-

benca. S tem so se sedaj zmanjšali zastoji zaradi carinskih
formalnosti in hkrati zagotovila hitrejša odprema vlakov na
mejnem prehodu Sežana.
V prilogi podajamo skupno število predanih vagonov, število odstavljenih vagonov in stroške, ki so povezani z njihovo
odstavitvijo na mejnem prehodu Sežana. Iz priloge je razvidno, da ukinitev delovnega mesta transportnega delavca (in
ne skladiščnega) v juliju 1992, ni vplivala na skupno število
odstavljenih vagonov in tudi ne na skupne stroške.
Nasprotno, podatki kažejo, da se število odstavljenih vagonov
- sicer z določenimi nihanji - celo zmanjšuje. Z ukinitvijo
delovnega mesta transportnega delavca tekoče popravilo
tovora brez odstavitve vagonov namreč ni bilo odpravljeno.
Ta popravila odtlej opravljajo drugi na postaji zaposleni
delavci, ki jih na opozorilo vozovnega preglednika določi
vlakovni odpravnik.
Slovenske železnice tekoče spremljajo, zakaj prihaja do
nepravilnosti, ki povzročajo odstavljanje vagonov in tudi
sproti sprejemajo ukrepe za njihovo odpravljanje oziroma za
povračilo nastale škode. Kot primer takega ravnanja navajamo naslednji primer: V prvem kvartalu letos je bil od 160
vagonov odstavljen 101 vagon zaradi svojevrstne razlage
mednarodnih predpisov o nakladanju pri prevozu 18-tonskih
pločevinastih kolutov iz Republike Slovaške v Italijo. Nastali
problem je bil v razgovorih med železniškimi upravami, na
katerih omrežju je ta prevoz potekal, uspešno rešen. Stroške,
ki so jih pri tem imele Slovenske železnice, bodo tako poravnale italijanske železnice.

PRILOGA
Število predanih in odstavljenih vagonov ter stroški njihove odstavitve v obdobju 1991-1994
stroški (v SIT)
leto
št. pred. vag.
št. odst. vag.
%
popravljanja
90.385
1.405
1,55
1.180.798
1992
I-IV
1992
1993
l-IV
1993^
»-IV
1994

stojnin
3.354.400

skupaj
4.535.198

35.250
52.670

673
941

1,91
1,79

331.572
3.048.832

1.606.700
2.246.600

1.938.272
5.295.432

20.406
44.516

402
621

1,97
1,40

851.060
2.857.000

957.800
1.482.600

1.808.860
4.339.600

14.867

188

1,26

1.219.935

448.850

1.668.785

16.385

160

0.98

481.829

382.000

863.829

0 sporni zaposlitvi Neslovenca

Pristojno ministrstvo mu odgovarja:

RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, i« 20. aprila letos na ministrstvo za delo oziroma Republiški Inšpektorat za delo
Naslovil naslednje vprašanje: V prilogi pošiljam fotokopijo
jjelovnega dovoljenja, ki ga je Izdala Območna enota Republiškega zavoda za zaposlovanje Novo mesto, številka
'838803427, z dne 7. 2. 1994, za bivšega mlajšega oficirja
J-A Milivoja Drobnjakoviča. Glede na veliko število nezapo*'#nih delavcev v Sloveniji In v Novem mestu In glede na to,
gre za nekvalificirano delovno mesto »SNAŽILKA®*TROJNI ČISTILEC«, prosim, da preverite zakonitost tega
^voljenja, zlasti tudi glede Izpolnjevanja pogojev. Menim,
°a j« dovolj nezaposlenih Slovencev In slovenskih državljanov, ki bi z veseljem sprejeli zaposlitev na navedenem
"•lovnem mestu.

Pogoje za pridobitev delovnega dovoljenja tujih državljanov
oziroma oseb brez državljanstva ureja Zakon o zaposlovanju
tujcev (Ur. I. RS št. 33/92). Drugi odstavek 6. člena zakona
določa, da se delovno dovoljenje na vlogo delodajalca izda za
določen čas, ki ne more biti daljši od enega leta in velja za
delo pri delodajalcu, ki je zaprosil za delovno dovoljenje.
Takšno delovno dovoljenje se skladno z drugim odstavkom 5.
člena istega zakona izda pod pogojem, da v evidenci Republiškega zavoda za zaposlovanje med brezposelnimi osebami na
določenem območju ni ustreznega kandidata, ki poleg splošnih, izpolnjuje še posebne pogoje, ki jih delodajalec zahteva
za sklenitev delovnega razmerja in je pripravljen sprejeti
zaposlitev. Skladno s 3. odstavkom 8. člena Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. I. SFRJ, št. 60/89 in 42/
90), ki se uporablja kot republiški predpis, lahko delodajalec
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i
za sklenitev delovnega razmerja določi le taksne posebne
pogoje, ki so potrebni za opravljanje del delovnega mesta. Če
nastane v postopku izdaje delovnega dovoljenja dvom o tem,
ali so posamezni posebni pogoji, ki jih delodajalec zahteva za
sklenitev delovnega razmerja, dejansko potrebni za opravljanje del prostega delovnega mesta ali pa jih je navedel zgolj
zaradi pridobitve delovnega dovoljenja, je dolžan organ, ki
vodi postopek, zaradi natančne ali popolne ugotovitve dejanskega stanja to ugotoviti in v ta namen, če je potrebno,
pritegniti k sodelovanju tudi pristojno inšpekcijsko službo.
Zahtevane pogoje za sklenitev delovnega razmerja pa morajo
izpolnjevati ne le brezposelne osebe, prijavljene na zavodu,
ampak jih mora izpolnjevati tudi tujec, za katerega delodajalec zaprosi za delovno dovoljenje in k vlogi o izpolnjevanju le
teh skladno s 4. členom Navodila o izvajanju zakona o zaposlovanju tujcev (Ur. I. RS št. 34/92) priložiti ustrezne dokaze.
Iz obrazložitve postopka izdaje delovnega dovoljenja za tujca
g. Drobnjakovič Milivoja, ki jo je pridobilo ministrstvo od
Republiškega zavoda za zaposlovanje, Enota Novo mesto, je
razvidno, da je podjetje IM-INTER-M, d.o.o. iz Novega mesta
dne 18 1. 1994 pri omenjeni enoti prijavilo potrebo za
zasedbo delovnega mesta snažilke, v prijavi kot poseben
pogoj določilo vozniški izpit B-kategorije in zavod zaprosilo,
da posreduje pri zasedbi prostega delovnega mesta. Ker kljub
posredovanju zavoda prostega delovnega mesta ni bilo moč
zasesti z domačimi iskalci zaposlitve, je podjetje dne 2. 2.
1994 zaprosilo za izdajo dovoljenja in sicer za delovno mesto
strojni čistilec. V prošnji in obrazložitvi potrebe za zaposlitev
tujca, je podjetje podrobno opredelilo tudi druge posebne
pogoje, zlasti pa poznavanje kemičnih snovi in čistil in
potrebna znanja za uporabo in vzdrževanje strojne opreme
TASKI, ki jo uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Ker po
ugotovitvah zavoda med brezposelnimi osebami na njegovem
območju ni bilo ustreznih kandidatov, ki bi bili pripravljeni
sprejeti zaposlitev, je podjetju dne 10. 2. 1994 za tujca g.
Drobnjakovič Milivoja izdal delovno dovoljenje.
Na podlagi navedenega je ugotoviti, da je zavod v postopku
izdaje delovnega dovoljenja ugotavljal obstoj ustreznih kandidatov in njih pripravljenost sprejeti zaposlitev, ne pa tudi, ali
so posamezni posebni pogoji, ki jih je delodajalec zahteval za
sklenitev delovnega razmerja za zasedbo delovnega mesta
čistilke oziroma strojni čistilec sploh potrebni. Prav tako ni
moč ugotoviti, kako je ugotavljal, ali tudi tujec izpolnjuje
zahtevane posebne pogoje za sklenitev delovnega razmerja,
kar je pogoj za izdajo delovnega dovoljenja.
Postopek, ki je končan z odločbo, zoper katero v upravnem
postopku ni rednega pravnega sredstva, se lahko pod pogoji
določenimi v ZaKonu o splošnem upravnem postopku (Ur. I.
SFRJ št. 47/86-prečiščeno besedilo), ki se uporablja kot republiški predpis na podlagi 1. odstavka 4. člena Ustavnega
zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 1/91-1), obnovi,
dokončna odločba pa se lahko tudi razveljavi po nadzorstveni
pravici. Zaradi ugotovitve, ali obstajajo pogoji za obnovo
postopka oziroma za razveljavitev izdanega delovnega dovoljenja, smo v predmetni zadevi od Republiškega zavoda za
zaposlovanje, Enota Novo mesto že zahtevali celoten spis.
V kolikor bomo po pregledu spisne dokumentacije ugotovili,
da je zavod kot pristojni upravni organ izdal delovno dovoljenje v nasprotju z veljavnimi predpisi, bomo ustrezno ukrepali.

»Kdo se norčuje iz slovenskih brezposelnih
strokovnjakov.«
SAŠO LAP je 22. maja 1994, v Imenu poslanske skupine SNS
vprašal:
V Območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovani« Slovenije je bil objavl|en razpis za zaposlitev profesionalnega
predsednika komisije za bolovanja in bolniško topliško
zdravljenje, na katerega sta se prijavili dve zdravnici. Ko so
ugotovili, da se je na razpis prijavila tudi naša, slovenska
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zdravnica, so razpis razveljavili, ker obstoji interes, da se
zaposli dr. Zujovićeva, ki je še vedno hrvaški državljan,
nazadnje zaposlena v Območni enoti Novo mesto. Vodja
območne enote je izjavil, da bo zaposlil dr. Zujovlčevo, le da
ji mora preje urediti državljanstvo.
Predstojnik Geodetske uprave v Krškem Ing. Željko Gašperinčič, hrvaški državljan je na tako odgovornem mestu po
informacijah brez našega državljanstva. Želim odgovor, ali
je res brez slovenskega državljanstva?
Izvršni svet občine Krško je delil kadrovska stanovanja
mimo razpisov in ker se Izvršni svet Izogiba jasnim odgovorom, kdo vse je dobil stanovanja, naj Vlada razjasni zadevo.
Direktor SDK Metlika je bival v Sloveniji kot hrvaški državljan, ter kasneje pridobil slovensko državljanstvo, ter se
takoj nato preselil na hrvaško od koder se dnevno vozi
v Metliko. S tem se je izognil plačevanju DOHODNINE Sloveniji, ki mu nudi zaposlitev, on pa špekulira. Zahtevam jasen
odgovor Vlade, če drži povedano?
Vlada mu je pripravila odgovor na posamezno vprašanje:
Poslansko vprašanje Saša Lapa, poslanca poslanske skupine
Slovenske nacionalne desnice, v zvezi z zaposlitvijo profesionalnega predsednika zdravniške komisije v eni od območnih
enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je za pojasnitev zadeve Ministrstvo za zdravstvo zaprosilo Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je pripravil odgovor.
Iz pojasnila je razvidno, da je šlo za objavo prostega delovnega mesta nadzornega zdravnika - člana zdravniške komisije I. stopnje v območni enoti Krško. Na objavo sta se prijavili
dve kandidatki, in sicer dr. Edina Zujovič-Puharič in dr.
Pleško-Gorenc.
Zujovićeva je od leta 1992 zaposlena v območni enoti Novo
mesto. Njena zaposlitev je omejena na čas, za katerega ji je
bilo sklenjeno z določbami Zakona o zaposlovanju tujcev
izdano delovno dovoljenje.
Dr. Pleško-Gorenc je zaposlena v Zdravstvenem domu. Izbira
za nedoločen čas ni bila opravljena, bila je sklenjena pogodba
o delu za delo v zdravniški komisiji I. stopnje z dr. Pleškovo.
Območna enota Krško je junija 1994 še enkrat objavila
potrebo po zaposlitvi nadzornega zdravnika - člana zdravniške komisije I. stopnje. Prijavil se je en kandidat in z njim je
bilo sklenjeno delovno razmerje z 1/3 delovnim časom
v skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih.
« » *
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije gospod Sašo
Lap želi odgovor, ali gospod inženir Željko Gašparinčič, predstojnik Geodetske uprave v Krškem res nima slovenskega
državljanstva.
Sporočamo, da je gospod Željko Gašparinčič, direktor
Geodetske uprave v Krškem, slovenski državljan. Zahtevali
smo ustrezna dokazila. Iz dokumentov je razvidno, da je
imenovani:
- dobil odpust iz hrvaškega državljanstva - Rješenje br. 51101-43-UP/I-17104/7975/1 -93 z dne 28/5-1993;
- sprejet v državljanstvo Republike Slovenije - odločba MNZ
št. 0011/3a-XVII-198.811 z dne 15/7-1993,
- še vedno državljan Republike Slovenije - potrdilo Občinskega sekretariata za notranje zadeve in občo upravo občine
Krško št. 1/94-673 z dne 15/6-1994.
Republiška geodetska uprava kot resorni drugostopenjski
organ ugotavlja, da gospod Željko Gašparinčič dobro vodi
Geodetsko upravo v Krškem in dejavno sodeluje z Republiško
geodetsko upravo.
Odgovor je pripravila Republiška geodetska uprava.
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» » »
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije gospod Sašo
Lap je Vladi Republike Slovenije zastavil vprašanje v zvezi
s plačevanjem dohodnine dnevnih migrantov, ki so zaposleni
,v Republiki Sloveniji.
Na navedeno vprašanje odgovarjamo;
Dohodnina je statistični davek, ki se odmerja letno. Sestavljena je iz šestih podvrsti davka v odvisnosti od vira dohodnine oziroma vrste osebnega prejemka ali dohodka. Posamezne vrste osebnih prejemkov in dohodkov se med letom
obdavčujejo z davki, ki so določeni kot podvrste dohodnine.
V skladu s 5. členom zakona o dohodnini (Uradni list RS št.
71/93) plačuje dohodnino fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (rezultat), ki v posameznem koledarskem letu na njenem območju dosega dohodke. Zavezanec je
tudi fizična oseba, ki ni rezident Republike Slovenije, če je
bivala na njenem območju nepretrgoma najmanj šest mesecev in je na tem območju dosegala dohodke.
Pri opredelitvi zavezanca za dohodnino se torej ne upošteva
državljanstvo, temveč stalno prebivališče oziroma začasno
prebivališče fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki traja dalj
kot šest mesecev, ter doseganje dohodkov v Republiki Sloveniji.
Domnevamo, da gre v primeru, ki ga navaja g. Lap, za fizično
osebo, ki ima stalno prebivališče v drugi državi in se dnevno
vozi v Slovenijo zaradi opravljanja dela. V skladu s 5. členom
zakona o dohodnini dnevni migranti niso zavezanci za dohodnino.
Ker navedena oseba prejema plačo iz delovnega razmerja,
sklenjenega v Republiki Sloveniji, je v skladu s petim odstavkom 15. člena zakona o dohodnini zavezanec za davek od
osebnih prejemkov kot podvrsto dohodnine, in sicer v skladu
s stopnjami davka iz 18. člena tega zakona. Torej zanj velja
enaka obveznost plačila davka kot za rezidenta Republike
Slovenije, ki prejema plačilo iz delovnega razmerja. Razlika
pa je v tem, da se dnevnemu migrantu pri obračunu in plačilu
davka od osebnih prejemkov ne upoštevajo olajšave, ki jih
v skladu z zakonom o dohodnini lahko uveljavlja zavezanec za
plačilo dohodnine. To so olajšave v obliki znižanja davčne
osnove v višini 11% povprečne plače zaposlenih v Republiki
Sloveniji, olajšava za vzdrževane družinske člane, seniorska
olajšava ter olajšava za invalidne osebe.
Odgovor je pripravilo Ministrstvo za finance.

O sumljivi in nezakoniti prodaji Elana
JANEZ PODOBNIK, poslanec SLS, |e 25. 5. 1994, na vlado
naslovil naslednje vprašanje: »Vladi RS dajem poslansko
vprašanje glede prodaje Elana. V Poročevalcu št. 16 je
objavljen odgovor Vlade na poslansko pobudo, ki sem jo
v zvezi s sumljivo in nezakonito prodajo Elana i stečaju dal
podpisani. Predlagal sem, da Vlada v okviru svojih pristojnosti sproži postopke za razveljavitev prodaje Elana v stečaju koncem novembra 1991.
Ker z odgovorom nisem zadovoljen, dajem ponovno poslansko vprašanje in sicer sprašujem vlado, če trije znani dokumenti (zapisnik o poteku dražbe, mnenje Banke Slovenije
o veljavnosti garancije Međimurske banke in mnenje SDK)

niso zadosten dokaz, da je šlo v primeru prodaje Elana
v stečaju za sumljiv in protizakonit postopek in predvsem
pravni temelj, da se prodajo Elana v stečaju razveljavi. Prav
na podlagi omenjene garancije je Komel d. o. o. pristopilo
k licitaciji. Banka Slovenije in SDK sta menila, da omenjena
garancija v Sloveniji ne more biti veljavna, ker Međimurska
banka nima velikega pooblastila in nerezidenčnega računa
z dobroimetjem v Sloveniji. In povrhu je bila garancija
izdana v višini, ki znatno presega garancijske sposobnosti
Međimurske banke.«
Prejel je naslednji odgovor:
Vlada Republike Slovenije vztraja pri svojem odgovoru na
omenjeno poslansko vprašanje g. Janeza Podobnika z dne 22.
2. 1994. Razlagi dodajamo tele ugotovitve!
Izvršni svet Republike Slovenije je na svoji 23. seji 17. 9. 1990
izrazil cit. »svoj interes za uspešno zaključitev prisilne poravnave med upniki in Elanom ter interes, da upniki s konverzijo
neodpisanih terjatev v lastniški kapital postanejo 100% lastniki novega Elana.«
Pogodbenici sta v komisijski pogodbi o nakupu podjetja
ELAN soglasno ugotovili, da je namera komitentov (upniki)
oz. komisionarja (Komel), da komitenti svoje terjatve do stečajnega dolžnika (ELAN) prenesejo na komisionarja s ciljem,
da komisionar v svojem imenu in za račun komitentov sodeluje pri nakupu stečajnega dolžnika kot pravne osebe tudi na
tretji javni dražbi in da ob uspešnem nakupu komisionar
uporabi cedirane terjatve kot osnovo za poplačilo zneska
nakupne cene ali dela nakupne cene z zneskom poplačila iz
stečajne mase, ki mu pripada zaradi terjatev, da ELAN spremeni v delniško družbo in da na komitente na način, določen
s pogodbo, brezplačno prenese delnice družbe, sorazmerno
z njihovim deležem pri cesiji terjatev oz. posredovanju sredstev za poplačilo nakupne cene in da se komisionarju poplačajo tudi stroški, ki so nastali z realizacijo pogodbe.
Interpretacija spornega 107. člena, zdaj že neveljavnega jugoslovanskega zakona o stečajnem postopku, v zvezi, ki jo
navaja g. Podobnik, ne drži. Terjatev do dolžnika, ki je nastala
pred dnem začetka stečajnega postopka, po tem zakonu ni
nastala pred dnem začetka stečajnega postopka, po tem
zakonu ni bilo mogoče pobotati s terjatvijo stečajne mase, ki
je nastala po začetku tega postopka. Zakonodajalec je skušal
s tem opredeliti, da terjatev upnika, nastala pred datumom
uvedbe stečajnega postopka, ne more seči na premoženje
podjetja, pridobljeno po datumu uvedbe stečajnega
postopka. Ce bi obveljala rešitev g. Podobnika, nobena konverzija terjatev upnika v lastniški delež ob stečajnem
postopku ne bi bila izvedljiva. Pobot upnikov iz stečajne mase
torej ne bi bil mogoč na podlagi samih terjatev. Pravica
upnikov ob dražbi pa lahko seže na stečajno maso in/ali na
izkupiček od prodaje te stečajne mase. To pomeni, če bi bil
ELAN prodan nekomu drugemu, bi se upniki poplačali iz
kupnine, ker so pa ELAN sami kupili, so se poplačali z lastninsko pravico nad trajnim Elanovim premoženjem.
Vlada Republike Slovenije ni pristojna razsojati, ali so dokumenti, ki jih navaja g. Podobnik, zadosten dokaz, da je šlo
v primeru ELAN v stečaju za sumljiv in nezakonit postopek in
ali obstaja pravni temelj, da se takšna prodaja razveljavi.
Vlada Republike Slovenije sodi, da pobuda, ki jo predlaga
poslanec g. Janez Podobnik, ni v skladu z zagotavljanjem
varnosti tujih naložb v Republiki Sloveniji in kot precedens
lahko zelo negativno vpliva na že tako omajano kredibilnost
o varnosti tujih naložb pri nas. Hkrati pomeni takšna pobuda
tudi dvom o kredibilnosti dela naših pravosodnih organov pri
vodenju stečajnih in podobnih postopkov.
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POSLANSKE POBUDE

ODGOVOR
Ministrstva za šolstvo in šport na pobudo IVA
HVALICE, da se v učbenikih da večja pozornost
nastanku prve samostojne slovenske države
Ministrstvo za šolstvo in šport sprejema poslansko pobudo
poslanca Iva Hvalice, da bi morali v šolskih učbenikih večjo
pozornost posvetiti dogodkom in ozadjem, ki so pripeljali do
nastanka prve samostojne slovenske države. Gre za - kot
zagotovo ve tudi poslanec gospod Ivo Hvalica - pomembno
strokovno vprašanje, na katerega bo morala dati odgovor
zgodovinska stroka.

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo ZMAGA
JELINČIČA o zaposlovanju tujcev v državni
upravi
Poslanec Zmago Jelinčič je Državnemu zboru Republike Slovenije dne 8. 7. 1994 pisno predložil poslansko pobudo
0 zaposlovanju tujcev v državni upravi.
Vlada Republike Slovenije je pobudo proučila in odgovarja:
Predpis, s katerim se določajo pogoji, pod katerimi lahko tuj
državljan oziroma oseba brez državljanstva dela v Republiki
Sloveniji, je Zakon o zaposlovanju tujcev (UR. I. RS, št. 33/92).
Ta zakon tujcu kot pogoj za sklenitev delovnega razmerja ali
za opravljanje dela v Republiki Sloveniji predpisuje pridobitev
delovnega dovoljenja, ki ga na Vlogo delodajalca in ob njegovi izjavi, da bo s tujcem sklenil delovno razmerje oziroma
pogodbo o delu, izda Republiški zavod za zaposlovanje.
Nekoliko drugačne so zahteve zakonodajalca, kadar tuj državljan ali oseba brez državljanstva sklepa delovno razmerje
v državnem organu. Pravno podlago za sklenitev delovnega
razmerja v državnem organu najdemo v Zakonu o delavcih
v državnih organih (Ur. I. RS, št. 15/90, 5/91,18/91,22/91,2/9 1/
1 in 4/93). Po tem zakonu je eden od posebnih pogojev za
sklenitev delovnega razmerja državljanstvo Republike Slovenije (člen 4/I), vendar pa IV. odstavek istega člena omogoča,
da se v državnem organu zaposli tudi tuj državljan ali oseba
brez državljanstva, če pridobi dovoljenje republiškega upravnega organa, pristojnega za pravosodje in upravo. Na tak
način pridobljeno dovoljenje državnega organa za sklenitev
delovnega razmerja s tujcem se na podlagi 9. člena Zakona
0 zaposlovanju tujcev šteje kot delovno dovoljenje na vlogo
delodajalca in je hkrati podlaga za sklenitev delovnega razmerja.
Od osamosvojitve Republike Slovenije je bilo tako na Ministrstvu za pravosodje, kot republiškem upravnem organu pristojnem za pravosodje in upravo, obravnavanih 40 prvih vlog za
zaposlitev tujih državljanov. Od tega je bilo 9 vlog zavrnjenih
in 31 ugodenih. Med temi vlogami niso upoštevane vloge za
podaljšanje delovnih dovoljenj.
Na tej podlagi je Ministrstvo za pravosodje izdalo 2 dovoljenji
za zaposlitev tujih državljanov v občinskih upravnih organih,
28 dovoljenj za zaposlitev v republiških upravnih organih ter
1 dovoljenje za pravosodne organe. Na dan 4. 8. 1994 je bilo
veljavnih še 12 dovoljenj, 2 vlogi za podaljšanje delovnega
dovoljenja pa sta bili v postopku reševanja.
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V zvezi s pobudo za spremembo zakonodaje ugotavljamo, d
bi uresničevanje navedene pobude pomenilo omejevanje
kakovosti dela državne uprave, tako kot bi tudi povzročile
neenakopravnost zaposlovanja tistih sposobnih tujih delav
cev v državni upravi, ki ne izpolnjujejo pogojev za zaposlova
nje, ki jih gospod poslanec predlaga v svoji pobudi. Državna
uprava je namreč interdisciplinarna, zahteva tudi mnogoteri
posebna znanja, ki jih ni moč vedno zadovoljiti z zaposlova
njem naših državljanov, bodisi zato, ker nimajo teh znanj
bodisi zato ker niso zainteresirani za delo v državni upravi
Zato je nujno predpisati le najnujnejše zahteve za zaposlova
nje tujcev v državni upravi ter ob tem slediti cilju, da je tore
vsako področje državne uprave posebno, da zahteva izjemni
veliko različnih specializacij, ki jih pri zaposlovanju v državn
upravi ne kaže togo omejevati.

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo BREDt
PEČAN v zvezi s postopno zamenjavo bankov
cev nižje vrednosti s kovanci enake vrednosti
Banka Slovenije je z 69. členom Zakona o Banki Sloveniji
pooblaščena za izdajanje tolarskih bankovcev, za kater«
določa apoene in njihova glavna znamenja. Po istem členu ji
za izdajo kovanega denarja pooblaščena Republika Sloveniji
ki tudi določa strukturo in glavna znamenja kovancev. Banki
Slovenije na osnovi posebnega dogovora z Republiko Slove
nijo izvaja vse strokovno tehnične naloge v zvezi z izdajam
kovanega denarja. V okviru zakonskega pooblastila Banki
Slovenije odloča o dajanju bankovcev in kovancev v obtok te
o njihovem morebitnem jemanju iz obtoka.
V skladu z navedenim pooblastilom in v smislu določb Zakoni
o uporabi denarne enote Republike Slovenije je Banka Slove
nije ob prehodu na lasten denar oktobra 1991, izročila v obtol
kot začasno plačilno sredstvo vrednostne bone, ki so bil
izdelani v tehniki ravnega tiska in so obsegali nominalni
vrednosti 1, 2, 5,10,50,100,200, 500 in 1000 tolarjev. Kasneje
(v letu 1992) je bil zaradi potreb gotovinskega obtoka izdan š«1
bon za 5000 enot. Ustrezne sklepe o izdaji, apoenih in glavni!
znamenjih vrednostnih bonov Republike Slovenije ter o nji
hovi izročitvi v obtok, je sprejel Svet Banke Slovenije. Gled<
na pogoje, v katerih so bili vrednostni boni pripravljeni, je bilt
tudi razumljivo, da ni bilo mogoče hkrati zagotoviti tudi kova'
nega denarja, s katerim bi pokrili potrebe po nižjih denarni"
vrednostih.
Projekt tolarskih bankovcev je začel nastajati v II. polovici let!
1991. Banka Slovenije je v sodelovanju z Društvom oblikovalcev Slovenije izvedla interni natečaj za pridobitev najustreznejše likovne podobe novega slovenskega denarja. V sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti so bil«
izbrane osebnosti iz slovenske kulturne zgodovine, ki naj 6'
bile zastopane na novih bankovcih. Sočasno je potekala tudi
izbira imena za novi slovenski denar. Celotni projekt je koordinirala posebna strokovna skupina, ki je sprejela osnovn«
izhodišča za oblikovalski koncept bankovcev in kovancev te'
sodelovala z Vlado Republike Slovenije pri izbiri najustreznejšega imena. Ime slovenske denarne enote je bilo določene
z Zakonom o denarni enoti Republike Slovenije, ki je bi'
sprejet v Skupščini Republike Slovenije 8. oktobra 1991.
V internem natečaju za projekt slovenskega denarja ie
prvotno sodelovalo sedem avtorjev. Končne predloge ze
likovno podobo slovenskega denarja pa so poslali trije avtorji
Posebna strokovna žirija, ki so jo sestavljali člani Društva
oblikovalcev Slovenije, je skupaj s strokovno delovno skupine
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banke izbrala za realizacijo projekt gospoda Miljenka Licula
in sodelavca gospoda Zvoneta Kosovelja. Sredstva za realizacijo projekta slovenskega denarja so bila zagotovljena
v finančnem planu Banke Slovenije, ki ga je potrdila Skupščina Republike Slovenije.
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Banka Slovenije je za realizacijo tiskanja bankovcev pridobila
ponudbe treh svetovnih proizvajalcev, med katerimi je
posebna komisija po proučitvi vseh pogojev izbrala angleško
tvrdko Thomas De La Rue. Pri tem so bili upoštevani tako
ekonomski pogoji ponudbe, kot tudi pričakovana kvaliteta
izdelave glede na reference proizvajalca, kakor tudi čimkrajši
dobavni rok. Priprave za izdelavo bankovcev so se začele
v tiskarni decembra 1991, celotni projekt tiskanja pa je bil
zaključen marca 1993 z dobavo zadnjih bankovcev iz prvotne
serije, katero so sestavljali apoeni po 10, 20, 50, 100 200, 500
in 1000 tolarjev. Osnovni projekt je bil naknadno dopolnjen še
z apoenom za 5000 tolarjev, ki je bil dobavljen in izročen
v obtok decembra 1993.
Izdaja bankovcev je bila načrtovana že ob pripravi projekta
tolarskih bankovcev. Tedaj smo po zgledu številnih evropskih
in svetovnih dežel načrtovali apoensko strukturo, ki je pokrivala najnižje apoene celih denarnih enot (torej tolarjev po 1,
2 in 5) ter tri nižje apoene, glede na to, da je Zakon o denarni
enoti Slovenije izrecno predvidel, da se slovenska denarna
enota deli na 1(^0 nižjih enot - stotinov. Realizacija celotnega
projekta slovenskega denarja je zahtevala obsežne priprave,
v katerih je bilo potrebno izbrati tiskarno in zagotoviti stalno
koordinacijo z njo, kakor tudi doreči zamisel o kovnici v tujini
in se odločiti za ustrezno surovinsko sestavo bodočih kovancev. Že tedaj smo se zavedali, da je projekt denarja, ki smo ga
pričeli izvajati, take narave, da mora bančna institucija zagotoviti stalno spremljanje njegove realizacije in dolgoročno po
potrebi razmišljati tudi o morebitnih spremembah apoenske
strukture. To pa med drugim pomeni, da bi lahko v strukturi
denarja v obtoku prišlo do postopnega nadomeščanja nižjih
enot papirnatega denarja s kovanci ob pogojih stabilne valute
in ob minimalni stopnji inflacije.

n Gospa Pečanova pravilno opozarja na razmerje med trajnostjo kovancev in bankovcev, četudi primerjava s trajnostjo
švicarskih in dolarskih kovancev v obtoku, glede na razmeroma mlado slovensko valuto ni povsem mogoča. Nesporno
n
pa je dejstvo, da so kovanci glede na svojo življenjsko dobo
ob pogojih stabilne valute lahko dlje prisotni v obtoku kakor
bankovci enake vrednosti, ki se obrabijo in postanejo nepri" merni za uporabo. Kovanci pa izgube svoj pomen, če vrednost
denarja pada, saj se tedaj ne vračajo v tokove gotovinskega
'' obtoka, ker jih občani zaradi nizke kupne moči ne uporabljajo
r, kot plačilno sredstvo. Stroški izdelave kovancev so sicer obi'!f. čajno v primerjavi z bankovci višji in pri najnižjih apoenih
w presegajo vrednost posamezne nominale, vendar pa so glede
? na življenjsko dobo v celoti gledano proportialno manjši.
'' Vendar je za odločitev o kovanju razmerje med nominalno
^ vrednostjo in stroški izdelave kovancev zelo pomembno.
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Glede bankovcev naj opozorimo, da je papir za slovenske
bankovce izdelala tovarna Radeče papir, ki je edini proizvajalec tovrstnega papirja v držav. Podjetje Cetis, ki ga omenja
gospa Pečanova, je v širšem projektu slovenskega denarja
sodelovalo le pri tiskanju vrednostnih bonov, za katere je bil
sicer prav tako uporabljen papir iz Radeč, vendar bistveno
drugačen po svojih fizikalno-kemijskih in surovinskih lastnostih. Glede kovancev, ki bi eventuelno nadomestili določene
apoene bankovcev, bo tudi v prihodnje moral prevladati ekonomski vidik, v korelaciji z referencami kovnice, kar pomeni,
da bo kovnica na Slovaškem (v Kremnici) še naprej ostala
dobavitelj slovenskih kovancev, če bo v primerjavi s konkurenco nudila sprejemljive cene.

k'1 Vseeno pa je potrebno opozoriti, da morebitnega nadomeščanja bankovcev s kovanci ne bi bilo mogoče opraviti brez
Predhodne priprave projekta, ki bi temeljil na temeljiti analizi
1
Potrebnih novih apoenov kovancev, oceni stroškov za izdez
. 'avo teh kovancev kakor tudi stroškov za uničevanje bankovr
'. cev, ki bi bili vzeti iz obtoka. Bilo bi neracionalno uničevati
v
nove bankovce, sposobne za obtok, v tako kratkem času po
1
njihovi izdaji. Ocenjujem, da bi pri tem nastali dodatni mani-

pulativni stroški, vezani na prevzem izločenih bankovcev,
njihovo kontrolno štetje in uničevanje, pa tudi povečani transportni stroški v zvezi z distribucijo novih kovancev. Poseben
problem bi tako v Banki Slovenije kot tudi v podružnicah
Službe družbenega knjigovodstva predstavljala hramba
dodatnih količin kovanega denarja.
Iz navedenega sledi, da bi zamenjava apoenske struktur
kovanega denarja predstavljala nov projekt, ki bi ga bilo
potrebno vsebinsko (likovne rešitve), strokovno in organizacijsko tehnično ovrednotiti. Čas potreben za pripravo takega
projekta bi bilo vsekakor potrebno določili na osnovi izkušenj,
ki so bile pridobljene pri realizaciji prvega slovenskega
denarja ter pri tem upoštevati normative, ki jih uporabljajo
druge centralne banke pri podobnih projektih. Vprašanje, ki
ga postavlja gospa Pečanova, je vzpodbuda, ki jo je potrebno
upoštevati pri načrtovanju morebitnih sprerhemb v apoenski
strukturi gotovine. Odločitve o tem pa morajo predhodno
sprejeti za emisijo bankovcev in kovancev pristojni organi.

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na vprašanje in
pobudo FRANCA POTOČNIKA glede objavljanja
natečaja za dodelitev sredstev za vzpodbujanje
razvoja demografsko ogroženih območij v republiki Sloveniji za leto 1994
V zvezi s poslanskim vprašanjem g. Franca Potočnika, v katerem poslanec sprašuje Vlado Republike Slovenije, zakaj
v objavljenem besedilu natečaja za dodelitev sredstev spodbujanja razvoja demografsko ogroženih območij za leto 1994
ni bil naveden rok trajanja natečaja in ali je bilo to storjeno
v katerih koli javnih občilih, Vlada Republike Slovenije pojasnjuje:
V skladu z zakonom o spodbujanju razvoja demografsko
ogroženih območij Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj v Uradnem listu RS vsako leto objavi natečaj za dodelitev
sredstev spodbujanja razvoja omenjenih območij. Zakon
določa, da natečaj traja en mesec. Natečaj razpiše ministrstvo
takoj po sprejemu državnega proračuna za tekoče leto. Pred
razpisom natečaja ministrstvo s posebnim dopisom obvesti
vse občine o okvirni kvoti omenjenih proračunskih sredstev,
ki pripadajo posamezni občini, in jih hkrati pozove, da o natečaju (vsebini, rokih in drugih pogojih) po lokalnih sredstvih
obveščanja seznani prebivalstvo.
Besedilo letošnjega natečaja je praktično enako kot besedilo
iz leta 1993. Tudi v besedilu natečaja iz leta 1993 ni bil
naveden točen natečajni rok, ampak (v obeh primerih) 12.
člen zakona, ki določa, da natečajni rok traja en mesec, kar
pomeni, da je formalno natečajno besedilo korektno.
Res pa je tudi, kar ugotavlja tudi poslanec Franc Potočnik, da
malo ljudi bere Uradni list oziroma zakonske predpise. Tega
se zaveda tudi ministrstvo, zato je 30/5-1994 poslalo vsem
večjim slovenskim časopisom (Delo, Slovenec, Republika,
Večer, Gorenjski glas...) obvestilo za objavo, v katerem je
opozorilo na objavljeni natečaj v 28. številki Uradnega lista
Republike Slovenije in na rok njegovega trajanja. Časopisi so
obvestilo objavili med 1. in 3. junijem.
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo JANEZA
PODOBNIKA o ustanovitvi carinarnice v Kranju
Poslanec Državnega zbora g. Janeza Podobnik je na 20. seji
Državnega zbora Republike Slovenije dne 24. do 27. maja
1994 dal Vladi Republike Slovenije tole pobudo: »Vladi Republike Slovenije dajem pobudo, da se v Kranju ustanovi samostojna carinarnica, kot je v drugih večjih slovenskih mestih.
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Z odprtjem carinarnice v Kranju bi se zmanjšala čakalna doba
in se s tem tudi znižali stroški gospodarstva. Največ problemov je ob uvozu nujnega materiala. Pobudo dajem na predlog
Družbenopolitičnega zbora občine Kranj«.
1. V skladu s prvo točko prvega odstavka 6. člena in drugega
odstavka 13. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št.
• 1/91-1, 58/93 in 65/93) je za izdajo odločb o ustanovitvi novih
organizacijskih enot carinarnic na območju Republike Slovenije oz. odločb o začetku in prenehanju dela teh organizacijskih enot pristojen direktor Republiške carinske uprave.
2. Pri odločanju o odprtju nove carinske organizacijske enote
(carinarnica, carinska izpostava, carinski referat) Republiška
carinska uprava na podlagi prejete vloge upošteva nekatere
podatke in merila, kot so npr. vrednost izvoza in uvoza blaga
v podjetjih na določenem območju, število obdelanih carinskih dokumentov (UCD, ICO), interes gospodarstva in njegove
neposredne gospodarske koristi zaradi odprtja nove organizacijske enote, obstoječa prostorska pokritost s carinskimi
enotami za blagovno carinjenje, možnost in racionalnost
novega zaposlovanja, višina celotnih stroškov odprtja nove
carinske izpostave) in še druge. To pomeni, da mora pristojni
organ v svoji vlogi razloge za ustanovitev nove carinske organizacijske enote (carinarnice) dokumentirati in dokazati.
3. Vlada Republike Slovenije sodi, da trenutna pokritost Slovenije z mrežo carinskih organizacijskih enot ustreza in da do
sprejema nove carinske zakonodaje odpiranje novih organizacijskih enot ne bi bilo smotrno (nov carinski zakon je
v obravnavi v Državnem zboru). Trenutno je v Sloveniji 9 carinarnic (carinarnice Dravograd, Jesenice, Ljubljana, Nova
Gorica, Celje, Gornja Radgona, Koper, Maribor, Sežana) ter
več kot 100 carinskih izpostav in carinskih referatov. Sedež
carinarnic kaže. da je bilo dosedanje merilo za ustanavljanje
novih carinarnic in drugih carinskih organizacijskih enot
gostota blagovnih in potniških tokov, ne pa večje ali veliko
mesto samo po sebi.
Vsaka novo odprta carinarnica mora biti organizacijsko pripravljena za samostojno odločanje o vseh zadevah (kadrovska služba, prvostopenjski upravni postopek, računovodstvo,
nadzor poslovanja), zato mora imeti poleg carinske izpostave
tudi druge organizacijske enote, kot so: splošni odsek, odsek
za carinsko-upravne zadeve, računovodski odsek, odsek za
reševanje carinskih prekrškov. Tako bi morala biti organizirana tudi carinarnica v Kranju, če bi bila ustanovljena.
Strokovnjaki PHARE programa menijo, da je obstoječa mreža
carinarnic v Sloveniji predimenzionirana. V Nemčiji npr.
deluje ena carinarnica za 2 milijona prebivalcev.
V skladu s sprejetim sklepom odbora Državnega zbora za
finance in posojilnodenarno politiko bo Vlada Republike Slovenije do druge obravnave predloga carinskega zakona
v Državnem zboru Republike Slovenije pripravila pregled carinarnic in carinskih izpostav v Republiki Sloveniji; na tej podlagi bo mogoče temeljiteje razpravljati tudi o ustrezni pokritosti Slovenije z mrežo carinskih organizacijskih enot.
4. Carinska izpostava Kranj deluje v okviru Carinarnice Ljubljana in ima vse možnosti za blagovno carinjenje. Na relativno
kratki razdalji sta carinarnici Ljubljana in Jesenice, zato bi
bilo v smislu meril iz točke 2 treba temeljito presoditi ali je
resnično na tako majhnem prostoru potrebna nova carinarnica in ali ustanovitev carinarnice (ob sedanji carinski izpostavi) že sama po sebi pomeni skrajšanje čakalne dobe in
nižje stroške gospodarstva oz. rešitev vseh problemov pri
uvozu nujnega materiala. Republiška carinska uprava je
poenostavila carinski postopek pri carinjenju embalaže,
upravni postopek, postopek pri enotni carinski listini, uvozno
carinjenje - s sistemom »Just in Time« (na podlagi tega se
tedensko vlagajo deklaracije že od leta 1992), v juniju pa po
enakem sistemu poteka tudi izvoz. V pripravi so tudi nove
poenostavitve carinskih postopkov. Vlada Republike Slovenije meni, da je to prva pot za zmanjšanje čakalne dobe in
znižanje stroškov gospodarstva, ki jo uporablja vse več izvoznikov in uvoznikov.
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Pospešitev carinskega postopka je zagotovljena tudi za nuj
pošiljke reprodukcijskega materiala, surovin in rezervn
delov, saj je možno pri carinski izpostavi vložiti izjavo z vsei
podatki o blagu, plačati uvozne dajatve in blago dvigniti, da
več pod carinskim nadzorstvom, carinsko deklaracijo pa
obvezno vložiti v 30 dneh od dneva vložitve izjave (Odl<
o pogojih in načinu za carinjenje blaga, za katero ni b
predložena dokumentacija, in o primerih, v katerih ni tre
vložiti deklaracije, Uradni list RS, št. 39/92, 46/92).
Carinska izpostava Kranj dela dnevno neprekinjeno <
7.30-18.00 ure v skladu s potrebami gospodarstva.in ima v
pooblastila za vodenje vseh carinskih postopkov. En
delovni čas imajo od 01. 01. 1994 dalje tudi vse carinsl
izpostave v Republiki Sloveniji.
Vlada Republike Slovenije meni, da je z vidika udeležene
carinskega postopka (uvozniki, izvozniki, potniški promi
pomembnejše število carinskih izpostav, na katerih lahl
opravljajo blagovno carinjenje, kot pa število carinarnic.

ODGOVOR
Ministrstva za zdravstvo na pobudo dr. JOŽE1
PUČNIKA, da se praksa iz šišenskega zdra
stvenega doma — naročanje pacientov po tel
fonu — uvede tudi drugod
Zahvaljujemo se za poslansko pobudo gospoda dr. Jož<
Pučnika. Predvsem nas je zelo razveselila, saj zadnje čase
zelo redko kdo opazi v našem zdravstvu tudi kaj dobrega.
Za take preproste organizacijske izboljšave, kot je naroča^
bolnikov, si ministrstvo prizadeva že dolgo, vendar za z#
brez velikih uspehov. V marsikaterem zavodu namreč J
vedno mislijo, da je v vsakem trenutku nabito polna hiša IjJ
znak velike delavnosti in delovne obremenjenosti. To sevi
ne drži in prepričani smo, da bodo zgledu Zdravstveni
doma Šiška in podobnim zgledom nekaterih zasebnih zdra1
nikov, ki v boljši organizaciji dela vidijo prednost zase in'
svoje bolnike, sledili tudi drugi.
J
ODGOVOR
Ministrstva za promet in zveze na pobudo dr. Iv
ŠEŠERKA za ustrezne vzpodbude za večjo up'
rabo oprtnih vlakov
Na poslansko pobudo g. dr. Lea Šešerka, poslanca Državne^
zbora Republike Slovenije, o ustreznih spodbudah za vefl
uporabo oprtnih vlakov, odgovarjamo:
1. Ustrezne spodbude za večjo uporabo oprtnih vlak'
s strani slovenskih kot tudi tujih cestnih prevoznikov
Oprtni promet je varnejša, ekološko prijaznejša in energetslj
manj potratna alternativa povsem cestnemu prevozu, zato
treba s spodbujevalnimi ukrepi ustvariti razmere za hitrej
razvoj oprtnega prometa in razbremenitev cest.
Že uvedene spodbude za hitrejše uveljavljanje oprtnega vla**
so:
- prevozi po cesti, ki se opravijo z oprtnim prometom,
izvzeti iz odredbe o omejevanju cestnega tovornega prome'
ob koncu tedna, ponoči in ob praznikih,
- izdajanje nagradnih dovolilnic za uporabnike oprtnw
prometa,
- pomoč države pri razvoju oprtnega prometa v obliki sU'
vencij.
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Z namenom motiviranja cestnih prevoznikov za večjo uporabo oprtnih vlakov je Državni zbor RS že sprejel sklep,
s katerim je naložil Vladi RS, da pripravi ukrepe za prenos
dela cestnega prometa na železniški promet. V sklopu tega so
v strokovni obravnavi predlogi spodbujevalnih ukrepov, kot
so npr.:
- višja dovoljena skupna teža za vozila v dovozu in odvozu
(44 t),
- ukinitev dovolilnic, ki so potrebne za vozila v dovozu in
odvozu,
- dovoz in odvoz po cesti do/od terminala za kombinirani
promet naj se ne upošteva kot notranji promet (ukinitev prepovedi kabotaže),
- sprejem carinskega zakona, ki bo omogočil poenostavitev
carinskih mejnih formalnosti,
- skrajševanje časa zadrževanja oprtnih vlakov na mejnih
prehodih,
- izvajanje vseh mejnih formalnosti v začetno-končnih terminalih, prilagajanje urnika carinjenja na terminalu času prihoda oz. odhoda oprtnega vlaka,
- davčne olajšave za vozila, ki se uporabljajo v oprtnem
prevozu,
- harmonizacija prometa ter obremenitev vseh udeležencev
v transportu z eksternimi stroški, ki jih povzročajo,
- posodobitev železniške infrastrukture, odprava ozkih grl in
ovir v svetlem profilu proge, posodobitev pretovornih naprav
in s tem povečanje zmogljivosti na terminalih ter izboljšanje
informacijskega sistema in s tem omogočanje pravočasnega
posredovanja informacij ter doseganje boljše protočnosti,
- poudarek na razvoju nespremljanega oprtnega prometa (B
in C tehnike), s čimer bi se uveljavile vse prednosti oprtnega
prometa (izvedba potrebnih tehnično-tehnoloških prilagoditev, omogočanja nabave prevoznih sredstev in potrebne
opreme pod ugodnimi kreditnimi pogoji,
- prilagajanje notranje zakonodaje za uspešno uveljavljanje
rešitev pa projektu FACILRAIL, s čimer bo pospešen pretok
blaga čez mejne železniške postaje.
2. Motnosti subvencioniranja cene za prevoz z oprtnim
vlakom, tako da bo ekonomsko zanimiva za cestne prevoznike.
Z zakonom o načinu opravljanja in financiranja prometa na
obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem
preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice se v tretjem členu navaja, da so storitve železniškega kombiniranega
prometa javnega interesa. Vlada Republike Slovenije in Slovenske železnice sta podpisnici Pogodbe o izvajanju storitev
prevoza kontejnerjev in oprtnih prevozov ter subvencioniranju te storitev.
V proračunu Republike Slovenije za leto 1994 je za subvencioniranje storitev prevoza kontejnerjev in oprtnega prevoza
namenjenih skupaj 119,5 mio SIT, od tega za oprtni prevoz
kamionov 25.882.000,00 SIT. Poudariti je treba, da se ne
subvencionira oprtni vlak, ampak dejansko opravljeno delo,
to je prepeljano vozilo na omenjeni relaciji.
Oprtni promet na relaciji Ljubljana KT-Jesence, d. m.
/ Munchen je z aneksom št. 1 k pogodbi št. 3/94 o izvajanju
storitev prevoza kontejnerjev in oprtnih prevozov ter subvencioniranju teh storitev z dne 22. 6. 1994 subvencioniran
s 3.051,00 SIT/kamion, kar zadošča za obsecfdela 8.333 kamionov oz. 25.424.000,00 SIT (pričakovani obseg prometa
v obdobju V-XII 1994).
V smeri proti Munchnu vozita dva oprtna vlaka dnevno in dva
oprtna vlaka dnevno v smeri Ljubljana. Zmogljivost oprtnih
vlakov na relaciji Ljubljana-Munchen je 72 težkih tovornjakov dnevno (36 vozil v vsako smer). Od 1. 8.1994 zaradi slabe
zasedenosti (čas letnih dopustov) vozi na tej relaciji le po en
vlak v obeh smereh.

Oprtni promet na relaciji Sežana-Središče, d. m. je bil za
razdobje l-ll 1994 subvencioniran s 458.000,00 SIT za 131
kamionov. Relacija je bila ukinjena zaradi nezainteresiranosti
cestnih prevoznikov kljub izredno ugodni ceni oprtnega prevoza.
Pri oblikovanju cen je treba poudariti, da so cene v cestnem
prometu v zadnjih nekaj letih zaradi velike konkurence padle
za okoli 30%, medtem ko so v železniškem prometu rasle
vsako leto za nekaj odstotkov. Posledica so visoke cene
oprtnih prevozov, ki je npr. na relaciji Ljubljana-Munchen
znašala 830 DEM, stroški prevoza po cesti pa 663 DEM'.
Subvencija je omogočila znižanje cene z 830 DEM/kamion
v eno smer na 790 DEM/kamion v eno smer. Dodatno je
k znižanju cene s 1. 7.1994 pripomogla Adria Kombi z uvedbo
povratne vozovnice v višini 1500 DEM/karpion.
V okviru MPZ, GZS, Obrtne zbornice, Carinske uprave, družbe
za kombinirani promet in SŽ pa potekajo aktivnosti za uvedbo
dodatnih spodbujevalnih ukrepov, ki naj bi izenačili pogoje
kombiniranega prometa s povsem cestnim prometom.

3. Omogočanje pravice do povečanja uporabe cestnih dovolilnic za tiste cestne prevoznike, ki uporabljajo oprtne vlake
Za uporabo oprtnih vlakov za slovenske prevoznike v cestnem
prometu na relaciji Ljubljana-Munchen-Ljubljana prevozniki že zdaj pridobivajo nagradne dovolilnice.
Za dve povratni vožnji z oprtim vlakom dobijo eno nagradno
univerzalno avstrijsko dovolilnico za prevoz po cesti.
Enako boniteto oziroma pravico bi omogočili tujim prevoznikom za uporabo oprtnih vlakov na vzpostavljenih linijah v Sloveniji.
4. Predlog ustreznega števila novih oprtnih terminalov in
novih, ekonomsko zanimivih linij za oprtne vlake
V Sloveniji imamo štiri terminale, ki so usposobljeni za kombinirani promet, in to v Ljubljani, Kopru, Mariboru in Celju.
Navedeni terminali za kombinirani promet zemljepisno pokrivajo celotno ozemlje Republike Slovenije.
S posodobitvijo terminalov in opreme za kombinirani promet
kot tudi železniške infrastrukture (ureditev svetlobnih profilov) se bo povečala komercialna hitrost oprtnih vlakov.
Pogoj za uvedbo novih ekonomsko zanimivih linij je koncentracija zadostne količine tovora kot tudi primerna razdalja, saj
oprtni vlaki na razdaljah, krajših od 400 km, niso ekonomsko
upravičeni.
Poleg že obstoječe povezave za spremljani oprtni promet
Ljubljana-Munchen je v fazi dogovarjanj tudi povezava
Koper-Munchen, na kateri je bila že opravljena poizkusna
vožnja. Prav tako potekajo dogovori o ponovni vzpostavitvi
povezave Sežana-Budimpešta. V pripravi so tudi strokovne
osnove za uvedbo spremljanega oprtnega vlaka na relaciji
Zagreb-Wels (Avstrija).
Pri nespremljanem kombiniranem prometu (kontejnerji),
zamenljiva tovorišča, polprikolice) so v zadnji fazi razgovori
(med družbami za kombinirani promet) o uvedbi direktnega
vlaka na relaciji Ljubljana-Munchen. Potekajo pa tudi dogovori za uvedbo relacij Zagreb-Ljubljana-Koper in Verona-Ljubljana-Budimpešta-Zahony (Madžarska) / Arad (Romunija).
'Adria Kombi: Primerjalna razčlenitev (spremljanega) oprtnega s povsem cestnim prevažanjem, Ljubljana, 25. 1. 1994.
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