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Predlog zakona o SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O POLITIČNIH 

STRANKAH - EPA 893 - HITRI POSTOPEK 
-i'"P 

Vlada Republike Slovenije je na 108. seji dne 20. oktobra 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH, 

ki ga pošiljam 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, ker so volilni postopki za lokalne volitve 

že v teku in gre za izredne potrebe države. 

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 bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Divna POTOČAR, svetovalka Vlade Republike Slove- 
nije. 
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Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o političnih strankah 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94), ki je 
začel veljati 8/10-1994, v prehodni določbi 32. člena določa, 
da registrski organ v roku enega meseca od uveljavitve tega 
zakona vpiše v register političnih strank tiste politične organi- 
zacije, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor dobile poslan- 
ske mandate. Te politične stranke morajo v roku šestih mese- 
cev od dneva vpisa v register uskladiti svoje akte z določbami 
tega zakona ter jih poslati registrskemu organu, sicer jih ta 
izbriše iz registra. Za druge politične organizacije v prehodni 
določbi 33. člena določa, da morajo v roku šestih mesecev od 
dneva uveljavitve tega zakona vložiti zahtevo za vpis v register 
političnih strank v skladu s tem zakonom, sicer prenehajo 
delovati. 

Upoštevaje te določbe je za politične stranke, ki lahko dolo- 
čajo kandidate na prvih lokalnih volitvah, šteti le tiste poli- 
tične organizacije, ustanovljene po zakonu o političnem zdru- 
ževanju, ki bodo najpozneje do 9/11-1994 kot dneva, ki je 
določen za predložitev kandidatur oziroma list kandidatov, 
vpisane v register političnih strank, in politične stranke, ki 
bodo do tega dne ustanovljene in registrirane po tem zakonu. 
Od sedanjih političnih organizacij bodo to tiste politične orga- 
nizacije, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor dobile poslan- 
ske mandate, ker mora te politične organizacije registrski 
organ v enem mesecu po uveljavitvi zakona, to je do 7/ 
11-1994, po uradni dolžnosti vpisati v register političnih 
strank, in tiste druge politične organizacije, ki bodo do 9/ 
11-1994 na njihovo zahtevo ob izpolnitvi pogojev, določenih 
s tem zakonom, vpisane v register političnih strank. 

V tako kratkem roku politične organizacije, ki na zadnjih 
volitvah v državni zbor niso dobile poslanskih mandatov, ne bi 
mogle opraviti vseh postopkov, ki so potrebni za vpis v regi- 
ster političnih strank, in tako ne bi mogle nastopiti na prvih 
lokalnih volitvah. Te politične organizacije bi bile tako 
v neenakopravnem položaju nasproti političnim organizaci- 
jam, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor dobile poslanske 
mandate. 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Da bi se omogočil enakopraven nastop na prvih lokalnih 
volitvah vsem političnim organizacijam, ki so bile ob razpisu 

 1 Ira 
■ lokalnih volitev vpisane v register političnih organizacij,)' u,, 

potrebno določiti, da se za politične stranke na prvih lokaln1" 
volitvah štejejo politične organizacije, ki so bile vpisa"* 
v register političnih organizacij na dan uveljavitve teg5 

zakona. Ob tem je potrebno tudi podaljšati rok za vpis v red1' 
ster političnih strank tistih političnih organizacij, ki so 111 

zadnjih volitvah v državni zbor dobile poslanske mandate, ke> 

bo ta vpis v podaljšanem roku treh mesecev tehnično Ia2)e 

izvedljiv. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Predlagane spremembe zakona ne bodo povzročile no*"1 

izdatkov iz državnega proračuna, omogočile pa bodo ena^ 
praven nastop na prvih lokalnih volitvah vsem političn'1' 
organizacijam, ki so bile vpisane v register političnih orga11' 
zacij ob razpisu lokalnih volitev. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V prvem odstavku 32. člena zakona o političnih strank8" 
(Uradni list RS, št. 62/94) se besedi: »enega meseca- nadort1®" 
stita z besedama: »treh mesecev«. 

2. člen 

Za 33. členom se doda nov 33. a člen, ki se glasi: 

»Ne glede na določbe tega zakona se na prvih lokalnih voli' 
tvah štejejo za politične stranke politične organizacije, ki s? 
na dan uveljavitve tega zakona vpisane v register politič"1 

organizacij.« 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem iis,u 

Republike Slovenije. 
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Odlagano spremembo 32. člena zakona se podaljšuje rok vPis v register političnih strank tistih političnih organizacij, 
So na zadnjih volitvah v državni zbor dobile poslanske 
'"date, s sedanjega enega meseca na tri mesece. 

Cedilo člena, ki se spreminja 

^'strski organ v roku enega meseca od dneva uveljavitve 
"Zakona vpiše v register kot stranke tiste politične organi- 
,.'18, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor dobile poslan- 

"Ondate. 

idn 12 PreiSni®9a odstavka morajo v roku šestih mesecev 
C6Va vpisa v re9ister uskladiti svoje akte z določbami tega ■6 a ter jih poslati registrskemu organu, sicer se izbrišejo 

OBRAZLOŽITEV 

32. člen 

S predlaganim novim 33.a členom se omogoča enakopraven 
nastop na prvih lokalnih volitvah vsem političnim organizaci- 
jam, ki so bile ob razpisu lokalnih volitev vpisane v register 
političnih organizacij. 

33. člen 

Politična organizacija mora v šestih mesecih od dneva uvelja- 
vitve tega zakona vložiti zahtevo za vpis v register v skladu 
s tem zakonom. 

Politična organizacija iz prejšnjega odstavka lahko kot 
stranka ohrani svoje ime, skrajšano ime, kratico imena in 
znak. 

Če politična organizacija v šestih mesecih od dneva uveljavi- 
tve tega zakona ne vloži zahteve iz prvega odstavka tega 
člena, preneha delovati. 

Premoženje oziroma sredstva političnih organizacij iz prejš- 
njega odstavka oziroma strank iz prvega odstavka 32. člena 
tega zakona, na katerem so imele te organizacije pravico 
uporabe in so jih pridobile iz proračuna, se prenese na pro- 
račun. 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH 

- EPA 915 - HITRI POSTOPEK 
Pr 

H 

Žare Pregelj 
Janez Podobnik 
poslanca Slovenske ljudske stranke 

Na podlagi 174. in 201. člena Poslovnika Državnega zbora 
RS (Ur. I. št. 40/93) predlagava, da Državni zbor po hitrem 
postopku sprejme 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O LOKALNIH VOLITVAH (Ur. I. št. 72/93), 7/94, 33/94). 

Predlog vsebuje vse elemente, ki jih zahteva 175. člen 
Poslovnika Državnega zbora RS. 

Hitri postopek je potreben, ker se naglo bližajo lokalne 
volitve in sprememba tega zakona je nujna, saj bi z nave- 
deno spremembo zakona odpravili notranjo nekonsistent- 
nost zakona. Zakon o lokalnih volitvah v 13. členu jasno 

določa, da volivec lahko na glasovnici pri listi kandidatov, 
za katero je glasoval, označi kandidata, ki mu daje pfl 

izvolitvi prednost pred ostalimi kandidati na listi (prefe* 
renčni glas). Torej, da mora biti na glasovnici za proporci- 
onalne volitve navedena tudi lista z imeni kandidatov. Vse 
to pa iz 83. člena Zakona o lokalnih volitvah, ki določa Ml 
vsebuje glasovnica za proporcionalne volitve, ni jasno 
razvidno. 

Navedena sprememba zakona bi razjasnila nejasno dikcijo 
83. člena tega zakona. 

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora RS 
bosta pri delu v delovnih telesih in v Državnem zboru 
sodelovala predlagatelja: 

Žare PREGELJ, '•r 

Janez PODOBNIK, I- <■ 

Predlog zakona o spremembah zakona o lokalnih volitvah 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Bližajo se lokalne volitve in zakon o lokalnih volitvah v 83. 
členu določa, da mora glasovnica pri proporcionalnih voli- 
tvah med drugim vsebovati tudi zaporedne številke in imena 
list kandidatov po vrstnem redu iz seznama kandidatov, pri 
vsaki listi pa mora biti tudi prostor za vpis preferenčnega 
glasu za posameznega kandidata. Iz te dikcije ni jasno raz- 
vidno, da mora lista kandidatov vsebovati tudi Imena posa- 
meznih kandidatov. Z jasno določitvijo le-tega bi volivcem 
omogočili, da bi se lažje seznanili in na ta način tudi odločili 
o posameznem kandidatu. 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Ta sprememba zakona bi volivcu omogočila, da bi iz glasov- 
nice lahko razbral konkretno ime kandidata na posamezni listi 
kandidatov. Na ta način bi lahko glasoval v skladu z določ- 
bami Ustave RS o konkretnem kandidatu in ne le zgolj o »ano- 
nimni« listi. 

III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 

S sprejemom predlagane spremembe zakona ne bi nastale 

dodatne obveznosti za državni proračun, saj bi se sprem^ 
zgolj velikost glasovnice, oziroma bi se to rešilo na 
način. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

•V Zakonu o lokalnih volitvah (Ur. I. št. 72/93, 7/94 in 33/f4'5^ 
druga alineja prvega odstavka 83. člena tega zakona sP 
meni tako, da se glasi: 

- zaporedne številke in imena list z imeni kandidato* jjlj 
vrstnem redu iz seznama list kandidatov, pri vsaki I'8" 1 
prostor za vpis preferenčnega glasu za posameznega K3n 

data na listi.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem 
RS. 

lis"1 

OBRAZLOŽITEV 

S spremembo bi se smiselno uskladila 13. in 83. člen Zakona 
o lokalnih volitvah, na jasno razviden način, da je z vsebino 
glasovnice določena tudi sestava kandidatne liste. Tako bi se 
ustvarila večja notranja skladnost samega zakona. 

,akO$ 
Na ta način se bi rešila nejasna dikcija 83. člena tega v>' $ 
saj se bodo tako volivci lažje odločali konkretno o PoS 

nem kandidatu in ne le o listi kandidatov. 

Besedilo člena, ki se spreminja 

83. člen 

Glasovnica za proporcionalne volitve, pri katerih se glasuje 
o listah kandidatov, vsebuje: 
- oznako občine in oznako volilne enote. 
- zaporedne številke in imena list kandidatov po vrstnem 
redu iz seznama list kandidatov, pri vsaki listi pa prostor za 

vpis preferenčnega glasu za posameznega kandidata na 
- navodilo o načinu glasovanja. 

Volivec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko lis1® ^ 
didatov za katero glasuje. Če želi dati posameznemu 
datu z liste preferenčni glas, pa vpiše v za to določen P' m 
pri listi zaporedno številko kandidata z liste, ki mu dajo P 
renčni glas. 
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Predlog zakona o URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA NA 

Področju kulture - epa 510 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 110. seji dne 3. novembra 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O URESNIČEVANJU JAVNEGA 
INTERESA NA PODROČJU KULTURE, 

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na 
podlagi sklepa 23. seje Državnega zbora republike Slove- 
nije z dne 25/7-1994 in 195. 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 Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Sergij PELHAN, minister za kulturo, 

- Jože OSTERMAN, državni sekretar v Ministrstvu za 
kulturo. 

^edlog zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 

Splošne določbe 

Deli 

1. člen 

'ovanje na področju kulture je svobodno. 

jj^ava in lokalne skupnosti skrbijo za uresničevanje javnega 
%esa na področju kulture. 

2. člen 

'avni interes na področju kulture obsega zlasti: 

Ustvarjanje možnosti za skladen kulturni razvoj Slovenije, 

- Ugotavljanje pogojev za ustvarjanje, posredovanje in 
°stopnost kulturnih vrednot, 

varstvo kulturne dediščine in naravne dediščine, 

Uveljavljanje slovenske kulture doma in v svetu, 

kulturno vzgojo v šolstvu in izobraževanje za poklice na 
"^Očju kulture, 

kulturološke raziskave. 

3. člen 

^vni interes na področju kulture se uresničuje: 
2 nacionalnim kulturnim programom, 
8 kulturnimi programi lokalnih skupnosti, 

opredelitvijo javnih služb in z ustanavljanjem javnih zavo- 
v "a področju kulture, 

Zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj kulturnih 

z Ugotavljanjem javnih sredstev za kulturo iz državnega 
računa in iz proračunov lokalnih skupnosti, Ol 

. neposrednim financiranjem kulturnih programov oziroma 
"lektov iz javnih sredstev, 

* ustanavljanjem javnih skladov za posamezna področja 
'urnih dejavnosti, 

* oblikovanjem javne infrastrukture na področju kulture, 
5 stimulativno davčno politiko, 

d ? določanjem posebnih pogojev za opravljanje posamezne 
umnosti na področju kulture, če to zahteva narava te dejav- 

4. člen 

Za uresničevanje javnega interesa na področju kulture se 
zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna in iz proračunov 
lokalnih skupnosti skladno s njihovimi programi za naslednje 
namene: 

- za varstvo kulturne dediščine in naravne dediščine, 

- za izvajanje kulturnih programov, ki obsegajo sredstva za 
plače, avtorske honorarje in materialne stroške za izvedbo 
programov, 

- za kritje neprogramskih stalnih stroškov javnih zavodov na 
področju kulture, ki obsegajo materialne stroške za obratova- 
nje, amortizacijo in investicijsko vzdrževanje, - za investicije 
v javno infrastrukturo na področju kulture, 

- za vzpodbujanje umetniške ustvarjalnosti in za nagrade na 
področju kulture. 

Obseg in vrste nalog se na posameznih področjih opredelijo 
v nacionalnem kulturnem programu in programih lokalnih 
skupnosti. 

5. člen 

Kulturne dejavnosti lahko opravljajo posamezniki in pravne 
osebe kot pridobitne ali nepridobitne dejavnosti pod sploš- 
nimi pogoji, predpisanimi za opravljanje dejavnosti, če niso za 
opravljanje posamezne dejavnosti na področju kulture pred- 
pisani posebni pogoji. 

Za kulturne dejavnosti po tem zakonu se štejejo vse oblike 
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na 
področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, 
filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne dediš- 
čine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva, kine- 
matografije, radia in televizije in na drugih. 

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka podrobneje določi minister, 
pristojen za kulturo (v nadaljevanju: minister). V dvomu, ali je 
posamezna dejavnost kulturna dejavnost po tem zakonu, 
odloči minister, po predhodnem mnenju Sveta za kulturo. 

6.člen 

Kulturne prireditve se morajo najavljati, propagirati in pojas- 
njevati v slovenščini, na območjih, ki so določena kot narod- 
nostno mešana, pa tudi v italijanščini ali madžarščini. Filmi se 
predvajajo v slovenščini ali s slovenskimi podnaslovi. 

Izjeme od določb iz prejšnjega odstavka lahko dovoli mini- 
ster. 
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II. NACIONALNI KULTURNI PROGRAM 

7. člen 

Nacionalni kulturni program določa temelje kulturne politike 
in opredeljuje obseg dejavnosti na področju kulture, ki se 
financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna in iz 
drugih javnih ter zasebnih sredstev. 

Nacionalni kulturni program sprejme državni zbor na predlog 
vlade. 

8. člen 

Nacionalni kulturni program določa zlasti: 

- načela in cilje kulturne politike, 

- ukrepe kulturne politike za razvoj kulturnih dejavnosti in za 
varstvo kulturne dediščine in naravne dediščine, 

- merila za oblikovanje javne infrastrukture na področju 
kulture, 

- merila za ustanavljanje javnih zavodov na področju kulture, 

- ukrepe za razvoj ljubiteljske kulture, 

- oblike pospeševanja kulturnega razvoja narodnostno 
mešanih in demografsko ogroženih območij, 

- oblike pospeševanja kulturnega razvoja italijanske in mad- 
žarske narodne skupnosti in ukrepe za ohranitev kulturne 
dediščine na narodnostno mešanih območjih, ki je posebej 
vezana na zgodovinsko prisotnost narodnih skupnosti, 

- oblike pospeševanja stikov s Slovenci zunaj Republike 
Slovenije, 

- ukrepe za ohranjanje, povezanost in razvoj skupnega slo- 
venskega kulturnega prostora, 

- oblike pospeševanja mednarodnega kulturnega sodelova- 
nja in programska izhodišča za promocijo slovenske kulture, 

- usmeritve na področju varstva okolja In urejanja prostora 
z vidika varstva kulturne in naravne dediščine, 

- usmeritve na področju kulturne vzgoje v šolstvu in izobra- 
ževanju za poklice v kulturi, 

- usmeritve na področju kulturoloških raziskav, 

- merila za področje ustvarjanja in posredovanja kulturnih 
programov po radiu in televiziji, 

- usmeritve za stimulativno davčno politiko na področju 
davčnih olajšav in oprostitev pri obdavčevanju presežka pri- 
hodka nad odhodki organizacij na področju kulture, ki oprav- 
ljajo nepridobitne dejavnosti, pri obdavčevanju tistih fizičnih 
in pravnih oseb, ki vlagajo v kulturne dejavnosti in ki vlagajo 
sredstva v vzdrževanje oziroma obnovo kulturne in naravne 
dediščine, pri davku na promet blaga in storitev s področja 
kulture, pri plačilu carin in drugih uvoznih dajatev ter sorodne 
ukrepe, 

- obseg dejavnosti na posameznih področjih kulture, ki se 
financira iz državnega proračuna ali iz drugih javnih sredstev 
ter merila, na osnovi katerih se opravi izbira med posamez- 
nimi programi za financiranje iz proračuna in drugih javnih 
sredstev znotraj posameznega področja, 

- okvirni obseg sredstev za kulturne dejavnosti in varstvo 
kulturne dediščine in kulturnih vrednot na področju naravne 
dediščine in razmerja med sredstvi, namenjenimi za posa- 
mezne od teh dejavnosti ter določitev razmerja med sredstvi, 
namenjenimi za financiranje javnih zavodov, javne infrastruk- 

ture na področju kulture in kulturnih programov v posam®*' I 
nih kulturnih dejavnostih, 

- pomembnejša investicijska vlaganja v javno infrastruktur" 
na področju kulture, 

- okvirna razmerja med sredstvi, ki se zagotavljajo za izvaja* | 
nje kulturnih programov oziroma projektov iz državnega Pf0] 1 

računa v odvisnosti od sredstev iz drugih virov in iz proraSu" i 
nov lokalnih skupnosti, 

- minimalne standarde in normative za letni odkup knjigz® 
javne knjižnice in minimalne prostorske standarde za ja^n 

knjižnice, ki ne smejo biti nižji od povprečnih mednarodn" 
uveljavljenih standardov in normativov. 

9. člen 

Za izvajanje nacionalnega kulturnega programa skrbil" 
v okviru svojih pristojnosti vlada, ministrstvo, pristojno 1 

kulturo irv druga ministrstva. 

Vlada vsako leto do 31. maja predloži državnemu zboru p°'° 
čilo o izvajanju nacionalnega kulturnega programa v pr®1 

klem letu z oceno rezultatov in s predlogi potrebnih ukrep" 

III. SVET ZA KULTURO 

10. člen 

Vlada ustanovi Svet za kulturo kot strokovno posvetoval0 

telo. 

Predsednika in tretjino članov sveta imenuje vlada na Pre?°l 
ministra, tretjino na predlog Kulturniške zbornice Slovenij® 
tretjino po predlogih Slovenske akademije znanosti in 
nosti, interesnih združenj na področju ljubiteljske 
organiziranih za območje države ter italijanske in madžars 
narodne skupnosti. 

Število članov sveta in trajanje njihovega mandata ter nai'" 
dela sveta določi vlada z aktom o ustanovitvi sveta. 

11. člen 

Svet za kulturo: 

- oblikuje vsebinska izhodišča in usmeritve za pripravo naCl 

onalnega kulturnega programa, 

- sodeluje pri pripravi predloga nacionalnega kultur"0'' 
programa, 

- spremlja in ocenjuje izvajanje nacionalnega kulturna^ 
programa in daje pobude za njegove spremembe in dop 
nitve, 

- daje mnenje k poročilu o izvajanju nacionalnega kul,tir 
nega programa, 

- ocenjuje stanje in razvoj kulturnih dejavnosti, 

- obravnava predloge zakonov in drugih predp15^ 
s področja kulture ter predloge drugih zakonov in predp15 

ki zadevajo področje kulture, 

- daje pobude in predloge za urejanje drugih vprašanj n® 
področju kulture. 

12. člen 

Za sodelovanje pri opravljanju nalog ministrstva, pristojn » 
za kulturo, ustanovi minister svete, komisije ali eksp0^ 
skupine kot strokovna posvetovalna telesa za posam® 
področja kulturnih dejavnosti. 

Sestavo svetov, komisij ali ekspertnih skupin, njihove na'0" 
in način dela določi minister z aktom o ustanovitvi. 
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"v. KULTURNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE 

13. člen 

V Kulturniško zbornico Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) se 
'ahko vključujejo poklicna združenja kulturnih delavcev v kul- 
turnih dejavnostih po tem zakonu (5. člen) in poklicni kulturni 
delavci, ki niso člani teh združenj, če izpolnjujejo pogoje za 
''anstvo v teh združenjih. 

Zbornica začne delovati v skladu s tem zakonom, ko se vanjo 
ključi najmanj pet poklicnih oziroma strokovnih društev ali 
druženj s področja kulture ali najmanj 100 poklicnih ustvar- 
itev s področja kulture, ki niso člani teh društev in združe- 
na, vendar izpolnjujejo pogoje za članstvo v njih. 

14. člen 

V zbornico se lahko vključujejo poklicna združenja kulturnih 
klavcev, ki imajo v svojem statutu ali pravilih določeno kot 
Pogoj za članstvo poklicno usposobljenost za opravljanje 
kulturne dejavnosti in določen postopek za ugotavljanje tega 
Pogoja, ter vodijo evidenco svojih članov. 

15. člen 

Zbornica: 

~ spremlja in ocenjuje stanje na področju kulture in uresniče- 
vanje nacionalnega kulturnega programa ter daje v zvezi 
8 'em mnenja, pobude in predloge, 

~ daje mnenje k predlogu nacionalnega kulturnega programa 
ln k poročilu o izvajanju nacionalnega kulturnega programa, 

~ daje mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov 
s Področja kulture ter k predlogom drugih zakonov in predpi- 
sov, ki zadevajo področje kulture, 

~ daje ministru mnenje o zahtevi za vpis v razvid samostojnih 
Ustvarjalcev na področju kulture in o zahtevi za odobritev 
Plačila prispevkov za socialno zavarovanje, 

- predlaga imenovanje članov Sveta za kulturo in članov 
svetov, komisij ali ekspertnih skupin iz 12. člena tega zakona 
,6r članov strokovnega sveta javnega zavoda iz 45. člena tega 
Zakona, 

- daje strokovno pomoč svojim članom, 

~ opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in statut zbor- 
nice. 

mov oziroma projektov z javnim razpisom in sklepajo z izbra- 
nimi izvajalci teh programov oziroma projektov pogodbe 
o financiranju oziroma sofinanciranju. 

Izjemoma smejo ministrstvo, pristojno za kulturo oziroma 
javni skladi skleniti pogodbo o sofinanciranju kulturnega pro- 
grama oziroma projekta brez javnega razpisa, če gre za 
posebno pomemben program oziroma projekt, ki ga ni bilo 
mogoče vnaprej načrtovati. 

Minister predpiše postopke ter merila in kriterije za izbiro 
predlogov kulturnih programov ali projektov iz prvega 
odstavka na osnovi nacionalnega kulturnega programa. 

Minister določi normative in standarde za financiranje ali 
sofinanciranje kulturnih programov oziroma projektov na 
osnovi nacionalnega kulturnega programa. 

19. člen 

Predloge za financiranje oziroma sofinanciranje kulturnih 
programov oziroma projektov lahko dajo posamezniki in 
pravne osebe, ki so vpisani v razvid izvajalcev kulturnih pro- 
gramov pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. 

Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati posamezniki in pravne 
osebe za vpis v razvid izvajalcev kulturnih programov, pred- 
piše minister. 

20. člen 

Ministrstvo, pristojno za kulturo oziroma javni skladi lahko 
izvajalcem kulturnih programov, ki niso javni zavodi in s svo- 
jimi programi trajneje zadovoljujejo kulturne potrebe na posa- 
meznem področju, za določeno obdobje krijejo neprogram- 
ske stalne stroške v obsegu kot javnim zavodom na področju 
kulture. O tem sklene ministrstvo oziroma javni sklad 
posebno pogodbo z izvajalcem. 

Pogodba iz prejšnjega odstavka se sklene za obdobje od 
enega do treh let. 

21. člen 

Izvajalci kulturnih programov, ki se financirajo ali sofinanci- 
rajo iz državnega proračuna, morajo predložiti ministrstvu, 
pristojnem za kulturo vsako leto najkasneje do konca febru- 
arja, poročilo o izvedbi kulturnih programov in porabi finanč- 
nih sredstev iz državnega proračuna v preteklem letu. 

16. člen 

Zbornica je javna pravna oseba. 

Organizacijo, naloge in delovanje zbornice določi statut zbor- n'ce, ki ga sprejme upravni odbor in ki začne veljati po 
Pridobljenem soglasju Državnega zbora. 

17. člen 

Zbornica se financira s članarino in z drugimi prispevki članov 
Sr s sredstvi iz državnega proračuna in iz drugih virov. 

^ FINANCIRANJE kulturnih programov iz 

18. člen 

kulturni programi oziroma projekti se financirajo oziroma 
Sofinancirajo iz državnega proračuna zlasti v obliki subvencij, 
Rotacij, študijskih in delovnih štipendij, odkupov umetniških 
del ipc) 

Ministrstvo, pristojno za kulturo oziroma javni skladi zbirajo 
Predloge za financiranje ali sofinanciranje kulturnih progra- 

VI. JAVNI SKLADI 

22. člen 

Država in lokalne skupnosti lahko za izvajanje nacionalnega 
kulturnega programa ustanovijo javne sklade, na katere se 
prenese financiranje kulturnih programov oziroma projektov 
iz državnega proračuna na področju, za katerega je sklad 
ustanovljen. 

Javni sklad se ustanovi z zakonom oziroma odlokom lokalne 
skupnosti. 

23.člen 

Javni sklad posluje po predpisih, ki veljajo za javne zavode, če 
ni z zakonom drugače določeno. 

24. člen 

Akt o ustanovitvi javnega sklada določi vire, način in pogoje 
pridobivanja sredstev za uresničevanje namena, za katerega 
je javni sklad ustanovljen. 
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25. člen 

S statutom ali pravili javnega sklada se podrobneje določijo 
organizacija, naloge, način odločanja ter druga vprašanja, 
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje javnega 
sklada. 

26. člen 

Sredstva javnega sklada se lahko uporabljajo le za namene, 
za katere je bil javni sklad ustanovljen. 

27. člen 

Javni sklad mora vsako leto do konca februarja predložiti 
ustanovitelju poročilo o delu sklada v preteklem letu. 

28. člen 

Revizijo in nadzor nad javnimi skladi opravlja računsko 
sodišče v skladu z zakonom. 

VII. JAVNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU KULTURE 

29. člen 

Nepremičnine in oprema, ki so javna lastnina in so namenjene 
opravljanju kulturnih dejavnosti, sestavljajo javno infrastruk- 
turo na področju kulture. 

Nepremičnine in opremo, ki sestavljajo javno infrastrukturo 
na področju kulture, določi Vlada Republike Slovenije ozi- 
roma pristojni organ lokalne skupnosti. 

Nepremičnina iz prejšnjega odstavka se kot javna infrastruk- 
tura na področju kulture na predlog zaznamuje v zemljiški 
knjigi. 

Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi evidenco nepremičnin, 
ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture. 

30. člen 

Z aktom o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture se 
določijo nepremičnine in oprema, ki se kot del javne infra- 
strukture na področju kulture dajo v upravljanje zavodu za 
opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen. 

31. člen 

Javna infrastruktura na področju kulture, s katero ne uprav- 
ljajo javni zavodi na področju kulture, se lahko da v uporabo 
posameznikom in pravnim osebam, ki so vpisane v razvid 
izvajalcev kulturnih programov iz 19. člena tega zakona. 

Javna infrastruktura iz prejšnjega odstavka se da v uporabo 
na podlagi javnega razpisa, ki ga opravi ministrstvo, pristojno 
za kulturo oziroma pristojni organ lokalne skupnosti. 

32. člen 

Z uporabniki, izbranimi na podlagi javnega razpisa iz prejš- 
njega člena, sklene ministrstvo, pristojno za kulturo, oziroma 
pristojni organ lokalne skupnosti pogodbo o uporabi javne 
infrastrukture na področju kulture. 

Pogodba se lahko sklene za določen ali za nedoločen čas. 

33. člen 

Če se del javne infrastrukture na področju kulture, ki začasno 
ali trajno ni potreben za opravljanje kulturne dejavnosti, upo- 
rabi za druge namene, se dohodek nameni za investicije 
v javno infrastrukturo na področju kulture. 

34. člen 

Ministrstvo, pristojno za kulturo oziroma pristojni organ 
lokalne skupnosti lahko poveri upravljanje določenega dela 

javne infrastrukture na področju kulture neprofitni stanovanj- 
ski organizaciji, ki je vpisana v register pri ministrstvu, pristoj- 
nem za stanovanjske zadeve. 

VIII. JAVNI ZAVODI NA PODROČJU KULTURE 

35. člen 

Javni zavodi na področju kulture (v nadaljevanju: javni zavodi) 'og 
se ustanovijo za opravljanje dejavnosti, ki so z zakonom ali t 
odlokom lokalne skupnosti v skladu z zakonom opredeljene pi 
kot javne službe na področju kulture. 

Javni zavodi se lahko ustanovijo tudi za opravljanje kulturnih Jra 
dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, če se oprav- 
ljanje dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo 
za javno službo. 

36. člen 

Država lahko ustanovi javni zavod skupaj z lokalno skup- 
nostjo. 

Če država ustanovi javni zavod skupaj z lokalno skupnostjo, 
prispeva sredstva za izvajanje osnovnih programov, lokalna 
skupnost pa praviloma prostorske pogoje in sredstva za 
neprogramske stalne stroške. 

Država ustanavlja javne zavode v skladu z merili, določenimi 
v nacionalnem kulturnem programu. 

37. člen 

Akt o ustanovitvi javnega zavoda sprejme Vlada Republik® 
Slovenije oziroma pristojni organ lokalne skupnosti. 

Javni zavod kot nacionalna kulturna ustanova se ustanov 
z zakonom. 

Če država ustanovi javni zavod skupaj z lokalno skupnostjo; 
se njune medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti 
uredijo s pogodbo, ki jo po sklepu vlade sklene minist®r 

s pristojnim organom lokalne skupnosti. 

38. člen 

Ministrstvo, pristojno za kulturo, določi normative in sta"' 
darde za financiranje neprogramskih stalnih stroškov javni" 
zavodov na posameznih področjih kulturnih dejavnosti, kate- 
rih ustanovitelj je država. 

39. člen 

Organi javnega zavoda so: 

- uprava, 
- svet zavoda 
- strokovni svet. 

40. člen 

Javni zavod vodi uprava. 

Upravo sestavlja poslovni direktor in eden ali več program* 
skih direktorjev. 

Poslovni direktor vodi poslovanje zavoda, zastopa zavod in 

odgovarja za zakonitost dela zavoda. 

Programski direktor vodi strokovno delo zavoda in odgovari® 
za strokovnost dela zavoda. 

Akt o ustanovitvi javnega zavoda ali statut v skladu z aktom 
o ustanovitvi lahko določi, da ena oseba opravlja hkrati fun*' 
cijo poslovnega in programskega direktorja. V tem primaj 
mora direktor izpolnjevati pogoje za opravljanje obeh funkcU 
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41. člen 

kovnega direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi jav- 
*a razpisa v skladu z zakonom o zavodih. 

javnega direktorja imenuje ustanovitelj po predhodnem 
^nju sveta zavoda. 

'j! jamskega direktorja imenuje strokovni svet zavoda na 
,'a9i javnega razpisa in po predhodno pridobljenem mne- 10 "ustanovitelja. 

' i® ustanovitelj ali soustanovitelj javnega zavoda država, 
lh F'3vi javni razpis in imenuje poslovnega direktorja minister. 

42. člen 

^dat poslovnega in programskega direktorja traja pet let. 

i-jje, ki jih mora izpolnjevati poslovni oziroma programski eMor, njune naloge, pooblastila in odgovornosti, natanč- 
Noloči akt o ustanovitvi javnega zavoda ali statut v skladu 
'"om o ustanovitvi. 

43. člen 

J®'°vni in programski direktor se imenujeta največ dve leti in 
J^anj Sest mesecev pred potekom mandatne dobe prejš- 

direktorja. 

tM°slovnemu ali programskemu direktorju preneha mandat J1 Potekom mandatne dobe, se javni razpis za imenovanje 
, e9a direktorja opravi najpozneje v treh mesecih po prene- 
Ju mandata prejšnjega direktorja. Za čas do imenovanja 
lrj°9a direktorja imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti direk- 

° vendar najdalj za eno leto. 

44. člen 

' ,retjino sveta zavoda sestavljajo predstavniki ustanovite- 
L. rugo tretjino predstavniki delavcev zavoda, ki opravljajo 
CJost, za katero je zavod ustanovljen, tretjo tretjino pa 

s,avniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. 
SVe. 

zavoda sprejema statut zavoda, programe dela, finančni 
,n zaključni račun ter splošne akte, za katere je tako 

Dn.i en° v statutu in opravlja nadzor nad upravljanjem in 0vanjem zavoda. 
K\ Hj °dloča o spornih vprašanjih med poslovnim in program- 
io" direktorjem. Če se sporno vprašanje nanaša na stro- 
Dfn?0 delo zavoda, svet pred odločanjem pridobi mnenje K°vnega sveta zavoda. 

SnVa sve,a zavoda' nai'n imenovanja članov in trajanje Ve9a mandata se določijo z aktom o ustanovitvi. 

45. člen 

t^ovni svet javnega zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje 
1|jl'2rn®d strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokov- 
lir6,0v s področja dela zavoda na predlog programskega ,0ria zavoda in Kulturniške zbornice Slovenije. 

„Ij^ni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega 
ij5 *avoda in daje programskemu direktorju ter svetu mne- 1 Podloge in pobude za reševanje teh vprašanj. 

(jI ®v°. način imenovanja in trajanje mandata članov ter 
L,'® strokovnega sveta natančneje določi statut zavoda •M adu z aktom o ustanovitvi 

46. člen 

0 sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu, ki ga 
y5J'ne svet zavoda v soglasju s programskim direktorjem in 
Upraviteljem javnega zavoda po predhodnem mnenju 

®*entativnega sindikata v javnem zavodu, je lahko dolo- 

čeno, da se delovna razmerja na delovnih mestih, kjer to terja 
posebna narava dela na področju umetniške ali druge kul- 
turne ustvarjalnosti, sklepajo za določen čas, ki ne sme biti 
daljši od pet let. 

Z zakonom in s kolektivno pogodbo se določi posebno vred- 
notenje dela v delovnem razmerju, sklenjenem za določen čas 
v primerih iz prejšnjega odstavka, ter pogoji, pod katerimi 
pridobi tak delavec pravico do sklenitve delovnega razmerja 
za nedoločen čas. 

47. člen 

O delovnih razmerjih delavcev, ki opravljajo dejavnost, za 
katero je zavod ustanovljen, in o sklepanju avtorskih pogodb 
odloča poslovni direktor na predlog programskega direktorja. 

48. člen 

Javni zavodi na področju kulture lahko sodelujejo v okviru 
svoje dejavnosti z univerzo oziroma fakulteto ali visoko šolo 
pri izvajanju visokošolskega izobraževanja ter izvajanju podi- 
plomskih in specialističnih izobraževalnih programov. 

IX. SAMOSTOJNI USTVARJALCI NA PODROČJU KULTURE 

49. člen 

Posameznik lahko samostojno kot poklic opravlja kulturno 
dejavnost kot samostojni ustvarjalec na področju kulture, če 
je vpisan v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kul- 
ture pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. 

V razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture se 
lahko vpiše, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: 

- da opravlja dejavnost ustvarjanja kulturnih vrednot iz 5. 
člena tega zakona kot edini ali glavni poklic in ni uživalec 
pokojnine, 

- da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma usposoblje- 
nost za opravljanje te dejavnosti, 

- da pomeni njegovo delo pomemben prispevek k slovenski 
kulturi, 

r 
- da ima licenco za opravljanje dejavnosti, kadar je predpi- 
sana, 

- da mu ni s pravnomočno sodno odločbo prepovedano 
opravljanje te dejavnosti, 

- da ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, 

- da je državljan Republike Slovenije. 

Podrobnejše pogoje za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev 
na področju kulture in vodenje tega razvida predpiše Vlada 
Republike Slovenije. 

Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi razvid samostojnih 
ustvarjalcev na področju kulture, ki niso državljani Republike 
Slovenije in delajo v Republiki Sloveniji na osnovi delovnega 
dovoljenja in izpolnjujejo pogoje (od 1. do 6.točke) iz drugega 
odstavka tega člena. 

50. člen 

O zahtevi za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na 
področju kulture odloči minister. 

51. člen 

Samostojni ustvarjalec na področju kulture je dolžan sporo- 
čiti spremembo v zvezi s pogoji za vpis v razvid samostojnih 
ustvarjalcev na področju kulture najkasneje v roku 15 dni po 
nastanku spremembe. 
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Samostojni ustvarjalec na področju kulture se izbriše iz raz- 
vida samostojnih ustvarjalcev na področju kulture na svojo 
zahtevo ali po uradni dolžnosti, če ministrstvo, pristojno za 
kulturo, ugotovi, da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev. 

non, 52. člen 

Samostojnemu ustvarjalcu na področju kulture se lahko na 
njegovo zahtevo odobri plačilo prispevkov iz državnega pro- 
računa za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 
za obvezno zdravstveno zavarovanje od najnižje pokojninske 
osnove, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

- da je državljan Republike Slovenije, 

- da pomeni njegovo ustvarjalno delo po obsegu in kakovosti 
pomemben prispevek k slovenski kulturi, 

- da mu njegov dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih 
pogojev za delo. 

Pogoj iz druge-alineje prejšnjega odstavka se ugotavlja na pet 
let, pogoj iz tretje alineje prejšnjega odstavka pa vsako leto. 

Podrobnejše pogoje in postopek za odobritev plačila prispev- 
kov predpiše Vlada Republike Slovenije. 

O zahtevi za odobritev plačila prispevkov odloči minister. 

53. člen 

Vlada Republike Slovenije podeli na skupen predlog ministra, 
pristojnega za kulturo in ministra, pristojnega za zunanje 
zadeve, ustvarjalcu na področju kulture, ki je državljan Repu- 
blike Slovenije, deluje pa v tujini, z njegovim soglasjem častni 
naziv kulturni ambasador Republike Slovenije. 

54. člen 

Upokojenemu državljanu Republike Slovenije, ki je 
pomembno prispeval k slovenski kulturi, njegova pokojnina 
pa ni ustrezna danemu prispevku slovenski kulturi, lahko 
minister dodeli republiško priznavalnino. 

Pri določanju višine republiške priznavalnine poleg danega 
prispevka k slovenski kulturi upošteva tudi število družinskih 
članov upravičenca, njegovo zdravstveno stanje, kraj bivanja, 
stanovanjske razmere in druge socialne okoliščine. 

Republiško priznavalnino po tem zakonu izplačuje Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

Podrobnejše določbe in postopek za pridobitev republiške 
priznavalnine predpiše Vlada Republike Slovenije. 

X. POKLICNA IN STROKOVNA TER LJUBITELJSKA 
KULTURNA DRUŠTVA 

55. člen 

Za organiziranje in posredovanje kulturnih dobrin in vrednot, 
za uveljavljanje skupnih interesov ustvarjalcev na posameznih 
področjih, za organiziranje kulturne vzgoje in izobraževanja 
in v druge podobne namene se poklicni in ljubiteljski ustvar- 
jalci povezujejo in ustanavljajo poklicna oziroma strokovna in 
ljubiteljska kulturna društva. 

Društva, ustanovljena in organizirana po posameznih krajih 
ali delih države, se lahko povezujejo v zveze ali združenja 
društev po posameznih področjih; društva ljubiteljskih ustvar- 
jalcev pa se z namenom boljše koordinacije vse ljubiteljske 
kulture lahko povežejo v skupno zvezo kulturnih organizacij 
Slovenije. 

56. člen 

Poklicno ali strokovno društvo se vpiše v poseben razvid pri 
Ministrstvu za kulturo. 

V razvid se vpiše društvo, ki: 

- opravlja dejavnost ustvarjanja, organiziranja in posredi 
nja kulturnih vrednot iz 5. člena tega zakona, 

- ima ustrezno strokovno vodstvo, 

- prispeva pomemben delež k slovenski kulturi, 

- je registrirano pri Ministrstvu za notranje zadeve. 

Podrobnejše pogoje za vpis v razvid in vodenje tega raz^ 
predpiše Vlada Republike Slovenije. 

57. člen 

Vlada Republike Slovenije lahko posamezna poklicna ali sf' 
kovna društva pooblasti za opravljanje nekaterih na'0* 
pomembnih za slovensko kulturo, zlasti za: 

- predlaganje kandidatov za vodilna mesta v javnih 
s področja kulture; 

- predlaganje kandidatov za državne nagrade s po< 
kulture; 

droff tli 

- posredovanje mnenj in stališč o predlogu   
kulturnega programa ali o programih s posameznih pod'°c 

ki so predlagani za financiranje iz javnih sredstev; 

- za predstavljanje slovenske kulture v tujini in 

- za opravljanje drugih pomembnih nalog. 

58. člen 

p fi# 

jaV 

*il 

Poklicna oziroma strokovna in druga kulturna društva 
bivajo sredstva za svoje delovanje tudi iz proračuna 
blike Slovenije in proračunov lokalnih skupnosti ter iz 
skladov za financiranje kulturnih programov. 

Splošna merila in normative in standarde za financif 
dejavnosti in neprogramskih stalnih stroškov poklicnih.5 f 
kovnih in drugih kulturnih društev, ki opravljajo tudi d«! 
nost v splošno korist, določi ministrstvo za kulturo. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 

59. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuie $ 
prekršek samostojni ustvarjalec na področju kultur®' zJ 
v določenem roku ne sporoči spremembe v zvezi s po^Lft 
vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju 
(prvi odstavek 51. člena). 

60. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kazn#^ 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori Pre,.V)ii j. r — — — l ' £ 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če " 
v nasprotju z določbo 6. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekrS®^ 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba Pra 

osebe. 
c tl^ Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje 

posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega d 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
61. člen 

Ustanovitelji javnih zavodov na področju kulture 
v enem letu od uveljavitve tega zakona uskladiti ustano' 
akte s tem zakonom. 

m° ir«lf 
vitve" 

Javni zavodi iz prejšnjega odstavka morajo v šestih me5® 
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J uskladitve ustanovitvenega akta s tem zakonom sprejeti 
lorf te in akte o sistemizaciji delovnih mest. 

62. člen 

^ovne skupnosti samostojnih kulturnih delavcev se morajo 
'9"em letu od uveljavitve tega zakona organizirati kot zavodi 
gospodarske družbe, sicer se po preteku tega roka izbri- 
®io iz sodnega registra po uradni dolžnosti. 

viJl 63. člen 

["nem uveljavitve tega zakona postane razvid samostojnih 
"''urnih delavcev razvid ustvarjalcev na področju kulture. 

•K dostojni kulturni delavci, ki so na dan uveljavitve tega 
Ijj jtana vpisani v razvid samostojnih kulturnih delavcev, razen 

ki imajo pravico do plačila prispevkov za socialno 
^arovanje iz državnega proračuna, morajo v roku treh 

J PSecev od izdaje podzakonskega akta iz zadnjega odstavka 
3- člena tega zakona predložiti ministrstvu, pristojnem za 
""'turo, prijavo za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na 

$ Sfdfočju kulture z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 49. 
'er>a tega zakona. Če tega ne storijo ali če ministrstvo, 
Nojno za kulturo, ugotovi, da ne izpolnjujejo pogojev iz 49. 

gji tega zakona, se izbrišejo iz razvida samostojnih ustvar- 
il ™cev na področju kulture. 

64. člen 

i premičnine in oprema, ki so na dan uveljavitve tega zakona 
jjta lastnina in so namenjene pretežno opravljanju kulturnih 
javnosti, postanejo z dnem uveljavitve tega zakona javna 
"fastruktura na področju kulture. 

jo- JePremičnine in oprema, ki so na dan uveljavitve tega zakona 
It Jebena lastnina v upravljanju države ali lokalne skupnosti 
# £so namenjene pretežno opravljanju kulturnih dejavnosti, 

^stanejo z dnem uveljavitve tega zakona javna lastnina in 
'8T1 javna infrastruktura na področju kulture. 

pr j'a<ia Republike Slovenije oziroma pristojni organ lokalne 
jv jpuPnosti v treh mesecih od uveljavitve tega zakona določi, 

;a,ere nepremičnine in oprema iz prejšnjih dveh odstavkov so 
p°stale javna infrastruktura na področju kulture. 

Vlada Republike Slovenije oziroma pristojni organ lokalne 
KuPnosti ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko 

a
Sal<a fizična ali pravna oseba, ki ima pravni interes, predlaga, 

t "to določi sodišče v nepravdnem postopku. 
C 
t 65. člen 
^ Ho ■"Publika Slovenija lahko v roku treh mesecev od sprejetja 

I 9a zakona zahteva, da lokalna skupnost nanjo prenese 
.^ninsko pravico na stvareh iz prvih dveh odstavkov 64. 
Jer|a tega zakona v vrednosti sredstev, ki so bila dana prek 

!» ^turne skupnosti Slovenije in iz državnega proračuna. 
il . 
ii | r'stojni organ lokalne skupnosti izda akt, s katerim prenese 

^'ninsko pravico iz prejšnjega odstavka na Republiko Slove- 
110 v treh mesecih od podane zahteve. 

66. člen t 
I r6rnoženje, ki je kot družbena lastnina v upravljanju podjetij 
n drugih pravnih oseb, ki so na dan uveljavitve tega zakona 
.javljale dejavnosti posebnega družbenega pomena na 
^ar°čju kulture, razen v podjetjih, ki se preoblikujejo po 
"konu o lastninskem preoblikovanju podjetij, postane 
u n&m uveljavitve tega zakona javna lastnina države oziroma 
L0|<aine skupnosti v obsegu, ki ustreza vrednosti deleža druž- 

, fj?ne9a kapitala, pridobljenega ob ustanovitvi in v okviru 
iniciranja prek samoupravnih interesnih skupnosti oziroma 

1 Proračunov. 

, IfPraostalem delu se družbeni kapital v teh podjetjih in drugih 
" avnih osebah lastnini po zakonu o lastninskem preoblikova- 
lu Podjetij. Pred pričetkom lastninjenja mora biti ugotovljen 

delež družbenega kapitala, ki postane javna lastnina po prejš- 
njem odstavku. 

67. člen 

Podjetja in druge pravne osebe iz prejšnjega člena morajo 
ugotoviti vrednost deleža družbenega kapitala, ki postane 
javna lastnina po tem zakonu, v šestih mesecih od dneva 
uveljavitve tega zakona in predložiti oceno vrednosti tega 
deleža družbenega kapitala v soglasje ministrstvu, pristoj- 
nemu za kulturo oziroma pristojnemu organu lokalne skupno- 
sti. Če tega ne storijo v navedenem roku, postane celotno 
premoženje v družbeni lastnini, s katerim upravljajo, javna 
lastnina države oziroma lokalne skupnosti, ki je ustanovitelj 
podjetja oziroma druge pravne osebe. 

Ministrstvo, pristojno za kulturo, oziroma pristojni organ 
lokalne skupnosti mora odločiti o soglasju,v dveh mesecih ali 
v tem roku imenovati komisijo, ki bo opravila novo ocenitev, 
sicer se šteje, da je soglasje dano. 

Akt iz prejšnjega odstavka se lahko izpodbija s tožbo v pravd- 
nem postopku, ki se lahko vloži v 30 dneh po prejemu akta. 

68. člen 

Nepremičnine in oprema, ki po določbah prejšnjih dveh čle- 
nov postanejo javna lastnina, se štejejo za javno infrastruk- 
turo na področju kulture. 

69. člen 

Zemljiško-knjižnemu predlogu predloži novi lastnik pisno 
izjavo, po potrebi z ustreznimi dokazili, o pridobitvi lastninske 
pravice po tem zakonu. 

70. člen 

Do uveljavitve predpisov na področju naravne dediščine se za 
naravno dediščino po tem zakonu štejejo oblikovana narava 
in tisti deli narave, ki imajo posebno kulturno vrednost. 

71. člen 

Do uveljavitve predpisov o davčnem postopku se šteje, da 
opravljajo nepridobitne dejavnosti po tem zakonu organiza- 
cije na področju kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da imajo v aktu o ustanovitvi navedeno, da opravljajo 
dejavnosti ustvarjanja, posredovanja ali varovanja kulturnih 
vrednot iz 5. člena tega zakona. 

- da imajo v aktu o ustanovitvi navedeno, da se sme presežek 
prihodkov nad odhodki uporabiti le' za opravljanje in razvoj 
registrirane dejavnosti iz prejšnje alineje; 

- da člani organizacije, zaposleni v organizaciji oziroma 
lastniki ne smejo sprejemati nobenih deležev od presežka in, 
kot člani organizacije, prejemati nobenih drugih dotacij iz 
sredstev organizacije; 

- da članom, oziroma zaposlenim ob izstopu ali razpustitvi, 
stečaju oziroma likvidaciji organizacije ne sme biti vrnjeno 
več kot njihov vplačani kapitalni delež in vrednost njihovih 
opredmetenih vlog; 

- da organizacije ne smejo obračunati in izplačevati zaposle- 
nim plače oziroma nadomestila plače članom upravnega ali 
nadzornega odbora več kot 20% nad tarifnimi razredi kot jih 
določata zakon, ki ureja plače v javnih zavodih in kolektivna 
pogodba zaposlenih v negospodarstvu za podobne naloge; 

- da se sme v primeru, če premoženje organizacije ob stečaju 
ali likvidaciji presega plačane deleže članov oziroma zaposle- 
nih in vrednost njihovih opredmetenih vlog, ta presežek upo- 
rabiti le za kulturne namene in sicer s prenosom na druge 
tovrstne organizacije. 
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72. člen 

Vlada Republike Slovenije lahko izda podrobnejši predpis za 
izvajanje 71. člena tega zakona. 

73. člen 

Do uveljavitve predpisov, ki bodo urejali delovna razmerja 
delavcev v javnih zavodih, vodi postopek o ugovoru zoper 
odločbo disciplinskega organa prve stopnje svet zavoda. 

74. člen 

Podzakonski akti za izvrševanje tega zakona morajo biti spre- 
jeti v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. 

75. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 

- zakon o založništvu razen 12.člena (Uradni list SRS.št.25/ 
78, 42/86), 
- zakon o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovani" 
kulturnih vrednot (Uradni list SRS,št.10/84, 42/86), 
- zakon o samostojnih kulturnih delavcih (Uradni list SRS. 
št.9/82). 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določW 
zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, S'.'' 
81, 42/86 in 26)92) in zakona o knjižničarstvu (Uradni list SRS. 
št. 27/82, 42/86), ki se nanašajo na ustanavljanje in upravljani® 
javnih zavodov. 

76. člen 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 23. seji dne 25. 7. 
1994 v drugi obravnavi sprejel amandmaje k 2., 3., 4., 5., 7., 8., 
10., 13., 16., 17., 18., 20., 37., 41., 43., 44., 46., 49., 64., 66., in 
nove člene 53., 54., 64., 65., 70., in 73. ter novo poglavje X. od 
člena 55. do člena 58. 

V skladu s sklepom Državnega zbora je predlagatelj spemenil 
tudi naslov zakona. 

Pri določitvi besedila je predlagatelj vnesel naslednji redali' 
ski popravek v 36.členu: 

Namesto formulacije «... druge materialne pogoje za delov*" 
nje zavoda«, ki je predlog zakona nikjer podrobneje ne op'* 
deljuje, je uporabil formulacijo »neprogramski stalni stroški"' 
ki jo predlog zakona sicer uporablja v vseh drugih členi"' 
kadar gre za zagotavljanje sredstev za materialne pogoje 
obratovanje zavoda. 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI STATUTA SREDNJE IN 

VZHODNOEVROPSKE MREŽE ZA PRIVATIZACIJO - EPA 907 

Vlada Republike Slovenije je na 110. seji 3. novembra 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI STATUTA SRED- 
NJE IN VZHODNOEVROPSKE MREŽE ZA PRIVATIZA- 
CIJO, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije 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 Državnga zbora Republike Slovenije določila, 
da bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora 
in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Ignac GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in 
vodja službe za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za 
zunanje zadeve. 

^edlog zakona o ratifikaciji Statuta srednje in vzhodnoevropske mreže za 
Privatizacijo 

1. člen 

Ratificira se Statut srednje in vzhodnoevropske mreže za 
Br|vatizacijo, sestavljen v Ljubljani 4. decembra 1993. 

2. člen 

J'atut se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem pre- 
»°du glasi: 

0pOMBA: sledi tekst statuta v angleškem jeziku 
Pf,eambula 

Glede na to, da je na sestanku v Budimpešti, Madžarska, 
9aniziranem 20-21 junija 1991, na katerem so sodelovali 

^eđstavniki iz Bolgarije, nekdanje Češkoslovaške, Madžar- 
p Poljske, Romunije in nekdanje Jugoslavije, bilo skle- 
pno, da se ustanovi Srednje in vzhodno evropska mreža za 

"''vatizacijo (v nadaljnjem besedilu »CEEPN«); 
"Glede na to, da je na tem sestanku bil imenovan upravni 
i ~bor in izvoljen njegov predsednik, ki mu je bilo zaupano, da 
.Pelje sprejeti program CEEPN in formalno ustanovi CEEPN 
J" mednarodno organizacijo; 
. Upoštevaje sklep Upravnega odbora CEEPN z dne 2. 

Cembra 1992, da se CEEPN preoblikuje v medvladno med- 
afodno organizacijo; se pogodbenice dogovorile o naslednjem: 

USTANOVITEV 
1. člen 

cj. — se Srednje in vzhodno evropska mreža za privatiza- 
cij (CEEPN) kot medvladna neprofitna mednarodna organi- 

Sedež 

SEDEŽ 
2. člen 

CEEPN je v Ljubljani, Republika Slovenija. 

DEJAVNOST CEEPN 
3. člen 

letrTk" de,ovania CEEPN-a je izpeljava strokovnih srečanj, n|n konferenc, izobraževalnih seminarjev, študij, projektov, 
svetovanj kot tudi izdajanje publikacij in izmenjava infor- 

v®
0li o tehničnih vidikih izvedbe privatizacijskih programov 

5rednji in vzhodni Evropi. 

4. člen 

Delovni 
odbo 

program CEEPN-a, odobren s strani upravnega 
fa, bo izpeljan v sodelovanju za agencijami in ministrstvi 

kot tudi z drugimi institucijami, pristojnimi za privatizacijo 
v državah srednje in vzhodne Evrope. Sodelujoče institucije 
bodo zagotovile vso podporo za normalno delo CEEPN-a 
v svojih državah. 

5. člen 

Glede na namen delovanja CEEPN-a, bo CEEPN sodelovala 
z mednarodnimi in regionalnimi organizacijami, ki se ukvar- 
jajo z dejavnostmi, podobnimi tistim, zaradi katerih je bila 
CEEPN ustanovljena in zlasti z organi in organizacijami Zdru- 
ženih narodov in mednarodnimi razvojnimi agencijami, ki 
zagotavljajo finančno in tehnično pomoč za proces privatiza- 
cije v okviru regije. 

ČLANSTVO 
6. člen 

Članice CEEPN so države srednje in vzhodne Evrope, ki so 
podpisnice statuta. 

Članica lahko postane tudi vsaka druga država, če sprejme 
statut in prevzame vse obveznosti izhajajoče iz članstva 
v CEEPN. 

Država, ki želi postati članica CEEPN, pisno obvesti o svoji 
nameri upravni odbor in depozitarja statuta. O sprejetju 
v članstvo odloča upravni odbor z večino glasov držav članic. 

UPRAVNI ODBOR 
7. člen 

upravni odbor je najvišji organ CEEPN. 

Upravni odbor sestavljajo predstavniki agencj ali ministrstev 
za privatizacijo oziroma drugih institucij, odgovornih za teh- 
nično pripravo in izvedbo nacionalnih privatizacijskih progra- 
mov, in sicer po eden iz vsake države članice. 

Upravni odbor voli predsednika izmed svojih članov za 
obdobje enega leta. Ob koncu svojega mandata je lahko 
predsednik ponovno izvoljen za še eno mandatno obdobje. 

Odločitve upravnega odbora se sprejemajo z večino glasov 
prisotnih članov. V primeru neodločenega izida glasovanja 
ima predsednik odločilni glas. 

Za sklepčnost je potrebna prisotnost več kot polovice članov 
upravnega odbora. Zastopanje po predstavniku ni dovoljeno. 

Kot opazovalci brez pravice glasovanja lahko na sejah uprav- 
nega odbora sodelujejo tudi predstavniki držav iz srednje in 
vzhodne Evrope, ki niso članice CEEPN, če to upravni odbor 
odobri in predstavniki mednarodnih organizacij, ki imajo 
v skladu z 11. členom statuta status sponzorja CEEPN. 
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Upravni odbor se sestaja na pobudo predsednika ali izvrš- 
nega direktorja ali večine članov. 

Upravni odbor sprejme svoj poslovnik. 

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti. 

- oblikuje politiko in določa splošne smernice za delo 
CEEPN; 
- odobrava letni program dela CEEPN; 
- določa smernice za financiranje sprejetega programa dela; 
- sprejema letno poročilo o delu in finančnem poslovanju 
CEEPN; 
- sprejema dopolnila k temu statutu; 
- imenuje in razrešuje izvršnega direktorja CEEPN; 
- potrjuje vse posebne sporazume med CEEPN in medna- 
rodnimi organizacijami; 
- sprejema splošna pravila o organizaciji in pogojih zaposlo- 
vanja strokovnjakov sekretariata in pogojih sodelovanja 
z zunanjimi strokovnjaki; 
- po potrebi zahteva od izvršnega direktorja posebna poro- 
čila; 
- razpravlja o vseh drugih zadevah povezanih s cilji in dejav- 
nostmi CEEPN. 

člani upravnega odbora so odgovorni za usklajevanje delova- 
nja CEEPN-a v svojih državah. 

t 
SEKRETARIAT 

8. člen 

Sekretariat je strokovno in administrativno-tehnično telo 
CEEPN. 

Sekretariat deluje na sedežu. 

STATUS 
9. člen 

CEEPN je pravna oseba. 

10. člen 

Republika Slovenija bo, proti simboličnemu plačilu CEEPN-u 
za potrebe sekretariata zagotovila prostore za njegovo delo. 

Republika Slovenija bo zagotovila CEEPN-u vse ugodnosti ter 
potrebne pogoje za normalno delo sekretariata glede na nje- 
gov program dela. 

V zvezi s prvim in drugim odstavkom tega člena bo podpisan 
poseben sporazum med Vlado Republike Slovenije in CEEPN. 

IZVRŠNI DIREKTOR 
11. člen 

Izvršnega direktorja izvoli upravni odbor izmed kandidatov, ki 
jih predlagajo člani upravnega odbora za dobo treh let in je 
lahko ponovno izvoljen še za eno mandatno obdobje. 

Izvršni direktor je izvršni funkcionar CEEPN z vsemi poobla- 
stili za vodenje sekretariata v skladu z navodili, ki jih daje 
upravni odbor in je za svoje delo odgovoren upravnemu 
odboru. 

V tej funkciji deluje izvršni direktor na vseh zasedanjih uprav- 
nega odbora. 

Izvršni direktor je pravni zastopnik CEEPN. 

Izvršni direktor zaposli strokovne in administrativne delavk 
v sekretariatu v skladu s splošnimi pravili, ki jih sprejel"1 

upravni odbor. 

FINANCIRANJE CEEPN 
12. člen 

CEEPN financirajo predvsem organizacije iz sistema Združ* 
nih narodov in mednarodne multilateralne in bilateralne 
vojne agencije. Drugi vir financiranja so prostovoljni prispe'!1 

ali donacije in druga sredstva, vključno s sredstvi, k' F 
zagotavljajo posebni sporazumi ter prihodki, ki jih ustvari® 
CEEPN s svojimi storitvami. 

ivnl CEEPN se ne financira s prispevki članic, razen če uprfl 
odbor ne odloči drugače. 

Omejenemu številu mednarodnih agencij, ki bodo finanf" 
podpirale delovanje CEEPN, bo dodeljen status uradnih spo"' 
zorjev CEEPN in jim bo zagotovljen status opazovalca " 
sejah upravnega odbora brez pravice glasovanja. 

DOPOLNILA K STATUTU 
13. člen 

Predlogi za dopolnila k temu statutu se pošljejo izvršne«111 

direktorju, ki jih posreduje članom CEEPN v preučitev. 

Predlagane spremembe statuta sprejema upravni odbor O 
podlagi usklajenega predloga izvršnega direktorja. 

IZSTOP IZ ČLANSTVA 
14. člen 

Vsaka članica lahko izstopi iz članstva CEEPN en mesec P° 
pisnem obvestilu o odločitvi o izstopu upravnemu odboru. 

DELOVNI JEZIKI 
15. člen 

Delovni jezik CEEPN je angleščina. 

Avtentično besedilo tega statuta je v angleščini. 

PREHODNE DOLOČBE 
16. člen 

Z dnem uveljavitve tega statuta prenaha veljati statut z dne31 

marca 1992. 

KONČNE DOLOČBE 
17. člen 

Vlada Republike Slovenije je depozitar tega statuta. 

Ta statut začne veljati trideseti dan od dne, ko ga urad«0 

sprejmejo vsaj tri države članice. 

Sestavljeno v Ljubljani, dne 4. decembra 1993 v enem izvo 
v angleškem jeziku. Izvirnik statuta se hrani v arhivih Vla° 
Republike Slovenije. 

3. člen 

Za izvajanje tega statuta skrbi Ministrstvo za ekonom®*8 

odnose in razvoj. 

Sret 
ifi(/ 

m k 
\ 
(ft 

I 
it 

'odi 
'•6i 

s 
*Pri 

(ru 

4. člen 

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

listu 
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OBRAZLOŽITEV 

'n/e in vzhodnoevropska mreža za privatizacijo (Central 
'"d Eastern European Privatization Network - CEEPN) je bila 
"Obnovljena v juniju 1991 v Budimpešti kot regionalno zdru- 
že ministrstev in agencij za privatizacijo v državah srednje 
lrt Vhodne Evrope. Ustanovni sestanek CEEPN - a je bil 
"'9cniziran pod okriljem Programa Združenih narodov za 
f**°i (UNDP). S statutom srednje in vzhodnoevropske mreže 
7 Privatizacijo, sestavljenim 4. 12. 1993 se CEEPN preobli- 
'"/8 iz nevladne organizacije v medvladno neprofitno medna- 
°dno organizacijo. Republika Slovenija je statut podpisala 
<6ruarja, Hrvaška pa junija letos. Madžarska je k statutu 
htopi/a. Statut bo stopil v veljavo trideseti dan od dne, ko ga 
wejmejo vsaj tri države članice. 

Jj* ustanovnem sestanku CEEPN je bilo sklenjeno, da bo 
stalnega sekretariata CEEPN v Ljubljani. CEEPN bo 

'u9a mednarodna medvladna organizacija s sedežem v Slo- 
mili (za ICPE) in prva po neodvisnosti Slovenije. Članice 
jfPN so države srednje in vzhodne Evrope, podpisnice 
JJatufa. Njegovo področje delovanja obsega organizacijo 
jdnarodnih strokovnih srečanj, letnih konferenc, izobraže- 
nih seminarjev, študijske in svetovalne projekte ter založni- 

m dokumentacijsko informacijsko dejavnost. 

* določbo 10. člena statuta prevzema Republika Slovenija 

obveznost, da bo proti simboličnemu plačilu zagotovila 
CEEPN-u za potrebe sekretariata prostore za delo. Obenem 
naj bi Republika Slovenija zagotovila CEEPN-u tudi ugodnosti 
ter potrebne pogoje za delo sekretariata na ozemlju Repu- 
blike Slovenije, glede na program dela CEEPN. 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije prevzema 
tudi dolžnosti depozitarja statuta. 

Statut ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Za uresničevanje statuta bo potrebno skleniti sporazum med 
Vlado Republike Slovenije in Srednje in vzhodnoevropsko 
mrežo za privatizacijo, s katerim se bodo določile medse- 
bojne pravice in obveznosti glede na določbe statuta CEEPN. 

Za uresničevanje sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali 
spremeniti veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji. 

CEEPN se financira izključno iz mednarodnih virov, kot so 
Program združenih narodov za razvoj (UMDP). Komisija 
Evropske skupnosti - PHARE, Svetovna banka in Evropska 
banka za prenovo in razvoj (EBRD), zato niso potrebna 
dodatna finančna sredstva iz republiškega proračuna. 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU 

V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI - EPA 908 

Vlada Republike Slovenije je na 109. seji 27. 10. 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE 
REPUBLIKE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KUL- 
TURI IN ZNANOSTI, 

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

- Ignac GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
- Tanja OREL ŠTURM, svetovalka Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za zunanje zadeve, 
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne 
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 

Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Češke Republike o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti 

1.člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Češke republike o sodelovanju v izobraževanju, kulturi 
in znanosti, podpisan v Pragi dne 12. maja 1994. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in češkem jeziku glasi: 

SPORAZUM 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN VLADO ČEŠKE REPUBLIKE 
O SODELOVANJU V 

IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Češke republike (v nada- 
ljevanju: pogodbenici) sta 

v želji, da bi razvijali sodelovanje v izobraževanju, kulturi in 
znanosti, 

v prepričanju, da bo tako sodelovanje prispevalo k boljšemu 
razumevnaju in krepitvi vsestranskih odnosov med državama 
na vseh ravneh, 

in ob upoštevanju načel Helsinške sklepne listine Konference 
o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariške listine za novo 
Evropo in Dunajske deklaracije Sveta Evrope z dne 9. oktobra 
1993, 
odločili kot sledi: 

1.ćl*n 

Pogodbenici bosta razvijali medsebojno sodelovanje v izobra- 
ževanju, kulturi in znanosti In v ta namen podpirali nepo- 
sredno sodelovanje in stike med univerzami, drugimi izobra- 
ževalnimi, znanstvenimi, raziskovalnimi in kulturnimi institu- 
cijami in organizacijami. 

Pogodbenici bosta podpirali izmenjavo univerzitetnih učite- 
ljev, študentov, znanstvenikov, strokovnjakov in umetnikov. 

2. člen 

Pogodbenici bosta v okviru svojih finančnih možnosti dode- 
ljevali štipendije državljanom druge pogodbenice za študij in 
strokovno izpopolnjevanja. 

3. člen 

Pogodbenici bosta podpirali študij jezika in knjiženj 
druge strani in v ta namen izmenjavali predvsem 
slovenskega in češkega jezika ter potrebno študijsko gra'3 jfl 
in spodbujali udeležbo učiteljev in študentov na jezik0* 
tečajih. 

4. člen 

Pogodbenici bosta proučili možnosti za medsebojno 
vanje spričeval, univerzitetnih diplom in akademskih naS'°D0- 
in bosta, če bo potrebno, v ta namen sklenili poseben 5P 
razum. 

5. člen 

Pogodbenici bosta podpirali kulturne stike in prireditvev^ 
oblikah z namenom boljšega poznavanja kulture drug« P 
godbenice. 

6. člen 

Pogodbenici bosta podpirali medsebojno sodelovanje v artli 

vistiki. 

7. člen 

Pogodbenici bosta posebej podpirali sodelovanje v izob^t 
vanju, kulturi in znanosti v okviru evropskih večstrans*' 
povezav. 

8. člen 

Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje v telesni kulturi J1 

športu ter neposredno sodelovanje med mladimi obeh dr* 

9. člen 

Pogodbenici bosta podpirali razvoj vzajemnega sodelo" 
na področju znanosti. 

Sodelovanje na področju znanstvenega raziskovanja i" ' 
nologije bo določal poseben sporazum. 

10. člen 

rani8 

dni Z namenom izvajanja tega sporazuma bodo pristojni o'9 
pogodbenic sklenili programe za sodelovanje v izobrate 
nju, kulturi, znanosti, kulturni dediščini, telesni vzgoji. špo 
mladini in arhivistiki, s katerimi bodo podrobno uredili t 
kretne dejavnosti in uskladili organizacijske ter fina(1 

pogoje za izvajanje omenjenih dejavnosti. 
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11. člen 

Ta sporazum ne izključuje možnosti dvostranskega sodelova- 
nja in razvoja medsebojnih stikov na drugih področjih 
v skladu s smotri in cilji tega sporazuma. 

12. člen 

Vsaka pogodbenica bo v okviru zakonov in predpisov, ki 
veljajo na njenem območju, omogočila drugi pogodbenici vse 
možne olajšave za vstop, bivanje in odhod oseb ter za uvoz 
9radiva in opreme za izvajanje izmenjave, ki bo potekala 
v skladu s tem sporazumom. 

13. člen 

Ta sporazum prične veljati z dnem izmenjave not o notranje- 
Pravni odobritvi sporazuma v državah obeh pogodbenic. 

Ta sporazum velja pet let in se nato avtomatsko podaljša za 
naslednje petletno obdobje, če ga nobena pogodbenica ne 
Prekine s pisnim obvestilom najmanj šest mesecev pred izte- 
kom njegove veljavnosti. 

14. člen 

Na dan, ko začne veljati ta sporazum, preneha v medsebojnih 

odnosih med Republiko Slovenijo in Češko republiko veljati 
Sporazum o sodelovanju na področju kulture, umetnosti, 
znanosti, šolstva in prosvete med Vlado Federativne ljudske 
republike Jugoslavije in Vlado Češkoslovaške Republike 
z dne 29. januarja 1957. 

SI v 
Sestavljeno v Pragi, dne 12. maja 1994 v dveh izvirnikih 
v slovenskem in češkem jeziku, pri čemer sta obe besedili 
enako verodostojni. 

ZA VLADO ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE ČEŠKE REPUBLIKE 
Lojze Peterle I. r. Josef Zieleniec I. r. 

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v češkem jeziku 

3. člen ' 

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, 
Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum sta podpisala zunanja ministra Republike Slovenije 
Češke republike 12. maja 1994 v Pragi. 

S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj 
Enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov v izobraže- 
vanju, kulturi in znanosti, sporazum o sodelovanju v izobraže- 
vanju, kulturi in znanosti pa je tudi podlaga za sklenitev 
Programov in drugih sporazumov Republike Slovenije 
s Češko republiko za posamezna področja sodelovanja. 

Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelova- 
nja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Republiko Slove- 
lo in Češko republiko. Podrobnejši medsebojni odnosi se 
bodo urejali na podlagi ustreznih programov in protokolov 
fied obema državama in med državnimi organi in drugimi 
subjekti obeh držav. Sporazum v skladu z drugimi odstavkom 

člena zakona o zunanjih zadevah z zakonom ratificira 
Državni zbor Republkike Slovenije. 

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali spre- 
membe veljavnih poredpisov. - 

V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti 
finančna sredstva za pokritje stroškov za sklepanje izvedbe- 
nih programov sporazuma in dogovorjenih konkretnih aktiv- 
nosti na področju izobraževanja, kulture in znanosti. 

Sredstva za sklepanje izvedbenih programov in sredstva za 
izvedbo v okviru teh programov dogovorjenih aktivnosti se 
zagotavljajo v letnih programih in proračunih resornih mini- 
strstev. 

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, 
Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo. 

i 

! 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI EUROKONTROLOVE MEDNARODNE 

KONVENCIJE O SODELOVANJU ZA VARNOST ZRAČNE PLOVBE 
- EPA 909 

Predlog zakona o ratifikaciji Eurokontrolove mednarodne konvencije o sodelovanju 
za varnost zračne plovbe 

Vlada Republike Slovenije je na 109. seji 27. 10. 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI EUROCONTRO- 
LOVE MEDNARODNE KONVENCIJE O SODELOVANJU ZA 
VARNOST ZRAČNE PLOVBE, 

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

- Ignac GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
- Tanja OREL ŠTURM, svetovalka Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za zunanje zadeve, 
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne 
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 

1.člen 

Ratificira se Eurocontrolova mednarodna konvencija o sode- 
lovanju za varnost zračne plovbe, sprejeta 13. decembra 1960, 
spremenjena s protokolom, podpisanim v Bruslju 12. febru- 
arja 1981. 

2. člen 

Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem 
prevodu glasi: 

OPOMBA: sledi tekst konvencije v angleškem jeziku 

EUROCONTROLOVA MEDNARODNA 
KONVENCIJA O SODELOVANJU ZA VARNOST 

ZRAČNE PLOVBE 

I.člen 

1. Države pogodbenice se strinjajo, da bodo okrepile medse- 
bojno sodelovanje in razvile skupne dejavnosti na področju 
zračne plovbe ob primernem upoštevanju potreb obrambe in 
zagotavljanju čim večje svobode za vse uporabnike zračnega 
prostora v skladu z zahtevano varnostjo. 

V skladu s tem so se dogovorile: 

a) da določijo skupne dolgoročne cilje na področju zračne 
plovbe in pri tem pripravijo skupni srednjeročni načrt za 
službe in naprave zračnega prometa; 

b) da razvijejo skupne sodobne učne programe, proceduralne 
postopke in raziskovalne in razvojne programe, ki se nana- 
šajo na naprave in službe za varnost, učinkovitost in ekspedi- 
tivnost pretoka zračnega prometa; 

c) da skupno določijo vse druge potrebne ukrepe za varen in 
reden pretok zračnega prometa; 

d) da si izmenjujejo izkušnje o operativnih, tehničnih in 
finančnih vidikih zračne plovbe; 

e) da usklajujejo svoje dejavnosti glede urejanja pretoka zrač- 
nega prometa z ustanovitijo mednarodnega sistema za ureja- 
nje pretoka zračnega prometa s ciljem, da se zagotovi naju- 
činkovitejša uporaba zračnega prostora; 

2. V ta namen se ustanovi Evropska organizacija za varnost 
zračne plovbe (EUROCONTROL), v nadaljnjem besedilu Orga- 

nizacija, ki bo sodelovala z nacionalnimi civilnimi in vojaški"1' 
oblastmi. Organizacijo sestavljata dva organa: 

- Stalna komisija za varnost zračne plovbe, v nadaljevanj" 
Komisija, ki je organ, pristojen za določanje splošne politik® 
Organizacije; 

- Agencija za varnost zračne plovbe, v nadaljevanju Agencija 
katere statut je priloga št. 1 te konvencije. Agencija je orga": 
pristojen za izvajanje nalog, določenih s to konvencijo a" 
nalog, ki jih Agenciji naloži Komisija. 

3. Sedež Organizacije je v Bruslju. 

2. člen 

1. Organizacija opravlja naslednje naloge: 
a) analizira prihodnje potrebe zračnega prometa in nove teh- 
nologije, potrebne v ta namen; 

b) razvija in spejema skupne dolgoročne cilje za zračno 
plovbo; 

c) usklajuje srednjeročne nacionalne programe, da bi tak" 
lahko določila skupni srednjeročni načrt za službe in naprav® 
zračnega prometa v skladu s svojimi dolgoročnimi cilji, nave* 
denimi v točki b) tega člena; 

d) razvija skupno politiko za sisteme za zračno plovbo "a 

zemlji in v letalih in za šolanje osebja služb letalskega Pr0' 
meta; 

e) proučuje in uveljavlja postopke za večjo gospodarnost in 
učinkovitost na področju zračne plovbe; 

f) podpira in vodi študije, teste in preizkuse v zvezi z zrač"0 

plovbo; zbira in razpošilja rezultate študij, testov in preizku- 
sov, ki jih na področju zračne plovbe izvajajo države pogo«' 
benice; 

g) usklajuje raziskovalne in razvojne programe držav članic, k' 
se nanašajo na nove tehnologije na področju zračne plovbe. 

h) proučuje vprašanja, povezana z zračno plovbo, ki jih razvija 
Mednarodna organizacija civilnega letalstva in druge medna- 
rodne organizacije, ki se ukvarjajo s civilnim letalstvom; 

i) proučuje dopolnitve regionalnih načrtov zračne plovbe in 

jih predlaga Mednarodni organizaciji civilnega letalstva; 

j) opravlja katere koli druge naloge, ki so ji lahko zaupan0 

v skladu s točko (c) 1. odstavka 1. člena; 
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^ Pomaga državam pogodbenicam in zainteresiranim drža- Vam nečlanicam pri ustanovitvi in upravljanju mednarodnega 
Ostema za urejanje pretoka zračnega prometa; 

določi in pobira takse, naložene uporabnikom storitev 
!,ačne plovbe v skladu z Večstranskim sporazumom o taksah 
Ja zračnih poteh v korist držav pogodbenic in držav nečlanic, 

1 so pristopile k temu sporazumu; 

Organizacijo, in državami nečlanicami, zainteresiranimi !a sodelovanje pri opravljanju takih nalog, se lahko sklenejo 
Osebni sporazumi. 

Na zahtevo ene ali več držav pogodbenic lahko Organiza- 
ma opravlja naslednje naloge: 
a)Pomaga tem pogodbenicam pri opravljanju posebnih nalog 
!a zračno plovbo, kot npr. načrtovanje in vzpostavitev naprav 

služb za zračni promet; 

Ji v imenu teh pogodbenic zagotavlja in upravlja v celoti ali 
tolno službe in naprave za zračni promet; 

°l Pomaga tem pogodbenicam pri zaračunavanju in pobiranju 
*ks, ki jih te določajo uporabnikom služb za zračno plovbo in 
"'So zajete v Večstranskem sporazumu o taksah na zračnih 
Poteh; 

Javljanje takih nalog mora biti v vsakem primeru urejeno 
® Posebnim sporazumom med Organizacijo in ustreznimi 
kavami, 
3 Organizacija lahko na zahtevo ene ali več držav nečlanic 
°Pravlja tudi naslednje naloge: 

JI Pomaga tem državam pri upravljanju pretoka zračnega 
"Ometa in pri načrtovanju in zagotavljanju storitev in naprav 
** zračno plovbo; 

Ji Pomaga tem državam pri zaračunavanju in pobiranju taks, 
! jih te določajo uporabnikom storitev za zračno plovbo in n'so zajete v Večstranskem sporazumu o taksah na zračnih 

Poteh. 

javljanje takih nalog mora biti v vsakem primeru urejeno 
J Posebnim sporazumom med Organizacijo in ustreznimi 
kavami. 

3. člen 

j Ta konvencija se uporablja za storitve za zračno plovbo na 
,račnih poteh in ustrezne storitve priletnih in aerodromskih 
l^trol, ki so v območjih informacij o letih, navedenih v Pri- 

j 
• Katero koli spremembo, ki jo država pogodbenica želi 

.arediti na seznamu svojih območij informacij o letih v prilogi 
njora, če bi to povzročilo spremembo v globalni razmejitvi 

lačnega prostora, ki ga pokriva konvencija, soglasno potrditi 
ornisija. Vsako spremembo, ki ne povzroči takih sprememb, n°ra ustrezna država pogodbenica sporočiti Organizaciji. 

Hj^tej konvenciji pomeni izraz »zračni promet« civilne zrako- 
°ve ter vojaške, carinske in policijske zrakoplove, ki se 

tal"13'0 P0 Postopkih Mednarodne organizacije civilnega le- 

4. člen 

Pr9anizacija je pravna oseba. V državah pogodbenicah bo 
JNa največjo pravno sposobnost, ki jo za pravne osebe 
^°voljujejo nacionalne zakonodaje. Med drugim bo imela 
®ravico pridobiti in odtujiti premičnine in nepremičnine in biti 
?'ranka na sodišču. Razen če ni drugače določeno v tej 
*°nvenciji ali priloženem statutu, jo zastopa Agencija, ki 
deluje v njenem imenu. Agencija upravlja premoženje Organi- 
*acije. 

5. člen 

1. Komisijo sestavljajo predstavniki držav pogodbenic. Vsaka 
država pogodbenica lahko določi več delegatov, da zagotovi 
zastopanje interesov civilnega letalstva in državne obrambe, 
vendar ima samo en glas. 

2. Za izpolnjevanje nalog iz točke 1)1. odstavka 2. člena se 
Komisija razširi s predstavniki držav nečlanic, ki so podpis- 
nice Večstranskega sporazuma o taksah na zračnih poteh. 
Tako razširjena Komisija sprejema odločitve v skladu z dolo- 
čili omenjenega sporazuma. 

3. Kadar vsebujejo drugi sporazumi, sklenjeni med Organiza- 
cijo in državami nečlanicami, določila o nalogah iz 1. 
odstavka 2. člena, posebno glede urejanja pretoka zračnega 
prometa, bo Komisija razširjena in bo sprejemala odločitve 
v skladu z določili takih sporazumov. , ■ 

6. člen 

1. Za izpolnjevanje nalog, naloženih Organizaciji v 1. odstavku 
2. člena, bo Komisija sprejemala naslednje ukrepe: 

a) v odnosu do držav pogodbenic bo sprejemala odločitve: 

- v primerih navedenih v točkah, b) in c) 1. odstavka 2. člena; 
- v primerih, navedenih v točkah a) ter d) do (k) 1. odstavka 2. 
člena, kadar koli meni, da je potrebno, da se države pogodbe- 
nice obvežejo za skupno akcijo; v takih primerih lahko tudi 
izda priporočilo državam pogodbenicam; 

b) v odnosu do Agencije: 

- odobrava letni program dela in investicij in delovne pro- 
grame za več let, ki jih mora Agencija predložiti za izpolnjeva- 
nje nalog, navedenih v 1. odstavku 2. člena; odobrava tudi 
proračun in poročilo o delu; daje navodila Agenciji, kadar koli 
presodi, da je to potrebno za izpolnjevanje nalog, naloženih 
Agenciji; 

- sprejema vse potrebne ukrepe za izvajanje svojih nadzornih 
pooblastil v skladu s to konvencijo in statutom Agencije; 

- pooblašča Agencijo za upravljanje proračuna. 

2. Poleg tega Komisija: 

a) odobrava pravilnik o zaposlovanju in finančni pravilnik kot 
tudi ukrepe, ki jih je treba izvajati v skladu z 2. odstavkom 7. 
člena in 3. odstavka 19. člena statuta Agencije; 

b) v skladu s 1. odstavkom 22. člena statuta Agencije menuje 
člane nadzornega odbora s petletnim mandatom: 

3. Komisija pooblašča Agencijo za pričetek pogajanj o sklepa- 
nju posebnih sporazumov po 2. členu in odobrava spora- 
zume, o katerih se dogovori Agencija. 

4. Komisija lahko v imenu Organizacije sproži postopke na 
razsodišču, določenem v 31. členu. 

7. člen 

1. Komisija sprejema odločitve, ki so obvezujoče za vse 
države pogodbenice, s soglasnim sklepom držav pogodbenic. 
Država pogodbenica, ki obvesti Komisijo, da ji prevladujoč 
nacionalni interes preprečuje ravnanje v skladu s soglasno 
sprejeto odločitvijo glede vprašanj, navedenih v točkah b) in 
c) 1. odstavka 2. člena, lahko ravna drugače, če Komisiji 
sporoči razloge za tako odstopanje. V šestih mesecih po 
takem sporočilu bo Komisija spremenila svojo prejšnjo odlo- 
čitev ali odločila, naj se glede tega odstopanje uveljavijo 
določeni pogoji ali omejitve. V vsakem primeru zahteva odlo- 
čitev Komisije soglasni sklep držav podpisnic. 

2. Komisija odloča o ukrepih, navedenih v točki a) 2. odstavka 
6. člena, 3. odstavka 6. člena in 3. odstavka 11. člena s soglas- 
nim sklepom glasujočih. 
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3. Će ni drugače določeno, morajo biti navodila in ukrepi 
v primerih, navedenih v točki b) 1. odstavka 6. člena in 4. 
odstavka 6. člena sprejeti z večino glasov Komisije, pri čemer 
velja, da bodo: 

— glasovi ponderirani v skladu z 8. členom, 

- glasovi predstavljali večino glasujočih držav pogodbenic. 

. Ukrepe, predvidene v točki b) 2. odstavka 6. člena, bo 
Komisija obravnavala v skladu s tretjim odstavkom tega člena, 
če bo izračunana večina ustrezala najmanj 70% ponderiranih 
glasov. 

5. O priporočilih Komisije mora glasovati večina držav pogod- 
benic. 

8. člen 

1. Ponderiranje, navedeno v 7. členu, se določa v skladu 
s tabelo: 
Letni prispevek države 
pogodbenice kot odstotek 
skupnih letnih prispevkov vseh 
držav pogodbenic 

Število 
glasov 

od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 11 
od 13 
od 15 
od 18 
od 21 
od 24 
od 27 

30 

1 
2 
3 
4,5 
6 
7,5 
9 

man 
do man 
do man 
do man 
do man 
do man 
do man 
do man 
do man 
do man 
do man 
do man 
do man 
do man 
do man 

kot 
kot 
kot 
kot 
kot 
kot 
kot 
kot 
kot 
kot 
kot 
kot 
kot 
kot 
kot 

1 % 
2 % 
3 % 
4,5 % 
6 % 
7,5 % 
9 % 

11 % 
13 
15 
18 
21 
24 
27 
30 

1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

1. V začetku bo število glasov določeno v skladu z zgornjo 
tabelo in v skladu s pravilom iz 19. člena statuta Agencije 
o določitvi letnih prispevkov držav pogodbenic v proračun 
Organizacije in bo veljalo od datuma uveljavitve protokola, 
odprtega za podpis v Bruslju leta 1981. 

3. Ob pristopu nove države bo število glasov držav pogodbe- 
nic ponovno določeno po enakem postopku. 

4. Število glasov bo ponovno določeno vsako leto v skladu 
s prejšnjimi določili. 

9. člen 

1. Komisija bo določila in soglasno sprejela svoj poslovnik. 

2. Poslovnik bo med drugim vseboval določila o uradu pred- 
sednika, ustanavljanju delovnih skupin in delovnih jezikih 
Komisije. 

10. člen 

Agencija zagotavlja osebje in pripomočke, ki so potrebni za 
delo Komisije. 

11. člen 

1. Komisija bo z ustreznimi državami in mednarodnimi organi- 
zacijami vzdrževala stike, potrebne za uresničevanje ciljev 
Organizacije. 

2. Komisija bo še posebej, ne da bi bila kršena določila 3. 
odstavka 6. člena in 13. člena v imenu Organizacije pooblaš- 
čena sklepati tiste sporazume z mednarodnimi organizaci- 

jami, državami pogodbenicami ali drugimi državami, ki51 

nujni za opravljanje nalog Organizacije določenih v 2. členu 

3. Na predlog Agencije lahko Komisija Agencijo pooblasti2' 
odločanje o pričetku pogajanj in sklenitvi sporazumov nujni" 
za izvajanje nalog navedenih v 2. členu. 

12. člen 

Sporazumi med Organizacijo in eno ali več državami pog^ 
benicami ali eno ali več državami nečlanicami, ali neko 
narodno organizacijo, ki se nanašajo na naloge navedene v 2. I IMI wi fW VI llbMVIj V) "»• I IM« V " IVI I IMIV\f W I IMV , 
členu, bodo določali ustrezne naloge, pravice in obveznos' 
pogodbenic kot tudi financiranje in potrebne ukrepe. O tak1'! 
sporazumih se lahko pogaja Agencija v skladu z doloc'1 

členov 3. odstavka 6. člena in 3. odstavka 11. člena 

13. člen 

V skladu z navodili Komisije lahko Agencija vzpostavi odnos®' 
ki so nujni za usklajevanje zračnega prometa in za delovani? 
služb Agencije, neposredno s tehničnimi službami, javnimial 

zasebnimi, iz držav pogodbenic in držav nečlanic ali medn8' 
rodnih organizacij. Če je to potrebno, lahko Agencija v im®n 

Organizacije sklepa čisto administrativne, tehnične ali kom*'' 
cialne pogodbe, vendar mora o tem obvestiti Komisijo. 

14. člen 

1. Kjer je to potrebno, bo v skladu z državno zakonodajo "1 

s posledicami, ki izhajajo iz uresničevanja zakona glede raz|a' 
stitve v javnem interesu, priznan status javnega interesa l° 
nabavo nepremičnin, potrebnih za namestitev naprav Orga"' 
zacije, če s tem soglaša zadevna vlada. Postopek razlasti 
zaradi javnega interesa lahko sprožijo pristojni organi v pos» 
mezni državi v skladu s svojo državno zakonodajo, če pridob* 
tev takega premoženja s prijateljskim sporazumom ni bl1 

mogoča. 

2. Na ozemlju držav pogodbenic, kjer niso določeni postop1*': 
navedeni v prejšnjem odstavku, lahko Organizacija upofa". 
postopke prisilnega odkupa, ki se lahko izvajajo v kor|S 

civilnega letalstva in telekomunikacij. 

3. Glede katerih koli naprav ali služb priznavajo države pog0<j' 
benice Organizacij enake pravice pri omejevanju pravice la5 ' 
nikov nepremičnin, kot jih imajo zaradi javnega interes* 
v skladu z državno zakonodajo službe zadevnih držav, 
posebej glede služnosti v javnem interesu. 

4. Organizacija bo krila stroške, ki nastanejo pri uP°r^fLI 
določil tega člena, vključno s plačilom odškodnine, v skla« 
z zakonodajo države, v kateri imetje je. 

15. člen 

Kadar Organizacija opravlja naloge, navedene v točki b) 2- 
odstavka 2. člena, uporablja Agencija predpise, veljavne n 

ozemljih držav pogodbenic, v zračnem prostoru, v katerem5 

ji zaupane službe zračnega prometa pa mednarodne spo'8' 
zume, ki so jih sklenile pogodbenice. 

16. člen 

Kadar Organizacija opravlja naloge, navedene v točki b) 2- 
odstavka 2. člena, daje Agencija, v skladu z omejitvami P°°' 
blastil, ki se nanašajo na službe zračnega prometa, 
potrebna navodila vodjem zrakoplovov. Vodje zrakoplovov]' 
morajo izpolnjevati, razen ob višji sili, ki je določena v medna* 
rodnih sporazumih, omenjenih v prejšnjem členu. 

17. člen 

Kadar Organizacija opravlja naloge navedene v točki (b) £ 
odstavka 2. člena, se kršitve predpisov o zračni plovbi v zrac" 
nem prostoru, v katerem Agencija zagotavlja službe zračneg 
prometa, evidentirajo v poročilih uslužbencev, ki jih AgencU 
posebej pooblasti za to. Pri tem ne bodo kršene pravic 

uslu 
Hod 
»to 
Jod 
«ih 
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iC Us|užbencev držav pogodbenic, da v skladu z državno zako- 
>■ ^daio poročajo o enakih kršitvah. Omenjena poročila bodo 

'Na pri državnih sodiščih enak učinek kot poročila ki jih 
\ ""do dali državni uradniki, pooblaščeni za poročanje o takš- 
' ""i kršitvah. 

18. člen 

' Razširjanje publikacij in drugega informativnega gradiva, ki 
Pošilja Organizacija v zvezi s svojo uradno dejavnostjo ne 

i na noben način omejeno.f 

' Uradno komuniciranje in prenos vseh dokumentov Organi- 
' f*cije bosta obravnavana na način; ki ne sme biti slabši od 
' ls,ega, po katerem vsaka država pogodbenica obravnava 

dejavnosti podobnih mednarodnih organizacij. 

19. člen 

' '• V državi, v kateri ima svoj sedež, in v državah pogodbeni- 
' Ca^, bo Organizacija oproščena vseh carin, taks in davkov 

9'ede ustanovitve, razpustitve ali likvidacije. 

^ Organizacija bo oproščena vseh carin, taks in davkov pri 
Nobitvi nepremičnin, potrebnih za opravljanje svojih nalog. 

' Organizacija bo oproščena vseh neposrednih taks, ki se 
Vnašajo nanjo, na njeno lastnino, aktivo in prihodke. 

Organizacija bo oproščena vseh posrednih obdavčitev, ki 
lajajo iz dajanja posojil in vplivajo na Organizacijo. 
5 Oproščena bo vseh izrednih ali diskriminacijskih taks. 

Oprostitve, predvidene v tem členu, se ne nanašajo na takse 
ln dajatve, ki se pobirajo kot plačilo za javne storitve. 

20. člen 

1 Organizacija bo oproščena vseh carinskih dajatev, taks in avkov z enakim učinkom, razen dajatev za opravljene stori- 
in vseh izvoznih ali uvoznih omejitev za material, opremo, 

a'°9e in predmete, ki jih uvaža za uradno uporabo Organiza- 
JJ9 in so namenjeni stavbam in napravam Organizacije ali 
lenemu delovanju. 

LTako uvoženi predmeti se ne smejo prodati, posojati ali 
v?

,uiiti za plačilo ali brezplačno na ozemlju pogodbenice, 
Jan ero so k'" Prine®eni'razen P°d pogoji, ki jih določi vlada adevne države pogodbenice. 

J' kakršni koli nadzorni ukrepi, za katere se meni, da bodo 
0'nkoviti, se lahko izvajajo, da se material, oprema, zaloge in 
'u9i predmeti, navedeni v prvem odstavku in uvoženi za 
Porabo Organizacije, dejansko dobavijo Organizaciji in res- 
'"o uporabijo za njene uradne stavbe in naprave ali za 
l0no delovanje. 

J. poleg tega bo Organizacija oproščena vseh carinskih 
°vaznosti in vseh uvoznih ali izvoznih prepovedi ali omejitev 

^Publikacije, na katere se nanaša 25. člen priloženega 

21. člen 

L^ganizacija ima lahko gotovino in račune v kateri koli 
če je to potrebno za izvajanje transakcij za lastne 

"^ebe. 
£ 
j Države pogodbenice se obvezujejo, da bodo v skladu 
rw°9oji, določenimi bodisi v državni zakonodaji bodisi v med- 
arodnih sporazumih, dajale Organizaciji potrebna dovolje- 

nj 'a vse transfere sredstev, ki nastanejo pri ustanovitvi in 
. '°vanju Organizacije, vključno z izdajo in odplačevanjem 

~s°jil, kadar izdajo takih posojil odobri vlada zadevne države 
°9odbenice. 

22. člen 

1. Agencija lahko zaposluje strokovne delavce, ki so držav- 
ljani držav pogodbenic. 

2. Osebje Organizacije in družinski člani v skupnem gospo- 
dinjstvu so oproščeni omejitvenih imigracijskih ukrepov in 
zanje ne veljajo predpisi o registraciji tujcev, kot je to obi- 
čajno zagotovljeno za osebje podobnih mednarodnih organi- 
zacij. 

3. a) Ob mednarodni krizi bodo države pogodbenice zagoto- 
vile osebju Organizacije in družinskim članom v skupnem 
gospodinjstvu, enake možnosti za repatriacijo kot osebju 
drugih mednarodnih organizacij. 

b) Določila zgornje točke a) ne vplivajo na obveznosti osebja 
do Organizacije. 

4. Pri določilih prvega in drugega odstavka tega člena ne bo 
nobenih izjem, razen iz razlogov javne morale, javne varnosti 
in javnega zdravja. 

5. Osebje Organizacije: 

a) je pri uvozu osebnih predmetov, premičnega premoženja in 
drugih rabljenih gospodinjskih potrebščin, ki jih prinašajo iz 
tujine, kadar se prvič priseljujejo na ozemlje, o katerem je 
govor, in pri ponovnem izvozu istih predmetov in premičnin, 
ko preneha njihova funkcija, oproščeno carinskih dajatev in 
prispevkov, razen tistih, ki se nanašajo na opravljene storitve; 

b) lahko pri prevzemu svojih dolžnosti na ozemlju katere koli 
države pogodbenice začasno uvozi osebni avtomobil brez 
plačila carine in ga nato, a vendar ne pozneje kot ob koncu 
svojega mandata, ponovno izvozi brez plačila carine, pod 
pogoji, za katere država pogodbenica v vsakem primeru pose- 
bej meni, da so potrebni; 

c) bo uživalo nedotakljivost svojih uradnih listin in doku- 
mentov. 

6. Države pogodbenice niso obvezne zagotoviti lastnim držav- 
ljanom ugodnosti, ki so navedene v točkah a) in b) petega 
odstavka tega člena. 

7. Poleg privilegijev, oprostitev in olajšav zagotovljenih 
osebju Organizacije, uživa generalni direktor Agencije imuni- 
teto glede dejanj, vključno z izgovorjenimi in napisanimi 
besedami, storjenimi pri opravljanju svoje funkcije; ta imuni- 
teta se ne nanaša na prometne prekrške ali škodo, povzro- 
čeno iz lastnim motornim vozilom ali z vozilom, ki ga je 
upravljal. 

8. Ustrezne vlade morajo sprejeti vse potrebne ukrepe za 
zagotovitev neomejenega transfera neto plač. 

23. člen 

Predstavniki držav pogodbenic bodo pri opravljanju svojih 
funkcij in med potovanji v kraj ali iz kraja sestankov uživali 
nedotakljivost vseh svojih uradnih listin in dokumentov. 

24. člen 

Zaradi lastnega sistema socialnega zavarovanja bodo Organi- 
zacija. generalni direktor in osebje Organizacije oproščeni 
vseh obveznih prispevkov organom za socialno zavarovanje 
svojih držav, ne da bi bili s tem kršeni sporazumi med Organi- 
zacijo in državami pogodbenicami ob uveljavitvi protokola, ki 
je odprt za podpis v Bruslju v letu 1981. 

25. člen 

1. Pogodbena odgovornost Organizacije bo urejena v skladu 
z zakonom, ki velja za posamezno pogodbo. 

2. Glede nepogodbene odgovornosti bo Organizacija povrnila 
škodo, povzročeno iz malomarnosti njenih organov ali usluž- 
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bencev, storjeno pri opravljanju njihovih nalog, v tisti meri, 
v Kateri jim je pripisana. Ta določila ne izključujejo pravice do 
druge odškodnine v skladu z nacionalno zakonodajo držav 
pogodbenic. 

26. člen 

1. a) Naprave Organizacije so nedotakljive. Premoženje in 
aktiva Organizacije sta oproščena kakršne koli zasege, razla- 
stitve ali zaplembe. 

b.) Arhivi Organizacije in vse uradne listine in dokumenti, ki ji 
pripadajo, so nedotakljivi, kjer koli so. 

2. Premoženje in aktiva Organizacije ne moreta biti, razen 
s sodnim nalogom, zasežena ali biti predmet izvršbe. 

Naprave Organizacije ne bodo v nobenem primeru zasežene 
niti ne morejo postati predmet izvršbe. 

3. Vendar pa, da bi omogočili sodne preiskave in zagotovili 
izvajanje sodnih odločitev na svojih ozemljih, imajo pristojni 
organi države, v kateri ima Organizacija svoj sedež, in drugih 
držav, v katerih so naprave in arhivi Organizacije, po predhod- 
nem obvestilu generalnemu direktorju Agencije pravico do 
dostopa do takih naprav in arhivov. 

27. člen 

1. Organizacija bo vedno sodelovala s pristojnimi organi 
držav pogodbenic, da bi olajšala normalno delovanje sodišč, 
spoštovanje policijskih predpisov in onemogočila vsako zlo- 
rabo, do katere lahko pride zaradi privilegijev in imunitet, 
oprostitev ali olajšav, ki so določene s to konvencijo. 

2. Organizacija bo omogočila v največji možni meri opravlja- 
nje javnih del znotraj ali v bližini katere koli nepremičnine, ki ji 
je bila dodeljena v uporabo na ozemljih držav pogodbenic. 

28. člen 

Kadar Organizacija opravlja naloge, navedene v točki b) 2. 
odstavka 2. člena, so mednarodni sporazumi in nacionalni 
predpisi, ki se nanašajo na vstop, prelet in varnost ozemlja 
držav pogodbenic, obvezujoči za Agencijo, ki bo sprejela vse 
potrebne ukrepe za zagotovitev spoštovanja takih sporazu- 
mov in predpisov. 

29. člen 

Kadar Organizacija opravlja naloge navedene v točki b) 2. 
odstavka 2. člena, mora Agencija dati državam pogodbeni- 
cam, ki to zahtevajo, vse potrebne informacije o zrakoplovih, 
za katere je pristojna pri opravljanju svojih dolžnosti, da 
države pogodbenice lahko preverijo, ali se spoštujejo medna- 
rodni sporazumi in nacionalni predpisi. 

30. člen 

Države pogodbenice priznajo, da si mora Agencija zagotoviti 
finančno ravnotežje in se obvezujejo, da ji bodo ob upošteva- 
nju njenih lastnih prihodkov dodelile primerna finančna sred- 
stva v skladu z višino in pogoji, ki so določeni v priloženem 
statutu. 

31. člen 

1. Kateri koli spor, ki bi nastal med državami pogodbenicami 
ali med državami pogodbenicami in Organizacijo, ki jo 
zastopa Komisija, o razlagi ali uporabi te konvencije ali njenih 
prilog in ki ga ni mogoče rešiti neposredno s pogajanji ali 
kako drugače, bo, na zahtevo katere koli strani, predložen 
razsodišču. 

2. V ta namen bo vsaka stran v vsakem primeru imenovala 
enega razsodnika. Razsodnika se bosta dogovorila o imeno- 
vanju tretjega razsodnika. Če ena od strani ne bo imenovala 
svojega razsodnika v dveh mesecih od dneva prejema zah- 
tevka druge strani ali če se imenovana razsodnika v dveh 

mesecih ne bosta mogla dogovoriti o imenovanju tretjeSj i 
razsodnika, lahko katera koli stran zahteva od predsednik* 
mednarodnega sodišča, da opravi imenovanja. 

3. Razsodišče bo določilo svoj postopek. 

4. Vsaka stran bo nosila stroške svojega razsodnika in svojoj ■ 
zastopanja v postopku pred razsodiščem; stroške tretji , 
razsodnika in druge stroške bosta enakomerno krili stran" 
v sporu. Razsodišče lahko samo določi drugačno razdeli'6' 
stroškov, če meni, da je to primerno. 

5. Odločitve razsodišča so obvezujoče za stranke v sporu 

32. člen 

1. Statut Agencije in vse njegove spremembe, opravljene P^ 
pogoji določenimi v tej konvenciji in priloženem statu|Ui 

veljajo in se uporabljajo na ozemlju držav pogodbenic. 

2. Vsako spremembo določb Statuta morajo soglasno izgla50" 
vati člani komisije. 

3. Komisija ne more spremeniti določil 1., 11., 19. in 20. i|en8 

priloženega statuta. 

33. člen 

Ob izrednem stanju ali vojni določila te konvencije ne vpl'va'° 
na svobodo ukrepanja vpletenih držav pogodbenic. 

34. člen 

Države pogodbenice se obvezujejo, da bodo izpolnjeni® 
veljavna statutarna določila o zagotovitvi kontinuitete ja*"11 

storitev Agencije. 

35. člen 

1. Veljavnost te konvencije, dopolnjene s protokolom, odPr 

tirni za podpis v Bruslju v letu 1981, bo podaljšana za 20 le'0 

dneva uveljavitve omenjenega protokola. 

2. To obdobje se bo avtomatično podaljševalo za 
obdobja, če ne bo kakšna država pogodbenica, najmanj J3, 
leti pred iztekom tekočega obdobja, pisno sporočilo v'®. 
Kraljevine Belgije svojega namena končati sporazum. 
Kraljevine Belgije bo o tem obvestila vlade drugih drz» 
pogodbenic te konvencije. 

3. Če bi bila Organizacija razpuščena. se bo štelo, da obstal3 

do dokončanja postopka likvidacije. 

36. člen 

1. K tej konvenciji, dopolnjeni s protokolom, odprtim za P° , 
pis v Bruslju v letu 1981, lahko pristopi katera koli država,kl 

podpisala omenjenega protokola, pod pogojem: 

a) soglasne odobritve o kateri glasuje Komisija, in 

b) sočasnega deponiranja dokumenta o pristopu k Večst^ 
skemu sporazumu o taksah na zračnih poteh, odprtem" 
podpis v Bruslju v letu 1981. 

2. Predsednik Komisije bo obvestil državo nepodpisnic° 
o odločitvi glede pristopa. 

3. Dokument o pristopu mora biti deponiran pri Vladi Kra''^ 
vine Belgije, ki bo obvestila vlade vseh ostalih podpisnic 
pristopajočih držav. 

4. Pristop velja od prvega dne drugega meseca po depofira 

nju dokumenta o pristopu. 
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t PRILOGA 1 

STATUT AGENCIJE 

1.ftlen 

! Ta statut ureja delovanje Agencije, Ki je ustanovljena s 1. 
i tlenom konvencije 

2. člen 

1. Agencija je organ, odgovoren za opravljanje nalog, ki so ji 
naložene s konvencijo ali jih ji naloži Komisija. 

2. Pri zagotavljanju storitev zračne plovbe so cilji Agencije: 

I a) preprečevati trčenja med zrakoplovi; 

b) zagotavljati reden in hiter pretok zračnega prometa; 
c) dajati nasvete in informacije za varno in učinkovito vodenje 
letov; 
d) obveščati pristojne organizacije o zrakoplovih, za katere je 
Potrebna pomoč pri iskanju in reševanju in na zahtevo poma- 
9ati takim organizacijam. 

3. Agencija bo namestila naprave, potrebne za opravljanje 
svojih nalog, in zagotavljala njihovo zadovoljivo delovanje. 
4 Za dosego svojih ciljev bo Agencija tesno sodelovala z voja- 
Skimi oblastmi, da bi, kolikor se le da, učinkovito in gospo- 
darno zadostila zahtevam zračnega prometa in posebnim 
zahtevam vojaškega letalstva. 

5. Za opravljanje svojih nalog v skladu z 2. odstavkom 7. člena 
'ahko Agencija med drugim gradi in upravlja zgradbe in 
naprave, ki jih potrebuje, še posebej eksperimentalne razisko- 
valne centre za zračni promet, centre za upravljanje s preto- 
kom zračnega prometa ter šole za sodobno in specializirano 
Usposabljanje osebja služb za zračno plovbo. Pri tem bo, 
kadar koli bo to mogoče, uporabljala tehnične službe posa- 
meznih držav in obstoječe nacionalne naprave, da bi se izog- 
nila karšnemukoli podvajanju. 

3. člen 

Pod pogoji, določenimi v pooblastilih Komisije, Agencijo 
upravljata upravni odbor, v nadaljnjem besedilu odbor in 
9sneralni direktor. 

4. člen 
1- Odbor sestavljajo predstavniki vseh držav pogodbenic. Te 
'ahko imenujejo več predstavnikov s ciljem, da se še posebej 
Zagotovi zastopanost interesov civilnega letalstva in državne 
obrambe. Samo eden od predstavnikov je pooblaščen za 
Vasovanje. To je visoki uslužbenec, ki v svoji državi opravlja 
odgovorne naloge na področju zračne plovbe. Vsak predstav- 
nik ima namestnika, ki ga lahko ustrezno zastopa, kadpr ne 
niore biti prisoten. 

2- Za izpolnjevanje nalog, navedenih v točki b) 1. odstavka 2. 
'lena konvencije, se odbor razširi s predstavniki držav nečla- 
nic, ki so podpisnice Večstranskega sporazuma o taksah na 
zračnih poteh. Tako razširjeni odbor sprejema odločitve 
v skladu z določili omenjenega sporazuma. 
3- Kadar gre za določila drugih sporazumov, sklenjenih med 
Organizacijo in državami nečlanicami v skladu s 1. odstavkom 
2 člena konvencije, posebno glede urejanja pretoka zračnega 
Prometa, se Odbor razširi In sprejema odločitve v skladu 
z določili teh sporazumov. 

5. člen 
1- Odbor lahko veljavno sklepa, če so na sestankih prisotni vsi 
Predstavniki držav pogodbenic, ki imajo pravico do glasova- 
nja, razen enega. 

2. Če kvorum ni dosežen, se razprave odložijo do sestanka, ki 
se skliče kasneje, vendar ne prej kot v 10 dneh. Na takem 
sestanku je kvorum dosežen, če je prisotna najmanj polovica 
predstavnikov držav, ki imajo pravico do glasovanja. 

6. člen 

1. Odbor bo določil svoj poslovnik, vključno s pravili, ki se 
nanašajo na izvolitev predsednika, podpredsednika in imeno- 
vanje sekretarja. 

2. Ta pravila bodo vključevala določila o diskvalifikacijah. 
Prav tako bodo določala, da morajo biti obvestila o sklicu 
sestankov poslana s pismom ali v nujnih primerih s telegra- 
mom in morajo vsebovati dnevni red. 

3. Pravila mora odobriti Komisija. 
* 

7. člen 

1. Odbor odloča o organiziranosti Agencije, predlaga pa jo 
generalni direktor. 

2. Vsekakor mora odbor predložiti Komisiji v odobritev aktiv- 
nosti v skladu s 5. odstavkom 2. člena. 

8. člen 

Odbor mora vsako leto poročati Komisiji o svojem delu in 
finančnem položaju Organizacije. 

9. člen 

1. Na zahtevo Komisije mora odbor pripraviti programe 
naložb in del za več let. Te programe mora odobriti Komisija. 

2. Za odobritev na Komisiji mora odbor še posebej: 

a) pripraviti program nalog, predvidenih v točkah a), e), f) in j) 
1. odstavka 2. člena konvencije; 

c) proučevati raziskovalne in razvojne programe, opredeljene 
v točki g) 1. odstavka 2. člena konvencije; 

d) sestaviti okvirni srednjeročni skupni načrt, opredeljen 
v točki c) 1. odstavka 2. člena konvencije, in izoblikovati 
skupno stališče do zemeljskih in letalskih sistemov ter šolanja 
osebja, predvidenega v točki d) 1. odstavka omenjenega 
člena; 

e) sprejemati sporazume, predvidene v 2. členu Konvencije; 

f) poskrbeti za študije, predvidene v točkah (h) in (i) 1. 
odstavka 2. člena konvencije. 

3. V mejah pooblastil, ki mu jih da Komisija v skladu s 3. 
odstavkom 11. člena konvencije, bo odbor sprejemal odloči- 
tve o pričetku pogajanj s ciljem sklenitve sporazumov, o kate- 
rih govori 2. člen konvencije, in bo odobraval, kadar bo to 
primerno, usklajene sporazume. 

10. člen 

Odbor bo sestavil in predložil Komisiji v odobritev: 

- predpise, ki se nanašajo na razpise, na besedila pogodb za 
dobavo predmetov in storitev Organizaciji in na pogoje, ki 
urejajo take pogodbe; 
- splošne pogodbene pogoje za storitve, ki jih opravlja Orga- 
nizacija. 

11. člen 

Odbor mora sestaviti in predložiti Komisiji v odobritev 
finančne predpise, ki bodo še posebej določali spoštovanje 
knjigovodskih postopkov glede prihodkov in stroškov, 
pogoje, ki veljajo za plačila prispevkov držav, in pogoje, pod 
katerimi lahko Organizacija najema posojila. 
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12. člen 

1. Odbor mora sestaviti in predložiti Komisiji v odobritev 
predpise o zaposlovanju v Agenciji, ki morajo: 

- še posebej vsebovati določila o državljanstvu osebja, pla- 
čilnih lestvicah, pokojninah, neprimernosti za opravljanje 
funkcije, poslovni tajnosti in stalnosti v službi; 
- določiti tista delovna mesta, ki so nezdružljiva z zasedbo 
katerega koli drugega mesta brez posebne odobritve general- 
nega direktorja. 

2. Administrativno sodišče Mednarodne organizacije dela bo 
edino pristojno v sporih med Organizacijo in osebjem Agen- 
cije in bo pri tem izključena pristojnost vseh državnih ali 
mednarodnih sodišč in razsodišč. 

13. člen 

1. Agencija ima pravico neposredno zaposlovati osebje le, če 
ji države pogodbenice ne morejo zagotoviti usposobljenega 
osebja. Vendar pa se Agencija lahko dogovori z državami, ki 
niso članice Organizacije, da dovolijo zaposlitev usposoblje- 
nega osebja iz teh držav v zvezi z uresničevanjem sporazu- 
mov, o katerih govorita 2. in 3. odstavek 5. člena konvencije. 

2. Za osebje, ki so ga zagotovile državne administracije, 
veljajo med njihovo zaposlitvijo v Agenciji predpisi o zaposlo- 
vanju v Agenciji, ne da bi to vplivalo na tiste ugodnosti, ki so 
jih pridobili med svojim delom v skladu s predpisi svoje 
države. 

3. Osebe, ki so jih zagotovile državne administracije, se lahko 
v vsakem trenutku vrnejo v te administracije, ne da bi se to 
obravnavalo kot disciplinski ukrep. 

14. člen 

1. Odločitve odbora se morajo sprejeti s ponderiranim večin- 
skim glasovanjem. 

2. Ponderirana večina pomeni več kot polovico oddanih gla- 
sov, pri čemer se razume, da: 

- so ti glasovi ponderirani v skladu z 8. členom konvencije; 
- ti glasovi predstavljajo večino glasov držav pogodbenic, ki 
so glasovale. 

3. Če je število glasov za in proti predlogu enako, bo predsed- 
nik odločil, ali bo ponovno glasovanje na istem sestanku ali 
ga vključi v predlog dnevnega reda za naslednji sestanek, za 
katerega mora določiti tudi datum. Če bi bilo tudi na nasled- 
njem glasovanju oddano enako število glasov, bo predsedni- 
kov glas odločilen. 

15. člen 

1. Odbor imenuje z glasovanjem v skladu z 2. odstavkom 4. 
člena generalnega direktorja za petletni mandat. Pri tem mora 
zagotoviti, da večina, izračunana v skladu z drugim odstav- 
kom prejšnjega člena, ni manjša kot 70% ponderiranih glasov. 
Mandat je možno ponoviti na isti način. 

2. Generalni direktor zastopa Organizacijo v vseh sodnih 
postopkih in pri vseh nesodnih zadevah. 

3. Poleg tega in v skladu s splošnimi smernicami, ki jih 
določita odbor in Komisija, generalni direktor: 

a) odgovarja za učinkovito delovanje Agencije; 

b) lahko imenuje in razrešuje osebje v skladu s predpisi 
o zaposlovanju; 

c) lahko najema denar za rok, ki ne sme biti daljši kot eno leto, 
v skladu s finančnimi predpisi in v višini, ki jo v ta namen 
določi Komisija; 

d) lahko sklepa pogodbe tako za nakup predmetov in storite* 1 
Organizaciji kot za prodajo predmetov in storitev Organizacij (| 
v skladu s predpisi, navedenimi v 10. členu, in v mejah, ki jil1 

v ta namen določi Komisija. 
2 

4. Generalni direktor lahko opravlja navedene naloge brez 
prejšnjega poročanja odboru, vendar ga mora v vsakem pri- r 
meru obvestiti o svojih ukrepih pri izvajanju omenjenih poo- 
blastil. 

5. Odbor določi pogoje, pod katerimi se imenuje namestnik j 
generalnega direktorja, če generalni direktor ne bi mogel 
opravljati svojih nalog. , 

16. člen 

1. Ocena vseh prihodkov in izdatkov Agencije mora biti pri" 
pravljena za vsako finančno leto. 

2. Prihodki in odhodki Proračuna morajo biti uravnoteženi- 
Prihodki in izdatki Agencije glede raziskovalnih in eksperi- 
mentalnih centrov, šol in katerih koli drugih institucij, usta- 
novljenih v skladu s 5. odstavkom 2. člena tega statuta* 
morajo biti podrobno prikazani v posebnem poročilu. 

3. Finančni predpisi, sprejeti v skladu z 11. členom, moraj" 
vsebovati določila o oceni, izvajanju in finančnem nadzoru 
nad prihodki in izdatki Agencije v skladu z določili tega 
statuta. 

17. člen 

1. Finančno leto se začne 1. januarja in konča 31. decembra 

2. Odbor mora ocene za vsako finančno leto predložiti Komi' 
siji v odobritev najkasneje do 31. oktobra vsako leto. 

18. člen 

Odbor mora predložiti Komisiji v odobritev predloge glede 
vsebine proračuna in obračunske enote, ki se bo uporabljala- 

19. člen 

1. Ne da bi bila kršena določila drugega odstavka tega člena, 
bo letni prispevek vsake države članice v proračun določen za 
vsako finančno leto na naslednji način: 

a) začetni 30% prispevek se izračuna v sorazmerju z zneskom 
bruto narodnega dohodka države pogodbenice, kot je opre- 
deljen v tretjem odstavku tega člena; 

b) nadaljnjih 70% prispevka se izračuna v sorazmerju z vred- 
nostjo naprav na zračnih poteh posamezne države pogodbe- 
nice, kot določa četrti odstavek tega člena. 

2. Prispevek katere koli države pogodbenice v posameznem 
finančnem letu ne sme presegati 30% skupnih prispevkom 
vseh držav pogodbenic. Če prispevek katere koli države 
pogodbenice, izračunan v skladu s prvim odstavkom tega 
člena presega 30%, se ta presežek razdeli med druge države 
pogodbenice v skladu s pravilim, določenimi v prejšnjem 

> odstavku. 

3. Bruto narodni dohodek, ki se uporablja pri izračunih, se 
ugotavlja iz statistik, ki jih objavlja Organiazcija za gospodar- 
sko sodelovanje in razvoj - oziroma, katera koli druga organi- 
zacija, ki daje enakovredno jamstvo in jo določi Komisij3 

- z izračunom aritmetične sredine za zadnja tri leta, za katera 
so statistike na razpolago. Vrednost bruto narodnega 
dohodka bo izračunana na podlagi stroškovnih faktorjev in 
tekočih cen, izraženih v evropskih obračunskih enotah. 

4. Stroškovna osnova za naprave na zračnih poteh, ki se 
uporablja za izračune, bo določena glede na predzadnje leto- 
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20. člen 
t , 
i '■ Organizacija si lahko sposoja na mednarodnih finančnih 
i trgih s ciljem zagotoviti potrebne vire za izpolnjevanje svojih 

nalog. 

: 2. Organizacija lahko daje posojila na finančnih trgih držav 
Pogodbenic v skladu z nacionalnimi zakoni, ki se nanašajo na 
interna posojila, ali če takih zakonov ni, po odobritvi države 
Pogodbenice. 
3

: Finančni predpisi določajo postopke, po katerih Organiza- 
cija najema in odplačuje posojila. 

4. V vsakem proračunu se določi najvišji znesek, ki si ga 
Organizacija lahko sposodi v tistem poračunskem letu. 

5. Glede zadev iz tega člena bo Organizacija delovala 
v soglasju s pristojnimi organi držav pogodbenic ali njihovih 
©misijskih bank. 

21. člen 

te okoliščine to zahtevajo, se proračun med finančnim letom 
'ahko revidira po postopku, ki je določen za njegovo pripravo 
'n odobritev. 

22. člen 
1- Nadzorna komisija, sestavljena iz dveh uradnih izvedencev 
!z držav pogodbenic, letno pregleda vse proračunske pre- 
dnike in izdatke. Ta uradnika, ki morata imeti različno držav- 
Ijansatvo, imenuje Komisija na predlog odbora v skladu 
s točko (b) 2. odstavka 6. člena konvencije. Stroške dela 
nadzronega odbora krije Organizacija. 

2- Finančna revizija, opravljena na podlagi dokumentov ozi- 
roma po potrebi na kraju samem se določi zaradi pregleda 

pravilnosti prejemkov in izdatkov ter preverjanja pravilnosti 
finančnega poslovanja. Na koncu vsakega finančnega leta 
nadzorni odbor predloži Komisiji poročilo. 

23. člen 

1. Administrativni ali tehnični nadzor Agencije se lahko opravi 
na zahtevo Komisije, bodisi po lastni presoji ali na zahtevo 
odbora ali generalnega direktorja. 

2. Tak nadzor opravijo uslužbenci iz administracij držav 
pogodbenic. Vsak inšpekcijski odbor sestavljata najmanj dve 
osebi z različnim državljanstvom in v njem je, če je le mogoče, 
oseba, ki je sodelovala pri prejšnjem pregledu. 

24. člen 

Odbor določa delovne jezike Agencije., 

25. člen 

Agencija izdaja publikacije, ki jih potrebuje pri svojem delu. 

26. člen 

Odbor mora predložiti Komisiji v odobritev vsako spremembo 
tega statuta, za katero meni, da je potrebna. Pri tem upošteva 
določila 32./3. člena konvencije. 

3. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

4. člen 

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

Eurocontrol - Evropska organizacija za varnost zračne 
Plovbe (European Organization for the Safely of Air Naviga- 
Uon) je mednarodna organizacija z regulatornimi pooblastili, 
ki se nanašajo na zgornji zračni prostor držav članic. Nastala 
ie leta 1960, ko jo je ustanovilo naslednjih šest držav: Belgija, 
Franci ja, Luksemburg, Nizozemska, Velika Britanija in Zvezna 

publika Nemčija. 

Temeljni akt organizacije je Eurocontrolova mednarodna 
konvencija o sodelovanju za varnost zračne plovbe, sprejeta 
13. decembra 1960 v Bruslju, ki je bila potem že nekajkrat 
dopolnjena in spremenjena, nazadnje s Protokolom, podpisa- 

12. februarja 1981. Danes šteje omenjena organizacija 17 
držav članic (Nemčija, Belgija, Francija, Luksemburg, Nizo- 
zemska, Velika Britanija, Irska, Portugalska, Grčija, Turčija, 
Malta, Ciper, Madžarska, Švica, Avstrija, Norveška in Danska). 
Republika Slovenija z aktivnim odnosom do te mednarodne 
0r9anizacije uresničuje priporočilo prometnih ministrov 
držav članic ECAC - Evropske civilne letalske konference 
(European Civil Aviation Conference), da naj bi vse države 
Članice ECAC postale članice Eurocontrola. Pogoj, da Repu- 
blika Slovenija postane polnopravna članica je pristop k Euro- 
°ontrolovi mednarodni konvenciji o sodelovanju za varnost 
*račne plovbe in k Multilateralnemu sporazumu o taksah na 
iračnih poteh. 

Z včlanitvijo v Eurocontrol bo imela Republika Slovenija 
dostop do novih znanj in možnost neposredno sodelovati 
v mednarodnih delovnih skupinah pri načrtovanju, uvajanju in 
nadzorovanju delovanja služb in opreme kontrole letenja, 
radarskih sistemov in avtomatskih sistemov za koordinacijo. 

Z včlanitvijo v Eurocontrol bo Republiki Sloveniji dana mož- 
nost brezplačnega nadaljevanja šolanja kontrolorjev letenja 
in tehničnega osebja. S sodelovanjem v Eurocontrolu bo 
zagotovljen dostop do tehnične ekspertne pomoči oziroma 
svetovanja in pripravi projektov in pogajanj s proizvajalci 
opreme. 

S pristopom k Multilateralnemu sporazumu o taksah na zrač- 
nih poteh se bo Republika Slovenija vključila v CRCO - Cen- 
tralni urad za pobiranje taks na zračnih poteh (Central Route 
Charge Office), ki zagotavlja veliko učinkovitost pri zaračuna- 
vanju in izterjavi taks za prelete. Pri tem so stroški pod 1% 
vrednosti taks in se zaračunavajo direktno koristnikom. Po 
dosedanjih podatkih je CRCO zelo uspešen, saj izterjajo 98% 
taks v šestdesetih dneh. 

Letna članarina Republike Slovenije v Eurocontrol bo znašala 
okrog 130 000 ECU. Sredstva za članarino se zagotavljajo iz 
postavke -članarine mednarodnih organizacij- Ministrstva za 
zunanje zadeve. Znesek se vključi v formulo za izračunavanje 
cene izhodiščne enote za obračunavanje taks za prelete, ki se 
na tak način povrne preko pobranih taks za prelete. 

Z včlanitvijo v Eurocontrol ne bo potrebno spreminjati 
veljavne zakonodaje. 

Za včlanitev niso potrebna dodatna pogajanja. 

Za izvajanje Eurocontrolove mednarodne konvencije o sode- 
lovanju za varnost zračne plovbe in Multilateralnega spora- 
zuma o taksah na zračnih poteh skrbi Ministrstvo za promet in 
zveze. 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI MULTILATERALNEGA SPORAZUMA 

O TAKSAH NA ZRAČNIH POTEH - EPA 910 

imi 
"I 

It 
H 

Vlada Republike Slovenije je na 109. seji 27. 10. 1994 
določila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI MULTILATERAL- 
NEGA SPORAZUMA O TAKSAH NA ZRAČNIH POTEH, 

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

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Ignac GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne 
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 

Predlog zakona o ratifikaciji multilateralnega sporazuma o taksah na zračnih poteh 

1.člen 

Ratificira se Multilateralni sporazum o taksah na zračnih 
poteh, sprejet v Bruslju 12. februarja 1981. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem 
prevodu glasi: 

OPOMBA: Sledi tekst multilateralnega sporazuma v angle- 
škem jeziku 

MULTILATERALNI SPORAZUM O TAKSAH NA 
ZRAČNIH POTEH 

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA, 
REPUBLIKA AVSTRIJA, 
KRALJEVINA BELGIJA, 
ŠPANIJA, 
FRANCOSKA REPUBLIKA, 
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE 
IRSKE, 
IRSKA 
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG, 
KRALJEVINA NIZOZEMSKA, 
PORTUGALSKA REPUBLIKA, 
ŠVICARSKA KONFEDERACIJA, 

v nadaljnjem besedilu »Države pogodbenice«, in 

EVROPSKA ORGANIZACIJA ZA VARNOST ZRAČNE PLOVBE, 

v ndaljnjem besedilu »EUROCONTROL«, so se 

glede na to, da je potrebno zaradi dopolnitve EUROCONTROL 
mednarodne konvencije o sodelovanju za varnost zračne 
plovbe z dne 9. decembra 1960 zamenjati sporazume skle- 
njene med evropskimi državami in EUROCONTROL za pobira- 
nje taks na zračnih poteh; 

priznavajoč, da je bilo sodelovanje pri določanju in pobiranju 
taks na zračnih poteh v preteklosti učinkovito; 

v želji nadaljevati in okrepiti vzpostavljeno sodelovanje; 

odločeni vzpostaviti enoten evropski sistem taks na zračnih 
poteh, Vi bo dostopen čimvečjemu številu evropskih držav, ob 
upoštevanju smernic, ki jih priporoča Mednarodna organiza- 
cija civilnega letalstva; 

prepričani, da bo taka enotnost tudi poenostavila pogajanja 
z uporabniki 

glede na to, da države udeleženke v EUROCONTROL sistemu 
taks na zračnih poteh želijo okrepiti pooblastila organizacija 
glede izterjave taks; 

priznavajoč, da tak sistem zahteva novo pravno podlago; 

dogovorili o naslednjem: 

l.člen 

1. Države pogodbenice se strinjajo, da sprejmejo skupno 
politiko glede taks za navigacijske naprave in služb na zračni*1 

poteh, v nadaljnjem besedilu »takse na zračnih poteh«, v zrač- 
nem prostoru na območjih informacij v letu v njihovi pristoj- 
nosti. 

2. V Skladu S tem se strinjajo z ustanovitvijo skupnega 
sistema za določanje in pobiranje taks na zračnih poteh in v ta 
namen uporabljajo službe EUROCONTROL. 

3. S tem namenom bosta Stalna komisija in Upravni odbor 
EUROCONTROL razširjena z vključitvijo predstavnikov držav 
pogodbenic, ki niso članice EUROCONTROL in se v nadali; 
njem besedilu imenujeta »Razširjena komisija« in »Razširjeni 
odbor«. 

4. Območja informacij v letu, omenjena v prvem odstavku, 
tega člena, so našteta v prilogi 1 tega sporazuma. Katero Koli' 
spremembo, ki jo država pogodbenica želi storiti na seznamu 
svojih območij informacij v letu, bo predmet soglasnega sp°" 
razuma Razširjene komisije, če bi se s tem spremenile g'0' 
balne meje zračnega prostora, ki ga zajema ta Sporazum 
Katero koli spremembo, ki ne spremeni globalne meje, bo 
zadevna država pogodbenica sporočila EUROCONTROL-u 

2. člen 

V Razširjeni komisiji bo imela, v skladu z določili točke (b)2 

odstavka 6. člena, vsaka država pogodbenica en glas. 

3. člen 

1. Razširjena komisija bo določila tak skupni sistem taks na 
zračnih poteh, da: 

(a) bodo te takse določene v skladu s skupno formulo, Kj 
upošteva stroške, ki jih imajo države pogodbenice z nap'8' 
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" !ltli in službami za zračno plovbo na zračnih poteh in 
upravljanjem tega sistema, kot tudi stroške, ki jih ima 
"Pravljanjem sistema EUROCONTROL; 

V8 'akse pobira EUROCONTROL kot enotno takso za vsak »let. 

"azširjna komisija bo s tem ciljem: 

j določila načela pri ocenitvi stroškov iz točke (a) 1. 
Stavka tega člena; 

[[določila formulo, ki se bo uporabljala pri izračunu taks na J'nih poteh; 

■[odobrila za vsako obračunsko obdobje razmerje, po kate- 
bodo stroški iz točke (a) 1. odstavka tega člena povrnjeni; 

JI določila denarno enoto, v kateri so izražene takse na 
^nih poteh; 

[I določila pogoje uporabe sistema, vključno s plačilnimi 
??0ii, merskimi enotami in tarifami in obdobje, za katero 
No; 

^oločila načela, ki urejajo izjeme pri plačilu taks na zračnih 

D odobrila poročila Razširjenega odbora; 

j' sprejela finančne predpise, ki se uporabljajo v sistemu 
"evanja taks na zračnih poteh; 

!'°dobrila sporazume med EUROCONTROL in katero koli 
^3vo, ki želi uporabljati EUROCONTROL vire ali tehnično 
"toč, glede pobiranja taks za zračno plovbo, ki niso zajete 
eir> Sporazumu; 

[I odobrila dopolnitve proračuna, ki jih predlaga Razširjeni 
Dor v skladu s točko (c) 1. odstavka 5. člena. 

Razširjena komisija bo določila svoj poslovnik s soglasnim 
kovanjem vseh držav pogodbenic. 

4. člen 

y^a država pogodbenica ima v Razširjenem odboru, 
K|adu z določili točke (b) 2. odstavka 6. člena, en glas. 

5. člen 

Razširjeni odbor bo: 

'a' Popravljal odločitve za Razširjeno komisijo; 

(jj^adzoroval delovanje sistema taks na zračnih poteh vklju- 
JO* sredstva, ki jih EUROCONTROL uporablja v ta namen, 
!r potrebnih ukrepov, še posebej glede izterjave taks na Cnih poteh, v skladu z odločitvami Razširjene komisije; 
(c) 
'Poročal Razširjeni komisiji o sredstvih potrebnih za delo- 

I, ,e sistema taks na zračnih poteh in predložil dodatek 
Proračunu glede aktivnosti EUROCONTROL v zvezi s tak- 

"a zračnih poteh; 

Izvrševal katerekoli druge naloge, ki mu jih poveri Razšir- a komisija. 

til^širjeni odbor bo določil svoj poslovnik v skladu z dolo- 
'očke (a) 2. odstavka 6. člena. 

6. člen 

{j^širjena komisija sprejema odločitve na naslednje na- 

Im 
^Odločitve o zadevah iz točk (a) do (f) in točke (h) 2. 

'avka 3. člena zahtevajo soglasno glasovanje vseh držav 

pogodbenic in so za vse države pogodbenice obvezujoče; če 
soglasna odločitev ni mogoča, bo Razširjena komisija odlo- 
čala z dvotretinjsko večino oddanih glasov. Katera koli država 
pogodbenica, ki zaradi prevladujočih nacionalnih interesov 
ne more uveljaviti take odločitve, bo Razširjeni komisiji pred- 
ložila pisno obrazložitev. 

(b) Odločitve o zadevah iz točk (i) in (j) 2. odstavka 3. člena 
zahtevajo dvotretinjsko večino oddanih glasov, pri čemer 
morajo glasovi vsebovati ponderirano večino držav članic 
EUROCONTROL v skladu z določili iz priloge 2 tega Spora- 
zuma. Vsako leto bo EUROCONTROL obvestil države pogod- 
benice, ki niso članice EUROCONTROL o številu glasov, do 
katerega imajo države članice pravico v skladu z navedenimi 
določili. 

(c) Odločitve o zadevah iz točke (g) 2. odstavka 3. člena 
zahtevajo dvotretinjsko večino vseh glasov. Isto velja za 
postopke, ki jih v imenu EUROCONTROL pred arbitražo, 
omenjeno v 25. členu, vodi Razširjena komisija. 

2. (a) Poslovnik Razširjenega odbora, vključno s predpisi 
o sprejemanju odločitev, zahteva soglasno glasovanje vseh 
držav pogodbenic v Razširjeni komisiji. 

(b) Vendar pa se bodo odločitve Razširjenega odbora iz točke 

(c) 1. odstavka 5. člena sprejemale v skladu z določili točke (b) 
1. odstavka tega člena. 

7. člen 

EUROCONTROL bo v skladu z ustreznimi pravili določil takso 
na zračnih poteh za vsak polet v zračnem prostoru določenem 
v 1. členu. 

8. člen 

EUROCONTROL bo pobiral takse na zračnih poteh navedenih 
v 7. členu. V ta namen je taksa enotna dajatev za posamezni 
polet in bo predstavljala enotni zahtevek EUROCONTROL-a, 
plačljiv na njegovem sedežu. 

9. člen 

Dolžnik za plačilo takse je oseba, ki je upravljala zrakoplov 
v času poleta. 

10. člen 

Če identiteta upravljalca ni znana, se bo smatralo, da je 
upravljalec zrakoplova njegov lastnik, razen če dokaže, katera 
druga oseba ga je upravljala. 

11. člen 

Če dolžnik ne plača dolgovanega zneska, se lahko uporabijo 
ukrepi za prisilno izterjavo. 

12. člen 

1. Postopke za povračilo dolgovanih zneskov bo vodil ali 
EUROCONTROL ali na EUROCONTROL-ovo zahtevo država 
pogodbenica. 

2. Izterjava bo opravljena ali po sodnem ali upravnem po- 
stopku. 

3. Vsaka država pogodbenica bo seznanjala EUROCONTROL 
o postopkih, ki se uporabljajo v tej državi in o pristojnih 
sodiščih, razsodiščih ali upravnih organih. 

13. člen 

Postopki izterjave bodo potekali na ozemlju države pogdobe- 
nice: 

(a) v katerem ima dolžnik bivališče ali registriran urad; 
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(b) v kateri ima dolžnik svoj poslovni sedež, če nima bivališče 
ali registriranega urada na ozemlju države pogodbenice; 

(c) če ni osnove za pravno pristojnost v skladu s točkama (a) 
in (b) zgoraj, v državi, kjer ima dolžnik svoje premoženje; 

(d) če ni osnove za pravno pristojnost v skladu s točkama (a) 
in (c) zgoraj na sedežu EUROCONTROL. 

14. člen 

EUROCONTROL ima pravno sposobnost pričeti postopke pri 
pristojnih sodiščih, razsodiščih in upravnih organih držav, ki 
niso podpisnice tega Sporazuma. 

15. člen 

Naslednje odločitve, sprejete v državi pogodbenici, bodo priz- 
nane in odločitve sodišč ali razsodišč; 

(a) dokončne odločitve sodišč ali razsodišč; 

(b) odločitve upravnih organov, o katerih lahko odloča 
sodišče ali razsodišče, pa to ni več mogoče, ali zaradi tega, 
ker je sodišče ali razsodišče odločilo o pritožbi s končno 
odločitvijo, ali ker je bila pritožba umaknjena, ali ker je prete- 
kel čas, v katerem je dovoljeno vložiti pritožbo. 

16. člen 

Odločitve, o katerih govori 15. člen, ne bodo priznane ali 
uveljavljene v naslednjih primerih: 

(a) če sodišče, razsodišče ali upravni organ države izvora ni' 
pristojen v skladu s 13. členom; 

(b) če je odločitev očitno nezdružljiva z javno politiko države, 
na katero je naslovljena; 

(c) če dolžnik ni prejel obvestila o odločitvi upravnega organa 
ali o pričetku postopka v zadostnem času, da bi lahko pripra- 
vil obrambo primera ali se pritožil na sodišče ali razsodišče; 

(d) če je bil postopek glede istih taks na zračni poti pred- 
hodno pričet in še vedno o njem ni odločeno na sodišču, 
razsodišču ali pri upravnem organu države, na katero je 
naslovljen; 

(e) če je odločitev nezdružljiva z odločitvijo, ki je bila o isti 
taksi na zračni poti sprejeta v državi, na katero je naslovljena; 

(f) če je sodišče, razsodišče ali organ države izvora, z name- 
nom, da bi prišel do odločitve, odločal o predhodnih vpraša- 
njih, ki zadevajo status ali pravno sposobnost oseb, pravic in 
premoženja, ki izhaja iz zakonske zveze, oporok ali dediščine 
na način, ki je nasproten z določili Mednarodnega civilnega 
prava v državi, v kateri se priznanje išče, razen če bi bil enak 
rezultat dosežen z uporabo pravil civilnega mednarodnega 
prava te države. 

17. člen 

če so odločitve, na katere se nanaša 15. člen, uveljavljene 
v državi izvora, bodo uveljavljene v skladu z zakonom države, 
na katero so naslovljene. Če je potrebno, bo na zahtevo 
izdana odločba o uveljavitvi s strani sodišča, razsodišča ali 
upravnega organa države naslovnice. 

18. člen 

1. Zahtevku bodo priloženi: 

(a) overjena kopija odločitve; 

(b) v primeru, da je odločitev sodišča ali razsodišča izdana 
zaradi neizpolnitve, original ali overjena kopija dokumenta, 
s katerim je bil dolžnik pravočasno obveščen o pričetku 
postopka; 

(c) v primeru upravne odločbe, dokument, ki dokazuje, da1 

bile izpolnjene zahteve iz 15. člena; 

(d) dokument, ki dokazuje, da je odločitev izvršljiva v dri' I 
izvora in da je dolžnik pravočasno prejel obvestilo o odloči1" 

2. Pravilno overjen prevod vseh dokumentov bo dostavlja"' C 
to zahteva sodišče, razsodišče ali upravni organ d"' p< 
naslovnice. Nobena legalizacija ali podobna formalnost"«1] m 
potrebna. 

19. člen 

1. Zahtevek je lahko odbit samo zaradi razlogov, naved«j ( 
v 16. členu. V nobenem primeru odločitev glede bistv'™. 
sestavin ne more biti spremenjena v državi naslovnici. 

2. Postopek priznanja in izvršitve odločitve bo . 
v skladu z zakoni države naslovnice, v kolikor ta Sporazum 
določa drugače. 

20. člen 

Znesek, ki ga izterja EUROCONTROL bo izplačan držajj Jj 
pogodbenicam v skladu z odločitvami Razširjenega odb" 

21. člen 

Če je dolg izterjala država pogodbenica^ bo dobljeni zijjjj ^ 

dri'' ki brez odlašanja plačala EUROCONTROL-u, ki bo 
v skladu z 20. členom. Stroški izterjave, ki jih je imela 
bodo bremenili EUROCONTROL. 

22. člen 

Pristojni organi držav pogodbenic bodo sodelovali z 
CONTROL pri določanju in pobiranju taks na zračnih P° 

23. člen 

V kolikor se Razširjeni odbor soglasno odloči, da °P'_ 
izterjavo takse, lahko prizadete države pogodbenice p 
bijo katero koli sredstvo, ki se jim zdi primerno. V l1 

primeru se določila tega Sporazuma, ki se nanašajo naIZ 

javo in priznanje in izvršbo nehajo uporabljati. 

24. člen 

V primeru izrednega stanja ali vojne, določila tega Spora^ 2 
ne bodo vplivala na svobodo ukrepanja vpletenih drža 
godbenic. 

25. člen 

1. Kateri koli spor, ki bi lahko nastal ali med državami P^jj 
benicami ali med državami pogodbenicami in EUf° J/ 
TROLOM-om, ki ga predstavlja Razširjena komisija. ^ ji 
razlage ali uporabe tega Sporazuma ali njegovih prilog- ^ 
ni mogoče rešiti z direktnimi pogajanji ali na kat®' Lff 
drugačen način, bo predložen v arbitražo na zahtevo K8 

koli strani. 

2. V ta namen bo vsaka od strani v vsakem primeru do 
svojega razsodnika in oba razsodnika bosta določila,rel 

razsodnika. 

3. Arbitraža bo določila svoj postopek. 

4. Vsaka stran bo nosila stroške svojega razsodnika in s" t 
zastopanja v postopku pred arbitražo. Stroške tretj®9® nK 
sodnika in druge stroške bosta enakomerno nosili s ^ 
v sporu. Arbitražna lahko sama določi drugačno razo 
stroškov, če meni, da je to primerno. 

5. Odločitve Arbitraže so obvezujoče za stranke v sporJ 

28 
I 
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26. člen 
faSporazum nadomešča Multilateralni sporazum o pobiranju 

J na zračnih poteh z dne 8. septembra 1970. 

iJo določilo nima vpliva na kateri koli sporazum med EURO- 
' ^ONTROL-om in državo nečlanico EUROCONTROL, glede 
"Pobiranja taks na zračnih poteh, ki zadevajo območja infor- 

macij v letu omenjena v 1. členu tega Sporazuma. Le-ta 
"stane v veljavi, dokler država ne postane pogodbenica tega 
Sporazuma. 

27. člen 

' Ta Sporazum bo, pred datumom njegove uveljavitve, odprt 
Podpis kateri koli državi, ki ob datumu podpisa sodeluje 

v EUROCONTROL-ovem sistemu pobiranja taks na zračnih 
Poteh ali ji je dovoljena pravica podpisa s soglasno odločitvijo 
'"'ne komisije. 

Ta Sporazum je predmet ratifikacije. Ratifikacijski instru- 
menti bodo deponirani pri Vladi Kraljevine Belgije. Ratifika- 
cij Protokola, odprtega za podpis v Bruslju 12. februarja 
®81, ki dopolnjuje EUROCONTROL-ovo Mednarodno kon- 

^ncijo o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. 
?®cembra 1960, v nadaljnjem besedilu imenovan »Protokol«, 0 tudi sestavni del ratifikacije tega Sporazuma. 

|S* i1 Ja Sporazum prične veljati na dan uveljavitve Protokola za 
'!1li ROCONTROL, države članice EUROCONTROL-a in države, 

J so svoje ratifikacijske dokumente deponirale pred tem 
5«umom. 

katera koli država deponira svoj ratifikacijski instrument 
^ datumu uveljavitve tega Sporazuma, bo ta Sporazum pri- 

veljati za to državo prvega dne drugega meseca po J 'vijcau <.a iv ui(.a*w y-" 
""umu, ko je bil ratifikacijski instrument deponiran. 

j- EUROCONTROL postane pogodbenica tega Sporazuma 
Podpisom Sporazuma. 

j'' Kraljevine Belgije bo obvestila vlade ostalih držav 
8K ,đPisnic tega Sporazuma o vsakem podpisu tega Spora- 
te' >■ 0 deponiranju kateregakoli ratifikacijskega dokumenta 0 datumu uveljavitve tega Sporazuma. 

28. člen 

Katera koli država lahko pristopi k temu Sporazumu. 

a'*iemo evropskih držav, ki pristopajo k dopolnjeni Konven- 
J!' kot je navedeno v 2. odstavku 27. člena, lahko države 
rjMopij° k temu Sporazumu samo z odobritvijo Razširjene 
"Misije sprejeto s soglasnim glasovanjem. 

instrument o pristopu se deponira pri Vladi Kraljevine 
'9ije, ki bo obvestila vlade vseh ostalih držav pogodbenic. 

J^istop bo veljal s prvim dnem drugega meseca po deponi- 
ju pristopnega instrumenta. 

29. člen 

j 1 države pogodbenice dopolnjene Konvencije bo vezal ta 
01 Porazum za obdobje 5 let od dneva uveljavitve Sporazuma 

~®*adevno državo ali dokler ne poteče veljavnost Konvencije, 
a« Sn° tega, kaj bo prej. To petletno obdobje se bo 
^Or*iatično podaljševalo za petletna obdobja v kolikor ne 
Ijjdo zadevne države s pisno notifikacijo, poslano Vladi Kra- 

A OhHine Bel9'ie- najmanj dve leti pred iztekom tekočega 
i% wr(3obja, sporočile svojega imena o umiku iz Sporazuma. UL       —  - , 

* ađa Kraljevine Belgije bo pisno obvestila vlade drugih držav 
°9°dbenic o taki notifikaciji. 

j 
4 ^'ada Kraljevine Belgije bo pisno obvestila vlade drugih 
- av pogodbenic o vsakem sporočilu države pogodbenice 

Konvencije o njenem namenu izstopiti iz ome- "ien, ® Konvencije. 

30. člen 

Vlada Kraljevine Belgije bo ta Sporazum registrirala pri Gene- 
ralnem sekretariatu Združenih Narodov v skladu s 102. čle- 
nom Ustanovne listine Združenih Narodov in pri Svetu Med- 
narodne organizacije civilnega letalstva v skladu s 83. členom 
Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu podpisane 
v Chicagu 7. decembra 1944. 

V potrditev zgoraj navedenega so podpisani opolnomočeni 
predstavniki po predložitvi svojih pravilnih pooblastil in ugo- 
tovitvi, da je zgornje besedilo pravilno formulirano, podpisali 
ta Sporazum. 

Sestavljeno v Bruslju tega 12. dne februarja 1981 v nemškem, 
angleškem, španskem, francoskem, holandskem in portugal- 
skem jeziku, pri čemer je vseh šest besedil enako avtentičnih, 
v enem originalu, ki bo deponiran v arhivih Vlade Kraljevine 
Belgije, ki bo posredovala overjene koplje vladam drugih 
držav podpisnic. V primeru kakršnekoli neskladnosti, bo odlo- 
čujoče besedilo v francoskem jeziku. 

PRILOGA I 

OBMOČJA INFORMACIJ V LETU 
(Flight Information Regions-FIR) 

DRŽAVA POGODBENICA OBMOČJA INFORMACIJ V LETU 

Zvezna Republika 
Nemčija 

Republika Avstrija 

(Kraljevina Belgija 

Veliko vojvodstvo 
Luksemburg) 

Španija 

Republika Francija 

Združeno kraljestvo 
Velike Britanije in Sever- 
ne Irske 

Hannover - zgornje območje in- 
formacij v letu 
Rhein - zgornje območje informa- 
cij v letu 
Bremen - območje informacij 
v letu 
Dusseldorf - območje informacij 
v letu 
Frankfurt - območje informacij 
v letu 
Munchen - območje informacij 
v letu 

Dunaj - območje informacij v letu 

Bruselj - zgornje območje infor- 
macij v letu 
Bruselj - območje informacij 
v letu 

Madrid - zgornje območje infor- 
macij v letu 
Madrid - območje informacij 
v letu 
Barcelona - zgornje območje in- 
formacij v letu 
Barcelona - območje informacij 
v letu 
Kanarski otoki - zgornje območje 
informacij v letu 
Kanarski otoki - območje infor- 
macij v letu 

zgornje francosko območje infor- 
macij v letu 
Pariz - območje informacij v letu 
Brest - območje informacij v letu 
Bordeaux - območje informacij 
v letu 
Marseille - območje informacij 
v letu 

Škotska - zgornje območje infor- 
macij v letu 
Škotska - območje informacij 
v letu 
London - zgornje območje infor- 
macij v letu 
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Irska 

Kraljevina Nizozemska 

Republika Portugalska 

Švicarska Konfederacija 

London - območje informacij 
v letu 
Shannon - zgornje območje infor- 
macij v letu 
Shannon - območje informacij 
v letu 
Amsterdam - območje informacij 
v letu 

Lisbona - zgornje območje infor- 
macij v letu 
Lisbona - območje informacij 
v letu 
Santa Maria - območje informacij 
v letu 

Geneva - zgornje območje infor- 
macij v letu 
Geneval- območje informacij 
v letu 
Zurich - zgornje območje infor- 
macij v letu 
Zurich - območje informacij v letu 

PRILOGA 2 

/točka (b) 1. odstavka 6. člena/ 
Izpisi iz EUROCONTROL mednarodne 
konvencije o sodelovanju za varnost zračne 
plovbe z dne 13. decembra 1960 dopolnjen 
s Protokolom odprtim za podpis v Bruslju 1981 

3. odstavek 7. člena konvencije 

3. Će ni drugače določeno, morajo biti navodila in ukrepi 
v primerih navedenih v točki b) 1. odstavka 6. člena in 4. 
odstavka 6. člena sprejeti z večino glasov Komisije, pri čemer 
velja, da bodo: 

- glasovi ponderirani v skladu z 8. členom, 

- glasovi predstavljali večino glasujočih držav pogodbenic. 

8. člen konvencije 

1. Ponderiranje, navedeno v 7. členu, se določa v skladu 
s tabelo: 
Letni prispevek države 
pogodbenice kot odstotek 
skupnih letnih prispevkov vseh Število 
držav pogodbenic glasov 

manj kot 1 %   1 
od 1 % do manj kot 2 %   2 
od 2 % do manj kot 3 %   3 
od 3 % do manj kot 4,5 %   4 
od 4,5 % do manj kot 6 %   6 
od 6 % do manj kot 7,5 %   6 
od 7,5 % do manj kot 9 %   7 
od 9 % do manj kot 11 %   8 
od 11 % do manj kot 13 %   9 
od 13 % do manj kot 15 %   10 
od 15 % do manj kot 18 %   11 
od 18 % do manj kot 21 %   12 
od 21 % do manj kot 24 %   13 
od 24 % do manj kot 27 %   14 
od 27 % do manj kot 30 %   15 

30 %   16 

2. V začetku bo število glasov določeno v skladu z zgornf 
tabelo in v skladu s pravilom iz 19. člena statuta Agencij' 
o določitvi letnih prispevkov držav pogodbenic v prorač^ 
organizacije in bo veljalo od datuma uveljavitve protokol 
odprtega za podpis v Bruslju leta 1981. 

3. Ob pristopu nove države bo število glasov držav pogodb* 
nic ponovno določeno po enakem postopku. 

4. Število glasov bo ponovno določeno vsako leto v sklad" 
s prejšnjimi določili. 

19. člen 
Priloge 1 Konvencije (Statut Agencije) 

1. Ne da bi bila kršena določila drugega odstavka tega čl®na 

bo letni prispevek vsake države članice v proračun določen28 

vsako finančno leto na naslednji način: 

a) začetni 30% prispevek se izračuna v sorazmerju z zneskC" 
bruto narodnega dohodka države pogodbenice, kot je opre" 
deljen v tretjem odstavku tega člena; 

b) nadaljnjih 70% prispevka se izračuna v sorazmerju z vred' 
nostjo naprav na zračnih poteh posamezne države pogodb' 
niče, kot določa četrti odstavek tega člena. 

2. Prispevek katere koli države pogodbenice v posamezne''' 
finančnem letu ne sme presegati 30% skupnih prispev^ 
vseh držav pogodbenic. Če prispevek katere koli drt^e 

pogodbenice, izračunan v skladu s prvim odstavkom ^ 
člena presega 30%, se ta presežek razdeli med druge drža'6 

pogodbenice v skladu s pravili, določenimi v prejšnjem o"' 
stavku. 

3. Bruto narodni dohodek, ki se uporablja pri izračunih. 
ugotavlja iz statistik, ki jih objavlja Organizacija za gospod3 ] 
sko sodelovanje in razvoj - oziroma, katera koli druga organ'" 
zacija, ki daje enakovredno jamstvo in jo določi Komis'l' 
- z izračunom aritmetične sredine za zadnja tri leta, za katef 

so statistike na razpolago. Vrednost bruto narodne?® 
dohodka bo izračunana na podlagi stroškovnih faktorjev i" 
tekočih cen, izraženih v evropskih obračunskih enotah. 

4. Stroškovna osnova za naprave na zračnih poteh, k' 
uporablja za izračune, bo določena glede na predzadnje 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zve*6 

4. člen 

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

list" 
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OBRAZLOŽITEV 

Eurocontrol - Evropska organizacija za varnost zračne 
plovbe (European Organization for the Safety of Air Naviga- 
Hon) je mednarodna organizacija z regulatornimi pooblastili, 
W se nanašajo na zgornji zračni prostor držav članic. Nastala 
/«leta 1960, ko jo je ustanovilo naslednjih šest držav: Belgija, 
Francija, Luksemburg, Nizozemska, Velika Britanija in Zvezna 
^publika Nemčija. 

Temeljni akt organizacije je Eurocontrolova mednarodna 
konvencija o sodelovanju za varnost zračne plovbe, sprejeta 
'3. decembra 1960 v Bruslju, ki je bila potem že nekajkrat 
dopolnjena in spremenjena, nazadnje s Protokolom, podpisa- 
nim 12. februarja 1981. Danes šteje omenjena organizacija 17 
držav članic (Nemčija, Belgija, Francija, Luksemburg, Nizo- 
temska, Velika Britanija, Irska, Portugalska, Grčija, Turčija, 
Malta, Ciper, Madžarska, Švica, Avstrija, Norveška in Danska). 
Republika Slovenija z aktivnim odnosom do te mednarodne 
organizacije uresničuje priporočilo prometnih ministrov 
držav članic ECAC - Evropske civilne letalske konference 
(European Civil Aviation Conference), da naj bi vse države 
Uanice ECAC postale članice Eurocontrola. Pogoj, da Repu- 
blika Slovenija postane polnopravna članica je pristop k Euro- 
controlovi mednarodni konvenciji o sodelovanju za varnost 
tračne plovbe in k Multilateralnemu sporazumu o taksah na 
lačnih poteh. 

Z včlanitvijo v Eurocontrol bo imela Republika Slovenija 
dostop do novih znanj in možnost neposredno sodelovati 
* mednarodnih delovnih skupinah pri načrtovanju, uvajanju in 
nadzorovanju delovanja služb in opreme kontrole letenja, 
radarskih sistemov in avtomatskih sistemov za koordinacijo. 

Z včlanitvijo v Eurocontrol bo Republiki Sloveniji dana mož- 
nost brezplačnega nadaljevanja šolanja kontrolorjev letenja 
in tehničnega osebja. S sodelovanjem v Eurocontrolu bo 
zagotovljen dostop do tehnične ekspertne pomoči oziroma 
svetovanja in pripravi projektov in pogajanj s proizvajalci 
opreme. 

S pristopom k Multilateralnemu sporazumu o taksah na zrač- 
nih poteh se bo Republika Slovenija vključila v CRCO - Cen- 
tralni urad za pobiranje taks na zračnih poteh (Central Route 
Charge Office), ki zagotavlja veliko učinkovitost pri zaračuna- 
vanju in izterjavi taks za prelete. Pri tem so stroški pod 1% 
vrednosti taks in se zaračunavajo direktno koristnikom. Po 
dosedanjih podatkih je CRCO zelo uspešen, saj izterjajo 98% 
taks v šestdesetih dneh. 

Letna članarina Republike Slovenije v Eurocontrol bo znašala 
okrog 130.000 ECU. Sredstva za članarino se zagotavljajo iz 
postavke -članarine mednarodnih organizacij« Ministrstva za 
zunanje zadeve. Znesek se vključi v formulo za izračunavanje 
cene izhodiščne enote za obračunavanje taks za prelete, ki se 
na tak način povrne preko pobranih taks za prelete. 

Z včlanitvijo v Eurocontrol ne bo potrebno spreminjati 
veljavne zakonodaje. 
Za včlanitev niso potrebna dodatna pogajanja. 

Za izvajanje Eurocontrolove mednarodne konvencije o sode- 
lovanju za varnost zračne plovbe in Multilateralnega spora- 
zuma o taksah na zračnih poteh skrbi Ministrstvo za promet in 
zveze. 
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Predlog za PRIZNANJE KNEŽEVINE ANDORE TER ZA VZPOSTAVITEV 

DIPLOMATSKIH ODNOSOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 

KNEŽEVINO ANDORO - EPA 911 

V prilogi vam pošiljamo: 

- PREDLOG ZA PRIZNANJE KNEŽEVINE ANDORE TER 
ZA VZPOSTAVITEV DIPLOMATSKIH ODNOSOV MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN KNEŽEVINO ANDORO, 

ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 109. seji 27. 
oktobra 1994. 

Maja 1993. je začela veljati nova Ustava Kneževine Andore, ki 
med ostalim omogoča oblikovanje lastne zunanje politike ter 
članstvo v mednarodnih organizacijah. 

Kneževina Andora, Kraljevina Španija in Republika Francija 
so junija 1993. podpisale trilateralni sporazum o dobrososed- 
skih odnosih, prijateljstvu in sodelovanju. S tem sporazumom 
sta Kraljevina Španija in Republika Francija eksplicitno priz- 
nali Kneževino Andoro kot suvereno državo in z njo vzposta- 
vili diplomatske odnose. S sporazumom sta se tudi zavezali, 
da bosta spoštovali suverenost, neodvisnost in ozemeljsko 
celovitost Kneževine Andore. Odnosi med omenjenimi tremi 
državami podpisnicami s sporazumom temeljijo na načelu 
ravnotežja odnosov Kneževine Andore s Kraljevino Španijo na 
eni, in Republiko Francijo na drugi strani. Kraljevina Španija 
in Republika Francija sta se v sporazumu zavezali, da se bosta 
v primeru kršitve ali grožnje kršitve suverenosti, neodvisnosti 
ali integritete Kneževine Andore, medsebojno in z vlado Kne- 
ževine Andore, posvetovali glede proučitve ukrepov, ki bi bili 
potrebni za zagotovitev spoštovanja neodvisnosti Kneževine 
Andore. Glede diplomatskega pokrivanja sporazum predvi- 
deva, da Kneževina Andora lahko zaprosi Kraljevino Španijo 
ali Republiko Francijo za njeno diplomatsko predstavljanje 
v tretjih državah in v mednarodnih organizacijah, v kolikor 
v le-teh nima lastnega zastopstva. 

Kneževina Andora je bila po podpisu omenjenega sporazunj' 
sprejeta tudi v OZN (28. 7. 1993), poleg tega pa je zaprosil* 
tudi za polnopravno članstvo v Svetu Evrope. 

Po podatkih, ki smo jih dobili iz Ministrstva za zunanje zađe"9 

Kraljevine Španije so s Kneževino Andoro diplomatsk® 
odnose vzpostavile naslednje države: Španija, Francija, Niz"* 
zemska, ZRN, Izrael, Velika Britanija, Belgija. Danska, Bolg8* 
rija in Kitajska. 

Države, ki so pokazale interes za vzpostavitev diplomatskoj 
odnosov z Kneževino Andoro pa so: ZDA (konzularni odnos' 
so že vzpostavljeni), Portugalska, Češka, Slovaška in Az®r" 
bajdžan. 

Iz navedenih razlogov predlagamo, da Republika Slovenji® 
prizna Kneževino Andoro in z njo vzpostavi diplomatske o°' 
nose. 

PRED LO® 
27. 10. 19®4 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji. d"®" 
 sprejel naslednji sklep: 

1. Republika Slovenija priznava Kneževino Andoro kot sai"0- 

stojno in suvereno državo. 

2. Vlada Republike Slovenije ukrene vse potrebno za vzpos,f_ 
vitev diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in ^ 
ževino Andoro. 

32 poročevalec, št. 44 



Predlog zakona o RATIFIKACIJI SKUPNEGA PROTOKOLA O UPORABI 

Dunajske konvencije in pariške konvencije - epa 913 

Vlada Republike Slovenije je na 110. seji 3. novembra 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SKUPNEGA PROTO- 
KOLA O UPORABI DUNAJSKE KONVENCIJE IN PARIŠKE 
konvencije, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 213. 
'lena 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 delov- 
nih teles sodelovali: 

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- Ignac GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
- mag. Miroslav GREGORIČ, direktor Republiške uprave za 
jedrsko varnost, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in 
vodja službe za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za 
zunanje zadeve. 

J^edlog zakona o ratifikaciji skupnega protokola o uporabi Dunajske konvencije in 
E^ške konvencije 

l.člen 

J^icira se Skupni protokol o uporabi Dunajske konvencije 
pariške Konvecije, sestavljen 21. septembra 1988 na Du- 

2. člen 
r°'okol se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem 

tr*vodu glasi: 
0pOMBA: sledi tekst protokola v angleškem jeziku 

skupni protokol o uporabi dunajske 
konvencije in pariške konvencije 

(21. september 1988) 

^GODBENE STRANKE so se 

^upoštevanju Dunajske konvencije o civilni odgovornosti za arsko škodo z 21. maja 1963, 

ob 
os ^P°števaniu Pariške konvencije o odgovornosti tretjih 
njen naJ?odro®ju iedrske energije z 29. julija 1960, dopol- 
,om, 
t\' JBrie z Dodatnim protokolom z 28. januarja 1964 in Protoko- 

' s 16. novembra 1982, 

C|- — na to, da sta si dunajska konvencija in pariška konven- 
l® vsebinsko podobni in da trenutno nobena država ni 
9odbenica obeh konvecij, 

j! Prepričanju, da bi lahko, če bi države pogodbenice ene 
$o?V6c''e pristopile k drugi konvenciji, prišlo do težav zaradi Casne uporabe obeh konvencij ob jedrski nesreči, 

ijv*e!ji, da bi vzpostavile povezavo med dunajsko konvencijo 
p0^ariSko konvencijo z medsebojno razširitvijo ugodnosti iz 
„?6bnega režima civilne odgovornosti za jedrsko škodo, 
d0?

Cenega v vsaki konvenciji, in da bi odpravile navzkrižja, 
VpJ*®.terih bi lahko prišlo zaradi sočasne uporabe obeh kon- ncii ob jedrski nesreči: 
Sov, vorile takole: 

1. člen 
protokolu: ^'em 

0' "dunajska konvencija« pomeni Dunajsko konvencijo 
5J"ni odgovornosti za jedrsko škodo z 21. maja 1963 
l*oia rnkoli dopolnilo™. ki velia za pogodbenico tega proto- 

b) »pariška konvencija« pa pomeni Pariško konvencijo 
o odgovornosti tretjih oseb na področju jedrske energije z 29. 
julija 1960 s katerimkoli dopolnilom, ki velja za pogodbenico 
tega protokola. 

Po tem protokolu: 

a) bo upravljavec jedrskega objekta, ki je na ozemlju pogod- 
benice dunajske konvencije, odgovarjal v skladu s to konven- 
cijo za jedrsko škodo, nastalo na ozemlju pogodbenice pari- 
ške konvencije in tega protokola: 

b) bo upravljavec jedrskega objekta, ki je na ozemlju pogod- 
benice pariške konvencije, odgovarjal v skladu s to konven- 
cijo za jedrsko škodo, nastalo na ozemlju pogodbenice dunaj- 
ske konvencije in tega protokola. 

3. člen 

1. Pri jedrski nesreči se uporaba dunajske ali pariške konven- 
cije vzajemno izključuje. 

2. Pri jedrski nesreči v jedrskem objektu velja tista konvencija, 
katere pogodbenica je država, na katere ozemlju je objekt. 

3. Pri jedrski nesreči zunaj jedrskega objekta v zvezi z jedr- 
skim materialom med njegovim prevozom velja konvencija, 
katere pogodbenica je država, na katere ozemlju je objekt, 
čigar upravljavec je odgovoren bodisi na podlagi točk 1 (b) in 
(c) člena II dunajske konvencije ali točk (a) in (b) 4. člena 
pariške konvencije. 

4. člen 

1. Členi od I do XV dunajske konvencije se v zvezi s pogodbe- 
nimi strankami tega protokola, ki so pogodbenice pariške 
kovencije, uporabljajo enako kot med pogodbenicami dunaj- 
ske konvencije. 

2. Členi od 1 do 14 pariške konvencije se v zvezi s pogodbe- 
nimi strankami tega protokola, ki so pogodbenice dunajske 
konvencije, uporabljajo enako kot med pogodbenicami pari- 
ške konvencije. 

5. člen 

Ta protokol bo odprt za podpisovanje od 21. septembra 1988 
do datuma začetka njegove veljavnosti na sedežu Medna- 
rodne agencije za atomsko energijo za vse države, ki so 
podpisale ali ratificirale dunajsko ali pariško konvencijo ali 
pristopile k eni od njiju. 
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6. člen 

1. Ta protokol je podvržen ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali 
pristopu. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi je mogoče 
sprejeti le od držav, ki so pogodbenice dunajske konvencije 
ali pariške konvencije. Vsaka taka država, ki ni podpisala tega 
protokola, lahko k njemu pristopi. 

2. Listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu je treba 
deponirati pri generalnemu direktorju Mednarodne agencije 
za atomsko energijo, ki je tu določen za depozitarja tega 
protokola. 

7. člen 

1. Ta protokol začne veljati tri mesece po datumu, ko predloži 
listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu vsaj pet 
držav pogodbenic dunajske konvencije in pet držav pogodbe- 
nic pariške konvencije. Za vsako državo, ki ratificira, sprejme 
ali odobri ta protokol ali pristopi k njemu po predložitvi prej 
omenjenih listin, začne ta protokol veljati tri mesece po 
datumu deponiranja listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi 
ali pristopu. 

2. Ta protokol velja, dokler veljata dunajska in pariška kon- 
vencija. 

8. člen 

1. Vsaka pogodbena stranka lahko odpove ta protokol s pis- 
nim obvestilom depozitarju. 

2. Odpoved začne veljati eno leto po datumu, ko depozitar 
prejme to obvestilo. 

9. člen 

1. Pogodbena stranka, ki preneha biti pogodbenica dunajske 
ali pariške konvencije, mora depozitarju sporočiti, da je tista 
konvencija zanjo prenehala veljati, in datum prenehanja njene 
veljavnosti. 

2. Za pogodbenico, za katero je prenehala veljati dunajska ali 
pariška konvencija, preneha ta protokol veljati z datumom 
takega prenehanja veljavnosti. 

10. člen p 

Depozitar mora nemudoma obvestiti pogodbenice in drtf 
povabljene na konferenco o odnosu med pariško konvei>0 
in dunajsko konvencijo, in generalnega sekretarja Orga"' 
cije za gospodarsko sodelovanje in razvoj o: 

a) vsakem podpisu tega protokola; 

b) vsakem deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odo'"'' 
ali pristopu glede tega protokola; 

c) začetku veljavnosti tega protokola; 

d) vsaki odpovedi; 

e) in vsakem sporočilu, sprejetem v skladu z 9. členom 

11. člen 

Izvirnik tega protokola, katerega besedila v arabščini, kit3!i 
čini, angleščini, francoščini, ruščini in španščini so ena. „ 
verodostojna, bo shranjen pri depozitarju, ki bo poslal °r , 
jene izvode pogodbenicam in državam, povabljenim na Ko" , 
renco o odnosu med pariško konvencijo in dunajsko k°n' u 
cijo, in generalnemu sekretarju Organizacije za gospodi 
sodelovanje in razvoj. 

V potrditev navedenega so podpisani predstavniki, ki s®'1 

pooblastile njihove vlade, podpisali ta skupni protokol- 

Sestavljeno na Dunaju, dne 21. septembra 1988. 

3. člen 

Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za okolje in Pn 

- Republiška uprava za jedrsko varnost. 

4. člen 

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

I 

OBRAZLOŽITEV 

Pariška konvencija o odgovornosti tretjih oseb na področju 
jedrske energije je bila sprejeta leta 1960, Dunajska konven-. 
cija o civilni odgovornosti za jedrsko škodo pa leta 1963. 
Slednjo je Republika Slovenija nasledila leta 1992. Skupni 
protokol o uporabi Dunajske konvencije in Pariške konvencije 
je bil sprejet na 32. generalni konferenci Mednarodne agen- 
cije za atomsko energijo 21. 9. 1988. v veljavo je stopil aprila 
1992, ko ga je ratificiralo zadostno število držav in sicer 
Danska, ČSFR, Italija, Litva, Nizozemska, Norveška, Švedska, 
Kamerun, Čile, Egipt, Madžarska, Poljska in Romunija. 

Skupni protokol ima dvojni pomen: 

- zagotavlja razširitev sistema odgovornosti in kritja v pri- 
meru jedrske škode na države pogodbenice obeh konvencij. 
Skupni protokol določa, da bo uporabnik jedrske naprave 
v državi pogodbenici Dunajske konvencije odgovarjal po 
Dunajski konvenciji za škodo, nastalo na ozemlju države, ki je 
pogodbenica Pariške konvencije in Skupnega protokola in 
obratno. Veljavnost Dunajske konvencije se torej razširja tudi 
na države pogodbenice Pariške konvencije, ki se torej ne šteje 
več za državo nepogodbenico, isto pa velja v obratnem smi- 
slu. Skupni protokol razširja veljavnost samo med pogodbeni- 
cami Dunajske in Pariške konvencije, še vedno pa ostaja 
nerešen status držav, ki niso pogodbenice nobene od nukle- 
arnih konvencij. 

- odpravlja kolizijo obeh konvencij, ki bi lahko nastala zaradi 
istočasane uporabe obeh. /Če bi za določen škodni primer 
lahko veljali obe konvenciji, se je treba odločiti za veljavnost 

ene ob izključitvi1 druge. Skupni protokol vsebuje 
ki preprečuje kolizijo norm oziroma pove, katero norf 
več upoštevanih je treba uporabiti. 

Ugodnosti, ki jih lahko pristop k protokolu prinese šo- 
ti 

- možnost uporabe Pariške konvencije in nanjo vezane ;l 
onalne zakonodaje držav pogodbenic Pariške konveni i ^ 
jedrsko škodo v Sloveniji. Pariška konvencija je ugodna j 
Dunajske konvencije in sicer predvem pri odškodn 
skladih. 

' hi Ll^ - protokol ne pozna klavzule reprocitete, po kateri 
nosti iz Pariške konvencije veljale za pogodbenice Du )l|(j 
konvencije le pod pogojem, da veljajo enake ugodnos 
za pogodbenice Pariške konvencije iz Dunajske konve 

- protokol zagotavlja večjo pravno jasnost in varnost v 
primerih kolizij oziroma praznin med obema konvendl 

.ji 
S pristopom k Skupnemu protokolu ne bo potrebno SP 
njati veljavne zakonodaje. 

V zvezi z izvajanjem Skupnega protokola ni porebnorjsJ 
viti dodatnih finančnih sredstev. Za pristop k proto1jjU" 
potrebna nadaljnja pogajanja. Protokol ratificira Držav 
Republike Slovenije. 

Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za okolje in P'° 
- Republiška uprava za jedrsko varnost. 



Predlog AKTA O NASLEDSTVU KONVENCIJE ZDRUŽENIH NARODOV 

V POMORSKEM MEDNARODNEM PRAVU - EPA 914 

Vlada Republike Slovenije je na 110. seji 3. novembra 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU KONVENCIJE 
ZDRUŽENIH NARODOV O POMORSKEM MEDNAROD- 
NEM PRAVU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije 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 bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora 
in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Ignac GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Borut MAMNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in 
vodja službe za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za 
zunanje zadeve. 

Predlog akta o nasledstvu konvencije Združenih narodov o pomorskem 
Mednarodnem pravu   

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne 
^tavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
genije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za 
yedbo Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike 
Jj'ovenije odreja notifikacijo nasledstva Konvencije združenih 
prodov o pomorskem mednarodnem pravu, podpisane 
, Montego Bayu na Jamajki dne 10. decembra 1982 (objav- 
7 v Ur. I. SFRJ - MP št. 1/86), katere članica je bila 
Zdanja SFR Jugoslavija. 

"»Publika Slovenija daje naslednjo interpretativno izjavo: 

»Skladno s pravico, ki jo imajo države članice na temelju 310. 
člena Konvencije Združenih narodov o pomorskem medna- 
rodnem pravu, Republika Slovenija meni, da določbe V. dela 
Konvencije, vključno s 70. členom o pravici držav z geograf- 
sko neugodnim položajem, predstavljajo del običajnega 
prava.« 

Ta akt in informacija o pridobitvi statusa države pogodbenice 
s strani depozitarja se objavita v Uradnem listu Republike 
Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

^dloženi akt je v skladu z določbami ustavnega zakona, da Vafda Republike Slovenije predloži Državnemu zboru repu- 
Vike Slovenije pregled mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila 
Zdanja SFRJ in se nanašajo na Republiko Slovenijo. 

invencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem Pfavu, sprejeta 10. decembra 1982 je bila rezultat dolgoletnih 
Rajanj in izraz potrebe po enoviti kodifikaciji pomorskega 
^narodnega prava, po ohranitvi in razumni uporabi morja 
*r morskih naravnih bogastev ter po proglasitvi morskega 
"a in njegovega podzemlja zunaj meja državne jurisdikcije 

f8 skupno dediščino človeštva (common heritage of man- 
*ind). 

li J°dpisalo jo je 157 držav z izjemo nekaterih velesil, kot sta 
oi 'Mika Britanija in Združene države Amerike. 
<il| i s"'e so ji pretežno nasprotovale zaradi določil, ki omejujejo 

lllhovo izkoriščanje skupnega morskega dna (XI. del konven- 

jasProtovanje med t. i. severom in jugom je preseženo 
lovim Sporazumom o implementaciji XI. dela Konvencije ZN 

° Pomorskem mednarodnem pravu, ki spreminja nekatere 
^oiodbe konvencije v zadovoljstvo večine in je že od 29. 7. 
'994 odprt za podpis v GS v New Yorku. 

konvencija bo pričela veljati 16. novembra 1994, torej 12 
Mesecev po prejemu šestdesete listine p ratifikaciji oziroma 
Vstopu. Do sedaj so jo ratificirali pretežno »države v raz- 
.®/u«, od evropskih držav pa Islandija, nekdanja SFRJ, Ciper, 

i s" in BiH. Glede na najnovejši razvoj pa po inforamcijah 
i> *}ifikacijo pripravljajo tudi nekatere razvite države, npr. Dan- 

M Nizozemska, Nemčija, Avstralija, ZDA. Pričakovati je, da 
°° število ratifikacij oz. pristopov še naraslo po uveljavitvi 

njenega sporazuma. 

Konvencija je zelo obsežen dokument, katerega nekateri deli 
so ponavljanje ali dopolnitev določil Ženevskih konvencij iz 
leta 1958, kar zlasti velja za konvencijo o teritorialnem morju 
in zunanjem pasu in konvencijo o odprtem morju, katerih 
nasledstvo je Slovenija že uredila. Gre za številna določila, ki 
pretežno predstavljajo že običajno pravo in odražajo prakso 
držav, ustaljeno že pred nastankom Konvencije iz leta 1982. 
Nekatera določila pa so izraz odmika od tradicionalnega in 
kažejo smer razvoja modernega prava, kot na primer določila 
o izključni ekonomski coni, o izkoriščanju mednarodne cone 
morskega dna in obsežna določila o varstvu morskega okolja 
ter znanstvenem raziskovanju morja. 

Slovenija kot država z geografsko neugodnim položajem ne 
more pričakovati posebnih gospodarskih koristi od Konven- 
cije, ima pa kot taka določene možnosti sodelovanja pri 
izkoriščanju in znanstvenem raziskovanju morja v izključnih 
ekonomskih conah sosednjih držav. Konvencija je krovni 
mednarodnopravni dokument na tem področju inje, ob uskla- 
ditvi nasprotujočih si interesov z omenjenim Sporazumom 
o implementaciji XI. dela Konvencije, dobila univerzalne raz- 
sežnosti. Položaj države pogodbenice pomeni v tem primeru 
predvsem pravne in politične koristi, zato menimo, da za 
notifikacijo nasledstva Konvencije ni zadržkov. 

Konvencija predvideva ustanovitev Mednarodne oblasti za 
morsko dno na Jamajki in Sodišča za pomorske mednarodne 
spora v Hamburgu. Realno je pričakovati, da bodo najboga- 
tejše države nosile glavne stroške vzpostavitve in delovanja 
teh teles. Zato nasledstvo Konvencije z vidika povečanja stro- 
škov za plačevanje slovenskega prispevka ne bi smela biti 
ovira, čeprav je določene stroške za članstvo v teh novih 
telesih treba predvideti. 

Nekdanja SFRJ je ob ratifikaciji Konvencije dala tri interpreta- 
tivne izjave, katerih dve sta za Slovenijo obsoletni. ker se 

poročevalec, št. 44 35 



nanašata na srednje/adranske ožine in na razmejitev zuna- 
njega morskega pasu. Prva od teh izjav pa se je nanašala na 
predhodno notifikacijo neškodljivega prehoda tujih vojnih 
ladij skozi jugoslovansko teritorialno morje. Le-to je bivša 
SFRJ tudi uzakonila v Zakonu o obalnem morju in epikonti- 
nentalnem pasu iz leta 1987 ter de facto za Slovenijo še vedno 
velja. 

Skladno s prizadevanji Slovenije po približevanju razvitim 
državam, ki takšne notifikacije ne zahtevajo ter skladno 
z našo odločitvijo o intenzivnejšem političnem kot tudi voja- 
škem sodelovanju z zahodnoevropskimi državami (WEU, 
NATO), je tudi predlog novega Pomorskega zakonika Repu- 
blike Slovenije ne zahteva. Omenjeno izjavo bi bilo zato smo- 
trno preklicati. 

Predlagamo pa novo slovensko interpretativno izjavo, ki se 
nanaša na varovanje slovenskih interesov v izključnih eko- 
nomskih conah (EEZj drugih jadranskih držav, zlasti v EEZ 
Hrvaške. Gre namreč za to, da imajo države z geografsko 
neugodnim položajem po določbah o izključni ekonomski 
coni pravico biti udeležene pri izkoriščanju dela presežka 
živih bogastev izključnih ekonomskih con obalnih držav iz 
iste subregije ali regije (70. člen Konvencije). Zaintersirane 
države določijo pogoje in modalitete za tako udeležbo z dvo 
aH večstranskimi sporazumi. 

Kljub temu, da je institut izključne ekonomske cone že & 
običajnega pomorskega mednarodnega prava (kar je potrdili 
Meddržavno sodišče v Haagu v sporu med Kanado in ZD' 
glede zaliva Maine /1975/) pa pregled nacionalne zakonodii1 

obalnih držav, vključno s Hrvaško, kaže, da le-te pogost1 

proglasijo suverene in izključne pravice ter jurisdikcij1 

v pogledu EEZ, ne pa obveznosti, ki jih Konvencija obalni 
državam tudi nalaga. Zato bi interpretativna izjava o tem, 
določbče V. dela Konvencije, ki govori o izključni ekonomi 
coni, vključno s 70. členom, predstavljajo običajno prai# 
utegnila okrepiti položaj Slovenije, ko se bo v bodoče moriH 
pogajati o ribolovnih kvotah in ribolovnih aranžmajih 
območju EEZ sosednjih držav. Hkrati bi bila taka izjava 
»varovalka- slovenskih pravic do svobode plovbe, preleta (J 
polaganja podmorskih kablov in cevovodov v EEZ sosedfr 
jadranskih držav. Hrvaški Pomurski zakon ima nam'& 
v poglavju o EEZ po našem mnenju dokaj široka pooblasti 
glede domače jurisdikcije nad tujimi ladjami tudi v pogled 
varstva okolja pred onesnaženjem, kar v bodoči praksi uteg"1 

priti v navzkrižje s svobodo plovbe v tem območju. 

Po sprejetju akta o nasledstvu bo Ministrstvo za zunatr 
zadeve storilo vse potrebno za pridobitev pogodbenega s'' 
tuša republike Slovenije v omenjeni mednarodni pogodbi. 
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^oročilo o delovanju Slovenskega odškodninskega sklada 

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona Slovenski 
odškodninski sklad (Uradni list RS, št. 7/93 in 48/94) poši- 
lja prvo poročilo nadzornega odbora Slovenskega 
odškodninskega sklada o delovanju Slovenskega odškod- 
ninskega sklada, ki ga je nadzorni odbor sprejel na 6. seji, 
dne 9. septembra 1994. 

POVZETEK IN SKLEPNE UGOTOVITVE 

I. POVZETEK 

1. 

Nadzorni odbor Slovenskega odškodninskega sklada (v 
nadaljevanju besedila: Sklad) na podlagi drugega 
odstavka 20. člena zakona o Slovenskem odškodninskem 
skladu (Uradni list RS, št. 7/93 in 48/94) najmanj enkrat 
letno poroča o delovanju Sklada Državnemu zboru Repu- 
blike Slovenije. To poročilo je prva realizacija navedenega 
člena zakona ter pomeni začetek kontinuiranega poroča- 
nja nadzornega odbora Sklada o delovanju Sklada Držav- 
nemu zboru Republike Slovenije. 

Namen tega poročila je seznaniti Državni zbor Republike 
Slovenije z delovanjem Sklada od njegove ustanovitve, to 
je 19. februarja 1993, do praviloma konca junija 1994. 
Podatki v poročilu se časovno nanašajo na celotno dose- 
danje delovanje Sklada, podatki v oklepajih pa se za pri- 
merjavo nanašajo na obdobje do 31. decembra 1993. 

Namen poročila pa je tudi opozoriti Državni zbor Repu- 
blike Slovenije na širšo problematiko uresničevanja 
zakona o Slovenskem odškodninskem skladu in s tem 
zakona o denacionalizaciji ter drugih predpisov, ki urejajo 
vračanje podržavljenega premoženja. 

2. 

Sklad je bil ustanovljen z zakonom o Slovenskem odškod- 
ninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93), ki je začel veljati 
19. februarja 1993. Dne 20. avgusta 1994 pa je začel veljati 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Sloven- 
skem odškodninskem skladu, ki pa ni neposredno posegel 
v opredelitev dejavnosti in nalog Sklada. 

Po zakonu je Sklad opredeljen kot finančna organizacija 
za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu 
o denacionalizaciji, zakonu o zadrugah in drugih predpi- 
sih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja. 

Sklad izvršuje svoje obveznosti upravičencem na podlagi 
pravnomočnih odločb, ki jih izdajajo pristojni organi za 
odločanje o zahtevah za denacionalizacijo in drugih zah- 
tevah za povrnitev podržavljenega premoženja. Sklad 
mora pravnomočne odločbe začeti izvrševati, na podlagi 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Sloven- 
skem odškodninskem skladu, najkasneje do 1. januarja 
1995. 

Primarna oblika poravnavanja obveznosti Sklada so 
obveznice, ki bodo nominirane v nemških markah, izplač- 
Ijive v polletnih obrokih v dvajsetih letih, z obrestno mero 
6%. Glasile se bodo na prinosnika in bodo izplačljive 
v tolarjih. Glavnica izdanih obveznic se bo začela izplače- 
vati najkasneje do 1. 1. 2005, obresti pa od 31. 12. 1996 
dalje. 

Materialne podlage za določitev obveznosti Skada so 
določene s posebnimi zakoni in drugimi predpisi, po kate- 
rih naj bi bil Sklad predvsem primarni zavezanec za 

odškodnino v tistih primerih, ko vrnitev podržavljenega 
premoženja v naravi zaradi pravnih ali dejanskih ovir naj 
ne bi bila mogoča oziroma v tistih primerih, ko zakon tako 
odškodnino določa na podlagi izbire upravičenca oziroma 
kadar zakon to izrecno določa. 

Sredstva za kritje obveznosti Sklada iz izdanih obveznic se 
oblikujejo na podlagi upravljanja in razpolaganja z vred- 
nostnimi papirji in drugimi sredstvi na podlagi naslednjih 
virov: 
- 10% delež na podjetjih, ki se lastninsko preoblikujejo na 
način, ki ga določa zakon o lastninskem preoblikovanju 
podjetij; 
- 10% od celotnih kupnin za stanovanja, prodana na 
podlagi stanovanjskega zakona in celotna kupnina za pro- 
dana podržavljena stanovanja, ki se ne bodo vračala upra- 
vičencem; 
- 10% priliva sredstev iz naslova kupnin in zakupnin za 
kmetijska zemljišča in gozdove in 10% od prihodkov 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
od gospodarjenja z državnimi gozdovi v lasti Republike 
Slovenije; 
- zakon pa lahko določi tudi druge vire. 

Sklad je pravna oseba in je organiziran kot delniška 
družba. Edini ustanovitelj in delničar Sklada je Republika 
Slovenija. Sklad za svoje obveznosti jamči s svojim celot- 
nim premoženjem in sam neposredno zastopa svoje inte- 
rese v postopkih pred državnimi organi. 

Organa upravljanja Sklada sta skupščina in upravni odbor. 

Drugi organi Sklada so: nadzorni odbor, delovna telesa 
Sklada in direktor. 

Sklad je bil registriran in vpisan v sodni register 25. 3. 
1993, tako da so bili do zakonsko določenega roka, to je 
19. aprila 1993, v celoti izpolnjeni zakonski in dejanski 
pogoji za delovanje Sklada. 

5. 

Služba Sklada se je in se, v skladu z usmeritvami uprav- 
nega odbora, formira postopoma in v skladu z narašča- 
njem obsega del in opravil ter nalog Sklada. 

Delo službe Sklada je v obravnavanem obdobju obsegalo, 
poleg ureditve vseh vprašanj, povezanih z zagotovitvijo 
prostorskih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za 
delo službe Sklada, ter takojšnjega neposrednega vključe- 
vanja v postopke za denacionalizacijo, tudi vsa opravila 
v zvezi z upravljanjem in vodenjem evidence finančnih 
sredstev Sklada. 

A) Na področju denacionalizacije oziroma vračanja podr- 
žavljenega premoženja je Sklad od ustanovitve do srede 
julija 1994 prejel 1601 (899) zadev za denacionalizacijo, ki 
pa vsebujejo več tisoč vlog in dokumentov. Sklad je prejel 
zadeve od organov iz 58 (52) od 62 občin ter od 30 (20) od 
44 temeljnih sodišč. 

V dosedanjih postopkih, v katerih je bil udeležen Sklad, so 
organi prve stopnje izdali 118 (46) odločb o denacionaliza- 
ciji, od tega 61 (27), s katerimi je Sklad neposredno in po 
znesku zavezan za plačilo odškodnine v obliki obveznic. 
V 21 primerih je Sklad zavezan šele po temelju, v 3 prime- 
rih pa je bila določena odškodnina v korist Sklada. Sklad 
se je pritožil zoper 79 (27) odločb, vložil 15 predlogov za 
obnovo postopka ter vložil 1 revizijo. Drugostopenjski 
pritožbeni organi so odločali o vloženih pravnih sredstvih 

poročevalec, št. 44 37 



v 6 primerih. Štirim pritožbam Sklada je bilo ugodeno, en 
predlog za obnovo postopka je bil zavržen iz razloga, da 
Sklad nima pravnega interesa, v eni zadevi pa je višje 
sodišče potrdilo prvostopenjsko odločbo po temelju. V 58 
(19) primerih pa je bil zahtevek upravičencev oziroma 
njihovih pravnih naslednikov zavrnjen ali zavržen. Zoper 
Sklad še ni pravnomočne odločbe, po kateri bi bil zaveza- 
nec za odškodnino. 

B) Na finančnem področju Sklad tekoče evidentira prilive 
in odlive sredstev Sklada ter svoja sredstva, v okviru poo- 
blastil upravnega odbora, tekoče nalaga pri poslovnih 
bankah v skladu z določeno politiko varnih naložb. Sklad 
je sklenil 149 (84) pogodb o vezavi sredstev. Sklad pa je 
tudi že prejel 179 pogodb o prodaji družbenih stanovanj, 
katerih kupnina gre v celoti Skladu in jih Sklad že začenja 
tekoče servisirati. Sklad pa končuje pripravo celovite in 
dolgoročne strategije upravljanja z vsemi sredstvi Sklada. 

C) Da služba Sklada lahko tekoče in v danih rokih opravlja 
svoje naloge, je moral Sklad razviti poseben vsebinski, 
računalniško voden informacijski sistem za spremljanje 
celotnega poslovanja Sklada ter si zagotovil druga najnuj- 
nejša tehnična sredstva za delo. 

6. 

Podatki o obsegu in strukturi sredstev Sklada iz bilance 
sredstev na dan 30. 6. 1994: 

v tisoč SIT % 
- oprema 6,503 0,71 
- denarna sredstva 4,718 0,52 
- kratkoročni depoziti in obresti 904,642 98,76 
- vrednostni papirji 95 0,01 
- izvenposlovna pasiva 16 0,00 
SKUPAJ 915.974 100,00 

Sklad v letu 1993 in v prvi polovici leta 1994 ni imel izplačil 
oziroma odlivov za poravnavanje obveznosti, za katere je 
ustanovljen, in je zato imel samo tiste stroške, ki so pove- 
zani z delovanjem službe Sklada, to je z nabavo osnovnih 
sredstev ter samimi stroški službe Sklada. 

Sklad je za svoje celotno dosedanje poslovanje, v okviru 
določene politike upravnega odbora, naj se služba Sklada 
in sredstva za njeno delo povečujeta postopoma oziroma 
s povečevanjem obsega njenih nalog, porabil sredstva, 
skupaj z naložbami v osnovna sredstva, v skupni višini 
37,114.000,00 (15,717.000,00) SIT. 

Stroški za poslovanje Sklada so se tako pokrivali izključno 
iz novo ustvarjenih sredstev na podlagi upravljanja s sred- 
stvi Sklada. 

V sredstvih Sklada v obeh obdobjih še niso zajeti deleži 
v obliki začasnic, pridobljenih na podlagi zakona o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij, saj sta Sklad o registraciji že 
preoblikovanega podjetja obvestili le dve podjetji in to 
v juliju 1994. Sklad je do sedaj prejel 94 (12) začasnic 
podjetij v nominalni vrednosti 2.799,611.400,00 
(289,114.900,00) SIT. 

7. 

Predvidena višina prilivov sredstev za kritje obveznosti 
Sklada in ocena njegovih bodočih obveznosti ostajata 
nespremenjeni glede na dosedanje ocene teh prilivov in 
obveznosti v oceni stanja in v razlogih za sprejem zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem 
odškodninskem skladu (Poročevalec DZ RS, št. 26/94). 

Pri tem je treba poudariti, da so o prilivih oziroma sred- 
stvih, ki jih bo Sklad pridobil oziroma ustvaril za kritje 
svojih obveznosti, mogoče le grobe ocene, prav tako pa je 
mogoče le grobo oceniti njegove bodoče obveznosti. 

Po razpoložljivih podatkih in možnih ocenah naj bi Sklad 
iz posameznih virov (brez upoštevanja njihovega poveča- 
nja iz naslova upravljanja sredstev) pridobil naslednja 
sredstva: 

- po zakonu o lastninskem preoblikovanju 
podjetij 1.300,000.000 DEM 

- od prodanih stanovanj 136,945.000 DEM 
- od Sklada kmetijskih zemljišč 

in gozdov Republike Slovenije 20,260.000 DEM 
SKUPAJ 1.457,205.000 DEM 

Pri pripravi zakona o Slovenskem odškodninskem skladu 
so ocene njegovih obveznosti temeljile na ugotovljenem 
obsegu in vrednosti podržavljenega premoženja ob pri- 
pravi zakona o denacionalizaciji, valoriziranega na pod- 
lagi podzakonskih aktov, izdanih na podlagi zakona 
o denacionalizaciji, ki določajo metodologijo za ugotavlja- 
nje vrednosti podržavljenega premoženja in so znašale 
3.957,000.000 DEM. 

Ocene Sklada o njegovih predvidenih obveznostih (brez 
obresti na izdane obveznice) temeljijo na analizi zahtevkov 
(konkretno opredeljenih po višini ali pa ocenjenih), iz 
zahtev za denacionalizacijo, ki jih je do sedaj prejel Sklad 
ter na oceni vseh bodočih zahtev za denacionalizacijo, ki 
naj bi jih po podatkih, zbranih v dosedanjih poročilih 
o uresničevanju zakona o denacionalizaciji, prejel Sklad. 
Skupna višina predvidenih odškodnin znaša po izračunih 
Sklada za: 

11.000 zahtevkov 1.300.000.000 DEM 
17.000 zahtevkov 1.800.000.000 DEM 
20.000 zahtevkov 2.100.000.000 DEM 

Tako predvidena vrednost odškodnin zoper Sklad pa ne 
vključuje ocenjene višine odškodnin za podržavljene 
finančne organizacije oziroma zavarovalnice, katere kon- 
kretna ocena je v pripravi. Zato so ti zneski za to višino 
manjši kot so bili navedeni v oceni stanja in razlogih za 
sprejem zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o Slovenskem odškodninskem skladu. Prav tako pa ni 
upoštevana že določljiva obveznost Sklada na podlagi 
zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega 
zakona (najemniki), ki se predvideva v razponu glede na 
posamezne variantne predloge izračunov od 
2.327,286.400 SIT do 18,005.512 SIT. 

Sedanje ocene bodočih obveznosti Sklada pa, kljub 
nespremenjeni negotovosti dolgoročnih izračunov, kažejo 
na to, da bodo obveznosti Sklada lahko tudi dejansko 
dosegle višino obveznosti, ki je bila ugotovljena ob pri- 
pravi zakona o Slovenskem odškodninskem skladu. 

Neposredna primerjava predvidenih prilivov za kritje 
obveznosti in predvidena ocena višine obveznosti za posa- 
mezno vrsto podržavljenega premoženja kaže, da namen- 
ski viri za kritje odškodnin za posamezne vrste podržavlje- 
nega premoženja niso v sorazmerju s predvideno višino 
odškodnin. 
Prav tako pa ocena vseh prilivov ni v sorazmerju z oceno 
vseh obveznosti, ki naj bi jih nosil Sklad, ob predpostavki 
nespremenjenih predpisov, ki določajo materialno pod- 
lago njegovih obveznosti. 

S sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o Slovenskem odškodninskem skladu je sicer omogo- 
čeno, da bo Sklad lažje in časovno nemoteno izvrševal 
oziroma izpolnjeval svoje obveznosti. Vendar pa bo tudi 
začetek izplačevanja obresti iz izdanih obveznic do konca 
leta 1996 lahko pomenilo hudo breme za Sklad iz istih 
razlogov, navedenih v tem poročilu in predlogu zakona, ne 
glede na to, da dosedanje reševanje zahtevkov za denaci- 
onalizacijo še ne poteka s pričakovano intenzivnostjo. 
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II. SKLEPNE UGOTOVITVE 

1. 

Nadzorni odbor je tekoče spremljal delo Sklada in je bil 
sproti seznanjen z delom organov upravljanja Sklada, nje- 
govih delovnih teles ter s poslovanjem službe Sklada. 
Nadzorni odbor je bil tudi tekoče seznanjen s širšo proble- 
matiko uresničevanja nalog Sklada in je zato podprl 
Pobude Sklada za spremembe in dopolnitve zakona o Slo- 
venskem odškodninskem skladu. 

Sklad je specifična institucija, ki ji zakoni in drugi predpisi 
nalagajo izjemno število nalog, tako na področju vključe- 
vanja v postopke denacionalizacije oziroma vračanja 
Podržavljenega premoženja, kot tudi v procesu lastnin- 
skega preoblikovanja podjetij ter na področju vseh drugih 
nalog in opravil, ki jih mora za uresničitev svojih, z zakoni 
in drugimi predpisi določenimi, obveznosti opraviti Sklad. 

Tako bo služba Sklada oziroma Sklad vključen, kot 
stranka v postopku, v najmanj 14.000 zadevah za denaci- 
onalizacijo (pričakuje pa se 20.000 zadev), pred več kot 
250 različnimi pristojnimi organi, kjer bo moral v okviru 
upravičenj, ki jih imajo upravičenci do denacionalizacije, 
zastopati kot dober gospodar interese Sklada in v tem 
okviru še splošne družbene interese. 

Sklad bo moral kot družbenik načeloma sodelovati s pri- 
bližno 2.500 podjetji in v svojem ter splošnem interesu 
sodelovati pri njihovem upravljanju, ker bo lahko le z aktiv- 
nim odnosom povečeval sredstva za uresničitev svojih 
nalog. Tako bo ena od primarnih nalog Sklada, da bo 
z vsemi sredstvi upravljal tako, da jih bo vseskozi poveče- 
val in tako tudi na ta način zagotovil uresničitev namenov, 
za katere se ta sredstva zagotavljajo. Poseben projekt bo 
izdaja obveznic in drugih vrednostnih papirjev, njihova 
distribucija upravičencem ter zagotovitev rednega izpla- 
čevanja njegovih obveznosti najmanj 200.000 različnim 
'•žičnim in pravnim osebam. 
poleg vseh del in nalog, ki jih bo moral Sklad opravljati 
y Postopkih denacionalizacije in v okviru upravljanja s svo- 
jim portfeljem ter drugimi sredstvi, z izdajo in zagotavlja- 
njem rednega in tekočega izplačevanja obveznic in drugih 
nalog, bo njegovo delo obsegalo tudi neposredno dogo- 
varjanje z več tisoč upravičenci oziroma njihovimi prav- 
nimi nasledniki o načinu poravnavanja obveznosti Sklada, 
v skladu z opcijami, ki jih daje upravičencem do denaci- 
onalizacije veljavna zakonodaja. 

V sodelovanju z drugimi skladi bo moral Sklad določiti in 
uresničiti politiko vključevanja predstavnikov Sklada 
v organih teh podjetij ter v sodelovanju z drugimi skladi in 
institucijami vzpostaviti poseben informacijski sistem za 
spremljanje poslovanja podjetij, vrednosti deležev Sklada 
na teh podjetjih ter kotiranja vrednostnih papirjev, pridob- 
itnih iz naslova lastninskega preoblikovanja podjetij, na 
,rgu vrednostnih papirjev. 
2. 

Nadzorni odbor meni, da je bilo že dosedanje delo Sklada, 
9lede na dane možnosti in velik obseg dela, uspešno, ter 
°b skromni kadrovski zasedbi in na splošno racionalno. 
Nadzorni odbor merti, da je služba Sklada v postopkih 
^nacionalizacije delovala v okviru pravic in obveznosti, ki 
ji jih dajejo zakoni, in ne dvomi v strokovnost in korektnost 
njenega dela. Oceno pravilnosti in poštenosti finančnega 
Poslovanja Sklada pa bo nadzorni odbor Državnemu 
zboru Republike Slovenije posredoval po opravljenem 
revidiranju računovodskih izkazov Sklada. 

Nadzorni odbor ugotavlja, kljub sprejetim spremembam in 
dopolnitvam zakona o Slovenskem odškodninskem 
skladu, da uresničevanje nalog Sklada tudi v nadaljevanju 
njegovega dela ne bo lahko. Izpolnitev vseh obveznosti 
Sklada bo še vedno težko uresničljiva, četudi se bo 

v bodoče izkazalo, da so dosedanje ocene in predvideva- 
nja napačne, da bodo prilivi znatno višji, da bosta število 
zahtevkov in višina obveznosti znatno nižja, ker se bo del 
odškodnin izplačal v obliki certifikatov in delnic, s katerimi 
bo razpolagal Sklad, ter ne nazadnje, da bodo tudi zaradi 
sodelovanja Sklada v postopkih za denacionalizacijo 
znatno znižane višine do sedaj postavljenih zahtevkov. 

Da pa bo tudi na podlagi spremenjenega zakona mogoče 
racionalno in učinkovito uresničiti vse naloge Sklada, 
bodo potrebna prizadevanja vseh organov v državi, da se 
Skladu z novimi predpisi ne nalaga nobenih dodatnih 
obveznosti, še zlasti pa ne brez zagotovitve novih in dejan- 
skih virov za njihovo poravnavanje. 

Tudi za poravnavanje že obstoječih obveznosti Sklada pa 
bo treba, glede na to, da bo glavnina, zlasti likvidnih virov 
usahnila še preden bo Sklad začel izplačevati glavnico iz 
izdanih obveznic, zagotoviti nove dodatne likvidne vire. To 
terja že obstoječe nesorazmerje med ocenami dosedanjih 
prilivov za poravnavanje obveznosti Sklada in med oce- 
njeno višino njegovih obveznosti ter narava in dolgoroč- 
nost poglavitnega vira, to je deleža na podjetjih, ki se 
lastninsko preoblikujejo. 

Z novimi likvidnimi viri je namreč treba zagotoviti izplače- 
vanje obresti, ki se bo začelo leta 1997 ter tudi omogočiti 
racionalno in dolgoročno ter strateško upravljanje s port- 
feljem Sklada oziroma z deleži, ki jih bo Sklad imel v preo- 
blikovanih podjetjih. 

Tudi glede na spremenjeni zakon bo namreč imela hitra in 
prisiljena ter na ta način podcenjena prodaja deležev 
podjetij dolgoročno negativen učinek na izpolnjevanje 
obveznosti Sklada, ki bodo lahko dosegle tudi že ob spre- 
jemanju zakona o Slovenskem odškodninskem skladu 
ugotovljeno višino 4 mlrd DEM. 

Za uspešno izpolnitev obveznosti Sklada pa je nujno tudi 
reševanje zahtev za denacionalizacijo in drugih zahtev za 
povrnitev podržavljenega premoženja v smeri doslednega 
uresničevanja temeljnih načel, sprejetih v zakonih in dru- 
gih predpisih, ki urejajo to področje. 

To pa pomeni, da je treba povsod, kjer je to mogoče 
uveljaviti temeljno načelo zakona o denacionalizaciji, ki je' 
v vrnitvi podržavljenega premoženja v naravi oziroma 
v nadomestni realni odškodnini in le izjemoma v obliki 
drugih vrst, zlasti časovno odmaknjenega izplačila 
odškodnine, kot je to določeno za odškodnino v obliki 
obveznic. 

Povrnitev podržavljenega premoženja, ki ga v naravi ni 
mogoče vrniti, zlasti v obliki nadomestnih nepremičnin in 
drugih realnejših oblikah (na primer: lastninski deleži na 
podjetjih in drugih nepremičninah ter v obliki lastniških 
certifikatov), namreč ni samo v funkciji razbremenjevanja 
Sklada, temveč predvsem v funkciji uresničevanja zakona 
v korist samih razlaščencev, kot tudi v funkciji hitrejše 
privatizacije družbene lastnine kot drugega temeljnega 
načela, uveljavljenega ob sprejetju zakonodaje, ki ureja 
vračanje podržavljenega premoženja. Poleg tega pa se bo 
le na ta način lahko uresničilo tudi tretje načelo, to je, da 
se denacionalizacija podržavljenega premoženja v celoti 
izvrši iz sredstev družbene lastnine in se nikakor ne sme 
izvrševati v breme davkoplačevalcev. Kajti povsem jasno 
je, da bo po končanem procesu privatizacije družbene 
lastnine, mogoče zagotoviti sredstva za poravnavanje 
obveznosti iz izdanih in izročenih obveznic Sklada, le 
z novimi davki, določenimi v ta namen. 

Skladu pa je s spremembami predpisov in drugimi ukrepi 
treba ne nazadnje omogočiti tudi tak način delovanja, da 
bo lahko nemoteno izpolnjeval svoje obveznosti, in da pri 
njegovem delu ne bodo veljala določena pravila in omeji- 
tve, ki so sicer nujne za delovanje drugih institucij, ki pa 
nimajo tako pomembnih in zahtevnih družbenih nalog. 
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Prvo poročilo o delovanju Slovenskega odškodninskega sklada 
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Nadzorni odbor Slovenskega odškodninskega sklada (v nada- 
ljevanju besedila: Sklad) na podlagi drugega odstavka 20. 
člena zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni 
list RS, št. 7/93 in 48/94) najmanj enkrat letno poroča o delova- 
nju Sklada Državnemu zboru Republike Slovenije. To poro- 
čilo je prva realizacija navedenega člena zakona ter pomeni 
začetek kontinuiranega poročanja nadzornega odbora 
Sklada o delovanju Sklada Državnemu zboru Republike Slo- 
venije. 

Namen tega poročila je seznaniti Državni zbor Republike 
Slovenije z delovanjem Sklada od njegove ustanovitve, to je 
19. februarja 1993, do praviloma konca junija 1994. Podatki 
v poročilu se časovno nanašajo na celotno dosedanje delova- 
nje Sklada, podatki v oklepajih pa se za primerjavo nanašajo 
na obdobje do 31. decembra 1993. 

Namen poročila pa je tudi opozoriti Državni zbor Republike 
Slovenije na širšo problematiko uresničevanja zakona o Slo- 
venskem odškodninskem skladu in s tem zakona o denaci- 
onalizaciji ter drugih predpisov, ki urejajo vračanje podržav- 
ljenega premoženja. 

I. SKLAD 

1. USTANOVITEV, DEJAVNOST IN NALOGE SKLADA 

Sklad je bil ustanovljen z zakonom o Slovenskem odškodnin- 
skem skladu (Uradni list RS, št. 7/93), ki je začel veljati 19. 
februarja 1993. Dne 20. avgusta 1994 pa je začel veljati zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem odškod- 
ninskem skladu, ki pa ni neposredno posegel v opredelitev 
dejavnosti in nalog Sklada. 

Po zakonu je Sklad opredeljen kot finančna organizacija za 
poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denaciona- 
lizaciji, zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo 
denacionalizacijo premoženja. 

Sklad je pravna oseba in je organiziran kot delniška družba. 
Edini ustanovitelj in delničar Sklada je Republika Slovenija. 
Delnice so navadne in se glasijo na ime Republike Slovenije 
ter dajejo imetniku pravico do upravljanja družbe, pravico do 
dividende ter pravico do izplačila preostanka vrednosti pre- 
moženja Sklada v primeru njegove likvidacije. 

Za izpolnjevanje svojih nalog izdaja Sklad obveznice in druge 
vrednostne papirje ter upravlja in razpolaga z vrednostnimi 
papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v skladu z zakonom. 

Materialne podlage za določitev obveznosti Skada so dolo- 
čene s posebnimi zakoni (zakon o denacionalizaciji, zakon 
o zadrugah, stanovanjski zakon, zakon o lastninskem preobli- 
kovanju podjetij, zakon o pokojninskem in invalidskem zavo- 
ravanju) in drugimi predpisi, po katerih naj bi bil Sklad pred- 
vsem primarni zavezanec za odškodnino v tistih primerih, ko 
vrnitev podržavljenega premoženja v naravi zaradi pravnih ali 
dejanskih ovir naj ne bi bila mogoča oziroma v tistih primerih, 
ko zakon tako odškodnino določa na podlagi izbire upravi- 
čenca oziroma kadar zakon to izrecno določa. 

Sklad za svoje obveznosti jamči s svojim celotnim premože- 
njem in kot samostojna pravna oseba, organizirana kot delni- 
ška družba, sam neposredno zastopa svoje interese v postop- 
kih pred državnimi organi. 

2. VIRI ZA PORAVNAVANJE OBVEZNOSTI SKLADA 

Sredstva za kritje obveznosti Sklada iz izdanih obveznic se 
oblikujejo na podlagi upravljanja in razpolaganja z vrednost- 
nimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi na podlagi 
naslednjih virov: 

- 10 % delež na podjetjih, ki se lastninsko preoblikujejo1,1 

način, ki ga določa zakon o lastninskem preoblikovanju P" 
djetij; 

- 10 % od celotnih kupnin za stanovanja, prodana na podW 
stanovanjskega zakona in celotna kupnina za prodana podf 

žavljena stanovanja, ki se ne bodo vračala upravičencem; 

- 10 % priliva sredstev iz naslova kupnin in zakupnin 21 

kmetijska zemljišča in gozdove in 10 % od prihodkov Skla<f 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije od gosp" 
darjenja z državnimi gozdovi v lasti Republike Slovenije; 

- zakon pa lahko določi tudi druge vire. 

Na podlagi zakona in statuta mora Sklad s sredstvi, ki so 
podlagi zakonov določena za poravnavanje obvezno5" 
Sklada, ravnati kot dober gospodar, pri upravljanju naložb P' 
je Sklad dolžan zagotoviti ustrezen donos in likvidnost z' 
zagotovitev namena, za katerega je bil ustanovljen. 

Pri upravljanju svojih naložb je moral Sklad do 20. 8. 19^ 
oziroma do uveljavitve zakona o spremembah in dopolnita" 
zakona o Slovenskem odškodninskem skladu, upoštevati W 
terije o naložbah investicijskih družb po predpisih, ki urejal0 

vzajemne sklade, investicijske družbe in družbe za uprt"' 
Ijanje. 

Nadzor nad poslovanjem Sklada opravlja najmanj enkrat 
leto organizacija, pooblaščena za opravljanje ekonoms*" 
finančne revizije. 

3. NAČINI PORAVNAVANJA OBVEZNOSTI SKLADA 

Sklad izvršuje svoje obveznosti upravičencem na podlag 
pravnomočnih odločb, ki jih izdajajo pristojni organi za odi°_ 
čanje o zahtevah za denacionalizacijo in drugih zahtevah l° 
povrnitev podržavljenega premoženja. Zakon o Slovenske'J 
odškodninskem skladu je prvotno določal, da naj bi Skla° 
pričel z izvrševanjem navedenih odločb najkasneje v 18''\ 
mesecih po uveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovani0 

podjetij. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah <e9 
zakona pa je ta rok jasno določen, to je najkasneje do 1- 
1995. 

Primarna oblika poravnavanja obveznosti Sklada so obv0^ 
niče, ki jih bo Sklad izdal v ta namen. Obveznice bodo nom'" 
rane v nemških markah, izplačljive v polletnih obrokih v dvaJ' 
setih letih, z obrestno mero 6 %. Obveznice se bodo glasil«n® 
prinosnika in bodo izplačljive v tolarjih. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenske^ 
odškodninskem skladu pa je tudi jasno določil, da se m0', 
glavnica izdanih obveznic začeti izplačevati najkasneje do . 
1. 2005, obresti pa od 31. 12. 1996 dalje. Način ter roke*, 
izplačevanje glavnice in obresti, ter druga vprašanja v zv0* 
z izdajanjem, vračanjem in vnovčevanjem obveznic, bo dol0" 
čila Vlada Republike Slovenije s posebno uredbo. 

Sklad pa je dolžan zgotoviti tudi pogbje za kotacijo obveznoj 
ki jih bo izdal za poravnavanje svojih obveznosti, na bor* 
vrednostnih papirjev. Pri tem pa Sklad ne bo smel posredova 
na borzi in odkupovati lastnih obveznic razen, če bo dobili 
to posebno dovoljenje ministra, pristojnega za finance, in c 

mu bo to dovoljeval likvidnostni položaj. 

Zakon predvideva, da lahko Sklad na željo upravičenca d* 
namesto obveznic tudi delnice v lasti Republike Slovenije.c 

so te na razpolago. Prav tako pa zakon omogoča, da upravic* 
nec za že priznano odškodnino v obveznicah zahteva delnic 
posameznih podjetij, ki se nahajajo v portfelju Sklada. Pred" 
dena pa je na podlagi zakona o lastninskem preoblikovani 
podjetij tudi odškodnina v obliki lastniških certifikatov (sm 
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selno delnice v lasti Republike Slovenije), če upravičenec 
tako zahteva in na tako obliko odškodnine da soglasje Sklad. 

< ORGANI SKLADA 
°rgani Sklada so skupščina, upravni odbor in nadzorni 

fl odbor. Sklad pa zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor. 
41. Organa upravljanja Sklada sta skupščina in upravni 
odbor. 
a) Skupščina Sklada, katere naloge, dokler je edini delničar 
Sklada Republika Slovenija, opravlja Vlada Republike Slove- 
nje, na podlagi zakona in statuta: 

~ sprejema statut Sklada; 
- sprejema finančni načrt Sklada; 
" sprejema zaključni račun Sklada; 
- imenuje predsednika in člane upravnega odbora Sklada; 
~ daje soglasje k imenovanju direktorja Sklada; 
- odloča o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala, 
o dajanju delnic Sklada v pravni promet in o vključitvi novih 
delničarjev Sklada; 
" odloča o kritju izgub Sklada; 
~ odloča o izdaji in skupnem znesku, za katerega se izdajo 
obveznice in drugi vrednostni papirji Sklada; 
~ daje soglasje k prenosu upravljanja naložb Sklada tujim ali 
domačim pravnim osebam, specializiranim za upravljanje 
'skladi; 
~ odloča o drugih vprašanjih, določenih s statutom Sklada. 

b) Upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, ki jih 
Praviloma iz vrst strokovnjakov imenuje skupščina Sklada: 

- pripravi statut in ga predlaga v sprejem skupščini Sklada; 
- sprejema splošne akte Sklada, razen aktov, za katerih 
sPrejem je pooblaščen direktor Sklada; 
" pripravi finančni načrt in ga predlaga v sprejem skupščini 
Sklada; 
~ pripravi zaključni račun in ga predlaga v sprejem skupščini 
Sklada; 
~ Pripravlja poročila in jih predlaga v sprejem skupščini ter 
v soglasje nadzornemu odboru Sklada; 
~ pripravlja druge akte in predloge za odločanje skupščini 
Sklada; 
~ imenuje in razrešuje namestnika predsednika upravnega 
odbora; 
" imenuje in razrešuje direktorja Sklada; 
~ daje navodila in smernice za delo direktorju Sklada ter 
*avzema stališča o njegovih predlogih; 
~ daje soglasje direktorju k imenovanju vodilnih delavcev 
Sklada; 
~ odloča o prenosu upravljanja naložb Sklada tujim ali doma- 
čim pravnim osebam, specializiranim za upravljanje s skladi; 
" opravlja druge naloge in odloča o drugih zadevah v skladu 
'statutom, zakoni in podzakonskimi predpisi. 

£'2. Drugi organi Sklada so: nadzorni odbor, delovna telesa 
Sklada in direktor. 
a) Nadzorni odbor, ki šteje pet članov in jih imenuje Državni 
*bor Republike Slovenije, nadzira zakonitost dela in finančno 
Poslovanje Sklada. O delovanju Sklada pa najmanj enkrat 
'etno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije. 

^ Delovna telesa Sklada 

^Pravni odbor lahko za izvrševanje različnih strokovnih nalog 
ln)enuje začasna ali stalna delovna telesa, ki imajo svetovalne 
®'i izvršilne naloge, ustanovijo pa se za določen ali nedoločen 
*as. Delovno področje, število članov, njihov mandat, način 
đeia in vrsto delovnega telesa ter nagrajevanje članov delov- 
nih teles določi upravni odbor v sklepu o ustanovitvi posa- 
meznega delovnega telesa. 
c) Direktor 

^'rektor, ki ga, na podlagi javnega razpisa in soglasja Vlade 
Republike Slovenije, imenuje in razrešuje upravni odbor: 

- vodi in organizira delo ter poslovanje Sklada; 
- zastopa in predstavlja Sklad; 
- predlaga sklic seje upravnega odbora; 
- pripravlja seje in predloge sklepov upravnega odbora; 
- imenuje in razrešuje vodilne delavce; 
- odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zapo- 
slenih v Skladu; 
- odloča o nagrajevanju delavcev Sklada; 
- poroča upravnemu odboru o poslovanju Sklada; 
- opravlja druge naloge na podlagi statuta, zakona in drugih 
predpisov ter sklepov upravnega odbora. 

S. SLUŽBA SKLADA IN NJENO FINANCIRANJE 

Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu nima določb 
o službi Sklada in o njenem financiranju, zato je bilo treba ta 
vprašanja urediti s statutom. 

Organizacijo ter druga vprašanja v zvezi z delom službe 
Sklada pa podrobneje ureja še pravilnik o notranji organiza- 
ciji in delu ter sistemizaciji in vrednotenju delovnih mest 
v službi Sklada, ki ga na podlagi statuta sprejema upravni 
odbor Sklada. 

Vire za financiranje službe Sklada ureja statut, po katerem se 
ta sredstva zagotavljajo: 

- iz sredstev za začetek delovanja Sklada; 
- iz osnovnega kapitala; 
- iz proračuna Republike Slovenije; 
- iz drugih sredstev ustanovitelja; 
- z dela sredstev, pridobljenih na podlagi zakonsko določe- 
nih virov; 
- iz dela sredstev, ustvarjenih na podlagi upravljanja in raz- 
polaganja z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi pridoblje- 
nimi iz zakonskih virov; 
- iz dela sredstev, ustvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev 
Sklada; 
- iz dela drugih prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslova- 
njem. 

Statut tudi določa, da se sredstva iz proračuna zagotovijo 
Skladu le, če poslovanje Sklada ni mogoče iz sredstev, pri- 
dobljenih iz drugih virov in dokler je Republika Slovenija edini 
delničar. Ta sredstva se zagotovijo v proračunu Republike 
Slovenije za tekoče leto ali iz tekoče proračunske rezerve na 
podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije in na predlog 
upravnega odbora Sklada. 

Sredstva, pridobljena iz zakonskih virov, se lahko porabijo za 
poslovanje službe Sklada v višini oziroma odstotku, ki ga 
določi skupščina Sklada na predlog upravnega odbora 
Sklada. 

II. DELOVANJE SLOVENSKEGA ODŠKODNINSKEGA 
SKLADA 

I. KONSTITUIRANJE SKLADA 

Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu je določil, da se 
mora Sklad konstituirati v 30-ih dneh, z delovanjem pa pričeti 
v 60-ih dneh od uveljavitve navedenega zakona. 

V ta namen in uresničitev navedenih rokov je: 

- Vlada Republike Slovenije na 5. seji 19. februarja 1993 
imenovala vršilca dolžnosti direktorja Sklada, tako da je Sklad 
začel dejansko delovati z dnem njegove ustanovitve; 

- Vlada Republike Slovenije kot skupščina sklada na 11. seji 
II. marca 1993 imenovala predsednika in člane upravnega 
odbora; 

- Republika Slovenija 18. marca 1993 nakazala ustanovitveni 
kapital in sredstva za začetek delovanja Sklada; 

- bil Sklad registriran in vpisan v sodni register 25.3.1993, 
tako da so bili do zakonsko določenega roka, to je 19. aprila 
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1993, v celoti izpolnjeni zakonski in dejanski pogoji za delova- 
nje Sklada; 

- Vlada Republike Slovenije sprejela na 24. seji 6. maja 1993 
statut Sklada; 

- Državni zbor Republike Slovenije imenoval nadzorni odbor 
27. maja 1993 in razreSil ter imenoval novega člana 23. 
decembra 1993. 

2. DELO UPRAVNEGA IN NADZORNEGA ODBORA SKLADA 

2.1. Upravni odbor se je sestal v obdobju, ki ga zajema to 
poročilo, na desetih sejah, petkrat pa je odločal na korespon- 
denčni seji. Upravni odbor je pri svojem delu določil politiko 
dela in politiko naložb sredstev Sklada, določil besedilo 
osnutka statuta Sklada, sprejel pravilnik o notranji organiza- 
ciji in delu ter sistemizaciji in vrednotenju delovnih mest 
v službi Sklada, pripravil in sprejel zaključni račun in finančni 
načrt Sklada, sprejel smernice kadrovskega, tehničnega ter 
prostorskega razvoja in določil okvirni program dela službe 
Sklada v letu 1994, pripravil dve poročili o delu Sklada za 
Vlado Republike Slovenije, tekoče spremljal delo službe 
Sklada ter določal usmeritve za njeno delo in odločal o vseh 
vprašanjih, pomembnih za delovanje Sklada. 

Upravni odbor pa je tudi sprožil, na podlagi ugotovitev pri 
svojem delu, pobudo za nujne spremembe in dopolnitve 
zakona o Slovenskem odškodninskem skladu. 

2.2. Nadzorni odbor se je v istem obdobju sestal na petih 
sejah. Pri svojem delu je sprejel poslovnik, ki določa način 
dela ter druga vprašanja, povezana z delom nadzornega 
odbora. Seznanil se je s poročilom o delu Slovenskega 
odškodninskega sklada v letu 1993 in finančnim načrtom 
Slovenskega odškodninskega sklada za leto 1994, prav tako 
pa tudi s predvidenim kadrovskim, tehničnim in prostorskim 
razvojem ter okvirnim programom dela službe Sklada v letu 
1994 ter z zaključnim računom Slovenskega odškodninskega 
sklada za leto 1993. Tekoče je bil seznanjen z delom službe 
Sklada in s finančnim poslovanjem ter stanjem sredstev 
Sklada. 

Na podlagi sklepa upravnega odbora Sklada z dne 28. febru- 
arja 1994 je bil na seje upravnega odbora redno vabljen 
predsednik nadzornega odbora, člani nadzornega odbora pa 
so prejemali v vednost gradiva za seje upravnega odbora. 

3. DELO DELOVNIH TELES SKLADA 

3.1. Upravni odbor je za izvedbo projekta izdaje obveznic 
Sklada imenoval posebno strokovno komisijo, katere naloga 
je bila pripraviti izhodišča za pripravo projekta in izvesti javni 
razpis za izbiro izvajalca projekta. Ta naloga je bila končana 
do meseca junija 1994, tako da je upravni odbor na predlog 
strokovne komisije na 9. seji 9. junija 1994 izbral za izvajalca 
projekta izdaje obveznic Slovenskega odškodninskega 
sklada: skupino bank (Ljubljanska banka, Kreditna banka 
Maribor, UBK banka, PBS Slovenije), svetovalno organizacijo 
Euroin Fond Ljubljana in PTT Slovenije. 

Stalna naloga komisije je tekoče spremljati in nadzirati 
izvedbo projekta izdaje obveznic Sklada. 

3.2. Upravni odbor je na 6. seji 8. februarja 1994 ustanovil 
štiričlansko komisijo predstavnikov Združenja lastnikov 
razlaščenega premoženja, kot posvetovalno telo upravnega 
odbora Sklada. 

Komisija pri svojem delu obravnava posamezna strokovna in 
druga vprašanja ter posamezna gradiva, predložena v odloča- 
nje upravnemu odboru in se seznanja s problemi ter odprtimi 
vprašanji, povezanimi z delom službe Sklada. Komisija pa tudi 
seznanja upravni odbor in službo Sklada s problemi upravi- 
čencev pri uveljavljanju njihovih pravic v postopkih denaci- 
onalizacije. 

Komisija se je do sedaj sestala na dveh sejah, na katerih se je 
seznanila z delom Sklada in z razlogi za predlagane in že 
sprejete spremembe in dopolnitve zakona o Slovenskem 
odškodninskem skladu. 

4. DELO SLUŽBE SKLADA 

4.1. Število delavcev Sklada 

Delo službe Sklada je do 1. maja 1993 opravljal le v.d. direk- 
torja Sklada. Sedaj je v službi Sklada zaposlenih enajst delav- 
cev in sicer poleg direktorja Sklada še pet diplomiranih prav- 
nikov, dva diplomirana ekonomista in trije administrativni 
delavci (od tega dva delavca za določen čas). 

Služba Sklada se je in se, v skladu z usmeritvami upravnega 
odbora, formira postopoma in v skladu z naraščanjem obsega 
del in opravil ter nalog Sklada. Tako sta prva delavca nasto- 
pila službo 1. maja 1993, in sicer diplomirani pravnik i" 
tajnica. S 1. avgustom 1993 je Sklad zaposlil nadaljnja dva 
diplomirana pravnika, enega pripravnika - diplomiranega 
pravnika v septembru 1993, enega pa še v marcu 1994. Prvi 
diplomirani ekonomist je nastopil delo 1. novembra 1993, 
drugi pa 1. aprila 1994. 

Plače, zaposlenih v službi Sklada, se določajo na podlagi 
pravilnika, ki ga je sprejel upravni odbor. O višini izplačanih 
plač v letu 1993 in v prvih šestih mesecih leta 1994 je Sklad 
dvakrat poročal Vladi Republike Slovenije. 

Opravljanje del, katerih obseg še ne zahteva zaposlitve s pol- 
nim delovnim časom in del, ki so prehodne narave, zagotavlja 
Sklad s pogodbenimi delavci (knjiženje poslovnih dogodkov, 
razvoj informacijskega sistema, preverjanje cenitev v postop- 
kih denacionalizacije in le v izjemnih primerih zastopanja 
Sklada v postopkih denacionalizacije). 

Delo službe Sklada je v obravnavanem obdobju obsegalo, 
poleg ureditve vseh vprašanj, povezanih z zagotovitvijo pr°' 
storskih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za delo 
službe Sklada, ter takojšnjega neposrednega vključevanja 
v postopke za denacionalizacijo, tudi vsa opravila v zvezi 
z upravljanjem in vodenjem evidence finančnih sredstev 
Sklada. 

4.2. Delo na pravnem področju 

Na področju denacionalizacije oziroma vračanja podržavlje- 
nega premoženja je Sklad od ustanovitve do srede julija 1994 

prejel 1601 (899) zadev za denacionalizacijo (pregled števila 
zadev, ki so jih organi prve stopnje poslali Skladu je v prilog1 

1), ki pa vsebujejo več tisoč vlog in dokumentov. Sklad J® 
prejel zadeve od organov iz 58 (52) od 62 občin ter od 30 (20) 
od 44 temeljnih sodišč. Sklad je, kot stranka v postopki"' 
pisno odgovoril na zahteve in druge vloge pristojnih organov 
v 1425 (628) primerih, dal posebno izjavo na zapisnik v 27 (21 
primerih, ali pa je svoja stališča, ugovore in predloge, podal 
neposredno na ustnih obravnavah oziroma na narokih. 
sedaj so pristojni organi razpisali 1046 (537) obravnav, od 
tega 1007 (466) do 22.7.1994. Od teh obravnav jih je bilo 11* 
(66) preklicanih, v 235 (68) primerih je Sklad svojo odsotnost 
opravičil, od tega pa je, poleg opravičila, svoje pisno mnenj® 
podal v 163 (43) primerih. Pooblaščenci Sklada so se udeleži" 
658 (322) obravnav oziroma 74 (83) odstotkov od skupno 89J 

(400) opravljenih obravnav pred 164 (117) različnimi organ1 

v 58 (31) občinah. (Ti podatki so podrobneje prikazani v p"' 
logi 2 tega poročila.) Sklad je le v enajstih (treh) primerin 
pooblastil odvetnika za zastopanje na obravnavah pr0° 
sodišči. 

Delavci Sklada preverjajo in pridobivajo dodatno dokumenta- 
cijo o zadevah pri Ministrstvu za pravosodje, pri Arhivu Repu- 
blike Slovenije, pa tudi pri sodiščih, organih za notranja 
zadeve in pokrajinskih ter drugih arhivih. 

V dosedanjih postopkih, v katerih je bil udeležen Sklad, so 
organi prve stopnje izdali 118 (46) odločb o denacionalizacij', 
od tega 61 (27) s katerimi je Sklad neposredno in po znesku 
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Zvezan za plačilo odškodnine v obliki obveznic. V 21 prime- 
je Sklad zavezan šele po temelju, v 3 primerih pa je bila 

°°ločena odškodnina v korist Sklada. Sklad se je pritožil !°per 79 (27) odločb, vložil 15 predlogov za obnovo postopka 
,er vložil 1 revizijo. Drugostopenjski pritožbeni organi so 
Otjločali o vloženih pravnih sredstvih v 6 primerih. Štirim 
Mtožbam Sklada je bilo ugodeno, en predlog za obnovo 
Postopka je bil zavržen iz razloga, da Sklad nima pravnega 
""eresa, v eni zadevi pa je višje sodišče potrdilo prvostopenj- 
"to odločbo po temelju. V 58 (19) primerih pa je bil zahtevek 
"Pravičencev oziroma njihovih pravnih naslednikov zavrnjen 
®'i zavržen. Zoper Sklad še ni pravnomočne odločbe, po 
*steri bi bil zavezanec za odškodnino. Sklad je bil sopodpis- 
nik dveh poravnav (na podlagi katerih ni zavezanec) ter je 
^deloval pri pripravi poravnav med upravičenci in drugimi 
Rezanci v petih primerih. 

^Postopkih za denacionalizacijo, v katerih sodeluje Sklad, so 
Občinski upravni organi pripravili 333 poročil o ugotovljenem 
planskem in pravnem stanju zadev. Na ta poročila je do sedaj 
s.klad odgovoril v 258 primerih, v 69 primerih pa se je z ugoto- 
v''vami poročila strinjal. Sklad pa je dobil v presojo tudi 405 
cenitev stavb in prostorov ter premičnega premoženja, ki jih 
v.sPornih primerih daje v preveritev stalnim sodno zapriseže- 

cenilcem posameznih strok. 

Sklad ima zavedenih 4993 vlog, ki pa vsebujejo tudi obširno 
a°datno dokumentacijo. 

Sklad odgovarja na vloge in opravlja druga dejanja v postop- 
v rokih, ki jih določijo upravni organi oziroma sodišča, in 

I® le v izjemnih, posameznih, primerih predlagal vrnitev 
v Prejšnje stanje zaradi prekoračitve roka, ki mu ga je določil 
Pristojni organ. 

^službo Sklada pa se vsakodnevno obračajo za posamezna 
Pojasnila osebno, po telefonu ali pisno številni upravičenci, 
Zavezanci in organi, ki vodijo postopek. Sklad daje tem ose- 
bam in o'rganom nasvete in druga pojasnila v okviru interesov 
5klada in uresničevanja zakona v celoti ter v okviru prizade- 
li za najboljše rešitve posameznih zadev. 

paradi aktivnega sodelovanja službe Sklada v postopkih 
^nacionalizacije in neposrednega sodelovanja z upravičenci 
ln drugimi zavezanci, je bila v mnogih primerih dana možnost 
Za druge, realnejše oblike odškodnin kot so obveznice. 

Sklad se je vključeval v pripravo posameznih predpisov in 
Podal svoje mnenje do predlaganih rešitev v teh predpisih, 
Povezanih z delom in obveznostmi Sklada. Tako je Sklad na 
Primer aktivno sodeloval ali dajal pobude in mnenja pri pri- 
Pravi zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter 
Jfnitvi njihovega premoženja in pravic, sprememb stanovanj- 
skega zakona ter podal mnenja k predlaganim rešitvam ozi- 

h'Tla ^ pobudam za poravnavanje odškodnin neupravičeno Obsojenim, dal pobudo za spremembo zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, podzakonskih predpisov, 
^danih na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij ter pripravil posebna poročila in mnenja o posamez- 
en vprašanjih na zahtevo raznih ministrstev in drugih republi- 
5kih organov. 

®klad sodeluje tudi pri pripravi aktov podjetij, ki se lastninsko 
Preoblikujejo in katerih delničar bo Sklad. 

Sklad pri svojem delu sodeluje s Kapitalskim skladom pokoj- 
[)(nsko invalidskega zavarovanja, Skladom Republike Slove- 
I'I® za razvoj, Agencijo Republike Slovenije za privatizacijo 6r z drugimi organi in institucijami v republiki, katerih delo je 
Povezano z uresničevanjem nalog Sklada. 

*■3. Delo na finančnem področju 

finančnem področju Sklad tekoče evidentira prilive in 
odlive sredstev Sklada ter svoja sredstva, v okviru pooblastil 
Pravnega odbora, tekoče nalaga pri poslovnih bankah 
skladu z določeno politiko varnih naložb. Sklad je sklenil 
9 (84) pogodb o vezavi sredstev. Sklad pa je tudi že prejel 

179 pogodb o prodaji družbenih stanovanj, katerih kupnina 
gre v celoti Skladu in jih Sklad že začenja tekoče servisirati. 
Sklad pa tudi končuje pripravo celotne dolgoročne strategije 
upravljanja z vsemi sredstvi Sklada. 

4.4. Delo na področju informacijske in tehnične podpore 

Da služba Sklada lahko tekoče in v danih rokih opravlja svoje 
naloge, je moral Sklad razviti poseben vsebinski, računalni- 
ško voden informacijski sistem za spremljanje celotnega 
poslovanja Sklada ter si zagotoviti druga najnujnejša teh- 
nična sredstva za delo. 

S pomočjo Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko 
je Sklad v mesecu decembru 1993 vzpostavil računalniško 
mrežo, ki omogoča tekoče evidentiranje, spremljanje in anali- 
ziranje številnih podatkov s področja denacionalizacije, 
finančnega in drugega poslovanja Sklada. 

Tako si je Sklad zagotovil računalniške programe za spremlja- 
nje osnovnih sredstev, glavne knjige, obračun plač, evidenti- 
ranje deležev na podjetjih (začasnic), plasmajev svojih sred- 
stev itd. ter si zagotovil računalniško podporo za vsakod- 
nevno ugotavljanje celotnega finančnega poslovanja Sklada. 
Tik pred dokončanjem je računalniški program za spremljanje 
in servisiranje celotne kupnine od prodanih družbenih stano- 
vanj, katerih kupnina gre na podlagi sprememb in dopolnitev 
stanovanjskega zakona v celoti Skladu in se mu neposredno 
nakazuje. Sklad pa se za zagotovitev računalniške kontrole in 
izterjave 10% deleža od prodaje družbenih stanovanj, ki se 
Skladu nakazuje preko prodajalcev stanovanj, dogovarja 
s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Prav tako pa 
potekajo razgovori o vzpostavitvi informacijskega sistema za 
spremljanje bonitet podjetij, katerih delničar bo Sklad, s Kapi- 
talskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
ter Skladom Republike Slovenije za razvoj. 

Na področju spremljanja zadev in postopkov denacionaliza- 
cije pa je Sklad razvil informacijski sistem, ki omogoča zavaja- 
nje zadev in vlog v postopkih denacionalizacije, vzpostavitev 
številnih evidenc, statistike in izpisov, ki omogočajo redno in 
tekoče delo Sklada na tem področju. 

4.5. Poslovni prostori Sklada 

Služba Sklada deluje v najetih poslovnih prostorih v poslovni 
stavbi Slovenijales, na Dunajski cesti 22 v Ljubljani. Sklad je 
te, že opremljene, prostore najemal postopoma v skladu 
s povečevanjem števila delavcev tako, da ima zaenkrat 
v najemu šest prostorov v skupni izmeri 190 m2. Upravni 
odbor pa se je na podlagi javnega razpisa, ki ga je objavila 
služba Sklada, že odločil za nakup lastnih poslovnih pro- 
storov. 

5. FINANČNO POSLOVANJE SKLADA 

5.1. LETO 1993 

Upravni odbor je zaključni račun za leto 1993 sprejel na 6. seji 
28. februarja 1994, nadzorni odbor pa na 2. seji 2. marca 1994. 

Zaključni račun Sklada za leto 1993, ki je na predpisanih 
obrazcih priložen k temu poročilu, je pripravljen v skladu 
z zakonom, z računovodskimi standardi ter splošnimi računo- 
vodskimi predpostavkami za sestavljanje računovodskih iz- 
kazov. 

Na podlagi mnenja Službe družbenega knjigovodstva Repu- 
blike Slovenije - Sektorja za nadzor z dne 15. junija 1993 vodi 
Sklad poslovne knjige po kontnem planu za bančne organiza- 
cije, določenim z odlokom o kontnem planu bank in drugih 
bančnih organizacij (Uradni list RS, št. 33/91, 6/92 in 38/92) in 
pravilnikom o vsebini posameznih kontov v kontnem planu za 
banke (Uradni list RS, št. 11/92 in 36/92). 
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5.1.1. Sredstva Sklada 

Vsi prilivi Sklada, dospeli do 31. 12. 1993, iz naslova osnov- 
nega kapitala, sredstev za začetek delovanja Sklada in iz 
namenskih virov za poravnavarjje obveznosti Sklada, so zna- 
šali 503,053.000 SIT. 

Ustanovitvena sredstva 

Sklad je začel poslovati s sredstvi, ki jih je v skladu z zakonom 
o Slovenskem odškodninskem skladu nakazala Republika 
Slovenija 18. marca 1993 in sicer: 

- 40,000.000,00 SIT - osnovni kapital 
- 5,600.000,00 SIT - sredstva za začetek delovanja. 

Viri sredstev po zakonu 

a) 10% kupnin od prodaje družbenih stanovanj 

Prva sredstva iz navedenega namenskega vira za poravnava- 
nje obveznosti Sklada so na podlagi obvestil, ki jih je na 
pobudo Sklada Služba družbenega knjigovodstva poslala 
uporabnikom družbenih sredstev, začela pritekati že v marcu 
1993. 

30.6. % 30.9. % 
v tisoč SIT 

31.12. % 
- gospodarski sektor 71.258 58,8 139.318 57,0 259.588 57,5 
-javni sektor 43.999 36,3 89.593 36,7 166.610 36,9 
- finančne organiz. 5.904 4,9 15.343 6,3 24.144 5,4 
- drugi 947 0,2 
SKUPAJ 121.161 100,0 244.254100,0 451.289100,0 

b) Od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slove- 
nije 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je 
začel nakazovati zakonsko določena sredstva julija 1993 in 
sicer: 

- do 30. 9. - 2,368.000,00 SIT 
- do 31. 12. - 6,164.000,00 SIT. 

c) Po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij 

Prvo obvestilo o prenosu začasnic je Sklad prejeT 2. septem- 
bra 1993 (Julon). Do 31. 12. je Sklad prejel 12 obvestil o pre- 
nosu začasnic, v skupni nominalni vrednosti 289,114.900,00 
SIT. Navedena sredstva so le evidenčna in se vodijo v izvenbi- 
lančni evidenci, ker je njihova veljavnost pogojena z vpisom 
preoblikovanega podjetja v sodni register. 

5.1.2. Prihodki 

S pridobljenimi sredstvi je Sklad, v skladu s politiko varnih 
naložb, ki jo je določal upravni odbor, upravljal predvsem 
tako, da je vsa razpoložljiva denarna sredstva tekoče vezal, 
praviloma za obdobje nad tremi oziroma nad šestimi meseci. 
Sklad je v obravnavanem obdobju sklenil 84 pogodb pri treh 
večjih bankah in na njihovi podlagi, ob doseganju 12% pov- 
prečne obrestne mere, ustvaril 54,940.000,00 SIT prihodkov iz 
naslova obresti na vezane depozite. 

Na podlagi upravljanja s sredstvi je Sklad ustvaril naslednje 
lastne prihodke: 

v tisoč SIT 

- obresti na dane depozite 
- obresti na a vista sredstva 
- drugi prihodki 
- zmanj. prihod, od obresti 

(v dobro reval. rezerv) 

54.940 
622 

5.644 
-3.894 

ir Ustvarjeni prihodki se po zakonu o revalorizaciji zmanjšujejo , 
za znesek prihodkov iz naslova financiranja, ki se razporeja ( 
v revalorizacijske rezerve in je ugotovljen v višini 3,894.000,00 
SIT. 

5.1.3. Odhodki 

v tisoč SIT 
materialni stroški 
- drobni inventar 
- pisarniški material 
- najemnina za posl. prostore 
- investicijsko vzdrževanje 
- fotokopiranje 
- zavarovanje 

- tehnični pregled 
- poštnina, tel., fax 

amortizacija 
neproizv. storitve 
dnevnice za služb.potovanja 
potni stroški 
reprezentančni stroški 
nadomestila delavcem 
- prevoz na delo 
- prehrana 
plače 
- vkalkulirani BOD 
- prispevki na BOD 
drugi odhodki 

2.649 
14 

139 
2.122 

143 
14 

107 
10 

100 
181 

2.007 
108 
96 
21 

269 
41 

228 
10.226 
8.273 
1.953 

160 
SKUPAJ 15.717 

Podatki o obsegu in strukturi sredstev Sklada: 
v tisoč 

- oprema 3.745 
- denarna sredstva 19.806 
- kratkoročni depoziti in obresti 520.289 
- vrednostni papirji 95 
- izvenposlovna pasiva 5 

LB 
SKB 
A BANKA 

285.819 19.044 
110.000 5.303 
95.000 4.810 

313 

0,1 
0,9 

13.5 
0,9 
0,1 
0,7 
0,1 
0,6 
1,2 

12,8 
0,7 
0,6 
0,1 
1,8 
0,3 
1,6 

65,0 
52.6 
12.'* 

1,0 
loofi 

5.1.4. Dobiček In donosnost sredstev Sklada 

Sklad je do 31. 12. 1993 ustvaril 57,312.000,00 SIT prihodkov 
in realiziral odhodke v višini 15,717.000,00 SIT ter na ta načjn 

zaključil poslovno leto z dobičkom v višini 41,595.000,00 SIT 

Po zakonu o Slovenskem odškodninskem skladu in statutu s* 
je dobiček obvezno razporedil v rezerve Sklada, ki se lahK° 
vložijo v vrednostne papirje, ki jih je izdala oziroma za kater® 
jamči Republika Slovenija ali uporabijo za nakup nepretfiC' 
nin. 

Sklad je z vezavo sredstev ustvaril povprečno donosnos' 
svojih sredstev v višini 12%. 

5.1.5. Bilanca stanja na dan 31.12.1993 

SlT% 
0,69 
3.64 

95,65 
0,02 
0,00 

SKUPAJ 543.940 100,00 

Stanje depozitov in obresti po posameznih bankah je znašalo- 

v tisoč SlT 
glavnica obresti obr.a.v.   

305.17® 
115.303 

SKUPAJ 

SKUPAJ 490.819 29.157 313 520.289 

Med sredstvi Sklada so tudi obveznice v nominalni višin' 
95.000,00 SIT, pridobljene kot del kupnine za prodano druž- 
beno stanovanje. 

5.2. JANUAR - JUNIJ 1994 

  Sklad je pripravil začasni polletni obračun na podlagi koft' 
57.312 nega plana in računovodskih standardov za banke in drug® 
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•[ancne organizacije in so v njem upoštevani vsi poslovni 
®9odki. Na podlagi znanih stališč revizorskih družb, je 
'u*ba Sklada že v polletnem obračunu štela v prihodke tudi 
ri|ive, pridobljene po zakonu. Primerjava med rezultatom 
kovanja za leto 1993 in med obdobjem prvega polletja 1994 11 Prikazana, ker se je menjal računovodski sistem, in ker se 

prihodke ne štejejo več revalorizacijske obresti. 
! j-1. Prihodki 

^ad je v času od 1. 1. 1994 do 30. 6. 1994 ustvaril sledeče 
Mhodke: 

v tisoč SIT % 
" obresti na dane depozite 42,064 12,6 
'10% kupnine stanovanj 282,786 84,8 
" 10% prih. kmet. zem. in gozd. 8,665 2,6 
frugi prihodki 82 0,0 

j^UPAJ 333,597 100,0 
*2. Odhodki 

^hodki Sklada od 1.1.1994 do 30.6.1994 znašajo: 

v tisoč SIT% 
^"laterial in proizvodne storitve 
~ amortizacija 
* neproizvodne storitve 
* Potni stroški 
* reprezentanca 
v nadomestila zaposlenim 
* Plače z davki in prispevki 
^ugi odhodki 
SKUPAJ 

2,968 
211 

1,974 
153 
23 

436 
15,171 

461 

13,9 
1.0 
9,2 
0,7 
0,1 
2,0 

70,9 
2,2 

S'J.3. Dobiček in donosnost sredstev 
21,397 100,0 

d je ustvaril v obdobju januar - junij 1994 42,146.000 SIT 
'ilivov praktično le iz naslova realnih obresti (r) za depozite 

i^ankah. Po odštetju vseh odhodkov od teh prihodkov znaša 
•rfto dobiček 20,749.000 SIT ali skoraj 50% od ustvarjenih 

lllvov iz tega naslova. 

S je Sklad v prvih šestih mesecih ustvaril bruto letno 
°°nosnost na sredstva v višini 29,4% , ob zmanjšanju za 
'valorizacijo in odhodke poslovanja pa čisto letno donos- 

6 %. Primerjava s potencialnimi obveznostmi Sklada 
OEM pa pokaže stopnjo čiste donosnosti 10,8% na letni 

S*.4. Bilanca stanja na dan 30.6.1994 

,°datki o obsegu in strukturi sredstev Sklada iz bilance 
s,edstev: 

v tisoč SIT % 
" °Prema 
* Janama sredstva 
_ kratkoročni depoziti in obresti 
„ yrednostni papirji 
^J^enposlovna pasiva 
S*UPaj 

0,71 
0,52 

6,503 
4,718 

904,642 98,76 
95 0,01 
16 0,00 

915,974100,00 

PRIMERJAVE MED OBDOBJI 

Svečji strošek Sklada v obeh obdobjih so plače z davki in 
:risPevki. V skladu z dogovorom o politiki plač v 1994 dose- 
J"l° plače, zaposlenih v Skladu, le 90% dovoljenih oziroma 
^obdavčenih, tako da iz tega naslova Sklad ne plačuje avka. Tudi plača direktorja ne dosega 2/3 dovoljenega mak- 
'niuma. Primerjava stroškov Sklada s stroški povprečne 

.j^žbe za upravljanje, kjer znašajo 3% , kaže, da so stroški 

. 'ada za 1/4 nižji, saj znašajo še vedno le 2,3% vrednosti 
r^falja. Ta odstotek pa se bo že v drugem polletju še 
/nanjšal s povečevanjem sredstev Sklada in bo v bodoče 
astotkovno zanemarljiv. 

Sklad v letu 1993 in v prvi polovici leta 1994 ni imel izplačil 
oziroma odlivov za poravnavanje obveznosti, za katere je 
ustanovljen, in je zato imel samo tiste stroške, ki so povezani 
z delovanjem službe Sklada, to je z nabavo osnovnih sredstev 
ter samimi stroški službe Sklada. 

Sklad je za svoje celotno dosedanje poslovanje, v okviru 
določene politike upravnega odbora, naj se služba Sklada in 
sredstva za njeno delo povečujeta postopoma oziroma 
s povečevanjem obsega njenih nalog, porabil sredstva, skupaj 
z naložbami v osnovna sredstva, v skupni višini 37,114.000,00 
(15,717.000,00) SIT. 

Stroški za poslovanje Sklada so se tako pokrivali izključno iz 
novo ustvarjenih sredstev na podlagi upravljanja s sredstvi 
Sklada. 

Po sprejetem finančnem načrtu za leto 1994 naj bi Sklad za 
stroške svojega poslovanja porabil 76,630.000 tolarjev in se 
tudi do konca leta 1994 predvideva financiranje službe Sklada 
izključno iz ustvarjenih sredstev na vložene depozite in iz 
drugih naložb Sklada. 

V celoti bo sicer Sklad po oceni dosegel finančni plan za leto 
1994 le 77%, vendar pa bo v drugi polovici leta 1994 realiziran 
projekt izdaje obveznic, ki bo predstavljal dodatni strošek 40 
mio SIT. Omenjeni strošek je bil sicer že napovedan v finanč- 
nem načrtu, vendar brez kvantifikacije, zato bo služba Sklada, 
vključno tudi zaradi nakupa poslovnih prostorov in druge 
tehnične opreme, predlagala spremembe in dopolnitve 
finančnega načrta za leto 1994. 

Sredstva Sklada so se od 31.12.1993 povečala: 

- dodatni prilivi 
- revarolizacijske obresti 
- bruto dobiček realne obresti-odhodki 
SKUPAJ 

SKUPAJ 100,0 100,0 

v mio SIT 
292 

59 
21 

372 

V skladu s sprejetimi kriteriji za naložbe Sklada v banke je 
struktura plasmajev v odstotkih sledeča: 

31.12.1993 30.3.1994 30.6.1994 
LB 587 20 1^9 
LB Velenje - - 3,0 
SKB 22,1 37,7 54,4 
SKB Nepremičnine - - 2,8 
A Banka 19,2 37,0 33,1 
UBK - - 2,2 
Triglav - - 2,6 

100,0 

Razlog sprememb v strukturi med temi obdobji je obrestna 
mera, ki je v LB padala, pri drugih bankah pa je Skladu še 
uspelo zagotoviti ustrezno donosnost sredstev, ob upošteva- 
nju varnosti naložb. Sklad je vse depozite vezal po tolarski 
revalorizacijski klavzuli in tako oportunitetno pridobil 4,7% na 
vrednost naložb. 

V sredstvih Sklada v obeh obdobjih še niso zajeti deleži 
v obliki začasnic, pridobljenih na podlagi zakona o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij, saj sta Sklad o registraciji že 
preoblikovanega podjetja obvestili le dve podjetji in to v juliju 
1994. Sklad je do sedaj prejel 94 (12) začasnic podjetij v nomi- 
nalni vrednosti 2.799,611.400,00 (289,114.900,00) SIT. 

5.4. REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

Nadzorni odbor je na predlog upravnega odbora in službe 
Sklada odločil, da se finančna revizija poslovanja Sklada 
opravi v drugi polovici leta 1994 in to za obdobje poslovanja 
v letu 1994, kot tudi za obdobje poslovanja v letu 1993. V ta 
namen je nadzorni odbor na podlagi javnega razpisa določil, 
da opravi revidiranje računovodskih izkazov Sklada revizor- 
ska družba ITEO Revizija iz Ljubljane. 
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Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu določa, da mora 
opraviti nadzor nad finančnim poslovanjem Sklada organiza- 
cija, pooblaščena za opravljanje ekonomsko finančne revizije. 
Ker so revizijske družbe, ki jih določa zakon, pridobile 
ustrezna dovoljenja šele v začetku leta 1994, bo revidiranje 
obeh obdobij opravljeno sočasno. 

IV. PROBLEMI IN ODPRTA VPRAŠANJA URESNIČEVANJA 
NALOG SKLADA 

1. PROBLEMATIKA URESNIČEVANJA OBVEZNOSTI 
SKLADA 

Predvidena višina prilivov sredstev za kritje obveznosti Sklada 
in ocena njegovih bodočih obveznosti ostajata nespreme- 
njeni glede na dosedanje ocene teh prilivov in obveznosti 
v oceni stanja in v razlogih za sprejem zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o Slovenskem odškodninskem skladu 
(Poročevalec DZ RS, št. 26/94). 

Pri tem je treba poudariti, da so o prilivih oziroma sredstvih, ki 
jih bo Sklad pridobil oziroma ustvaril za kritje svojih obvezno- 
sti, mogoče le grobe ocene, prav tako pa je mogoče le grobo 
oceniti njegove bodoče obveznosti. 

1.1. Ocena prilivov 

Pri pripravi zakona o denacionalizaciji se je izhajalo iz ocene, 
da je vrednost podržavljenega premoženja (brez upoštevanja 
stavbnih zemljišč in podržavljenega premoženja zadrug), 3,5 
milijard DEM, kar naj bi predstavljalo 10% vrednosti družbe- 
nega premoženja, takrat ocenjenega na 35 milijard DEM. Na 
podlagi tako ugotovljenega odstotka oziroma deleža podržav- 
ljenega premoženja v razmerju do družbenega premoženja, 
se je določil tudi 10% delež za posamezne vire sredstev, 
namenjen za kritje obveznosti Sklada. 

Po razpoložljivih podatkih in možnih ocenah naj bi Sklad iz 
posameznih virov (brez upoštevanja njihovega povečanja iz 
naslova upravljanja sredstev) pridobil naslednja sredstva: 

- po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij 
1.300,000.000 DEM 

- od prodanih stanovanj 136,945.000 DEM 
- od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slove- 
nije 20,260.000 DEM 
SKUPAJ 1.457,205.000 DEM 

a) Ocena priliva sredstev po zakonu o lastninskem preobliko- 
vanju podjetij temelji na podlagi ocen, zbranih v dokumentih 
ob pripravi zakona o lastninskem preoblikovanju, po katerem 
naj bi bila ocenjena vrednost podjetij, ki se lastninijo po tem 
zakonu 13 mlrd DEM. 

b) Ocena priliva sredstev od prodanih stanovanj temelji na 
podatkih o številu prodanih stanovanj do izteka roka, ki ga je 
določal stanovanjski zakon, na podlagi dospelih prilivov iz 
tega naslova na račun Sklada in na račun Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije, na podlagi ocen bodočih prilivov 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ter na podlagi 
ocene priliva od prodanih stanovanj, ki ne bodo vrnjena 
upravičencem do denacionalizacije in za katere kupnina gre 
v celoti Skladu. 
Od skupnega števila 216.079 družbenih stanovanj je bilo do 
izteka roka, ki ga je določil stanovanjski zakon, prodanih 
139.000 stanovanj, od tega 88.951 do 31. 12. 1993. Ker je 
zakon o Slovenskem odškodninskem skladu začel veljati šele 
19.2.1993, gre Skladu le del kupnine za tista stanovanja, ki so 
bila kupljena po tem datumu oziroma obroki, ki dospejo 
v plačilo po tem datumu. Izpad prilivov za prodana stanovanja 
do konca leta 1992 je ocenjen na 52,000.000 DEM oziroma 
tretjino vseh sredstev, predvidenih v ta namen. 

Vsi prihodki Sklada od prodanih stanovanj, izračunani na tej 
podlagi naj bi tako znašali skupno 136,945.000 DEM. Večina 
prilivov po stanovanjskem zakonu naj bi dospela do leta 2004. 
Prilivi, ki bodo dospeli kasneje, pa so v globalu popolnoma 
zanemarljivi. 

c) Ocena prilivov od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdo« 
Republike Slovenije temelji na podlagi (po podatkih tegJ 

sklada) predvidenega priliva sredstev v navedeni sklad v le'" 
1994, ki naj bi, po najbolj optimističnih ocenah, skupaj11 

naslova gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdo'1' 
znašali 1.440,000.000 SIT. Na podlagi tega podatka gre Sklad" 
letno 144,000.000 SIT in je taka vrednost predvidena letno z® 
obdobje dvajsetih let. 

Ocena prilivov tega sklada za leto 1994, kot maksimalni moi"j 
prihodek, temelji na predpostavki, da ta sklad ne bo vrata' 
denacionalizacijskim upravičencem nadomestnih zemljišč'6' 
da bodo tudi pravne osebe (zakupniki) plačevale ekonoms*0 

zakupnino (200 DEM na ha). 

V vseh drugih primerih bo prihodek lahko samo manjši, zla®1' 
pa v primerih, če se bodo vračala nadomestna zemljišča ins° 
bo prihodek iz zakupnin proporcionalno s tem zmanjšaj 
Upoštevati pa je treba tudi pravico podjetij, da za odplak0 

pridobljena zemljišča, pobotajo plačano kupnino z zakup' 
nino, ki bi jo morala plačati. 

d) Ocena morebitnih drugih sredstev, pridobljenih od Sklad* 
Republike Slovenije za razvoj in refundiranih sredstev 00 

Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
priznanice tega sklada, ki bodo zamenjane za obveznice- P 
bi bila lahko zgolj hipotetična, pa tudi v globalu zanemarijo3' 
prav tako pa tudi še ni mogoča dolgoročnejša ocena priW 
sredstev, ustvarjenih z upravljanjem portfelja in drugih srefl' 
stev Sklada. 

1.2. Obveznosti Sklada 

Pri pripravi zakona o Slovenskem odškodninskem skladu j® 
ocena sredstev, ki bi jih moral pridobiti Sklad za kritje svoj' 
obveznosti, temeljila na ugotovljenem obsegu in vredno® 
podržavljenega premoženja ob pripravi zakona o denacionaj 
zaciji, valoriziranoga na podlagi podzakonskih aktov, izda^ 
na podlagi zakona o denacionalizaciji, ki določajo metodo10 

gijo za ugotavljanje vrednosti podržavljenega premoženja' 

v mio dem 

premoženje zakon opodza- °/ 
denac. konski 

akti-valor. 

v od- obvezno®' 
škod- Skla^ 

nini  - 

gozd 
kmet. z. 
posl. pr. 
stan. 
st. zem. 
podj. 
zakon o 
drugah 

za- 

1323 
229 
621 
433 

0 
840 

0 

1980 
2800 

621 
433 
400 

2500 
0 

20 
25 
20 
20 
0 

50 
0 

396 
700 
12 
8? 

400 
1260 
1000 

SKUPAJ 3446 8734 I 3957 

Ocene Sklada, podane v nadaljevanju, o njegovih predvide^ 
obveznostih pa temeljijo na analizi zahtevkov (konkretn 
opredeljenih po višini ali pa ocenjenih) iz zahtev za dena' 
onalizacijo, ki jih je do sedaj prejel Sklad ter na oceni vs® 
bodočih zahtev za denacionalizacijo, ki naj bi jih po podatK' ■ 
zbranih v dosedanjih poročilih o uresničevanju zakon 

o denacionalizaciji, prejel Sklad. 

a) V 
zajeto 

analizi zahtevkov, ki jih je do 30.6.1994 prejel Sklad. I 
o 1.559 zadev, od tega v 30 zadevah Sklad naj ne b' 

zavezanec, v 24 zadevah je bil izdan sklep o zavrnitvi oz'r0,g|. 
zavrženju zahtevka, 44 zadev se nanaša na podržavljene d 
niče, katerih vrednost še ni ugotovljena, v 227 zadevah P 
zahtevek po višini ni določen, niti se ne more oceniti. Izra^i 
nana višina odškodnin se tako nanaša na 1.234 zadev (1-^ 
zahtevkov), ki so klasificirani glede na vrsto podržavljenem 
premoženja: 
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kmetijska zemljišča 
Določena vrednost 9.167.546 DEM 224 zahtevkov 
Ocenjena vrednost 28.960.124 DEM 451 zahtevkov 
SKUPAJ 38.127.670 DEM 

STAVBNA ZEMLJIŠČA 
Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

1.975.200 DEM 
4.133.543 DEM 

675 zahtevkov 

32 zahtevkov 
118 zahtevkov 

SKUPAJ 6.108.743 DEM 

STANOVANJSKE ZGRADBE 
Določena vrednost 21.705.109 DEM 
Ocenjena vrednost 18.859.960 DEM 

150 zahtevkov 

134 zahtevkov 
95 zahtevkov 

SKUPAJ 

POSLOVNI PROSTORI 
Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

40.565.069 DEM 

5.461.399 DEM 
2.974.000 DEM 

229 zahtevkov 

37 zahtevkov 
32 zahtevkov 

SKUPAJ 

PREMIČNINE 
Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

8.435.399 DEM 

3.439.786 DEM 
157.088 DEM 

69 zahtevkov 

37 zahtevkov 
12 zahtevkov 

SKUPAJ 

PODJETJA 
Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

3.596.874 DEM 

101.901.242 DEM 
3.345.580 DEM 

49 zahtevkov 

229 zahtevkov 
9 zahtevkov 

SKUPAJ 105.246.822 DEM 238 zahtevkov 

ODŠKODNINA ZA ZAVEZANCE PO 73. ČLENU ZDEN 

Določena vrednost 
Valorizirana vred- 
nost po odloku 
Valorizirana vred- 
nost po tečaju NBJ 

10.472.072 DEM 
662.437 DEM 

6.959.972 DEM 

30 zahtevkov 
7 zahtevkov 

30 zahtevkov 

SKUPAJ DOLOČ. 
VREDNOST 

18.094.481 DEM 67 zahtevkov 

ODŠKODNINA ZA UPRAVIČENCE PO ŠESTEM ODSTAVKU 
42. ČLENA ZDEN 

Določena vrednost 
Valorizirana vred- 
nost po odloku 
Valorizirana vred- 
nost po tečaju NBJ 

524.458 DEM 
212.316 DEM 

110.468 DEM 

18 zahtevkov 
29 zahtevkov 

18 zahtevkov 

skupaj določ. 
vrednost 
Skupaj določena 
vrednost: 
Skupaj ocenjena 
Rednost 

847.242 DEM 

162.592.005 DEM 

58.430.295 DEM 

65 zahtevkov 

825 zahtevkov 

717 zahtevkov 

VSE SKUPAJ: 221.022.300 DEM 1.542 zahtevkov 

143.335 DEM 1 zahtevek povprečna vred- 
nost ZAHTEVKA 
b) Tako ugotovljena višina zahtevkov zoper Sklad pa se lahko 
v nadaljnjem poteku denacionalizacijskih postopkov bistveno 
spremeni. Kot prvo je treba upoštevati dejstvo, da več kot 200 
zadev ni vštetih v izračunano odškodnino, saj v njih vsebova- 
nih zahtevkov ni mogoče niti oceniti, ker dokumentacija ne 
nudi nobene podlage za kakršnekoli ocene. Prav tako bodo 
v mnogih primerih upravičenci oziroma vlagatelji naknadno 
Predložili nove cenitve podržavljenega premoženja, zato 
v zahtevah za denacionalizacijo niti ne precizirajo tega pre- 
moženja (in ga tako niti ni mogoče oceniti), saj bodo višino 
odškodninskega zahtevka postavili po tako opravljenih ceni- 
tvah. Tako je v zahtevkih pogosto zajet le del podržavljenega 
Premoženja. Zlasti pri podržavljenih podjetjih so pogoste 
takšne situacije, saj se posebej ocenjuje nepremično premo- 

ženje in posebej premičnine, zato se zahtevki po višini precizi- 
rajo postopoma, skladno z opravljenimi cenitvami. 

Pri višini odškodnine za podržavljena podjetja je treba opozo- 
riti tudi na dejstvo, da je v približno polovici zadev odškodnina 
ocenjena le z valorizacijo cenitev podjetij ob podržavljenju, ki 
jih upravičenci pogosto prerekajo. Ker nove cenitve oziroma 
nove višine zahtevkov za veliko podržavljenih podjetij še niso 
podane, lahko pride pri tej vrsti odškodnine do bistvenih 
razhajanj glede na izračunano vrednost. Za primerjavo je 
koristen tudi podatek, da znaša vrednost podržavljenih podje- 
tij, ki temelji na opravljenih sodnih cenitvah v času podržavlje- 
nja, 1.968,102.448 takratnih din. Od skupno 1128 podržavlje- 
nih podjetij so bile cenitve opravljene za 846 podjetij (na kar 
se nanaša omenjeni znesek), 56 podjetij je bilo pasivnih, 
medtem ko 226 podjetjem takrat ni bila ocenjena vrednost. Na 
tej podlagi je mogoče oceniti, da znaša skupna, le valorizirana 
vrednost vseh v popisu navedenih podjetij, 438,230.000 DEM 
oziroma povprečno 388.500 DEM za eno podjetje. Glede na 
to, da se ocenjuje, da je bilo dejansko podržavljenih 1500 
podjetij, znaša skupna ocenjena in le valorizirana vrednost 
582,750.000 DEM. Ker pa upravičenci, po dosedanjih podat- 
kih, v mnogih primerih prerekajo vrednost podjetja, ugotov- 
ljeno ob podržavljenju, znaša po podatkih Sklada povprečna 
na novo ocenjena vrednost posameznega podjetja 442.214 
DEM oziroma za 1500 podjetij 663,321.000 DEM. V tem znesku 
pa ni upoštevana vrednost podržavljenih finančnih organiza- 
cij, zavarovalnic itd., katerih vrednost ob podržavljenju se šele 
ugotavlja. 

Pri oceni odškodnine za kmetijska zemljišča je treba opozo- 
riti, da je odškodnina izračunana na podlagi zemljiškoknjižnih 
podatkov o vrsti podržavljenih zemljišč v času podržavljenja 
in po odloku o načinu določanja vrednosti kmetijskih zem- 
ljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku 
denacionalizacije, zato ni izključeno, da bo veliko teh zemljišč 
v postopku denacionalizacije opredeljenih kot stavbna zem- 
ljišča, tako da se lahko njihova vrednosti poveča tudi za 17 
krat. 

Pri oceni odškodnin po 73. členu ZDEN je treba opozoriti, da 
je ocena pripravljena večinoma na podlagi revaloriziranih 
kupnin (ki pa so bile praviloma izjemno nizke), ter da bodo 
dejanske odškodnine, določene v postopkih, lahko znatno 
višje. 

Odškodnine, ki so bile bivšim lastnikom za odvzeto premože- 
nje določene v listinah o podržavljenju, znašajo 3,985.367 
DEM, pri čemer ni ugotovljeno, kakšna vrednost je bila dejan- 
sko tudi izplačana, saj upravičenci oziroma vlagatelji pravi- 
loma zanikajo njihovo izplačilo. V skupni vsoti prav tako niso 
upoštevane odškodnine, ki so se določile naknadno s poseb- 
nimi sklepi, saj pogosto sploh niso priloženi. Zato ne bodo te 
odškodnine obveznosti Sklada v ničemer zmanjšale. 

c) Iz zgornje analize je mogoče ugotoviti vrednost povpreč- 
nega zahtevka za posamezno vrsto podržavljenega premože- 
nja: 

Vrsta prem. Vred. zaht. % Vrednost 
povpreč. zahtev. 

1. Stavb, zemlj. 6,108.743 DEM 
2. Stan. zgrad. 40,565.069 DEM 
3. Posl. prost. 8,435.399 DEM 

2,8 40.725 DEM 
18,4 177.140 DEM 
3,8 122.252 DEM 

SKUPAJ 55,109.211 DEM 25 123.012 DEM 

4. Kmet. zemlj. 38,127.670 DEM 
5. Podjetja 105,246.822 

DEM 
6. Premičnine 3,596.874 DEM 
7. Odšk. po 73. 18,094.481 DEM 
čl. 
8. Odšk. po 42./6 847.242 DEM 
čl. 

17,2 
47,6 

1,6 
8,2 

0,4 

56.485 DEM 
442.214 DEM 

73.406 DEM 
270.067 DEM 

13.035 DEM 

VSE SKUPAJ 221,022.300 
DEM 

100 143.335 DEM 
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d) Sklad tekoče spremlja višino zahtevkov, naperjenih zoper 
Sklad, tako da je predmetna analiza že peta, ki povzema 
navedene ugotovitve. V prvi analizi z dne 3.11.1993, v kateri je 
bilo zajetih 686 zadev (673 zahtevkov), je znašala vrednost 
povprečnega zahtevka 144.800 DEM. Pri 852 zadevah (857 
zahtevkih), zajetih v drugi analizi z dne 15.12.1993, se je 
vrednost povprečnega zahtevka zvišala na 154.759 DEM. 
Naslednja analiza (z dne 31.12.1993, ki se je nanašala na 899 
zadev - 901 zahtevek) je pokazala, da se je vrednost povpreč- 
nega zahtevka znižala na 152.807 DEM. Po četrti analizi z dne 
21.2.1994 (vključenih je bilo 1.100 zadev oziroma 1.097 zah- 
tevkov) je znašala vrednost povrečnega zahtevka 149.996 
DEM. Predmetna analiza pa izkazuje vrednost povprečnega 
zahtevka v višini 143.335 DEM. Iz navedenih primerjav lahko 
povzamemo, da se vrednost povprečnega zahtevka giblje 
okrog 150.000 DEM. 

Takšne vrednosti povprečnih zahtevkov pa potrjujejo tudi 
izdane prvostopenjske odločbe, ki neposredno in že po višini 
zavezujejo Sklad. Sklad je na podlagi 57 prvostopenjskih 
odločb, izdanih do 21.7.1994, zavezanec za odškodnino 
v skupni vrednosti 8,236.163,60 DEM, iz česar sledi, da znaša 
vrednost povprečnega zahtevka po odločbah 144.494 DEM. 
Sklad primeroma navaja, da setrinajst odločb nanaša na pla- 
čilo odškodnine za podržavljena podjetja v skupnem znesku 
5,282.761 DEM, tako da znaša povprečni zahtevek po odloč- 
bah za to vrsto premoženja 406.366 DEM, medtem ko znaša 
povprečni zahtevek za odškodnino po 73. členu ZDEN 
326.379 DEM (v 4 odločbah je Sklad zavezan za skupni znesek 
1,305.518 DEM). Pri tem velja tudi omeniti, da se 7 odločb 
glasi na odškodnine, ki so po vrednosti manjše od 5.000 DEM 
(skupno 19.203 DEM), s tem da najmanjši znesek odškodnine 
znaša 1.411 DEM. Odškodnine do 25.000 DEM so določene 
v 20. od 57. izdanih odločb. 

e) V nadaljevanju je prikazana ocena vseh predvidenih obvez- 
nosti Sklada na podlagi števila vseh vloženih zahtev za dena- 
cionalizacijo in njihove strukture, kar je razvidno iz doseda- 
njih poročil o uresničevanju zakona o denacionalizaciji, ki jih 
pripravlja Ministrstvo za pravosodje. 

Po podatkih iz 7. poročila o uresničevanju zakona o denaci- 
onalizaciji je bilo do sedaj vloženih 40.262 zahtev. Struktura 
zahtevkov po vrstah podržavljenega premoženja, vloženih pri 
občinskih upravnih organih (38.073 zahtev), je naslednja: 

Vrsta premoženja št. zaht. v% 
1. Kmetijsko zemlj. 
2. Stan. področje 
3. Podjetja  

20.753 
15.719 

1.601 

54,5 
41,3 

4,2 
SKUPAJ 38.073 100,0 

Iz omenjenega poročila tudi izhaja, da je bilo od 11.483 vseh 
izdanih odločb 31,6% odločb, s katerimi so bile zahteve zavr- 
njene oziroma zavržene in 68,4% ugodno rešenih odločb. Iz 
tega sledi, da bi bilo ob enakem trendu od 40.262 vloženih 
zahtev 27.539 ugodno rešenih. Nadalje je iz poročila mogoče 
razbrati, da je bilo od 7.857 odločb, s katerimi je bilo ugodeno 
vloženim zahtevam, 3.745 delnih odločb (47,7%), kar pomeni, 
da se bo v enakem številu odločb kot zavezanec verjetno 
pojavil tudi Sklad. Iz tega lahko izpeljemo oceno, da bo Sklad 
kot zavezanec nastopil v najmanj v 13.136 zadevah (47,7% od 
predvidenih 27.539 ugodenih zahtev) oziroma približno 
v 14.000 zadevah. 

V nadaljevanju je tako prikazano predvideno število in vred- 
nost zahtevkov zoper Sklad za 11.000, 17.000 in 20.000 zah- 
tevkov, pri čemer ocena obveznosti temelji na strukturi zah- 
tevkov, ki izhaja iz omenjenega poročila o denacionalizaciji, 
pri tem pa upoštevati, da znaša celotno število vloženih zah- 
tevkov (40.262), za podržavljena podjetja pa 1.691 (4,2%). 
Sklad ocenjuje, da bo zavezanec za podržavljena podjetja vsaj 
v 1.157 zadevah. 

11.000 ZAHTEVKOV 

Vrsta premoženja 
št. zahtevk. 

Predvideno 
odškodnine 

Predvidena 
vred. 

1. Kmetijsko zemlj. 
2. Stan. področje 
3. Podjetja 

5.647 318,970.800 DEM 
4.196 516,158.350 DEM 
1.157 511,641.600 DEM 

SKUPAJ 

17.000 ZAHTEVKOV 

Vrsta premoženja 

11.000 1.346,770.750 DEM 

Predvideno 
št. zahtevk. 

Predvidena vred. 
odškodnine 

1. Kmetijsko zemlj. 
2. Stan. področje 
3. Podjetja 

9.043 510,793.860 DEM 
6.800 836,481.600 DEM 
1.157 511,641.600 DEM 

SKUPAJ 

20.000 ZAHTEVKOV 

Vrsta premoženja 

17.000 1.858,917.060 DEM 

PredvidenoPredvidena vred. 
št. zahtevk. odškodnine 

1. Kmetijsko zemlj. 
2. Stan. področje 
3. Podjetje 

10.741 606,705.390 DEM 
8.102 996,643.220 DEM 
1.157 511,641.600 DEM 

SKUPAJ 20.000 2.114,990.210 DEM 

f) Če se zahtevki ne klasificirajo po vrsti premoženja, se lahko 
izračuna predvidena vrednost vseh zahtevkov na podlagi pov- 
prečnega zahtevka, s tem da se razlikuje vrednost povpreč- 
nega zahtevka za podjetje (442.214 DEM), saj je znana ocena 
števila vseh podržavljenih podjetij, in vrednost povprečnega 
zahtevka ostalega podržavljenega premoženja (88.785 DEM)' 
Na podlagi tega bi znašala višina odškodnine za: 

11.000 zahtevkov 

Podjetja 
Ostalo prem. 

1.157 zaht. 
9.843 zaht. 

511,641.600 DEM 
873,910.760 DEM 

SKUPAJ 

Podjetja 
Ostalo prem. 

11.000 zaht. 1.385,552.360 DEM 

17.000 zahtevkov 

1.157 zaht. 511,641.600 DEM 
15.843 zaht. 1.406,620.760 DEM 

SKUPAJ 

20.000 zahtevkov 

Podjetja 
Ostalo prem. 

17.000 zaht. 1.918,262.360 DEM 

1.157 zaht. 511.641.600 DEM 
18.843 zaht. 1.672.975.760 DEM 

SKUPAJ 20.000 zaht. 2.184.617.360 DEM 

g) Iz primerjave obeh zgoraj navedenih izračunov je razvidno, 
da se skupna vrednost predvidenih odškodnin po tako dolo- 
čenih metodah ne razlikuje bistveno, zato sledi povzetek, da 
znaša skupna predvidena zaokrožena vrednost zahtevkov 
(brez obresti na izdane obveznice) za: 

1.300,000.000 DEM 

1.800,000.000 DEM 

2.100,000.000 DEM 

11.000 zahtevkov 

17.000 zahtevkov 

20.000 zahtevkov 

h) V prejšnji točki predvidena vrednost odškodnin zoper 

Sklad pa ne vključuje odškodnin za podržavljene finančne 
organizacije oziroma zavarovalnice, katerih vrednost se je 
sicer neuradno ocenjevala na 1,5 mlrd DEM, ter da bo polo- 
vica te vrednosti bremenila Sklad, ker se že pripravlja uradna 
cenitev tega premoženja. Zato so ti zneski za to višino manjši 
kot so bili navedeni v oceni stanja in razlogih za sprejem 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem 
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^kodninskem skladu. Prav tako pa ni upoštevana že določ- 
#a obveznost Sklada na podlagi zakona o spremembah in 
"Polnitvah stanovanjskega zakona (najemniki), ki se predvi- 
đa v razponu glede na posamezne variantne predloge izra- 
zov od 2.327,286.400 SIT do 18,005.512 SIT. 

'J Podlagi analize obremenitev skladov Republike Slovenije 
,r občin pri izvajanju sprejetih sprememb 125. člena stano- 
vskega zakona, naj bi znašale obremenitve Sklada 30 mio 
J-M ob predpostavki, da bi bilo po A varianti prodanih 1.200, 

varianti 800 in po C varianti 2.700 stanovanj. V primeru, 
J tretja varianta v praksi ne bi zaživela pa lahko obveznosti 
*'ada narastejo tudi do 75 mio DEM. 

'''■ Ocena sredstev, potrebnih za kritje obveznic 

^danje ocene bodočih obveznosti Sklada pa, kljub nespre- 
;h

8njeni negotovosti izračunov Sklada, kažejo na to, da bodo 
težnosti Sklada lahko tudi dejansko dosegle višino obvez- 
ni, ki je bila ugotovljena ob pripravi zakona o Slovenskem 
^kodninskem skladu. 

['Posredna primerjava predvidenih prilivov za kritje obvez- 
ati in predvidena ocena višine obveznosti za posamezno 

podržavljenega premoženja kaže, da namenski viri za 
W odškodnin za posamezne vrste podržavljenega premo- 
ga niso v sorazmerju s predvideno višino odškodnin. 

|'av tako pa ocena vseh prilivov ni v sorazmerju z oceno vseh 
'težnosti, ki naj bi jih nosil Sklad, ob predpostavki nespre- 
manih predpisov, ki določajo materialno podlago njegovih 
težnosti. 
6 
Sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
Slovenskem odškodninskem skladu je sicer omogočeno, da 

J? Sklad lažje in časovno nemoteno izvrševal oziroma izpol- 
!6val svoje obveznosti. Vendar pa bo tudi začetek izplačeva- 

JjJ obresti iz izdanih obveznic od začetka leta 1997 dalje 
j ko pomenil hudo breme za Sklad ne glede na to, da 
padanje reševanje zahtevkov za denacionalizacijo še ne 0,eka s pričakovano intenzivnostjo. I 

jj?[ se ocena prilivov Skladu za poravnavanje obveznosti 
L|'®da ni spremenila, prav tako pa še niso sprejeti zakoni, ki 
?določili nove vire za poravnavanje teh obveznosti, in ker se 
H ni spremenila oziroma niso predvidene spremembe zako- 
virt je. ki bi razbremenile obveznosti Sklada (izjema je pred- 
ana sprememba 247. člena zakona o pokojninskem in 
j.Va'idskem zavarovanju), je tudi na podlagi novih podatkov 
.,?Cen mogoče ugotoviti, da tudi v bodoče uresničitev vseh 
l °9 Sklada ne bo lahka. K temu doprinaša tudi pomanjkljiva 

"edorečena zakonodaja, ki je breme denacionalizacije, 
na vire za kritje tega bremena, nesorazmerno porazde- 

li med posamezne zavezance, in vseskozi prisotna in nada- 
rena tendenca, da postane Sklad generalni zavezanec pov- 
l? ■ tudi v primerih, ko je dejanska in pravna vrnitev podržav- 
,.ne9a premoženja možna v naravi, ali pa je mogoča druga, 

ainejša oblika odškodnine. 

potnem dosedanjem delu Sklada je opazna smer reševa- 
d'a*ahtev za denacionalizacijo v smeri prevalitve bremen od 
Jar)skih zavezancev na Sklad. V zadnjem obdobju je zopet 
jjato prisotna tendenca, da se z novimi predpisi naloži 

dodatne obveznosti, brez novih virov za njihovo 
k?Kritje. še vedno so aktualne v predlogih zakonov vsebo- 
r, 8 Pobude, da naj bi bil Sklad zavezanec za odškodnino 
.Opravičeno obsojenim, kot tudi po predlogu zakona o last- 
kr» ■ iu stavbnih zemljišč itd. Ves čas so tudi prisotni in se JPijo pritiski zavezancev - podjetij proti vračanju nepre- 
<<bn!'n v narav'. ker naj bi tako vračanje, ki je sicer primarna pjjka denacionalizacije, pomenilo odpuščanje delavcev v teh 
dar i"1 in povzročilo druge škodljive posledice za gospo- stvo države v celoti. 

fSnosti Sklada pa se bodo povečale tudi na podlagi že 
5| 6,u 1993 sprejete odločbe Ustavnega sodišča Republike 
ia?Venije, ki je krog upravičencev do denacionalizacije po K°nu o denacionalizaciji še razširila in sicer na pravne 

osebe. Tudi zavrnitev predlogov, po katerih naj bi Republika 
Slovenija jamčila za obveznice Sklada, ne bo bistveno zmanj- 
šala pritiska upravičencev na odškodnino v obveznicah 
Sklada. Izjemno majhno pa je tudi zanimanje za odškodnino 
v obliki lastniških certifikatov. 

2. PROBLEMATIKA PRI ZAGOTAVLJANJU VIROV IN 
DONOSNOSTI SREDSTEV SKLADA 

Največji aktualni problem pri zagotavljanju gotovinskih virov 
Sklada je v neplačevanju obveznosti prodajalcev družbenih 
stanovanj Skladu, ki pa, po pravkar sprejetih spremembah in 
dopolnitvah zakona o Slovenskem odškodninskem skladu in 
spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona ter 
z vzpostavitvijo celotne informacijske baze o prodanih stano- 
vanjih, ne bo več presegal okvirjev normalne izterjave. 

Veliko nejevolje je povzročilo neurejeno vprašanje plačila 
davka na promet nepremičnin od prodanih stanovanj, za 
katera prejme Sklad celotno kupnino, zavezanci za plačilo 
davka pa so po veljavnih predpisih prodajalci, ki so večinoma 
občine. To vprašanje se dosedaj rešuje tako, da prodajalci 
sklepajo pogodbe o prodaji teh stanovanj praviloma s kupci, 
ki prevzamejo plačilo davka in manipulativnih stroškov. Pogo- 
sti pa so tudi primeri, ko so občine svojevoljno zmanjšale 
zakonsko določene kupnine za znesek davka in tako že do 
sedaj oškodovale Sklad za preko 3,500.000 SIT. Stroške izter- 
jave in pošiljanje položnic pa je v celoti prevzel Sklad. 

Velik problem pri zagotavljanju donosnosti sredstev Sklada 
pa je povzročil sklep Vlade Republike Slovenije o ukrepih za 
znižanje pasivnih obrestnih mer v bančnem sistemu z dne 30. 
6.1994, ki je prepovedal skladom in družbam v lasti Republike 
Slovenije deponirati v bankah likvidnostne presežke za čas, 
krajši od enega leta nad najvišjo, v sklepu dovoljeno obrestno 
mero. Ta obrestna mera pa je izrazito nižja od obrestnih mer, 
ki jih je do sedaj dosegal Sklad, in je nižja od obrestne mere 
6%, ki je določena za obrestovanje obveznic Sklada. Zato bo 
moral Sklad intenzivno diverzificirati svoje naložbe (vred- 
nostni papirji, razne oblike deležev v vzajemnih skladih itd.). 

3. PRAVNA VPRAŠANJA URESNIČEVANJA NALOG 
SKLADA 

V začetku delovanja Sklada je bila njegova vloga kot zave- 
zanca v postopku v celoti nerazumljena, saj je veljalo večin- 
sko prepričanje, da je Sklad le izvrševalec pravnomočnih 
odločb, ne pa stranka v postopku, z vsemi pravicami in obvez- 
nostmi zavezane stranke. Še vedno je prisotno zelo pogosto 
prepričanje, da Sklad sam neposredno izdaja odločbe, ozi- 
roma da sta izključno od njegove volje odvisni hitrost 
postopka in višina odškodnine. Tako mnenje pa po sredstvih 
javnega obveščanja razširjajo celo delavci občinskih upravnih 
organov, ki vodijo postopke za denacionalizacijo. Zaradi 
vsega tega se Sklad v zadnjem času v sredstvih javnega 
obveščanja tudi proglaša za glavnega in generalnega krivca 
prepočasnega uresničevanja zakona o denacionalizaciji in 
drugih predpisov, ki urejajo vračanje podržavljenega premo- 
ženja, čeprav je rešena šele četrtina zahtevkov za premoženje, 
ki ga je mogoče vrniti v naravi, in je Sklad že vključen 
v postopke šele v 1.600 zadevah od 40.000 vloženih zahtev. 
Zakonodaja, ki ureja vračanje podržavljenega premoženja je 
bila pripravljena, glede na njeno zahtevnost in obseg, v rela- 
tivno izredno kratkem času in pod močnim pritiskom določe- 
nih interesnih skupin. Zato se pri uresničevanju predpisov 
odpira vrsta odprtih vprašanj, ki še niso razrešena tudi zaradi 
pomanjkanja sodne prakse na tem področju. Tendenca preva- 
litve bremena denacionalizacije izključno na Sklad je tudi 
v tem, da so pravice upravičencev in vse možnosti, ki jih tem 
upravičencem ponuja zakonodaja na tem področju, premalo 
poznane celo organom, ki vodijo postopke, sploh pa samim 
upravičencem oziroma vlagateljem zahtev. Temu primerno je 
bilo, po mnenju službe Sklada, zlasti v začetku vključevanja 
Sklada v denacionalizacijske postopke, tudi vodenje teh 
postopkov, ki so včasih izhajajoč tudi iz zaščite lokalnih 
interesov, potekali z manjšo pravno korektnostjo in se pravna 
in dejanska upravičenost zahtev ni preverjala z isto intenziv- 
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nostjo, kadar naj bi bil po mnenju organa zavezanec Sklad. To 
se je kazalo tudi v odnosu posameznih občinskih upravnih 
organov, ki so Skladu določali krajše roke kot drugim zave- 
zancem, in ki so vodili postopke z upoštevanjem le tistih 
procesnih določb zakonov, ki so s fraudolozno interpretacijo 
bili v izključno škodo Skladu kot stranki. Tako ni bilo upošte- 
vano in razumljeno, da je Sklad po sili zakona stranka 
v postopkih pred več kot 250 organi v 62 občinah, niti ni bil 
upoštevan izjemno velik obseg zahtevkov, naslovljenih na 
Sklad. 

V svojem dosedanjem delovanju je Sklad v postopkih, kjer je 
bil udeležen kot stranka, naletel na vrsto odprtih vprašanj, ki 
se nanašajo na uporabo posameznih določb zakona o Sloven- 
skem odškodninskem skladu, zakona o denacionalizaciji, kot 
krovnega zakona, ki materialno in procesno ureja denaciona- 
lizacijo, zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, 
zakona o zadrugah, ter podzakonskih predpisov, ki so pove- 
zani z uresničevanjem denacionalizacije ter v tem poročilu 
opozarja le na najpomembnejša. 

3.1. ZAKON O DENACIONALIZACIJI 

3.1.1. Splošno 

Na podlagi 51. člena zakona o denacionalizaciji (ZDEN) je 
Sklad zavezanec za odškodnino v obveznicah in za odškod- 
nino v delnicah, s katerimi razpolaga Republika Slovenija. 
ZDEN pozna več vrst odškodnine. Obveznice oziroma delnice 
kot obliko odškodnine je ZDEN določil v prvem odstavku 42., 
43. in 73. členu. V vseh drugih primerih, kjer sicer ZDEN 
določa, da gre upravičencem odškodnina, zavezanec za 
odškodnino ni določen. Zaradi prvega odstavka 6. člena 
ZDEN, po katerem se splošni premoženjski oziroma odškod- 
ninski predpisi glede denacionalizacijskih zadev uporabljajo, 
če niso v nasprotju z navedenim zakonom, se v praksi pogo- 
sto postavlja vprašanje, kdo je dejanski zavezanec za odškod- 
nino. Vprašanje zavezanosti Sklada pa tudi ni jasno pri vrača- 
nju podržavljenega premoženja na podlagi zakona o zadru- 
gah, kjer se po obvezni razlagi Državnega zbora smiselno 
uporablja ZDEN, ter po zakonu o lastninskem preoblikovanju 
podjetij v primeru, ko upravičenci v določenem roku niso 
vložili predlogov za izdajo začasnih odredb. 

Denacionalizacijski postopek se vodi po določbah zakona 
o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86) 
razen, če ZDEN ne določa drugače (56. člen ZDEN). Do 
sprejema ZDEN pred upravnimi organi, ki so odločali o uprav- 
nih zadevah na podlagi tega zakona, praktično ni bilo kontra- 
diktornih postopkov, temveč so bili v postopkih udeleženi le 
upravni organi, na drugi strani pa državljani oziroma druge 
stranke, ki so v postopku lahko uveljavljale določene pravice 
oziroma koristi. 

Denacionalizacijski postopki pa so praviloma kontradiktorni 
postopki, kjer nastopata najmanj dve stranki, ponavadi pa so 
udeležene še druge stranke, ki imajo pravico udeleževati se 
postopka. Veliko je tudi postopkov, kjer se kot stranki pojav- 
ljata najmanj dva zavezanca. 

Dosledna uporaba zakona o splošnem upravnem postopku 
(ZUP) pripelje v določenih primerih do tega, da je Sklad 
v upravnem postopku, ki je nekritično voden po le nekaterih 
pravilih tega zakona, potisnjen v podrejen položaj oziroma ne 
more uspešno uveljavljati vseh pravic, ki mu gredo kot 
stranki. Ta temelji na teritorialnem načelu, kar pomeni, da 
občinski upravni organi odločajo o upravnih zadevah, kjer so 
(vsaj druge zavezane) stranke iz območja te občine. Po 
določbi drugega odstavka 70. člena istega zakona je tako na 
primer le kot izjema predvideno sodelovanje strank na ustnih 
obravnavah izven območja upravnega organa. Praviloma so 
se v takšnih primerih upravni organi posluževali pravne 
pomoči drugih upravnih organov. 

Ker je že in bo Sklad stranka v več tisočih postopkih, njegov 
sedež pa je v občini Ljubljana-Bežigrad, njegovo sodelova- 
nje na ustnih obravnavah glede na gornjo določbo ni izjema, 
temveč pravilo. Glede na takšen teritorialni princip je v ZUP 

uzakonjeno tudi načelo, da imajo stranke pravico pregled 
vati spise in na svoje stroške prepisovati potrebne spise. T« 
načelo je sicer logično in tudi ekonomsko smotrno, če * 
postopek vodi zoper stranke ali na zahtevo stranke " 
območja upravnega organa, vsekakor pa uveljavljanje tej3 

načela ni primerno za Sklad. Nekateri občinski upravni organ' 
se dosledno držijo te določbe tako, da Skladu pošljejo bod'5' 
samo zahtevek iz celotne vloge ali pa samo vabilo na ustn° 
obravnavo, z obvestilom, da si lahko pregleda spise pri upr^' 
nemu organu. Nadaljevanje takšne prakse bi, glede na števil" 
zadev, v katerih je in še bo udeležen kot stranka Sklad, lahk® 
pomenilo krnitev njegovih pravic, ki mu sicer gredo W' 
stranki, saj je nemogoče pričakovati, da bi ob predvide" 
kadrovski zasedbi lahko vpogledal spise in kopiral dokunne0' 
tacijo v zgoraj navedenih primerih. 

V postopkih, v katerih je dosedaj udeležen Sklad, je opa*'" 
tudi, da ga upravni organi nekritično pritegnejo v postop®K' 
tudi kadar upravičenci ne zahtevajo odškodnine v obveznic*" 
oziroma v delnicah s katerimi razpolaga Republika Slovenj 
V primerih, ko Sklad prejme le vabilo na obravnavo, tako S®® 
na obravnavi sami ugotovi, da sploh ni zavezana stranka v,e 

postopku. 

Poleg že navedenega, Sklad ugotavlja tudi, da ga neM^ 
upravni organi vabijo na ustne obravnave v roku 8 dni, ki S® 
sicer določa 152. člen ZUP, vendar pa ob nekritični up°ra 

70. in 80. člena istega zakona predstavlja le še doda"1 

omejevanje racionalnega in uspešnejšega dela Sklada. 

3.1.2. Vračanje nadomestnega premoženja 

Po ZDEN in drugih zakonih, ki urejajo vračanje podrŽa^F 
nega premoženja, je kot prvenstvena oblika določena vrni'® 
premoženja v naravi. Če vrnitev podržavljenega premožni 
v naravi ni možna, pa ZDEN, kot tudi drugi predpisi, prodviid 
vajo odškodnino kot obliko denacionalizacije. Ena 
oblik odškodnine je tudi vrnitev nadomestnega premožef^ 
Ta oblika je kot prva sicer navedena že v splošnih dolof® 
ZDEN, posebej pa še v tretjem odstavku 42. člena ZDEN, s *e 

dt^ je tukaj možna vrnitev v obliki nadomestnega premožanl 

le v primeru poravnave oziroma sporazuma z zavezance"1 

Čeprav je že v sedanji dikciji te določbe, med oblik3^' 
odškodnine, nadomestno premoženje navedeno na P^j, 
mestu, pa se je v praksi, zlasti pri denacionalizaciji kmetij^ 
zemljišč izkazalo drugače. Sklad meni, da bi šele potem. 
se izkazalo, da tudi nadomestnega premoženja ni 
vrniti v naravi, lahko prišla v poštev odškodnina v 
vrednostnih papirjev. Za uresničitev navedenega nače'8 .j. 
bilo smotrno, da so tudi družbenopravne osebe oziroma dru. 
benopolitične skupnosti, ki še imajo med svojimi sred® 
podržavljeno premoženje, le-tega pa zaradi ovir, ki jih doio 
ZDEN, ni mogoče vrniti, dolžne prvenstveno vrniti nao 
mestne nepremičnine ali pa drugo realnejšo obliko odš*0 

nine. 

Tretji odstavek 42. člena ZDEN določa, da se lahko upravi'f 
nec in zavezanec sporazumeta, če nepremičnine, ki je Pr j. 
met denacionalizacije, ni mogoče vrniti v last in posest o 
roma glede nje vzpostaviti lastninske pravice ali lastninsK0*, 
deleža, da izroči zavezanec upravičencu nadomestno neP ; 
mičnino. Navedena določba se v praksi dejansko ne izvajaj 
je tolmačenje organov, ki vodijo denacionalizacijski 
praviloma takšno, da je v primeru obstoja ovir za vrni' 
nepremičnin vselej zavezanec Sklad. 

Ker ta ne razpolaga z nepremičninami, tudi ne more daj®' 
nadomestnih nepremičnin. Ker je denacionalizacija del p"m 
tizacije družbene lastnine, je smiselno, da se ta izvaja'u 

z vračanjem nadomestnih nepremičnin, ki so v lasti družb« 
pravnih oseb ali v lasti družbenopolitičnih skupnosti- 
deno razmišljanje je tudi v duhu zakona, po katerefl* .8 
denacionalizacija prvenstveno izvaja v obliki vrafia i 
v naravi, če pa ta ni možna pa denacionalizacija obs% 
plačilo odškodnine v obliki nadomestnih nepremičnin, "Jj, 
nostnih papirjev ali v denarju. Na določeni vrstni red d®n, j 
onalizacije je opozorila na svoji 18. seji dne 25. 10. 1993 
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komisija Državnega zbora Republike Slovenije za spremljanje 
in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine. 
Komisija je sklenila, da naj država zagotovi jamstvo za obvez- 
nice Slovenskega odškodninskega sklada, v nasprotnem pri- 
meru pa naj se zagotovijo nadomestne nepremičnine. Ker 
Državni zbor ni sprejel predloga zakona o garanciji, je torej še 
toliko bolj umestno, da se zagotavlja odškodnino v obliki 
nadomestnih zemljišč oziroma nepremičnin. 

V zvezi z vračanjem nadomestnih kmetijskih zemljišč bi bilo 
treba konkretneje zavezati Sklad kmetijskih zemljišč in goz- 
dov Republike Slovenije za vračanje zemljišč upravičencem 
v tistih primerih, ko podržavljenih kmetijskih zemljišč ni 
mogoče vrniti v naravi. Tudi sicer je na področju denacionali- 
zacije kmetijskih zemljišč največ zahtev za dodelitev nado- 
mestnih zemljišč. Po mnenju Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije pa denacionalizacija v obliki 
dodelitve nadomestnih zemljišč v tem trenutku ni možna, ker 
Se ni znano, s kakšnim premoženjem bo imenovani sklad 
razpolagal. Obseg zemljišč naj bi bil znan šele po končanju 
denacionalizacijskih postopkov za vračanje kmetijskih zem- 
Ijišč in gozdov. Ker Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo 
ocenjuje, da za vse interesente ne bo dovolj nadomestnih 

I zemljišč, so predlagali Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
i Republike Slovenije, da pripravi predlog kriterijev za dodelje- 
j vanje nadomestnih zemljišč, ki naj bi jih sprejela Vlada Repu- 
i blike Slovenije. 

Določena neskladja se pojavljajo tudi pri tolmačenju in ures- 
ničitvi četrtega odstavka 27. člena ZDEN. Z gramatikalno 
razlago ga je razumeti tako, da gre upravičencem odškodnina 

. v priznanicah Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
/ Slovenije le takrat, če upravičenci ne zahtevajo vrnitve kmetij- 
i skih zemljišč in kadar je vrnitev v naravi možna. Ko pa zahte- 

vajo vrnitev, pa ta zaradi pravnih oziroma dejanskih ovir ni 
j možna, pa naj bi šla upravičencem odškodnina v obveznicah 

Slovenskega odškodninskega sklada. Glede na to, da so bila 
, na podlagi zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
i Republike Slovenije v ta sklad prenešena, razen nekaterih 
j ^jem, vsa zemljišča, ki so bila prej v družbeni lasti, je vračanje 

zemljišč iz fonda Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
Upravičeno. Z navedenim zakonom je bilo namreč mišljeno le 

i Začasno podržavljenje vseh družbenih kmetijskih zemljišč in 
i 9ozdov, ne pa tudi trajno podržavljenje. Z izdanimi priznani- 

cami pa se bo tako del teh zemljišč privatiziralo. 

3-1.3. Upravičenci do denacionalizacije 

») Državljanstvo kot pogo| za uveljavljanje denacionaliza- 
cije 

Eden izmed pogojev za uveljavljanje denacionalizacije je tudi 
jugoslovansko državljanstvo prejšnih lastnikov v času podr- 
žavljenja. Velikokrat so vlagatelji zahtev in tudi upravičenci 
osebe, ki po sedanji zakonodaji niso državljani Republike 
Slovenije, so pa bodisi vpisani v evidenco o državljanstvu 
°ziroma jim je jugoslovansko državljanstvo ugotovljeno 
z odločbo upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve. po veljavni zakonodaji so tujci tudi osebe, ki so imele ob 
Podržavljenju jugoslovansko državljanstvo, zato bi bilo pri- 
merno, da se določi, da so državljani bivših republik SFRJ 
Upravičenci le, če obstaja dejanska ali pravna vzajemnost na 
Področju pridobivanja premoženjskopravnih pravic. 

Ustrezna rešitev navedenega vprašanja bi bila smotrna zaradi 
;i "arodnogospodarskih oziroma političnih razlogov. Dokler 
f "iso razrešena premoženjskopravna vprašanja med novona- 
|i Malimi državami na območju bivše SFRJ oziroma sklenjene 
j Pogodbe oziroma sporazumi o reciprociteti menimo, da ni 
r Primerno, da so upravičenci tuji državljani iz območja bivše 
g Sfrj. pa (UC)j SjCer Skladu ni znano, da bi predpisi, sprejeti 
i v novo nastalih državah bivše SFRJ, ki se smiselno nanašajo 
j Jja vračanje premoženja, omogočali vrnitev premoženja 
h državljanom Republike Slovenije. Po sedaj veljavni ustavni 

Ureditvi tujci ne morejo pridobivati lastninske pravice na 
|i nepremičninah v Republiki Sloveniji, razen z dedovanjem ob 

Pogoju vzajemnosti. 

Sporne so tudi nekatere ugotovitvene odločbe o državljanstvu 
v primeru, ko prejšnji lastnik ni bil vpisan v evidenco o držav- 
ljanstvu. Večkrat je bilo zaslediti, da upravni organi, pristojni 
za notranje zadeve, niso ugotavljali pogojev iz drugega 
odstavka 35. člena zakona o državljanstvu DFJ (oseba nemške 
narodnosti in odsotnost te osebe), temveč so potrdili jugoslo- 
vansko državljanstvo le na podlagi domovinske pristojnosti iz 
36. člena prej navedenega zakona. 

b) Uveljavljanje denacionalizacije v primeru neodplačne pri- 
dobitve že predhodno podržavljenega premoženja 

V postopku podržavljenja premoženja so pogosti primeri, ko 
je bilo isto premoženje z različnimi pravnimi naslovi podržav- 
ljeno osebam, ki so bili v različnih obdobjih po letu 1945 
zaporedni lastniki na istem premoženju. V zvezi s tem se 
pojavlja vprašanje, kdo je upravičenec do denacionalizacije 
ter tudi ali je pravično oziroma ekonomsko smotrno za isto 
premoženje plačevati večkratno odškodnino. Sklad meni, da 
ne gre pravica do denacionalizacije osebam, ki so po letu 
1945 od države neodplačno pridobili premoženje, ki je že bilo 
prej podržavljeno. Podobno stališče je zavzelo tudi javno 
pravobranilstvo mesta Ljubljane v konkretni zadevi. 

3.1.4. Zavezanci in upravičenci 

Kot sekundarna oblika denacionalizacije je predvidena dena- 
cionalizacija v obliki odškodnine. ZDEN pozna več vrst 
odškodnin, tako tistih, ki gredo upravičencem, kot tudi 
odškodnin, ki so jih upravičenci dolžni plačati v primeru 
povečane vrednosti premoženja, ki je predmet vračanja ter 
tistih odškodnin, ki gredo zavezancem za vrnitev premoženja. 
ZDEN v 51. členu generalno določa osebe, ki so zavezanci za 
vrnitev premoženja v naravi oziroma zavezanci za odškod- 
nino. V tretjem in četrtem odstavku tega člena je določeno, da 
je Sklad zavezanec za odškodnino v delnicah, s katerimi 
razpolaga Republika Slovenija, ter za odškodnino v obvezni- 
cah. Kot je bilo že uvodoma omenjeno ZDEN pozna več vrst 
odškodnin, s tem pa tudi različne zavezance za odškodnino. 
V nekaterih primerih ZDEN konkretno določa obliko odškod- 
nine in tudi zavezanca (peti odstavek 27. člena, prvi odstavek 
42. člena, drugi odstavek 43. člena in 73. člen). V ostalih 
določbah ZDEN, kjer je govora o odškodnini, pa ZDEN le na 
splošno določa, da gre upravičencem odškodnina. Ker je 
v splošnih določbah ZDEN določeno, da se v postopku dena- 
cionalizacije uporabljajo splošni premoženjski in odškodnin- 
ski predpisi, se v praksi kot sporno vprašanje pojavlja pred- 
vsem to, kdo je zavezanec za plačilo odškodnine takrat, ko 
ZDEN daje le splošno pravico do odškodnine, ne določa pa 
tudi oblike, s tem pa tudi zavezanca za odškodnino, ne glede 
na splošno določbo prvega odstavka 45. člena ZDEN. 

Kot eden izmed najpogostejših primerov, kjer se za zavezanca 
določi Sklad, čeprav ZDEN ne določa oblike odškodnine, je 
plačilo odškodnine v primeru zmanjšane vrednosti premože- 
nja pa 26. člen ZDEN. Ta daje upravičencu pravico do odškod- 
nine, če je predmet vračanja nepremičnina, katere vrednost 
se je po podržavljenju bistveno zmanjšala, ne določa pa 
zavezanca za odškodnino. Ker so bile družbenopravne osebe 
po veljavnih predpisih dolžne vzdrževati nepremičnine, 
s katerimi so gospodarile oziroma so jih imele v uporabi, je 
primerno in pravično, da je zavezanec za odškodnino, tista 
oseba, ki je s svojim ravnanjem povzročila bistveno zmanjša- 
nje vrednosti nepremičnine. 

3.1.5. Odškodnina družbenopravnim osebam, ki so zave- 
zanci za vrnitev premoženja 

Po določbi 73. člena ZDEN pripada zavezancem, katerih 
nepremičnina se vrne po določbah tega zakona, če so jo 
pridobili odplačno, odškodnina po predpisih o razlastitvi in 
prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini, v obliki 
obveznic in v breme Sklada. 

Ker predpisa, ki bi bil sprejet na podlagi 69. člena ustave RS 
(Uradni list št. 33/91-1) še ni, je razumeti kot predpis iz 73. 
člena, zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin 
v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 5/80, 30/87 in 20/89). Po 
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navedenem zakonu ima družbenopravna oseba pravico do 
odškodnine za odvzeto kmetijsko in stavbno zemljišče, gozd 
in gozdno zemljišče ter drugo naravno bogastvo, v višini do 
vrednosti vloženega dela in sredstev v to zemljišče. Če je 
zemljišče ali drugo naravno bogastvo pogoj za delo, ima 
družbenopravna oseba pravico do odškodnine, ki ji zagotav- 
lja, da se ta pogoj ne poslabša. Odškodnina za odvzeto 
poslovno stavbo ali poslovni prostor mora znašati toliko, da si 
družbenopravna oseba, ki ji je ta nepremičnina odvzeta, z njo 
lahko pridobi približno enake možnosti za izvajanje dejavno- 
sti, za katero je odvzeto nepremičnino uporabljala ali druge 
dejavnosti, s katero se delavcem zagotavlja približno enak 
družbenoekonomski položaj. Odškodnina v višini zagotovitve 
enakih možnosti velja tudi v primeru odvzema stanovanjske 
hiše oziroma stanovanja kot posameznega dela stavbe. 

Smisel odškodnine za prisilni prenos nepremičnin v družbeni 
lastnini po tem zakonu je v tem, da se v primeru omejitve 
oziroma odvzema družbene lastnine družbenopravni osebi, 
njen položaj oziroma pogoji za delo niso poslabšali. Uporaba 
istega načela pri določanju odškodnine na podlagi 73. člena 
ZDEN je v nasprotju z ustavo Republike Slovenije, ki ne pozna 
več družbene lastnine, celo nasprotno, družbenopravne 
osebe se morajo lastninsko preoblikovati v roku, ki ga določa 
zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij. Uporaba zakona 
o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni 
lastnini bi za večino zavezancev predstavljala tudi nesoraz- 
merno pridobljeno premoženjsko korist. Poznano je namreč, 
da je večina družbenopravnih oseb pridobila nepremičnine 
od družbenopolitičnih skupnosti proti plačilu relativno nizke 
odškodnine. 

Plačevanje odškodnine na podlagi navedenega zakona bi za 
Sklad predstavljala relativno visoko obremenitev in bi postalo 
vprašljivo celo izvrševanje osnovne naloge Sklada, to je 
poravnavanje obveznosti upravičencem do denacionalizacije. 
Glede na dosedaj vložene zahteve za odškodnino po 73. členu 
ZDEN, predstavlja povprečna vrednost zahtevka, izračuna- 
nega na podlagi zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu 
nepremičnin v družbeni lastnini približno 385.000 OEM, pri 
čemer nekateri zahtevki presegajo vrednost 1,000.000 DEM. 

Povprečna vrednost zahtevkov kjer zavezanci uveljavljajo 
odškodnino ugotovljeno tako, da se valorizira kupnina na čas 
denacionalizacije pa znaša približno 115.000 DEM. Skladu je 
bilo do sedaj posredovanih približno 60 zahtev po 73. členu, 
katerih zahtevana višina znaša približno 15,000.500 DEM. 
Glede na podatke, ki jih je zbralo Ministrstvo za pravosodje za 
pripravo 7. poročila o uresničevanju zakona o denacionaliza- 
ciji, pa naj bi zavezanci v 2.379 primerih vložili zahtevo po 
odškodnini iz 73. člena ZDEN. 

Sklad tudi meni, da je vprašljivost 73. člena tudi v tem, da 
zakon predvideva odškodnino le za tiste pravne osebe, ki 
imajo pravico uporabe na nepremičnini, ki je predmet denaci- 
onalizacije v času vložitve zahteve za denacionalizacijo. 
Z vidika enakopravnosti subjektov pred zakonom, bi moral 
biti irelevanten način pridobitve določene pravice razpolaga- 
nja, če je bil ta v okviru formalnih predpisov v času pridobitve 
legalen. Objektivna odgovornost v obliki generalne odškod- 
nine za tovrstne zavezance lahko pomeni le priviligiranje tistih 
pravnih oseb, ki so nepremičnine, ki so predmet denacionali- 
zacije pridobile neodplačno in jih nato prodale, kupnino pa 
obdržale brez vsakih dodatnih obveznosti. Prav tako je ta 
določba nesmiselna z vidika sedanje ureditve lastninjenja 
podjetij. To je po svoji naravi oblastveno distributivno ozi- 
roma administrativno določanje deležev posameznim subjek- 
tom na dosedanjem družbenem premoženju. V nadaljnjem 
procesu dejanskega lastninjenja pa bo pomenilo, da bo 
obveznost Sklada obstajala nasproti, bodisi tujim fizičnim in 
pravnim osebam, ali pa domačim osebam, ki z dejanskim 
nakupom deležev na teh podjetjih ne bodo plačale terjatve iz 
73. člena ZDEN. 

Ta določba nima prave ekonomske funkcije, saj dvajsetletno 
izplačilo odškodnine ne bo moglo rešiti ali bistveno vplivati na 
škodo, ki naj bi bila taki pravni osebi povzročena z vrnitvijo 
nepremičnine. Ta določba tudi ne ščiti podjetja v smislu 

zagotovitve nadaljnjih možnosti za opravljanje dejavnosti, 
temveč ščiti le določene premoženjske pravice, ki pa so 
nastale na podlagi uporabe družbenih sredstev, ki so bila 
vseskozi družbena lastnina in ne lastnina družbenih pravnih 
oseb. 

V zvezi z navedeno odškodnino je treba poudariti še nasled- 
nje: po sedanjih predpisih je pravica do odškodnine iz 73. 
člena terjatev družbenega podjetja do Sklada in bi se torej 
morala pokazati v povečani vrednost družbenega kapitala 
tega podjetja, ki je osnova za lastninjenje. Ker dosedaj še ni 
pravnomočno odločeno o nobenem zahtevku za navedeno 
odškodnino, bi podjetja navedene terjatve lahko prikazala 
v svojih otvoritvenih bilancah le kot verjetne terjatve. 

V dosedanjem poteku uresničevanja zakona o denacionaliza- 
ciji je že izdano veliko pravnomočnih odločb, na podlagi 
katerih so morale družbeno pravne osebe vrniti nepremič- 
nine, ki so jih imele med svojimi sredstvi. Zato je vloženih tudi 
veliko zahtev za odškodnino po 73. členu ZDEN. Po dosedaj 
dostopnih podatkih so ti zahtevki relativno visoki, praviloma 
pa višji od zahtevkov za odškodnine, ki jih vlagajo upravičenci 
do denacionalizacije. Izvrševanje odločb o odškodnini po 73. 
členu ZDEN, bi v veliki meri poseglo v maso sredstev, name- 
njeno prvenstveno za poravnavanje obveznosti upravičencev 
do denacionalizacije. To pa bi pomenilo, da se posega tudi 
v osnovno načelo zakona o denacionalizaciji, katerega 
osnovni in prioritetni namen je odškodovanje premoženja, 
podržavljenega prejšnjim lastnikom. Glede na rok, v katerem 
se morajo podjetja lastninsko preoblikovati, bi izplačevanja 
odškodnin po 73. členu ZDEN pomenilo, da bodo benificiarji 
teh odškodnin, poleg drugih lastnikov tudi Sklad, Sklad za 
razvoj in Kapitalski sklad in to v višini 40% od določena 
odškodnine. Za Sklad, kot zavezanca za to odškodnino, to 
pomeni, da bo kot 10% lastnik preoblikovanih podjetij tudi 
prejemnik te odškodnine. Sklad je v zadnjem mesecu prejel 
tudi nekaj izjav o odpovedi zahtevkov iz 73. člena ZDEN- 
Razlog tem izjavam je ta, da Agencija Republike Slovenije za 
privatizacijo od podjetij zahteva, da te zahtevke bodisi vklju- 
čijo v bilance ali pa da se jim odpovejo. 

3.1.6. Vrednotenje podržavljenega premoženja 

ZDEN v 44. členu določa ugotavljanje vrednosti podržavlje- 
nega premoženja. Osnovno načelo je, da se vrednost podr- 
žavljenega premoženja določi po stanju premoženja v času 
podržavljenja in ob upoštevanju njegove sedanje vrednosti- 
To načelo pa se v praksi pogosto tolmači tako, da se vrednost 
podržavljenega premoženja vselej, kljub temu da so bila 
denarne vrednosti ugotovljene že ob samem podržavljenju, 
ugotavlja na novo, z novimi cenitvami. 

ZDEN v petem odstavku 44. člena ureja vrednotenje podržav- 
ljenih podjetij in določa, da se ob podržavljenju ugotovljena 
denarne vrednosti podržavljenih podjetij valorizirajo z upošte- 
vanjem paritete dinarja do ZDA dolarja na dan izdaje odločba 
ob upoštevanju povprečnega povečanja dolarskih cen tega 
premoženja. Iz določbe tega člena zakona nedvoumno izhaja, 
da se torej vrednost podržavljenih zasebnih gospodarski" 
podjetij ugotavlja na podlagi ob podržavljenju ugotovljeni!1 

denarnih vrednosti. Tak način ugotavljanja vrednosti prem0' 
ženja je določen tudi v 4. členu navodila o merilih za ocenja- 
vanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podja- 
tij oziroma premoženja, ki določa, da se vrednost podržavlje- 
nih stvari oziroma premoženja, za katere so bile z akti o pod''' 
žavljenju ali z zapisniki, sestavljenimi ob podržavljenju, ug°* 
tovljene denarne vrednosti teh podržavljenih stvari oziroma 
premoženja, določi praviloma na podlagi teh vrednosti. 

Podlago za novo vrednotenje premoženja daje šesti odstavek 
44. člena ZDEN, po katerem se vrednost premoženja na novo 
oceni in sicer po merilih, ki jih določa navodilo, vendar l0 

v primerih, če sedanje vrednosti ni mogoče ugotoviti na 
način, ki ga določa ZDEN. Pri podjetjih to praktično pomeni, 
da pride v poštev novo vrednotenje le, če denarne vrednosti 
sploh niso bile ugotovljene ob podržavljenju, kar pa ni pogos' 
primer. 
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Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih 
Premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja pa, 
"limo določil ZDEN, v 5. členu dopušča še eno možnost 
novega vrednotenja premoženja in sicer v primeru, ko se 
v postopku denacionalizacije zatrjuje, da denarne vrednosti 
stvari oziroma premoženja, ugotovljene ob podržavljenju ne 
"strezajo realnim vrednostim teh stvari oziroma premoženja 
°b podržavljenju. V tem primeru se lahko vrednost izkaže na 
Podlagi drugih listin oziroma dokazil. V praksi se je pokazalo, 
ta je pri podjetjih prav to določilo navodila največkrat pod- 
'aga novim cenitvam in ne dejstvo, da cenitve ne obstajajo. Po 
Mnenju Sklada pa to določilo navodila, ki je dejansko le 
'ftršilni predpis za uresničevanje ZDEN, presega okvir 
*akona, saj nima svoje podlage v zakonu. ZDEN namreč sploh 
ne predvideva novega vrednotenja premoženja za primere, če 
86 kdo ne strinja z vrednostmi ugotovljenimi ob podržavljenju. 

V zvezi s tem, da se v postopkih denacionalizacije podjetij 
"večini primerov, kjer je zavezanec Sklad ugotavlja vrednosti 
Podjetij na novo, tudi samo na izključno zahtevo pristojnih 
"Pravnih organov, zaradi nestrinjanja z vrednostmi ugotovlje- 
nimi ob podržavljenju, in ne zaradi dejstva, ker te vrednosti 
sploh niso bile ugotovljene, pa so opazni številni problemi, pri 
*®mer navajamo le najbolj pereče: 

predlagatelji nove cenitve običajno le na splošno navedejo, 
"a se s cenitvijo iz časa podržavljenja ne strinjajo ali pa tega 
sPloh ne navedejo. Dejstvo je, da so cenitve podržavljenih 
Podjetij zelo različne. Pri nekaterih je premoženje podvredno- teno, pri drugih prevrednoteno. Obstajajo tudi neredki pri- 
meri, ko sta bili za isto podjetje sestavljeni dve ali celo več 
cenitev s popolnoma različnimi vrednostmi. Največkrat so 
Prve cenitve višje od kasnejših, srečujemo pa tudi obratne 
Primere. V primerih, kjer je za isto podjetje več cenitev, so bile 
'®"te narejene v različnih časovnih obdobjih, prva cenitev na 
Primer ob samem podržavljenju, druga cenitev pa dve ali več 
et pozneje, ko se je ugotavljala vrednost čiste aktive podjetja. 
prl ugotavljanju vrednosti podržavljenih podjetij se v skladu 
2 8. členom navodila uporablja metoda neto aktive, kar 
Pomeni, da se od vrednosti celotne aktive odštjejo obveznosti 
Podjetja. Sklad pogosto opaža, da se zahtevki vlagateljev 
9'asijo le na vrednosti, ki jih predstavlja aktiva podjetja. 
v Zvezi z ugotavljanjem pasive, oziroma obveznosti podjetij, 
50 odprta številna vprašanja. Pri podjetjih, kjer obstajajo 
Zapisniki o ugotavljanju čiste aktive podjetja je pasiva ugotov- 
'lana bodisi v celoti ali pa le deloma. V primerih, ko je iz 
Vpisnika razvidno, da je bila pasiva ugotovljena le deloma, se 
Postavlja vprašanje, kako ugotoviti preostali del, predvsem 
*®radi pomanjkanja dokumentacije. Sicer pa se pojavlja 
"zvezi s pasivo oziroma vrednotenjem podjetij tudi naslednje 
jPrašanje: če je po navodilu za ocenjevanje vrednosti podr- 
ejenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premože- 
,'a dejansko mogoče, zaradi nestrinjanja z vrednostmi ugo- 
denimi ob podržavljenju, dokazati realno vrednost stvari 
°*jroma premoženja z verodostojnimi listinami, pa je to 
J®iansko in pravno (navodilo dopušča le novo vrednotenje 
Jvari oziroma premoženja, ne pa tudi obveznosti) nemogoče 
^kazati za obveznosti podjetja. Navedeno pomeni, da pri 
P®sivi preostane le metoda valorizacije ob podržavljenju ugo- 
'°vijene vrednosti pasive, ne glede na to, ali je bila pravilno, 

oeloti, nepravilno ali le delno ugotovljena. 

^ določbi 5. člena navodila o merilih za ocenjevanje vredno- 
" Podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma 

Premoženja se pri novem vrednotenju realna vrednost stvari 
I 'Iroma premoženja izkaže na podlagi listin oziroma dokazil n ®e šteje, da je realna vrednost podržavljene stvari oziroma 
r®moženja dokazana, če je za vsako posamezno stvar, za 
"ero se vrednost izkazuje na tak način, predložena verodo- 
'°ina listina, iz katere je razvidna realna vrednost take stvari 
tiroma premoženja. Navodilo tudi jasno določa, kaj se šteje 
a verodostojne listine in navaja uradne cenike za istovrstne 

Hs*fri' ,ak,ure- bilance stanja in tem podobne verodostojne 
lei s tem da morai° b'ti te listine iz obdobja največ enega ^ Pred ali po podržavljenju take stvari oziroma premoženja. 
j*vezi s tem pa se pojavljajo največji problemi. Pri podjetjih 
* največkrat na novo vrednoti le premično premoženje 

(stroji, material, zaloge ipd.). Cenilci določila 5. člena navodila 
ne upoštevajo in vrednost stvari dokazujejo z raznimi listi- 
nami, ki datirajo bodisi iz časov pred drugo svetovno vojno ali 
pa uporabljajo celo današnje cene. Ker je po navodilu 
mogoče šteti, da je realna vrednost stvari oziroma premože- 
nja dokazana, če je predložena verodostojna listina, to pa je 
listina iz obdobja enega leta pred ali po podržavljenju, takih 
listin, na katere se sklicujejo cenilci pri novem ocenjevanju 
premoženja, ni mogoče upoštevati in so take cenitve po 
mnenju Sklada v nasprotju s predpisi o denacionalizaciji. 
Očitno pa je, tudi iz prakse cenilcev, ki navodilo poznajo, da je 
take verodostojne listine, ki jih predpisuje navodilo, težko 
pridobiti. Tako si cenilci, sklicujoč se na načela poštenosti in 
vestnosti, pri svojem delu pomagajo na najrazličnejše načine, 
kot na primer, da vzamejo za izhodišče listino - račun za 
določen stroj iz leta 1938, ceno stroja iz tega leta revalorizi- 
rajo na leto podržavljenja, nato pa po odredbi o koeficientu 
povečanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja ta 
znesek ponovno valorizirajo. Znani so tudi primeri, ko cenilci 
kot podlago za ugotovitev vrednosti določene stvari vzamejo 
zapisnik o podržavljenju nekega sorodnega podjetja ter cene 
posameznih stvari prepišejo iz tega zapisnika. Pri tem štejejo 
tak zapisnik za verodostojno listino z utemeljitvijo, da je 
zapisnik sestavila s strani države postavljena komisija, in da je 
zato njegovi vsebini verjeti, kljub dejstvu, da je prav ta zapis- 
nik predmet izpodbijanja v drugem denacionalizacijskem 
postopku, bodisi s strani upravičencev ali zavezancev. 

Seveda je tak način vrednotenja z vidika navodila popolnoma 
nesprejemljiv, na kar Sklad vselej opozarja. Navedeno pa ne 
pomeni le nespoštovanja navodila in zakona, pač pa tudi 
favoriziranje enih upravičencev v denacionalizacijskih 
postopkih pred drugimi. Tako se na primer kmetijska zem- 
ljišča vrednotijo samo na en predpisan način in sicer z upo- 
rabo odloka o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, 
gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo v postopku dena- 
cionalizacije (Uradni list RS, št. 16/92 in 21/92), kjer so merila 
in kriteriji natančno določeni in ob znanih podatkih ni 
mogoče priti do različnih vrednosti. Pri vrednotenju premič- 
nin, kot je opisan zgoraj, to je z uporabo najrazličnejših 
metod, mimo navodila, kar pa je iz izkušenj Sklada postalo 
praksa, pa je mogoče za isto stvar priti do povsem različnih 
vrednosti, odstopanja pa so zelo velika. Vse zgoraj navedeno 
povzroča v denacionalizacijskih postopkih velike probleme, ki 
se jim Sklad lahko zoperstavlja le tako, da nanje opozarja. 

Pri ugotavljanju vrednosti premičnega premoženja pa se 
poleg zgoraj navedenega pojavljajo še drugi problemi, kot je 
na primer upoštevanje oziroma neupoštevanje amortizacijske 
dobe. 7. člen že navedenega navodila določa, da je treba pri 
premičninah, za katere se določa amortizacijska doba, upo- 
števati tudi amortizacijo. To velja tako v primeru, ko se vred- 
nost premičnine ugotavlja na novo, kot tudi, če se upošteva 
vrednost premičnine, ki je bila ugotovljena ob podržavljenju, 
pa amortizacija ni bila upoštevana. Tudi v zvezi s tem Sklad 
ugotavlja, da se v praksi to določilo ne izvaja. 

V zvezi s vrednotenjem podržavljenega premoženja je pove- 
zana tudi problematika stavbnih zemljišč. Ustavno sodišče je 
z odločbo št. Ul 82/92-27 z dne 11. novembra 1993 odpravilo 
določbi prvega in drugega odstavka 11. člena navodila o meri- 
lih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepre- 
mičnin, podjetij oziroma premoženja, ki sta določali, da se kot 
stavbna zemljišča vrednotijo zemljišča, ki so bila v času podr- 
žavljenja opredeljena kot stavbna zemljišča ter da se za 
stavbna zemljišča štejejo zemljišča, ki so bila kot taka oprede- 
ljena po urbanističnih dokumentih, veljavnih v času podržav- 
ljenja in so bila namenjena za graditev ali na katerih je bila 
z odločbo pristojnega organa prejšnjemu lastniku dovoljena 
gradnja. Z odpravo teh določil navodila je nastala praznina 
katera zemljišča se štejejo kot stavbna zemljišča in kako se 
vrednotijo. Sklad zato meni, da se kot stavbna zemljišča 
vrednotijo zemljišča, ki so bila tik pred podržavljenjem opre- 
deljena kot stavbna zemljišča, kot tudi, da se za stavbna 
zemljišča štejejo zemljišča, ki so bila kot taka opredeljena po 
urbanističnih dokumentih, veljavnih v času tik pred podržav- 
ljenjem in so bila namenjena za graditev ali na katerem je bila 
z odločbo pristojnega organa prejšnjemu lastniku dovoljena 
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gradnja. Potrebo po tem narekuje dejstvo, da so bila z zako- 
nom o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč 
leta 1958 nacionalizirana tudi taka zemljišča, ki v času podr- 
žavljenja sploh niso bila opredeljena kot stavbna zemljišča, 
pač pa kot kmetijska zemljišča in so bila šele kasneje z odlo- 
kom določena kot zemljišča, ki ležijo v ožjem gradbenem 
okolišu. Ker so bila ta zemljišča dejansko kmetijska zemljišča 
in so šele po podržavljenju pravno postala stavbna zemljišča, 
je treba, ne glede na to, da so bila podržavljena na podlagi 
zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zem- 
ljišč, denacionalizacijo teh zemljišč obravnavati kot denaci- 
onalizacijo kmetijskih zemljišč. 

Pri ugotavljanju vrednosti premoženja se uporablja tudi 
odredba o koeficientu povečanja dolarskih cen nacionalizira- 
nega premoženja (Uradni list RS, št. 24/92). V 3. členu te 
odredbe je za obdobje od 1.1.1963 do 25.7.1965 določen 
uradni tečaj Narodne banke Jugoslavije za ZDA dolar na 750 
din, kar pa bi bilo treba preveriti, saj naj bi bil po podatkih 
Banke Slovenije v letu 1963 tečaj 350 din, prav tako pa je 
lahko sporen tečaj za leto 1964. Pri tem pa kaže opozoriti, da 
je bilo ravno v obdobju od leta 1963 do leta 1965 izvedenih 
največ arondacij, za katere se je plačevala odškodnina, ozi- 
roma so se dajala nadomestna zemljišča. 

3.1.7. Upoštevanje odškodnin, določenih ob podržavljenju 

V prvem odstavku 72. člena ZDEN je določeno, da se odškod- 
nine, dane za podržavljeno premoženje iz 3., 4. in 5. člena 
ZDEN, ki niso presegale 30% vrednosti podržavljenega pre- 
moženja, ne upoštevajo. V veliki večini primerov so bile lastni- 
kom podržavljenega premoženja določene in plačane od- 
škodnine. 

Glede samega ugotavljanja deleža plačane odškodnine pa bi 
bilo treba proučiti naslednji možni rešitvi: 

a) ali ugotoviti današnjo vrednost nepremičnine in na današ- 
nji čas valorizirati tudi plačano odškodnino, pri čemer je 
sporno, katera merila se uporabijo za valorizacijo. Ta merila 
niso določena, v postopkih pa se je v začetku uveljavila 
praksa, da se ta valorizacija izvrši s koeficientom povečanja 
dolarskih cen, določenim z odredbo o koeficientu povečanja 
dolarskih cen nacionaliziranega premoženja, ki pa je po 
petem odstavku 44. člena ZDEN predvidena le za ugotavljanje 
denarne vrednosti podjetij v času podržavljenja, po 26. členu 
navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih 
premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja pa tudi 
za premičnine, nikjer pa ni določeno, da se uporablja tudi za 
valorizacijo odškodnin iz 72. člena ZDEN; 

b) ali pa vrednost izplačane odškodnine primerjati s cenami 
stvari oziroma premoženja, ki so veljale v času podržavljenja, 
na kar neposredno napotuje dikcija 72. člena ZDEN. 

Primerjava obeh načinov ugotavljanja deleža je pokazala, da 
so po prvi varianti izračunane odškodnine manjše kot 30% 
, po drugi varianti izračunane odškodnine pa večje od 30% in 
se gibljejo od 60 pa tudi preko 100% vrednosti podržavljene 
nepremičnine. 

Pojavlja pa se še tretji problem, in sicer, ali je upravičenec, za 
katerega se ugotovi, da je prejel odškodnino za podržavljeno 
premoženje, ki je bila večja kot 30% , dolžan vrniti sedanjo 
vrednost celotne odškodnine, ali samo dela odškodnine, ki 
presega 30% . Tu pa ne gre zgolj za denarna sredstva, temveč 
tudi za vračanje nepremičnin, ki jih je upravičenec dobil kot 
nadomestne nepremičnine za podržavljene nepremičnine. 

3.2. DRUGI PREDPISI 

3.2.1. Zavarovanje pravic bivših lastnikov in njihovih dedi- 
čev po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij 

Striktna uporaba določb zakona o lastninskem preoblikova- 
nju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) ter rokov za 
vložitev predlogov za izdajo začasnih odredb pomeni dejan- 
sko poseg v pravice upravičencev do denacionalizacije, ozi- 

roma poseg v osnovno načelo denacionalizacije, da se podr- i 
žavljeno premoženje prvenstveno vrača v naravi. I 

Sklad pri svojem delu že ugotavlja posledice zgoraj navede- ( 
nega, saj upravni organi ob ugotovitvi, da vlagatelji zahtev za 
denacionalizacijo niso do roka (7. 6.1993), ki ga določa zakon 
o lastninskem preoblikovanju podjetij, vložili predlogov za ( 
izdajo začasnih odredb, zahtevke odstopajo Skladu. Pri tem 
se sklicujejo na določilo 15. člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, ki določa, da se podjetje lahko last- 
ninsko preoblikuje, če upravičenec v roku iz 11. člena istega 
zakona ni vložil predloga za izdajo začasne odredbe. Določa 
pa tudi, da v tem primeru upravičencem pripada le odškod- 
nina v obliki obveznic Slovenskega odškodninskega sklada 
oziroma delnic v lasti Republike Slovenije. 

Sklad meni, da navedeno določilo zakona o lastninskem preo- 
blikovanju ne pomeni, da upravičenci zaradi tega, ker do 7.6- 
1993 niso vložili predloga za izdajo začasne odredbe izgubijo 
to pravico, pač pa pomeni, da se podjetja lahko lastninsko 
preoblikujejo. Če podjetja - zavezanci te možnosti ne izkori- 
stijo, pa imajo upravičenci po mnenju Sklada še vedno mož- 
nost predlagati zavarovanje svojih zahtevkov na podlagi 68- 
člena ZDEN, dokler se podjetje - zavezanec lastninsko ne 
preoblikuje. V praksi pa se določba 15. člena že navedenega 
zakona tolmači tako, da ob ugotovitvi, da predlog za izdajo 
začasne odredbe ni bil vložen do 7. 6. 1993, upravičene" 
pripada le še odškodnina v obliki, za katero je zavezanec 
Sklad. 

Na absurdnost v zvezi s tem kažejo tudi primeri, ko so upravi' 
čenči oziroma njihovi dediči zahtevke vložili takoj po uveljavi" 
tivi ZDEN ali celo pred njegovo uveljavitvijo in je bilo ves čas 
postopka jasno in nesporno, da je zavezanec družben? 
podjetje, ki se bo lastninilo po zakonu o lastninskem preobli- 
kovanju podjetij, vrnitev v naravi je bila takoj mogoča, venda' 
organ o vrnitvi ni odločil. Ker pa upravičenci v predpisanem 
roku, nepoučeni o posledicah, niso vložili predlogov za izdajo 
začasnih odredb, jim po navedeni določbi zakona o lastni"' 
skem problikovanju podjetij, naj ne bi preostala nobena drug* 
možnost kot odškodnina v obliki obveznic Slovenskega 
odškodninskega sklada ali v obliki delnic, s katerimi razp°* 
laga Republika Slovenija. 

Navedeno pa ne pomeni samo poseg v pravice upravičencev 
in v načelo denacionalizacije, pač pa pomeni prevaljtev bre- 
mena na Sklad, medtem ko se bodo dejanski zavezanci svojim 
obveznostim izognili. Upoštevati je treba namreč dejstvo, o® 
se podržavljeno premoženje še nahaja med sredstvi družb8' 
nih podjetij, ki se šele bodo lastninila, saj proces lastninjenj 
sploh še ni končan. 

3.2.2. Zakon o zadrugah 

Po 67. členu tega zakona se kot upravičenca vzpostavi)® 
Zvezo hranilno-kreditnih služb Slovenije, r.o. Ljubljana ' 
Slovensko zadružno kmetijsko banko, d.d., Ljubljana. Po o®: 
členu pa se tema upravičenkama premoženje razdru* 
v skladu s predpisi o denacionalizaciji. Zaradi nejasnosti I 
Državni zbor RS sprejel obvezno razlago 67. člena citiraneS 
zakona, po kateri o zahtevah za denacionalizacijo Prem%,. 
nja, vloženih na podlagi 67. člena zakona o zadrugah, odi 
čajo občinski upravni organi iz prve do tretje točke 54. člen 
ZDEN v upravnem postopku, v katerem se v procesneni 
materialno-pravnem pogledu smiselno uporabljajo dol°c° 
ZDEN. Sklad še vedno meni, da v primeru »smiselne« uporao 
ZDEN ni decidirano določena njegova zavezanost za odško 
nino takrat, ko razdružitev premoženja v naravi ni mog°c. 
Glede materialnega vidika pa je treba povedati, da so zadrug 
v postopku lastninskega preoblikovanja že beneficiarji d« 
družbene lastnine, zato bi bilo nepravično, da bi bile zadrug 
upravičene tudi do morebitne odškodnine za premoženje 
naslova razdružitve v breme Sklada. 

3.2.3. Uredba o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških cert'" 
katov 

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij v Pet®^ 
odstavku 31. člena določa, da se lastniški certifikati lan 
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'dajo v vrednosti do višine, določene v pravnomočni odločbi, 
"di upravičencu do odškodnine po predpisih o denacionali- 
jj^iji ali njegovemu pravnemu nasledniku, če ta to zahteva in 
* s tem soglaša Sklad. 

Jredba o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov 
Uradni list RS, št. 40/93, 72/93 in 17/94) v 31. členu določa, da 
^Publika Slovenija izda certifikate tudi upravičencu do 
^škodnine po predpisih o denacionalizaciji ali njegovemu 
"avnemu nasledniku v skladu s petim odstavkom 31. člena 
'akona na podlagi sklepa Sklada. 32. člen citirane uredbe pa 
l0|oča, da upravičenec do denacionalizacije vloži zahtevek za 
'dajo certifikatov na Sklad, ki izda sklep, s katerim mu lahko 
rr|2na pravico do izdaje lastniških certifikatov. Sklad pa lahko 
^a sklep le na podlagi dokončne in pravnomočne odločbe, 
^ane v postopku denacionalizacije v skladu z ZDEN. Pred 
^ajo sklepa o izdaji certifikatov mora Sklad obvestiti Ministr- 
%o za ekonomske odnose in razvoj. 

^lad meni, da bi bilo treba z uredbo jasneje določiti, da se 
'hko odločba o denacionalizaciji glasi neposredno na lastni- 
*0 certifikate oziroma določiti, da lahko upravičenci oziroma 
1'hovi pravni nasledniki tudi v postopku denacionalizacije 
6Posredno, na podlagi določbe 31. člena zakona o lastnin- 
am preoblikovanju podjetij zahtevajo lastniške certifikate. 

^aja lastniških certifikatov v postopkih denacionalizacije 
^"leni realizacijo pravice do odškodnine, ki gre upravičen- 
J
6,T> po določbi prvega in drugega odstavka 42. člena in 
j'u9ega odstavka 43. člena v zvezi s tretjim odstavkom 51. 
Jena zakona o denacionalizaciji, to je odškodnine v obliki 
6|nic v lasti Republike Slovenije. 

tem gre za dva primera te realizacije: 

jjoločba petega odstavka 31. člena zakona o lastninskem 
^oblikovanju podjetij daje neposredno podlago, da upravi- 
le do denacionalizacije zahteva odškodnino v obliki last- 
'Skih certifikatov in da se odločba o denacionalizaciji nepo- 
lno glasi na odškodnino v obliki lastniških certifikatov. 

rsdba pa se sedaj nanaša le na primere, ko je s pravno- 
"!°4no odločbo o denacionalizaciji odločeno, da se odškod- 

'na glasi na obveznice Slovenskega odškodninskega sklada, 
h y'®de na navedeno bi bilo treba uredbo ustrezno dopolniti. 
y°beh postopkih bi Sklad sodeloval kot zavezana stranka, 
j. Postopku, kjer upravičenec direktno zahteva izdajo lastni- 

certifikatov Sklad daje soglasje, hkrati pa je tudi zaveza- 
0 <* za izvršitev odločbe. V tem postopku se torej z odločbo 
J ^nacionalizaciji upravičencu neposredno prizna pravica 
° lastniških certifikatov, postopek za samo izdajo lastniških 
®tifikatov pa se prav tako izvede po določbi 32. člena 
6dbe. 

Sad tudi meni, da bi s predlaganim načinom hitreje uresni- či Ovajanje zakona o denacionalizaciji, saj se bi upravičenci 
/lroma njihovi pravni nasledniki, s tem ko bi že v postopku 
Racionalizacije pridobili certifikate, prej vključili v proces 
."ninjenja podjetij, kot pa če bi lahko zahtevali certifikate le 

Podlagi pravnomočnih denacionalizacijskih odločb, ki bi 
fllasile na obveznice. 

PRITOŽBE 
Roženih pritožbah Sklada zoper odločbe o denacionaliza- 
J le treba opozoriti, da je veliko vloženih pritožb in drugih 
Iy 

Vnih sredstev tudi ali izključno v korist samih upravičencev 
l^'tev v naravi), in da se zoper vrsto odločb, po katerih naj bi 
Rezanec Sklad, pritožijo tudi upravičenci sami in to iz 

"kih razlogov. 
p, 
Lad je v navedenem obdobju od vseh pritožb vložil 23 
clii zoper odločbe organov, ki odločajo o denacionaliza- 
cij Podietij in kapitala, 23 pritožb zoper odločbe, ki so jih 
pri

al1 občinski upravni organi pristojni za kmetijstvo in 21 
jrj'zoper odločbe, ki so jih izdali občinski upravni organi, 
No ini za stanovanjske in komunalne zadeve. Vloženo pa je ia° 

,lJdi 10 pritožb zoper odločbe temeljnih sodišč, ki odlo- 
|J? o denacionalizaciji premoženja podržavljenega na pod- 

91 5. člena ZDEN. 

V večini primerov so bile pritožbe vložene zaradi nepopolne 
ugotovitve dejanskega stanja, bistvenih kršitev določb zakona 
o splošnem upravnem postopku (ZUP) oziroma zakona 
o pravdnem postopku in zaradi kršitve oziroma napačne upo- 
rabe materialnega predpisa. 

3.3.1. Nepopolno oziroma zmotno ugotovljeno dejansko 
stanje 

Nepopolno oziroma zmotno ugotovljeno dejansko stanje, kot 
razlog za vložitev pritožbe, se je uveljavljalo v petinšestdese- 
tih zadevah, pri čemer je treba poudariti, da omenjeni pritož- 
beni razlog praviloma ni nastopal samostojno, temveč je bil 
povezan z napačno uporabo materialnega predpisa. Navedeni 
pritožbeni razlogi so se pojavljali predvsem pri ugotavljanju 
naslednjih dejstev in okoliščin: 

- ugotavljanju obsega premoženja, ki je bilo podržavljeno: 
- ugotavljanju stanja nepremičnin v času podržavljenja in 
njihovo današnje stanje; 
- ugotavljanju določenih in izplačanih odškodnin ob podr- 
žavljenju; 
- ugotavljanju izločitve dela premoženja, ki je bilo podržav- 
ljeno; 
- ugotavljanju lastništva v času podržavljenja in v času izdaje 
odločbe o denacionalizaciji; 
- ugotavljanju lastništva premoženja v primerih, ko je bilo 
z istim pravnim aktom podržavljeno poleg podjetja tudi drugo 
nepremično premoženje; 
- ugotavljanju pravnih naslednikov v primerih, ko so ti upravi- 
čenci na podlagi 11. člena ZDEN; 
- višina vrednosti podržavljenega premoženja; 
- višina določene odškodnine v breme ali korist Sklada. 

3.3.2. Bistvena kršitev pravil postopka 

Najpogostejša bistvena kršitev pravil postopka, ki jo je kot 
pritožbeni razlog navajal Sklad, je bila podana s kršitvijo 143. 
člena ZUP. Navedeni člen določa, da ima stranka pravico 
udeleževati se ugotovitvenega postopka ter v ta namen dajati 
potrebne podatke ter braniti svoje pravice in z zakonom 
zavarovane koristi. Uradna oseba, ki vodi postopek mora dati 
stranki možnost, da se izjavi o vseh okoliščinah in dejstvih, 
navedenih v ugotovitvenem postopku ter v predlogih in ponu- 
jenih dokazih. Nadalje ima stranka pravico, da sodeluje pri 
izvedbi dokazov, ter da se seznani z uspehom dokazovanja in 
se o tem izjavi. Pristojni organ ne sme izdati odločbe preden 
ne da stranki možnosti, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, 
na katere se mora opirati odločba. V treh primerih pa je bila 
izdana odločba, ne da bi bilo poprej izdelano poročilo o prav- 
nem in dejanskem stanju zadeve, katerega izdelava je po 65. 
členu ZDEN obvezna v primerih, ko se predhodno izvede 
posebni ugotovitveni postopek. 

Pogosta kršitev, ki pa jo je bilo zaznati le v začetnem obdobju 
delovanja Sklada, je tudi ta, da je bila izdana odločba o dena- 
cionalizaciji brez opravljene ustne obravnave, čeprav je ta po 
149. členu ZUP obvezna v zadevah, v katerih je udeleženih 
dvoje ali več strank z nasprotujočimi si interesi. 

Pogosto je bila kršitev podana tudi s tem, da je bil izrek 
odločbe nejasen oziroma v nasprotju z obrazložitvijo odločbe. 
V petnajstih primerih pa je bil eden izmed pritoženih razlogov 
tudi ničnost odločbe. Ničnost je bila podana v tem, da 
odločbe ne bi bilo mogoče izvršiti zaradi tega, ker je bilo 
v izreku odločbe navedeno, da mora Sklad izročiti obveznice 
še pred potekom roka za izdajo obveznic. 

3.3.3. Kršitev materialnih določb 

Navedena kršitev je bila podana predvsem s kršitvijo določb 
ZDEN, zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ter krši- 
tvijo navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavlje- 
nih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja. 
Največkrat je bila podana kršitev 51. člena ZDEN v povezavi 
z 42. in 43. členom istega zakona. Sledijo ji kršitve 44. člena 
ZDEN v povezavi z kršitvijo določb zgoraj navedenega navo- 
dila. Pogoste so bile tudi kršitve 72., 73., 27., 16. in 19. člena, 
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v manjšem številu primerov pa so se kot pritožbeni razlog 
uveljavljale kršitve 9., 25., 32., 5. in 26. člena ZDEN. 

Pritožbeni razlog kršitve 51. člena v povezavi s 40., 42. in 43. 
členom ZDEN, je po mnenju Sklada podan predvsem v tem, 
da ga upravni organi nekritično določijo kot zavezanca za 
odškodnino v obveznicah, čeprav je možna tudi kakšna druga 
oblika odškodnine, za katero pa Sklad ni zavezanec. 

Kršitev 72. člena ZDEN je podana predvsem v tem, da upravni 
organi odškodnin, danih za podržavljeno premoženje, sploh 
niso ugotavljali. V tem primeru gre seveda tudi za nepopolno 
ugotovitev dejanskega stanja. Če pa so jih ugotavljali, pa je bil 
praviloma sporen način valorizacije odškodnin. Po mnenju 
Sklada je bila podana kršitev tega člena tudi takrat, ko so 
upravni organi ugotovili, da plačana odškodnina presega 30% 
vrednosti podržavljenega premoženja, vendar so pri določitvi 
odškodnine upoštevali le vrednost nad 30%, ne pa celotne 
vrednosti. 

V enajstih primerih se je Sklad pritožil tudi zaradi kršitve 73. 
člena ZDEN. Kršitev je bila podana praviloma s tem, da je 
upravni organ brez sodelovanja Sklada odločil, da je zaveza- 
nec pridobil nepremičnino na odplačan način, ter s tem, da se 
ta odškodnina ni določala po predpisih o razlastitvi in o prisil- 
nem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini in to predvsem 
v procesnem smislu. 

V zvezi s kršitvami določb 16., 19., 27., tretjega odstavka 42. in 
šestega odstavka 42. člena ZDEN je treba povedati, da so bile 
vložene pritožbe tudi v korist upravičencem. V primeru iz 16. 
in 19. člena ZDEN so upravni organi zavrnili zahteve upravi- 
čencev zaradi obstoja ovir iz navedenih dveh členov. Tudi 
v primerih kršitve 27. in tretjega odstavka 42. člena ZDEN so 
bile pritožbe vložene tudi v korist upravičencem. V navedenih 
primerih so upravičenci praviloma zahtevali nadomestna 
kmetijska zemljišča oziroma priznanice Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, upravni organi pa so 
njihove zahteve zavračali, češ da jim gre le odškodnina 
v obveznicah Slovenskega odškodninskega sklada, če nepre- 
mičnin zaradi ovir ni mogoče vrniti v naravi. 

Po mnenju Sklada je kršitev šestega odstavka 42. člena ZDEN 
podana, če zavezanec za odškodnino ni določen na podlagi 
smiselne uporabe prvega odstavka 6. člena ZDEN. Po mnenju 
Sklada in ob navedeni uporabi členov ZDEN je namreč zave- 
zanec za odškodnino tista družbeno pravna oseba ali druž- 
beno politična skupnost, ki si je s prodajo neodplačno pridob- 
ljene podržavljene nepremičnine pridobila premoženjsko ko- 
rist. 

Pri kršitvah 44. člena ZDEN gre predvsem za kršitve oziroma 
napačno uporabo navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti 
podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma pre- 
moženja. Navedena kršitev je praviloma povezana z nepo- 
polno ugotovljenim dejanskim stanjem, ki se nanaša bodisi na 
stanje in starost nepremičnin ali pa na obseg podržavljenega 
premoženja. Pri vrednotenju premičnin pa je kršitev ponavadi 
podana s tem, da zatrjevana vrednost premičnin ob podržav- 
ljenju ni izkazana z ustreznimi verodostojnimi listinami, kot to 
zahteva navedeno navodilo. 

PRILOGA 1 

Pregled števila zadev, ki so jih organi 1. stopnje poslali Slo* 
venskemu odškodninskemu skladu 

ZADEVE Število %od vseh 
ZADEV zadev 

VSEH ZADEV SKUPAJ 1601 
OBČINSKI UPRAVNI ORGANI 1357 84.6 
SODIŠČA 174 
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI 70 4 .4 

Pregled števila zadev, ki so jih organi 1. stopnje poslali Slo- 
venskemu odškodninskemu skladu 

ZADEVE število % od v«" 
ZADEV zad«]! 

OBČINE 
Ajdovščina 0.2 

Za gospodarstvo 
Brežice 23 1.4 

Za kmetijtstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 

9 
10 
4 

Celje 19 1.2 

Za stanovanja 
Za gospodarstvo 

6 
13 

Cerknica 11 0.7 

Za kmetijtvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Črnomelj 0.4 

Za kmetijstvo 
Za gospodarstvo 
Domžale 30 

Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 

19 
3 
8 

Dravograd 

1.9 

0-4 

Za gospodarstvo 
Gornja Radgona 11 o> 

Za kmetijstvo 
Za gospodarstvo 
Grosuplje 82 5-1 

Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 

36 
12 
34 

Hrastnik 10 

Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Idrija 16 To 

Za kmetijstvo 
Za gospodarstvo 
Premoženjsko pravni 

2 
12 

2 
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Ilirska Bistrica 

Za gospodarstvo 
Izola 
Jesenice 
Za kmetjstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Kamnik 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Kočevje 
Za kmetjstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Koper 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Kranj 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Krško 
Za kmetijstvo 
Za gospodarstvo 
Laško 
Lenart 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Lendava 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Utija 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
'a gospodarstvo 
Mubljana Bežigrad 

... . 2a kmetijstvo 
Za stanovanja 
'a gospodarstvo 
Mubljana Center 
*a stanovanja 
Za gospodarstvo 
Premoženjsko pravni ,v<iiu£.CMj3r\u glavni 
Ljubljana Moste-Polje 
?a kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 

Mubljana Šiška 
>TT   *a kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 

Mubljana Vič-Rudnik 
*a kmetijstvo 
Za stanovanja 
^gospodarstvo 
Ljutoi mer 
^a kmetijstvo 
^^gospodarstvo 

22 
3 
5 

14 
36 

4 
7 

25 

53 
8 

13 
32 

13 

12 
1 
1 

10 
21 
12 
4 
5 

40 
10 

3 
27 
76 
18 
56 

2 
131 
99 

4 
28 
44 
14 
19 
11 
20 

10 

0.4 

1.4 

2.2 

0.5 

0.2 

3.3 

0.5 

0.8 

0.7 

1.3 

2.5 

4.7 

8.2 

2.7 

1.2 

0.6 

Logatec 
Za kmetijstvo 

Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Metlika 
Mozirje 
Murska Sobota 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Nova Gorica 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Novo mesto 
Za kemtijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Ormož 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Piran 

Za kmetijstvo 
Postojna 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Ptuj 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Radlje ob Dravi 
Za gospodarstvo 
Radovljica 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Ravne na Koroškem 
Za kmetijstvo 
Za gospodarstvo 
Ribnica 
Za kmetijstvo 
Za gospodarstvo 
Sevnica 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Sežana 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Slovenj Gradec 
Za gospodarstvo 
Slovenska Bistrica 
Za kmetijstvo 
Slovenske Konjice 
Za gospodarstvo 
Šentjur pri Celju 

34 
11 

9 
14 

51 
28 
11 
12 
42 

6 
12 
24 
75 
55 

7 
13 
64 
21 

3 
40 

29 
6 

15 
8 

14 
14 
23 

3 
6 

14 
27 

1 
26 
12 
10 

2 
10 

19 

10 
10 

25 
25 

2.1 

3.2 

2.6 

4.7 

4.0 

0.1 

0.2 

1.8 

0.9 

Ta 

1.7 

0.7 

0.6 

1.2 

0.6 

~02 

"Ti 

~04 
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Za kmetijstvo 
Za gospodarstvo 
škofja Loka 

Za kmetijstvo 
Za gospodarstvo 
Šmarje pri Jelftah 
Za kmetijstvo 
Za gospodarstvo 
Tolmin 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Trebnje 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Trbovlje 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Tržič 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Velenje 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Vrhnika 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Zagorje ob Savi 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Žalec 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Maribor 
Za kmetijstvo 
Za stanovanja 
Za gospodarstvo 
Pesnica 
Za kmetijstvo 
Za gospodarstvo 

Ru*e 
Za kmetijstvo 
Za gospodarstvo 

12 

16 

11 

12 

80 
17 
11 
52 

0.3 

0.7 

0.5 

0.6 

1.0 

0.7 

0.5 

0.2 

0.7 

0.5 

5.0 

0.4 

0.3 

TEMELJNA SODIŠČA 
Ljubljana 
Enota Ljubljana 
Enota Domžale 
Enota Grosuplje 
Enota Kamnik 
Enota Kočevje 
Enota Rakek 
Enota Trbovlje 
Enota Vrhnika 
Enota Litija 
Celje 
Enota Celje 
Enota Slovenske Konjice 
Enota Šmarje pri Jelšah 
Enota Šentjur pri Celju 
Enota Velenje 
Enota Žalec 
Koper 

Enota Koper 
Enota Ilirska Bistrica 
Enota Piran 
Enota Postojna 
Enota Sežana 
Kranj 
Enota Kranj 
Enota Škofja Loka 
Enota Jesenice 
Enota Radovljica 
Maribor 
Enota Maribor 
Enota Ptuj 
Enota Lenart 
Enota Ormož 
Enota Slovenj Gradec 
Enota Slovenska Bistrica 
Murska Sobota 
Enota Murska Sobota 
Enota Gornja Radgona 
Enota Lendava 
Enota Ljutomer 
Nova Gorica 
Enota Nova Gorica 
Enota Ajdovščina 
Enota Idrija 
Enota Tolmin 
Novo mesto 
Enota Novo mesto 
Enota Brežice 
Enota Črnomelj 
Enota Krško 
Enota Sevnica 
Enota Trebnje 
Ministrstvo za finance 
Ministrstvo za kulturo 

96 
59 

2 

4 
4 
3 

17 
5 
2 

13 

29 
7 
5 

11 

2 
4 

18 

2 
2 

13 
52 
18 

6.0 

0.8 

0.2 

0.6 

1.8 

0.1 

0.2 

1.1 

3.2 
"Ti 
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PRILOGA 2 

Statistični pregled vabil na obravnave, ki so jih organi 1. stopnje poslali Slovenskemu odškodninskemu skladu in pregled udeležbe 

Vseh vabil Vabil do Preklic. Opravič. Udelež. % 
22. 7. 94 Udelež. 

vabila 

vseh skupaj  
občinski upravni organi 

1046 1007 114 235 658 73,7 
799 780 85 179 516 74.2 

SODIŠČA 
Republiški upravni organi 

231 211 29 55 127 69.8 
16 16 15 93.8 

občine 
Ajdovščina 
Brežice 18 18 10 41.2 
Celje 14 14 14 100.0 
Cerknica 
Črnomelj 

10 10 100.0 
71.4 

^ornžale 
Dravograd 

57.1 

Gornja Radgona 13 13 11 91.7 
Grosuplje 
Hrastnik 

68 68 21 41 66.1 
100.0 

Idrija 
"Irska Bistrica 

66.7 
100.0 

71.4 

Kranj 
Krško 

34 34 

34 31 

24 

22 

80.0 

88.0 

Laškb 
Lenart 
Lendava 
Litija 

15 15 50.0 
100.0 

ij^bljana Bežigrad 
izbijana Center 

100.0 
19 19 17 94.4 

{^jbljana Moste-Polje 
Ljubljana Šiška 

41 39 37 97.4 
42 41 28 80.0 

^jbljana Vič-Rudnik 

4utomer 

20 20 14 87.5 
18 18 15 93.8 

"Ozirje 

jurska Sobota 
Gorica 

?{g^o mesto 
Ormož 
^[ran 

fostojna 
S 
5?dlje ob Dravi 
*adi ovljica 

22 

26 
~26~ 
~60~ 
~67~ 

10 

23 

22 

26 
~26~ 
~53~ 
~67~ 

10 

20 

20 

12 

32 

13 

14 
~22 
~40~ 
Tš~ 

17 

68.4 

53.8 
84.6 
90.9 
31.9 

40.0 
75.0 
94.4 
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VABILA Vseh vabil Vabil do Preklic. Opravič. Udelež. % Udelež- 
22. 7. 94 

Ravne na Koroškem  8 8 3_ 5 62S 
Ribnica  12 12 1 11 9t7 
Sevnica 3 2 2 100j 
Sežana _  n vi 1 3 7 700 
Slovenj Gradec  18 18  10 3 23^ 
Slovenska Bistrica  4 4 4 10O-O 
Slovenske Konjice   . 
Šentjur pri Celju   
Škofja Loka 
Šmarje pri Jelšah  4 4 1 1 2  66^ 
Tolmin 1 1 1  
Trebnje  4 4 4 100-j} 
Trbovlje 23 23 2 6 15 7l> 
Tržič 5O.0 

Velenje 
Vrhnika 100.0 

10 Zagorje ob Savi 
Žalec 
Maribor   
Pesnica  10 10 10 100^ 
Ruše 3 3 3 100;? 

35 34 1 6 27 81J 

TEMELJNA SODIŠČA   
Ljubljana 151 139 18 20 101 
Celje 16 15 2 6 7 
Koper  2 2  1  
Kranj 11 

Maribor  34 33 4 22^ 
Murska Sobota      
Nova Gorica  _J ]  
Novo mesto 16 13  2 4 

Ministrstvo za finance 
Ministrstvo za kulturo 15 15  1 14_ 
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Izpolni Služba družbenega knjigovodstva - Podružnica 
Prvi sklop Drugi sklop Tretji sklop 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Vrsta 
posla 

Operativna 
it. sedeža 

Temeljni 
račun 

Individualna 
partija - 

PRAVNA OSEBA  

SEDE2 PRAVNE OSEBE 

SLOVENJ*/ OOJKO&HINJKI <jHLAb d d. 

. iWU7ANA , MnAJJČ# 21  

BILANCA USPEHA 

v obdobju od i.:A± do 

v tisočih SIT 

t*. Konto ELEMENT! OZAOU« 
z« 

AOP 

ZNESEK 
prejinjeg« l*to tekočega leto 

j^r 
sktoo Drugi sklop Tretji fUtop 

660 
PREJETE OBRESTI 
Prihodki iz naslova obresti 
za dane kredite in druge 
naložbe gospodarstvu 

664 Prihodki iz naslova obresti 
za dane kredite in druge 
naložbe javnemu sektorju 

665 Prihodki iz naslova obresti 
za dane kredite ln druge 
naložbe bankam in drugim 
finančnim organizacijam 555 1 

666 Prihodki iz naslova obresti 
za dane kredite ln druge 
naložbe drugim komitentom 

667 Prihodkisiz naslova obresti 
za dane kredite in druge 
naložbe prebivalstvu 

668 Prihodki iz naslova obresti 
za dane kredite ln druge 
naložbe tujim osebam 

680 Prihodki od zamudnih in 
kazenskih obresti 

0 0 

SKUPAJ (1 do 7) 
5 1 
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Prvi sktoo Drugi' sktop TrttJ (Mop 

9 600 
DANE OBRESTI 
Odhodki lz naslova obresti za 
sredstva, prejeta od 
gospodarstva 

0 0 9 

10 604 Odhodki lz naslova obresti za 
sredstva, prejeti od Jpvnega 
sektorja 

0 1 0 

11 605 Odhodki iz naslova obresti za 
sredstva, prejeta od bank ln 
drugih finančnih organizacij 

0 1 1 

12 606 Odhodki iz naslova obresti za 
sredstya, prejeta od drugih 
komitentov 

0 1 2 
* 

13 607 Odhodki iz naslova obresti za 
sredstva, prejeta od 
prebivalstva 

0 1 J 

14 608 Odhodki iz naslova obresti za 
sredstva, prejeta od tujih 
oseb 

0 1 4 - 

15 SKUPAJ (9 do 14) 0 1 5 

16 POZITIVNE NETO OBRESTI 
(8 manj 15) 0 1 6 5 S S (o Z 

lća NEGATIVNE NETO OBRESTI 
(15 mani 8) 1 3 8 

17 670 
PREJETA NADOMESTILA 
Prihodki lz plačil za bančne 
storitve gospodarstvu 

0 1 7 

18 674 Prihodki lz plačil za bančne 
storitve javnemu sektorju 

0 1 8 

19 675 Prihodki lz plačil za bančne 
storitve bankam in drugim 
finančnim organizacijam 

0 1 9 

20 676 Prihodki lz plačil za bančne 
storitve drugim komitentom 

0 2 0 
J K 

21 677 Prihodki lz plačil za bančne 
storitve prebivalstvu 

0 2 1 - f 

22 678 Prihodki lz plačil za bančne 
storitve tujim osebam 

0 2 2 ■' • 

23 681 Prihodki iz plačil za 
nebančne storitve 

0 2 3 

24 684 Prihodki iz naslova 
devlzno-valutnega 
poslovanja 

0 2 4 

■ 

 . 

25 685 Prihodki iz naslova trgovanja 
z vrednostnimi papirji 

0 2 5 
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Prvi 
Sktoo - Dre «U) op Tretji tldop 

26 SKUPAJ (17 do 25) 0 2 6 

27 620 
DANA NADOMESTILA 
Odhodki.za plačila za bančne 
storitve drugih 

0 2 7 

28 621 Odhodki za plaClla za storitve 
SDK v plačilnem prometu 

0 2 8 

0 H 

29 622 Odhodki za Izdelavo 
bankovcev In kovancev 

0 2 9 

30 623 Odhodki za Izdelavo taksnih 
ln davčnih vrednotnlc 

0 3 0 

31 624 Odhodki Iz naslova 
devlzno-valutnega poslovanja 

0 3 1 

32 625 Odhodki iz naslova trgovanja 
z vrednostnimi papirji 

0 3 2 

33 SKUPAJ (27 do 32) .0 3 3 

0 <t 

34 POZITIVNA NETO NADOMESTILA 
(26 manj 33) 0 3 4 
NEGATIVNA NETO NADOMESTILA 
(33 man 1 26) 1 3 9 3 

35 650 
PRIHODKI IZ KAPITALSKIH NALOŽB 
Prihodki iz naslova 
kapitalskih naložb v 
gospodarstvo 

0 3 5 • 

36 654 Prihodki iz naslova 
kapitalskih naložb v javni 
sektor 

0 3 6 

37 655 Prihodki iz naslova 
kapitalskih naložb v banke ln 
druge finančne organizacije 

0 3 7 

38 656 Prihodki iz naslova 
kapitalskih naložb v druge 
komitente 

0 3 8 

39 658 Prihodki iz naslova 
kapitalskih naložb 
v tujini 

0 3 9 

40 

\ 

SKUPAJ (35 do 39) 0 4 0. 

41 686 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE 0 4 1 

42 688 
DRUGI IN IZREDNI PRIHODKI 
Drugi prihodki 0 4 2 

(o «/ 
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Prvi skioo Drugi' »M op Tr#tJI flilop 

43 689 Izredni prihodki 0 4 3 

44 SKUPAJ (42 in 43) 0 4 4 
5 "C 1t H 

45 682 

PRIHODKI IZ UKINJENIH 
REZERVACIJ IN ODPISANIH 
TERJATEV 
Prihodki iz ukinjenih rezerva ci] 0 4 5 

46 687 Prihodki iz naslova 
odpisanih terjatev 

0 4 6 

47 t SKUPAJ (45 in 46) 0 4 7 

48 610 
MATERIALNI STROŠKI 
Material in proizvodne 
storitve drugih 

0 4 8 
1 .C v 1 

49 611 Neproizvodne storitve drugih 0 4 9 
2 .0 0 7 

50 612 Dnevnice za službena potovanja 0 5 0 
0 l 

51 613 Izdatki za reklamo in 
propagando 

0 5 1 

52 614 Reprezentančni izdatki 0 5 2 1 L i 

53 618 Drugi materialni odhodki 0 5 3 
i 

54 SKUPAJ (48 do 53) 0 5 4 
* 3 

55 615 AMORTIZACIJA 0 5 5 
• 

1 s \ 

56 SKUPAJ MATERIALNI STROŠKI IN 
AMORTIZACIJA (54 in 55) 

0 5 6 

51 C 1 

57 627 Osebni odhodki 0 5 7 

58 633 Vkalkulirane bruto plače 0 5 8 
n 1 3 

59 634 
t 

Vkalkulirana bruto nadomestila 
plač 

0 5 9 
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ski OD Br. siri op clrtop 

60 635 Vkalkuliranl bruto prejemki 
delavcem 

0 6 0 

61 SKUPAJ (57 do 60) 0 6 1 
J A 3 3 

62 

63 

626 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE 0 6 2 

630 
DAVKI IN PRISPEVKI 
Davki lz prihodka 0 6 3 < 

64 631 Prispevki lz prihodka 0 6 4 
1 2 5" 3 

65 632 Druge dajatve lz prihodka 0 6 5 

66 SKUPAJ (63 do 65) 0 6 6 
4 9 3 

67 640 

ODPISI IN DOLGOROČNE 
REZERVACIJE 
Odpisi neizterljivih 
terjatev 

.0 6 7 

68 641 Popravki vrednosti 
dvomljivih in spornih 
terjatev 

0 6 8 

69 642 Oblikovanje drugih 
rezervacij 

0 6 9 

i 

70 643 Oblikovanje rezervacij - za 
zavarovanje pred potencialnimi 
izgubami v predpisani visini 

0 7 0 

71 SKUPAJ (67 do 70) 0 7 X ■- 

72 .628 
DRUGI IN IZREDNI ODHODKI 
Drugi odhodki 0 7 2 

2 -P 

73 629 Izredni odhodki 0 7 3 

74 SKUPAJ (72 in 73) 0 7 4 
2 6 i 

75 669 Zmanjšanje prihodkov 
financiranja v dobro 
revalorizacijske rezerve 

0 7 5 

3 S 9 Hi 

76 609 Zmanjšanje odhodkov 
financiranja v breme 
revalorizacijske rezerve 

0 7 6 
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IZJV&UJMJ 

l.ć, z. 

Slovenski 
Odškodninski sklad,d.d* 

LJUBLJANA 

Vodja pravo« < 

Kontrolo opravita: 
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MatiSna številka I i i i i i i I Šifra dejavnosti 1 , , , , , 1 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Operativna 
£L sedeža 

Temeljni 
račun 

IndMdualna 
partija 

Izpolni Služba družbenega knjigovodstva - podružnica 
1 

20 21 22 23 24 25 26 27 28|29 30 31 32 33 34 35 36 37 38|39 40 41 42 43 44 45 
Vrsta 
posla 

19 

NAZIV ORGANIZACIJE O 

SEDEŽ ORGANIZACIJE . L7U 5 LVftMfl- , -bUh/AVdčft Z Z 

TRIMESEČNO POROČILO 

za obdobje od  do .AL1L\—A. 
- zneski v tisočih - 

7ftp 
Št 

Konto 
skupina 
kontov 

POZICIJA 
Ozn 
za 

AOP 

Zneski 

V istem obračunskem 
obdobju 

predhodnega leta 

V obračunskem 
obdobju 

tekočega leta 

1 2 3 4 5 6 

1. 75 in 
76 Neto prihodek od začetka poslovnega leta 9 5 1 5 5 S C i 

2. 
del 75 
In del 

76 
Neto prihodek v zadnjem trimesečju 
obračunskega obdobja (del. zap. št 1) 9 5 2 

3 G s 3 G 

3. del 
270 

Vkalkuliranl bruto osebni dohodki In 
nadomestila 9 5 3 2 1 7 3 

4. del 
270 Bruto osebni dohodki Iz rezultata 9 5 4 

5. del 
270 Bruto OD In nadomestila Iz refundad| in dotacij 9 5 5 1 V 

6. 270 Skupaj (3 do 5) 9 5 6 8 3 V ■f 

7. 271 . Obračunani čisti OD 9 5 7 V 5 5 3 

8. 272 Obračunana nadomestila čistih OD 9 5 8 

9. 273 Obračunana skupna poraba iz OD 9 5 9 7 C 

10. 274 Obračunani prispevki iz OD 9 6 0 i 0 (o 

11. 275 Obračunani davki iz OD 9 6 1 
•> i 2 i s 

12. 27 brez 
270 Skupaj (7 do 11) 9 6 2 ■f 

> 
P 3 i 1 

13. - 
Povprečno Število zaposlenih delavcev na 
podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju 
(celo Število) 

9 6 3 

3 

14. - Povprečno Število zaposlenih delavcev na 
podlagi delovnih ur v zadnjem trimesečju 
obračunskega obdobja (celo število) 

9 6 4 

C 

15. - Število mesecev poslovanja 9 6 5 1 

v .. Lju&ljrfvi 

4b.l. (M 19.. 

d-O.O. Slovanski yodja organizacije: 
$fc\/Hdškodninski sklad,d-d. 

LJUBLJANA- 

Obrazec je predpisan: z Zakonom o računovodstvu (Ur. list SFRJ št. 12/B9fin s Pravilnikom o obliki in vsebini trimesočjx$ga poročila (Ur. list SFRJ, št. 24/89). 
1sW-XXXI-SS97-94 to 156 04 PonMIa prapov»danl DZS d-d.. ZALOŽNIŠTVO TISKOVIN - Obr. 7,29 



1 I M I I. 
Silra dejavnosti 

Iz polni Služba družbenega knjigovodstva - Podružnica 
Prv 4 sk lop DrugI sklop Tretji sklop 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 IZ 13 14 ts 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Vrsta 
posta 

Operativna 
SL sedeta 

Temelini 
račun 

Individualna 
partija ' 

J/.olEN^tl običobNiA/JKi JmlAD d. d. 
PRAVNA OSEBA  j-   -      

SEDE2 PRAVNE OSEBE   L~J U 73 L~J/)UA j t)jN /) 3-Z/ 

REKAPITULACIJA BILANCE USPEHA 

v obdobju od ^do 3/, /2,-/993 

▼ tisočih SIT 

Z«P 
tt. Konto CtCHCNTI OlMbl 

It 
AOP 

ZMCSCK 
prtjlnjrga Irti tvhotcg« leta 

1 Z 3 A 4 3 
Prv« 

SMOO >r<ql *Moo Ir#tJI iMop 

1 
SKUPINA ODHODKOV 
DANE OBRESTI (zap.5t.15) 0 9 0. 

2 DANA NADOMESTILA (zap.5t.33) 0 9 1 - 
3 1: 

3 MATERIALNI STROŠKI Czap.4t.54] 0 9 2 
• i S 

1 8 3 

U AMORTIZACIJA (zap.St.55) 0 9 3 
i' •i 

/ 
> • 

1 S 1 

5 PLACE IN PREJEMKI (zap.St.61) 0 9 4 
r 

• 

% 1. 7 v/ 

6 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE 
(zap.St.62) 

0 9 5 

7 DAVKI IN PRISPEVKI 
(zap.St.66) 

0 9 6 
4 e 

✓ 

8 ODPISI IN DOLGOROČNE 
REZERVACIJE (zap.it.71) 

0 9 7 
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1 /mod 1 D-u®' *Mo° «"»oo 

9 DRUGI IN IZREDNI ODHODKI 0 9 8 
(zap.St.7i.) 2^3 

10 ZMANJŠANJE ODHODKOV 0 9 9 
FINANCIRANJA V BREME 
REVALORIZACIJSKE REZERVE. 
(zap.Sc.76) 

11 SKUPAJ (1 DO 9 MANJ 10) 10 0 . 
\ 51 i i 

12 RAZLIKA 10 1 
(ZAP.ST. 11-ODHODKI MANJ 
26 PRIHODKI) 

13 
SKUPINA PRIHODKOV 
PREJETE OBRESTI (zap.St.8) 102 55SC2, 

14 PREJETA NADOMESTILA 10 3 
(zap.SC.26) 

15 PRIHODKI IZ KAPITALSKIH 10 4 
NALOŽB (zap.St.40) 

16 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE 10 5 
(zap.Sc.41) 

17 PRIHODKI IZ UKINJENIH 10 6 
REZERVACIJ IN ODPISANIH 
TERJATEV (zap.St.47) 

18 DRUGI IN IZREDNI PRIHODKI 10 7 r C 1 h 
(zap.5t.44) J (o 1 1 

19 ZMANJŠANJE PRIHODKOV 10 8 
• FINANCIRANJA V DOBRO o j. 

REVALORIZACIJSKE REZERVE JOJ] 
 (zap.St.75)   

20 SKUPAJ (13.do 18 manj 19) 1 0 9 _ _ , 
5 7 3 / JU 

21 RAZLIKA 110 ; t J ,— t— 
(ZAP.Si. 20-PRIHODKI MANJ , 1 ( J 7 v7 
11-ODHODKI) 1 

Komroto ooraWa: 

1.  — 



Silra dejavnosti 

Izpolni Služba družbenega knjigovodstva — Podružnica ' 
Prvi sklop Drugi sklop Tretji sklop 

1 I I 1 1 1 I I ! I 
1 2 3 4 5 | 6 j 7 8 ?• tO 11 12 13 114 IS 16 17 118 19 20 21 22 23 124 125 25 127 128 j 29 

Vrsta 
posla 

Operativna 
SL sedeža 

'Temeljni 
raćun 

Individualna 
panija - 

PRAVNA OSEBA 

SEDE2 PRAVNE OSEBE 

SLO |/£"A/ s KI ODJK ob n/ N&kI S K LAP d cL. 

t 7>UM fi 7S K/) Z1  

RAZPOREDITEV REZULTATOV 

iz obdobja od 4.4. do 3/. 12. 

v tisočih SIT 

Z »o. IV CLCHCNTl 
Ozm«U« ZMCSCK 

jfo« »*"*• trMo^ro« »rt« 

' * * I 
?rvi 

swioo Drugi IMOO cfctoo 

690 
RAZPOREDITEV DOBIČKA 
RAZPOREDITEV REZULTATA 
POSLOVANJA 

692 KRITJE IZGUBE PREJŠNJIH LET 

3 693 DOBIČEK (zap.St. I manj 2) 
5. 
I5 

694 RAZPOREDITEV DOBIČKA 

del 
691. ZA DAVEK NA DOBIČEK 

del 
694 ZA REZERVE 1 2 

del 
694 ZA DELEŽ, IZPLAČAN 

USTANOVITELJEM 

del 
694 ZA PLACE 
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Pi-vl sktoo D»-u9»' cMop Tr»»tJ ffMop 

9 
del 
694 ZA SKUPNO PORABO 12 8 

10 
del 
694 ZA POVEČANJE USTANOVITELJSKIH 12 9 

VLOG 

U 
del 
694 ZA DRUGE NAMENE 13 0 

U 

■— 

NERAZPOREJENI DOBIČEK 13 1 
(zap.St. 4. manj zap.Sc. S do 
11) 

13 

U 

698 

IZGUBA IN KRITJE 
IZGUBE 
IZGUBA TEKOČEGA LETA 13 2 

NEKRITA IZGUBA PREJŠNJIH LET 133 

li CELOTNA IZGUBA ZA KRITJE 13 4 
(zap.Sc. 13 in 14) 

16 KRITJE IZGUBE V BREME REZERV 13 5 
BANKE 

C 

— 

KRITJE IZGUBE V BREME 13 6 
USTANOVITVENEGA KAPITALA 

i 1 i 
j 
i i l 

le NEKRITA IZGUBA 13 7 
(zap.St. 15 manj 16 manj 17) 

L3U15LV/\N-I 

1a. 2. 

PR1KSTtr.ra 

llfeLTOA  

SkJvenšfc 
Odškodninski sklad.d.d., 

LJU0.bJANA 

Vodja pravne oseoe: 

»»•ćai 
SOK Datum sprajama Konuoto ooravaa: 



Izpolni Služba družbenega knjigovodstva - Podružnica 
Prvi sklop 

1 2 3 

Vrsta 
posla 

4 5 6 7 8 

Operativna 
iL sedeta 

Drugi sklop 

9 10 11 

Temeljni 
račun 

12 13 14 15 16 17 18 

Individualna 
partija - 

Tretji sklop 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

PRAVNA OSEBA SLoiEMMJ OOSkoDNiNAk/ JZLAD O(,cL. 

SEDEŽ PRAVNE OSEBE U7V.&LJ3A fj'f/ & \J fs) 4 7 J 22 

BILANCA STANJA 

NA DAN    IsJ?.^ 
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v tisočih sit 

'v 
1 

CLCMGHTI )xn«u« 
» AOP 

2NCSCK ( 
prrjinjeg« (rta IrkoCig« trt« j 

2 a A 4 i 
1 IUOO Drugi (Mod Tretji lUtoo 

1 A.I. 
AKTIVA 
Denarna sredstva in plemenite 
kovine 

I 5 1 

1 °i 2 0 <c 
2 A.II. Depoziti pri centralni banki 

ln druge terjatve do centralne 
banke 

1 5 2 

J A.HI. Vrednostni papirji in druge 
kratkoročne naložbe ter 
tekoča' zapadlost dolgoročnih 
naložb 

1 5 3 

5 
*> 

S 

S 

? 

8 

9 

A.IV. Kratkoročni krediti in tekoča 
zapadlost dolgoročnih 
kreditov 

1 5 

S 2 0 1 g 3 

A.V. Aktivne časovne razmejitve 
in druga aktiva 

1 5 

A.VI. Dvomljive in sporne terjatve 1 5 

A. VII Popravki vrednosti dvomljivih 
in spornih terjatev 

1 5 7 

A.vm. Dolgoročni krediti, zmanjšani 
za tekoče zapadlosti 

1 5 £ 

A. IX. Dolgoročne naložbe v 
vrednostne papirje in druge 
dolgoročne naložbe,zmanjšane 
za tekoče zapadlosti 

1 5 

lo 

U 

U 

l3 

A.X. Gradbeni objekti ln oprema 1 6 

6 7 V 5 

A.XI. Razmejene tečajne razlike 1 6 L 

A.xn. Izguba 1 6 2 

A.xm. Izvenposlovna aktiva 1 6 3 f— s 

U 

u 

u 

l? 

SKUPAJ AKTIVA 
Zap.št. (1 do 6 minus 7 
plus 8 do 13) 

1 6 It 
t" 3 u i 9 V 0 

B INTERNI ODNOSI 1 6 5 

C POSLOVANJE PO POOBLASTILU I 6 6 

D IZVENBILANCNO POSLOVANJE 1 6 7 



Oxi -I CLCHCNTI Qx*«w« 
z* 

AOP 
2NCSOC 

Irta tr*oćvg« trt« 

rr-vi 
SktOO brvgi Moo Ir»t; Bkiop 

18 P.I. 
PASIVA 
Depoziti na vpogled 

19 P.II. Depoziti do enega leta in 
tekoča zapadlost dolgoročnih 
depozitov 

20 p.m. Obveznosti iz kratkoročnih 
kreditoy in tekoča zapadlost 
dologoročnih kreditov 

21 P. IV Dolgoročni depoziti preko 
enega leta, zmanjšani za 
tekočo zapadlost 

22 P.V. Obveznosti iz dolgoročnih 
kreditov, zmanjšane za tekočo 
zapadlost 

23 P.VI. Pasivne časovne razmejitve in 
druga pasiva 

24 P.VII. Kapital, rezerve in dolgoročne 
rezervacije 

25 p.vm. Izvenpoalovna pasiva 

26 SKUPAJ PASIVA 
Zap.št. (18 do 25) 

27 INTERNI ODNOSI 

28 POSLOVANJE PO POOBLASTILU 

29 IZVENBILANCNO POSLOVANJE 



Predlog odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani in predlog odloka 

o preoblikovanju Univerze v Mariboru - EPA 905 in 906 

Vlada Republike Slovenije je na 109. seji dne 27. oktobra 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O PREOBLIKOVANJU UNIVERZE 
V LJUBLJANI IN 
- PREDLOGA ODLOKA O PREOBLIKOVANJU UNIVERZE 
V MARIBORU, 

ki vam ju pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije. 

Jja podlagi 86. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list 
°epublike Slovenije, št. 67/93) in 172. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora (Uradni list Republike Slovenije, št. 40/93) je 

^ Državni zbor Republike Slovenije na seji.. .sprejel 

ODLOK 
0 PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V LJUBLJANI 

'• Splošna določba 

1. člen 

Ustanovitelj Univerze v Ljubljani je Republika Slovenija. 

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Repu- 
blike Slovenije. 

"■ Statusna opredelitev Univerze v Ljubljani 

2. člen 

'"te: Univerza v Ljubljani 

Skrajšano ime: UL 
*edež: Ljubljana, Kongresni trg 12 
Univerza v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: Univerza) je 
travna oseba. 

3. člen 

fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole Uni- 
verze (v nadaljnjem besedilu: članice) so: 

Univerza v Ljubljani 
Jkademija za glasbo 
jjkrajšano ime: UL AG iedež: Ljubljana, Stari trg 34 

Univerza v Ljubljani 
Jkademija za gledališče, radio, film in televizijo 
^rajšano ime: UL AGRFT 
^edež: Ljubljana, Nazorjeva 3 

jjf'iverza v Ljubljani 
^ademija za likovno umetnost 
J^ajšano ime: UL ALU edež: Ljubljana, Erjavčeva 23 

Univerza v Ljubljani 
'otehniška fakulteta 

^Krajšano ime: UL BF 9®dež: Ljubljana, Jamnikarjeva 101 

Univerza v Ljubljani 
.Jonomska fakulteta 
J^ajšano ime: UL EF 
®dež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 17 

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 Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport, 
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za 
šolstvo in šport. 

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za arhitekturo 
Skrajšano ime: UL FA 
Sedež: Ljubljana, Zoisova 12 

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za družbene vede 
Skrajšano ime: UL FDV 
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5 

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo 
Skrajšano ime: UL FER 
Sedež: Ljubljana, Tržaška 25 

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za farmacijo 
Skrajšano ime: UL FFA 
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 7 

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
Skrajšano ime: UL FGG 
Sedež: Ljubljana, Jamova 2 

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Skrajšano ime: UL FKKT 
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 5 

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za matematiko in fiziko 
Skrajšano ime: UL FMF 
Sedež: Ljubljana, Jadranska 19 

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za strojništvo 
Skrajšano ime: UL FS 
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 6 

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za šport 
Skrajšano ime: UL FŠ 
Sedež: Ljubljana, Gortanova 22 

Univerza v Ljubljani 
Filozofska fakulteta 
Skrajšano ime: UL FF 
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 2 

Univerza v Ljubljani 
Medicinska fakulteta 
Skrajšano ime: UL MF 
Sedež: Vrazov trg 2 

Univerza v Ljubljani 
Naravoslovnotehniška fakulteta 
Skrajšano ime: UL NTF 
Sedež: Aškerčeva 9 
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Univerza v Ljubljani 
Pedagoška fakulteta 
Skrajšano ime: UL PEF 
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16 

Univerza v Ljubljani 
Pravna fakulteta 
Skrajšano ime: UL P F 
Sedež: Ljubljana, Kongresni trg 12 

Univerza v Ljubljani 
Teološka fakulteta 
Skrajšano ime: UL TEOF 
Sedež: Ljubljana, Poljanska 4 

Univerza v Ljubljani 
Veterinarska fakulteta 
Skrajšano ime: UL VF 
Sedež: Ljubljana, Gerbičeva 60 

Univerza v Ljubljani 
Visoka pomorska in prometna šola 
Skrajšano ime: UL VPPŠ 
Sedež: Portorož, Pot pomorščakov 4 

Univerza v Ljubljani 
Visoka šola za socialno delo 
Skrajšano ime: UL VŠSD 
Sedež: Ljubljana, Poljanska 26a 

Univerza v Ljubljani 
Visoka šola za zdravstvo 
Skrajšano ime: UL VŠZ 
Sedež: Ljubljana, Poljanska 26a 

Univerza v Ljubljani 
Visoka upravna šola 
Skrajšano ime: UL VUŠ 
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5 

4. člen 

Članice lahko za opravljanje posamezne dejavnosti ali za 
opravljanje dejavnosti na določenem območju oziroma za 
posamezno znanstveno ali umetniško disciplino ali strokovno 
področje oblikujejo organizacijske enote. 
Če organizacijska enota pridobiva del prihodka z opravlja- 
njem dejavnosti iz 10. člena tega odloka, ima pooblastila 
v pravnem prometu, ki jih izvršuje v imenu in za račun članice. 
S statutom Univerze se določijo organizacijske enote članic, 
ki imajo pooblastila v pravnem prometu, obseg teh pooblastil 
in odgovornost za njihovo poslovanje. 

5. člen 

Univerza lahko v okviru svoje dejavnosti in dejavnosti članic 
ter ob predhodnem soglasju ustanovitelja ustanovi zavod, 
fundacijo, sklad, gospodarsko družbo ali drugo pravno 
osebo. 

Z javnimi sredstvi se lahko ustanovi samo zavod. 

6. člen 

Statut Univerze določi pogoje za vključitev samostojnih viso- 
košolskih in drugih zavodov kot pridruženih članic ter njihove 
pravice in obveznosti. 

III. Dejavnost Univerze in članic 

7. člen 

Univerza zagotavlja razvoj znanosti, strok in umetnosti ter 
prek fakultet, umetniških akademij ali visokih strokovnih šol 
v izobraževalnem procesu posreduje spoznanja z naravoslov- 
nega, tehniškega in tehnološkega, medicinskega, kmetij- 
skega, družboslovnega in humanističnega znanstvenega ozi- 
roma strokovnega področja ter s področja umetnosti. 

Univerza lahko neposredno organizira izvajanje znanstveno 
raziskovalnih in študijskih interdisciplinarnih program® 
s področij, naštetih v prvem odstavku tega člena. 

Univerza organizira in usklajuje tudi izvajanje dejavnosti 
potrebnih za uresničevanje dejavosti iz prvega in drugegi ! 

odstavka tega člena. 

8. člen 

Članice univerze opravljajo na posameznih študijskih podroi' 
jih izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in umetniško al 
dejavnost, ki temelji na eni ali več sorodnih ali med seboi in 
povezanih znanstvenih oziroma umetniških disciplin ter strok' rc 

Študijska področja po posameznih članicah so: 

Akademija za glasbo: glasbena teorija, kompozicija, dirigira- k; 
nje, instrumenti, petje, izobraževanje učiteljev; 

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: dramska iflfftu 
in umetniška beseda, režija, dramaturgija; 

Akademija za likovno umetnost: kiparstvo, slikarstvo, oblike e| 
vanje in restavratorstvo; 

Biotehniška fakulteta: biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živil" 
stvo, zootehnika, agronomija, mikrobiologija, krajinska arhi' 
tektura in izobraževanje učiteljev; 

Ekonomska fakulteta: ekonomija, poslovodenje; 

Fakulteta za arhitekturo: arhitektura; 

Fakulteta za družbene vede: družbene vede in izobraževani6fal 
učiteljev; 

Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo: elektrotehniški 
računalništvo in informacija; 

Fakulteta za farmacijo: farmacija; 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: gradbeništvo, geod* 
zija; 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: kemija, kemijsk' 
tehnologija, varstvo pri delu, požarno varstvo in izobraževani' Ud 
učiteljev; ^ 

Fakulteta za matematiko in fiziko: matematika z mehanik" 
fizika z astronomijo in meteorologijo, računalništvo, izobrair 

vanje učiteljev; 

Naravoslovnotehniška fakulteta: geologija, rudarstvo, mef 
lurgija, tekstilstvo; 

Fakulteta za strojništvo: strojništvo; 

Fakulteta za šport: izobraževanje učiteljev in drugih delavk 
v športu; 

Filozofska fakulteta: humanistične in družbene vede, izobr* 
ževanje učiteljev in strokovnih delavcev v vzgoji in izobra" 
vanju; 

Medicinska fakulteta: medicina, stomatologija; 

Pedagoška fakulteta: izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev f 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju; 

Pravna fakulteta: pravo; 

Teološka fakulteta: teologija; 

Veterinarska fakulteta: veterinarstvo; 

Visoka pomorska in prometna šola: pomorstvo in tehnolog 
prometa; 

is 
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'soka šola za socialno delo: socialno delo; 

'soka šola za zdravstvo: zdravstvena nega in zdravstvene 
'hnike; 

gi 'soka upravna šola: upravna dejavnost. 

'"dijske programe z dveh ali več študijskih področij lahko 
'"aja več članic skupaj. 

9. člen 
<0 akultete in umetniške akademije razvijajo znanstvene in 

"letniške discipline, na katerih temeljijo njihovi študijski 
'ogrami, ter znanstvene in umetniške discipline s sorodnih 
11 interdisciplinarno povezanih področij. 

hanstveno-raziskovalno delo opravljajo tudi Visoka pomor- 
a" *a in prometna šola, Visoka šola za zdravstvo, Visoka šola za 

°cialno delo in Visoka upravna šola, in sicer vsaka na 
^ročju znanstvenih disciplin, na katerih temeljijo njihovi 
'"dijski programi. 
>lanice Univerze lahko organizirajo oziroma izvajajo tudi 
javnosti, ki so potrebne za uresničevanje dejavnosti, dolo- 
'lih v 8. členu ter v prvem in drugem odstavku tega odloka. 

10. člen 

''anice izvajajo temeljno-raziskovalne, aplikativno-razisko- 
"ne, razvojne in druge projekte, umetniško delo ter javna 
Jtoblastila. Pri izvajanju teh dejavnosti obračunavajo nastale 
"roške v skladu s predpisi. „ 

Janice lahko opravljajo tudi strokovno, razvojno in sveto- 
'' °'no delo ter druge dejavnosti, opredeljene s statutom, če to 

* ovira izvajanja dejavnosti iz 8. in 9. člena tega odloka in 
f^ga odstavka tega člena in če zagotovijo povračilo stro- 
i°v. nastalih pri njihovem opravljanju. Za ta dela članice 
"Pravljajo predračune in obračune stroškov v skladu z raču- 
Ovodskimi standardi. 

11. člen 

statutom Univerze se podrobneje opredelijo dejavnosti iz 
rjlnjega odstavka 9. člena in 10. člena tega odloka ter pogoji 
popravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 10. člena tega 
Hloka. 

Organi Univerze In članic 
12. člen 

?r9ani Univerze so: rektor, senat, upravni odbor in študentski 
•vet. 

k 9ani članic so: dekan, senat in študentski svet. 
iverza in članice imajo lahko tudi druge organe, če tako 
'°fia statut Univerze. 
8,atutom se lahko določi, da sta funkcija vodenja strokov- 
na dela in poslovodna funkcija ločeni. 

tal. 
13. člen 

°ge, pristojnosti, število članov, način izvolitve, trajanje 
Izdata in način odločanja organov Univerze in članic se 
S?robneje uredijo s statuom v skladu z zakonom in tem 
""okom. 
V \i „•VIN, načini In pogoji pridobivanja sredstev za delo 

»erze In članic 
14. člen 

(/'.'Verza in članice pridobivajo sredstva za opravljanje svojih 
Javnosti: 

'* Proračuna Republike Slovenije, 

- iz šolnin in drugih prispevkov za študij, 
- s plačili za opravljene storitve, 
- iz dotacij, dediščin in daril, 
- iz drugih virov. 

15. člen 

S premoženjem upravljajo in razpolagajo Univerza oziroma 
članice, na način in po postopku, določenem z zakonom, tem 
odlokom in statutom ter v skladu z namenom, za katerega je 
bilo pridobljeno. 

Univerza lahko razpolaga z nepremičnino, namenjeno za 
opravljanje dejavnosti iz 8. in 9. ter iz prvega odstavka 10. 
člena tega odloka in pridobljeno iz javnih sredstev, v soglasju 
z ustanoviteljem, z nepremičnino, namenjeno za opravljanje 
teh dejavnosti in pridobljeno iz drugih virov, pa v skladu 
z namenom, za katerega je bila pridobljena. 

Članice upravljajo in razpolagajo z nepremičnino, namenjeno 
za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 10. člena tega 
odloka v soglasju z ustanoviteljem. 

Univerza upravlja in razpolaga tudi z infrastrukturno opremo, 
ki je namenjena več članicam. 

2 drugimi premičninami, namenjenimi za opravljanje dejavno- 
sti posameznih članic, upravljajo in razpolagajo članice. 

VI. Razpolaganje s presežkom prihodkov nad odhodki in 
način kritja primanjkljaja sredstev za delo Univerze in članic 

16. člen 

Presežek prihodkov nad odhodki Univerze in članic se upo- 
rablja za opravljanje in razvoj dejavnosti, in sicer za poplačilo 
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, 
po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 

17. člen 

O načinu poravnave primanjkljaja sredstev Univerze in članic, 
ki nastane pri izvajanju dejavnosti iz 8. in 9. oziroma prvega 
odstavka 109. člena tega odloka, odloča ustanovitelj na pred- 
log upravnega odbora Univerze oziroma s statutom določe- 
nega organa članice. 

Ne glede na določila iz prejšnjega odstavka tega člena vsaka 
članica poravnava primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejav- 
nosti iz drugega odstavka 10. člena tega odloka. Primanjkljaj 
se poravna iz nejavnih sredstev. 

VII. Pravice, obveznosti in odgovornosti Univerze In članic 
v pravnem prometu 

18. člen 

Univerza nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem 
imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami inb obveznostmi ter 
sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, določene v tem 
odloku in statutu, brez omejitev. 

Članice nastopajo v pravnem prometu v imenu in za račun 
Univerze, vsaka v okviru svoje dejavnosti iz 8. in 9. člena tega 
odloka, z vsemi pravicami in obveznostmi, določenimi z zako- 
nom, tem odlokom in statutom. 

Univerza odgovarja za obveznosti iz 1. odstavka tega člena 
z vsem premoženjem, s katerim upravlja oziroma razpolaga, 
za obveznosti članic iz 2. odstavka tega člena pa s premože- 
njem, ki ga članice uporabljajo pri opravljanju te dejavnosti. 

Pri izvajanju dejavnosti iz 10. člena tega odloka članice nasto- 
pajo v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, 
z vsemi pravicami in obveznostmi, določenimi z zakonom, 
tem odlokom in statutom, odgovarjajo pa s premoženjem, 
s katerim v ta namen razpolagajo. 

Sredstva Univerze in članic se lahko vodijo na več računih 
v skladu s predpisi. 
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VII. Odgovornost ustanovitelja za obveznosti Univerze in 
članic v pravnem prometu 

19. člen 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti Univerze in članic do 
višine vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, 
s katerim Univerza oziroma članice upravljajo in razpolagajo. 

IX. Medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja In 
Univerze 

20. člen 

Ustanovitelj zagotavlja materialne pogoje za delo Univerze na 
način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ter izvaja druga 
upravičenja v skladu z zakonom. 

21. člen 

Ob koncu poslovnega leta je Univerza dolžna ustanovitelju 
predložiti poslovno poročilo in temeljne računovodske iz- 
kaze. 

X. Prehodne in končne določbe 

22. člen 

Univerza začne poslovati v pravnem prometu po tem odloku 
s 1.1. 1995. 

23. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo kot članice Uni- 
verze: 
- Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 
- Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, 
- Višja tehniška varnostna šola. 

24. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujejo z delom kot nove 
članice Univerze: 

- Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo - Šola 
za arhitekturo kot Fakulteta za arhitekturo, 
- Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo 
- Oddelek za gradbeništvo in geodezijo kot Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo, 
- Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo - Oddelek za 
farmacijo kot Fakulteta za farmacijo, 
- Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo - Oddelek za 
kemijo in kemijsko tehnologijo kot Fakulteta za kemijo in 
kemijsko tehnologijo, 
- Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo - Oddelek za 
matematiko in mehaniko ter Fakulteta za naravoslovje in 
tehnologijo - Oddelek za fiziko kot Fakulteta za matematiko 
in fiziko, 
- Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo - Oddelek za 
kemijsko izobraževanje in informatiko, Fakulteta za naravo- 
slovje in tehnologijo - Oddelek za montanistiko, Fakulteta za 
naravoslovje in tehnologijo - Oddelek za tekstilno tehnolo- 
gijo kot Naravoslovno-tehniška fakulteta. 
- Višja upravna šola kot Visoka upravna šola. 

25. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka se Višja tehniška varnostna 
šola pripoji k Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. 

26. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka Višja šola za notranje zadeve 
nadaljuje z delom kot Visoka šola za notranje zadeve. 

27. člen 

Visokošolski zavodi iz 24. člena tega odloka prevzamejo tudi 
delavce in študente, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka 

zaposleni oziroma so se izobraževali na fakultetah, oddelki 
oziroma šolah, ki so prenehale obstajati. 

Delavce in študente, ki so bili na dan uveljavitve tega odlok' 
zaposleni oziroma so se izobraževali na Višji tehniški va'- 
nostni šoli, prevzame Fakulteta za kemijo in kemijsko tehno- oc 
logijo. "i 

let 
Visokošolski zavodi iz 24. in 25. člena tega odloka prevzamejo yf 
tudi premoženje fakultet, oddelkov oziroma šol, ki so pren«" ik 
hale obstajati. Za upravljanje in razpolaganje z nepremiC11' 'a 
nami in drugim premoženjem veljajo določila 15. člena teg8 

odloka. 

28. člen 

Delavci, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka zaposleni n> 
Teološki fakulteti, nadaljujejo delovno razmerje na tej fak"';^ 
teti po določbah Zakona o visokem šolstvu. Visokošols* Jo 
učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci te faW" 
tete si morajo v šestih mesecih od dneva uveljavitve 
odloka pridobiti nazive v skladu z merili in postopki Univerz® 

Študenti, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka vpisani n' 
Teološki fkaulteti in so se izobraževali po študijskih Pr°9ra'fc 
mih z javno veljavnostjo, nadaljujejo in končajo izobraževani" ip 
pod pogoji, ki so veljali ob njihovem vpisu. '9 

It, 
Premoženje, ki ga je do uveljavitve tega odloka Teolog 
fakulteta uporabljala za opravljanje dejavnosti iz 8., 9. in ' a 
člena tega odloka, prevzame Univerza oziroma fakult®' bi 
v skladu z zakonom in 15. členom tega odloka. 

k 
29. člen "" 

. si 
Študent, ki so se na dan uveljavitve tega odloka izobražen ^ 
na Višji šoli za notranje zadeve, nadaljujejo in končajo iz°b 

ževanje na Visoki šoli za notranje zadeve. 

30. člen 

Ustanoviteljske pravice gospodarskih družb, zavodov ali drlj_ 
gih pravnih oseb, ki so jih ustanovile ali soustanovile te* . 
tete, akademije, visoke in višje šole, z dnem uveljavitve t«9 
odloka prevzame Univerza. 

31. člen fo 

Univerza mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odio a ^ 
sprejeti statut, najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi stat" 
pa oblikovati organe. 

32. člen 

Rektor Univerze in dekani članic, ki to funkcijo opravljajo 
dan uveljavitve tega odloka, jo opravljajo do izteka mano® 
oziroma najkasneje do izteka roka iz prejšnjega člena. 

Na predlog Znanstveno-pedagoškega sveta Univerze ime" i 
rektor vršilce dolžnosti dekanov novih članic v 30 dnen V 
uveljavitvi tega odloka in jim določi obseg pooblastil. 

33. člen 
3' 

Na podlagi zakona, tega odloka in bilance stanja na dan (j m 
1991 ter 31. 12. 1993 se odpravi na Univerzi in članicah P0^ 'e 
premoženja. To premoženje se v skladu z zakonom in s j. 'p 
členom tega odloka knjigovodsko razporedi na Univerzo 
roma članice. 

S tem popisom se posebej določi premoženje, pridoblje'1"! 
javnih sredstev, in posebej premoženje, pridobljeno iz 
virov. 

34. člen 

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

to 

*1 
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OBRAZLOŽITEV 

Splošno 

Waga za sprejem Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljub- 
ki je Zakon o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 67/63; v nadalj- 

besedilu ZVŠ), ki v 15. členu določa, da akt o ustanovitvi 
ega visokošolskega zavoda sprejme Državni zbor Repu- 

'*e Slovenije, v prehodnih določbah (86. čl.) pa predvideva 
'sfc postopek za sprejem akta o preoblikovanju obeh obsto- 
•l'> državnih univerz. Odlok je namreč po svoji vsebini 
Wlovitveni akt in vsebuje sestavine, določene z zakonom. 

Mpravah besedila odloka sta sodelovali obe univerzi, ki 
' Predlagali tudi nekaj pomembnejših sprememb, zlasti 

'e strukture članic in statusnih vprašanj. 13. 6. 1994 je bilo 
^no besedilo Odloka obravnavano na sestanku med vod- 
om Univerze v Ljubljani, dekani članic, ter ministrom za 
s'vo in šport in državnim sekretarjem, 30. 6. in 13. 10. 1994 
50 bile ministrstvu poslane pisne pripombe. 

•sed//o odloka je obravnaval tudi Svet za visoko šolstvo 
Publike Slovenije. Nova zakonodaja po zgledu sodobnih 
°Pskih rešitev ta organ opredeljuje kot svetovalno telo pri 
Praw in spreminjanju visokošolske zakonodaje, pooblašča 
9a tudi za oblikovanje strokovnih mnenj in izdajanje neka- 
r soglasij. V tem primeru gre zlasti za oblikovanje mnenja 
*Polnjevanju pogojev za ustanovitev oziroma preoblikova- 
Vsokošolskih zavodov v skladu z zakonom (gl. Merila in 

j'opki za ocenjevanje študijskih programov In visokošol- 
J1 zavodov; Ur. I. RS, št. 29/94). Za oblikovanje besedila 
°ka o preoblikovanju je bila še posebej pomembna stro- 

JJa obravnava predlogov za preoblikovanje nekaterih 
'°iečih visokošolskih zavodov oz. za ustanovitev novih 

organizacija fakultet, preoblikovanje višjih šol v visoke 
*ovne šole). Po predhodnih obravnavah na sestankih svo- 

*°rnisij je Svet za visoko šolstvo problematiko preoblikova- 
JJniverz obravnaval na sejah dne 26. 9. in 21. 10. 1994 ter 
Poročil preoblikovanje in poimenovanje novo nastalih 

'e' in visokih šol, članic Univerze. Sklepi so priloženi. 

itusna opredelitev Univerze v Ljubljani 
a<ft)0 z zakonskimi določili je Univerza opredeljena kot 

P1}a oseba, ki jo tvorijo članice; fakultete, umetniške aka- 
ifn 'n visoke strokovne šole. Notranjo organizacijo članic 

nizacijske enote kot so npr. oddelki, inštituti, knjižnice, 
j ,r' ipd.) bo avtonomno urejal statut, ki ga mora univerza 

i'5 u? 
<• , 1 

wti v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka (člena 19 
t?® ZVŠ). V statutu bodo opredeljena številna vprašanja 

*ošoiskih zavodov, ki jih zakon prepušča v pristojnost 
norrine akademske skupnosti. 

Sce Univerze so navedene v 3. členu Odloka. Med njimi je 
Jj Ustih visokošolskih zavodov, ki so bili po prejšnjih pred- 
!( Ustanovljeni z zakoni ter so bili po teh predpisih tudi ^novitelji univerze: Filozofska fakulteta, Pravna fakulteta, 
potiska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakul- 
1*8 elektrotehniko in računalništvo, Fakulteta za strojnl- 

Medicinska fakulteta, Biotehniška fakulteta, Veterlnar- 
L *kulteta, Fakulteta za šport, Pedagoška fakulteta, Aka- 
i|V8 za glasbo, Akademija za gledališče, radio, film In 

Akademija za likovno umetnost, Visoka pomorska 
ti °metna šola, Visoka šola za socialno delo in Visoka 

*8 zdravstvo. 

Uvedenimi članicami v 3. členu je nekaj novosti: 

^Iteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo je pred- 
ip'* ^organizacijo v dve fakulteti: Fakulteto za arhitekturo 
%,*ultetoza gradbeništvo In geodezijo. Znanstveno-peda- 
iJ svet Univerze v Ljubljani je predlog podprl. Svet za 
!C( 

0 Šolstvo Republike Slovenije pa je na svoji seji dne 26. 
o takšnemu predlogu podal pozitivno mnenje in r°čii preoblikovanje. 

- Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo je predlagala, da se 
zaradi disciplinarnega razvoja in organizacijskih razlogov 
reorganizira v več fakultet. Po obravnavi predloga na seji 
Znanstveno-pedagoškega sveta Univerze v Ljubljani je Svet za 
visoko šolstvo na svojih sejah dne 26. septembra 1994 in dne 
21. oktobra 1994 oblikoval pozitivno mnenje o reorganizaciji 
dosedanje enovite fakultete v 4 nove fakultete: Fakulteto za 
kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteto za matematiko in 
fiziko, Fakulteto za farmacijo In Naravoslovnotehniško fa- 
kulteto. 

- Dosedanja Višja tehniška varnostna šola bo po predlogu, 
ki je bil usklajen na Univerzi, prenehala kot članica Univerze, 
njena dejavnost pa se bo nadaljevala v okviru novoustanov- 
ljene Fakultete za kemijo In kemijsko tehnologijo. 

- Višja upravna šola je skladno z določili Zakona o visokem 
šolstvu predložila vlogo za preoblikovanje v visoko strokovno 
šolo. Univerza v Ljubljani je predlog podprla, Svet za visoko 
šolstvo Republike Slovenije pa je na svoji seji dne 26 septem- 
bra sprejel pozitivno mnenje o njenem preoblikovanju 
v Visoko upravno šolo. 

- Vlogo za preoblikovanje v samostojno visoko strokovno 
šolo je predložila tudi Višja šola za notranje zadeve, ki je bila 
za razliko od drugih visokošolskih zavodov ustanovljena 
z Odločbo RSNZ št. 02/18-81 z dne 29. 6. 1981, sprejeto na 
podlagi 117. člena Zakona o notranjih zadevah (Ur. I. SRS, št. 
28/80). Univerza v Ljubljani je predlog podprla, Svet za visoko 
šolstvo Republike Slovenije pa je na svoji seji dne 26. septem- 
bra izoblikoval pozitivno mnenje o njenem preoblikovanju 
v Visoko šolo za notranje zadeve. 

Visoka šola za notranje zadeve bo začasno nadaljevala 
z delom kot samostojna visoka strokovna šola, zato jo bese- 
dilo odloka ne navaja med članicami. Svet za visoko šolstvo je 
podprl predlog, da po sprejemu statuta Univerze v Ljubljani in 
na njegovi podlagi nadaljuje z delom kot pridružena članica. 
Status pridružene članice (ZVŠ, 12. člen) bo predvidoma 
omogočal, da tudi visokošolski zavod, ki ni ustanovljen 
v okviru državne univerze (npr. je ustanovljen po posebnih 
predpisih ali je zasebna pravna oseba), deluje v akademskih 
zadevah po pravilih, ki veljajo za članice univerze. 

- Na predlog Univerze v Ljubljani je med članice vključena 
tudi Teološka fakulteta. Ta fakulteta je leta 1952 prenehala 
obstajati kot državna ustanova in je prišla v cerkveno 
področje; financiranje je potekalo prek uradov za sodelovanje 
z verskimi skupnostmi. Strokovne vezi med Teološko fakul- 
teto in Univerzo se niso nikoli povsem pretrgale. Od študij- 
skega leta 1990/1991, ko je bila diploma Teološke fakultete 
z zakonom priznana javna veljavnost, pa se njen študijski 
program sofinancira ob upoštevanju standardov in normati- 
vov, kot veljajo za javne visokošolske zavode. Leta 1992 je 
Svet Univerze v Ljubljani sprejel sklep o njeni ponovni vključi- 
tvi med članice univerze. Postopek ponovne vključitve ni bil 
končan, poleg tega pa je potekal na podlagi prejšnje zakono- 
daje, v kateri so bili statusi članic oziroma univerze bistveno 
drugačni od sedanjih (univerza kot»samoupravna skupnost«) 
Ker Teološka fakulteta trenutno nima statusa javnega viso- 
košolskega zavoda, za status pridružene članice pa se nI 
Izrekla, bo postala s predlagano vključitvijo med članice 
Univerze v Ljubljani njena ustanoviteljica Republika Slove- 
nija. To pomeni, da bodo zanjo začeli veljati vsi predpisi, ki 
veljajo za druge državne šole in se nanašajo na statusna, 
premoženjska, delovnopravna, izvolitvena (habilitacijska), 
študijska in študentska vprašanja. 

Glede na opozorila, da gre za institucijo, ki bi zaradi narave 
svoje dejavnosti morala ohraniti določene specifike, smo 
dolžni opozoriti tudi na možno rešitev, po kateri bi fakulteta 
ob zasebnem ustanovitelju lahko ostala samostojna. Kot taka 
bi namreč lahko dobila status pridružene članice Univerze, 
s čimer bi imela možnost vsa akademska vprašanja urediti po 
univerzitetnih merilih in pravilih. V akademskih zadevah bi 
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torej imela enak status kot druge članice, ostala bi pravna 
oseba, ohranila bi specifična delovnopravna in premoženjska 
razmerja, financiranje iz javnih sredstev pa bi bilo urejeno 
s koncesijo. V primeru takšne rešitve bi bilo potrebno v pred- 
logu Odloka modificirati 3. in 8. člen ter opustiti 28. člen. 

V besedilo Odloka ni bilo mogoče vključiti drugih zavodov 
- članic univerze (1. in 10. člen ZVŠ), ker za tako statusno 
spremembo predhodno niso bili izpeljani postopki za pridobi- 
tev soglasij njihovih ustanoviteljev. Prav tako po postopku, 
določenem s 14. členom ZVŠ, pristojni organi niso ugotavljali 
izpolnjevanja pogojev, potrebnih za ustanovitev takega za- 
voda. 

Univerza v Ljubljani kot državna univerza naj bi torej po 
novem štela 25 članic, od tega 18 fakultet, 3 umetniške akade- 
mije in 4 visoke strokovne šole. 

V 4. členu Odloka je opredeljeno izhodišče za oblikovanje 
organizacijskih enot članic. Te naj bi se oblikovale, kadar gre 
za opravljanje posamezne dejavnosti članice (izobraževalna 
in znanstveno-raziskovalna dejavnost ter druge dejavnosti kot 
npr. knjižničarska, založniška in podobno), ali za opravljanje 
dejavnosti na določenem območju oziroma za posamezno 
znanstveno ali umetniško disciplino ali strokovno področje. 
V drugem in tretjem odstavku tega člena so opredeljena tudi 
izhodišča za določitev pooblastil v pravnem prometu, ki bodo 
podrobneje urejena v statutu. 

Po 5. členu bo Univerza lahko v okviru svoje dejavnosti in 
dejavnosti članic ter ob predhodnem soglasju ustanovitelja 
ustanovila zavod, gospodarsko družbo, fundacijo, sklad ali 
drugo pravno osebo, s statutom pa bo opredelila pogoje za 
pridruženo članstvo samostojnih visokošolskih in drugih 
zavodov (6. člen). 

3. Dejavnost Univerze in članic 

Dejavnost Univerze in članic je opredeljena v Členih od 7 do 
11, in sicer tako, da so upoštevana določila 3., 4., 5. in 14. 
člena ZVŠ. 

V 7. členu so navedene naloge Univerze, v drugih členih pa 
dejavnost članic, zlasti študijska področja, znanstveno-razi- 
skovalno in umetniško delo ter drugo strokovno, razvojno in 
svetovalno delo. Pri opredeljevanju študijskih področij posa- 
meznih članic so upoštevani veljavno sprejeti študijski pro- 
grami, ker gre za izrazito strokovna vprašanja, pa tudi mnenje 
Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije. 

4. Organi Univerze in članic 

Organi Univerze in članic so opredeljeni skladno z Zakonom 
o visokem šolstvu. Podrobno ureditev organov bo uredil sta- 
tut, ki bo lahko določil, da sta funkcija vodenja strokovnega 
dela in poslovodna funkcija ločeni; poleg tega bo lahko dolo- 
čil tudi druge organe. Prav tako so odločitve o nalogah, 
pristojnostih, številu članov, načinu izvolitve, trajanju man- 
data in načinu odločanja prepuščeni statutarnim določbam. 

5. Pridobivanje sredstev za delo, razpolaganje s presežkom 
prihodkov nad odhodki In način kritja primanjkljaja. 

Kot viri, iz katerih univerza oziroma članice pridobivajo sred- 
stva za opravljanje svoje dejavnosti, so določeni: državni 
proračun, šolnine in drugi prispevki za študij, plačila za oprav- 
ljene storitve, dotacije, dediščine, darila in drugi viri. Poobla- 
stila, pravice in način poslovanja s proračunskimi sredstvi 
zelo podrobno ureja zakon o uresničevanju proračuna, zato je 
v Odloku opredeljena le odgovornost pri opravljanju drugih 
dejavnosti univerze oziroma njenih članic. Za obračun na 
različnih ravneh so upoštevane rešitve, ki jih omogoča Zakon 
o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje 
(Ur. I. RS; št. 48/94), po katerem ima lahko posamezna pravna 
oseba več računov. Presežek prihodkov nad odhodki bodo 
Univerza in članice uporabljale za opravljanje in razvoj dejav- 

nosti, in sicer za poplačilo materialnih stroškov, investicij 
vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustani 
telja pa tudi za plače. O morebitnem primanjkljaju, ki bi ni* 
pri izvajanju dejavnosti iz 8., 9. in prvega odstavka 10. 
tega Odloka, bo odločil ustanovitelj na predlog upravnti 
odbora Univerze oziroma s statutom določenega organi" 
niče. Morebitni primanjkljaj, ki bi nastal pri izvajanju deji»J 
sti iz drugega odstavka 10. člena, pa bo poravnala *s> 

članica iz nejavnih sredstev. 
6. Pravice In obveznosti (čl. 18 do 21) 

Kadar Univerza opravlja naloge iz 7. člena tega Odl<& 
natopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj 
samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi (npr. sklepaj ' 
pogodb s tretjimi osebami, upravljanje in razpolaganje s r. j 
moženjem ipd.), za obveznosti pa odgovarja s premoženr • 
s katerim upravlja oziroma razpolaga. Članice Univerze ms' 
pajo v pravnem prometu v imenu in za račun Univerz6 f i 
izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva (oZ'f ., , 
nalog iz 8. in 9. člena), za njihove obveznosti pa odgovl • 
univerza s premoženjem, ki ga uporablja posamezna • 
pri opravljanju te dejavnosti. 

Pri izvajanju dejavnosti iz 10. člena Odloka (raziskovalni Pj| 
jekti, strokovno, razvojno, svetovalno delo in druge delWJj 
sti) članice nastopajo v pravnem prometu v svojem 
za svoj račun z vsemi pravicami in obveznostmi, odgodi" 
pa s premoženjem, s katerim v ta namen razpolagajo. ^ 

Za obveznosti Univerze in članic odgovarja ustanovitvi 
višine vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih sre >j, 
Univerza je dolžna ustanovitelju predložiti poslovno P0' m 1 

in temeljne računovodske izkaze ob koncu vsakega P°s 

nega leta. 

7. Prehodne In končne določbe | 

V tem poglavju Odloka je določeno, da prenehajo kot ĆH"jj 
Univerze tiste fakultete, ki so se reorganizirale v već 
fakultet (FAGG in FNT), VTVŠ, katere dejavnost bo pre" j 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, ter VŠNZ, * 
nadaljevala z delom kot Visoka šola za notranje zadeve. 

Nove članice iz 24. člena tega Odloka bodo prevzele d&i 
in študente, ki so bili na dan uveljavitve Odloka zaPf0fi 
oziroma so se izobraževali na fakultetah, oddelkih oZ" 
šolah, ki so prenehale obstajati, ter njihovo premoženj* 

Kot je navedeno že v obrazložitvi k 3. členu tega Odloki. ^ 
delavci, ki so bili na dan njegove uveljavitve zaposlin 
Teološki fakulteti, nadaljevali delovno razmerje po dol" ^ 
ZVŠ. Že vpisani študentje teološke fakultete bodo na<^aLm 
in končali izobraževanje v študijskih programih z javno t*'L 
nostjo pod pogoji, ki so veljali ob njihovem vpisu, Pr\ld 
generacije pa se bodo vpisale v študijske programe, spr 

po določilih ZVŠ. 

Premično in nepremično premoženje, ki ga je fakultet8 j 
rabi jata za opravljanje svoje dejavnosti, v skladu z zakon" J 
15. členom tega Odloka prevzameta Univerza oziromi 'l 
teta. Ob upoštevanju dosedanjega načina financiranji ' ji I 
ške fakultete ter veljavnih predpisov za financiranje vls0 .fH 
skih zavodov, bo treba v državnem proračunu v ta n -k 
zagotoviti letno 20,400.000,00 SIT dodatnih sredstev zi 
rialne stroške, stažiste asistente in investicije v opremo- 

Po 31. členu Odloka je Univerza dolžna sprejeti statut v f 
mesecih in si k njemu pridobiti soglasje ustanovitelja, 0' 
pa mora oblikovati v naslednjih treh mesecih. 

S 
Rektor Univerze in dekani članic bodo to funkcijo °PrL/ 
do izteka mandata oziroma največ še tri mesece po uM'l ^ 
statuta. Vršilce dolžnosti novih članic Univerze (24. 
Odloka) pa je dolžan imenovati rektor v 30 dneh po uvi'1 
Odloka in jim določiti obseg pooblastil. 

m/ Ne glede na datum uveljavitve Odloka je z 22. Men° '0 I«1 

čeno, da se začne poslovanje v pravnem prometu P 
Odloku s 1. 1. 1995. v 
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8. Finančne posledice 

Uveljavitev odloka ne bo imela finančnih posledic za državni 
proračun, razen morebitnih stroškov zaradi prevzema premo- 
Ženja iz 28. člena tega Odloka. 

Republika Slovenija 
SVET ZA VISOKO ŠOLSTVO 

Na podlagi 6. točke 49. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. I. 
RS., št. 67/93) in na podlagi meril in postopkov za ocenjevanje 
Studijskih programov in visokošolskih zavodov (Ur. I. RS, št. 
29/94) je Svet za visoko šolstvo na svoji seji dne 21. oktobra 
'994 sprejel naslednje mnenje o preoblikovanju Fakultete za 
Naravoslovje in tehnologijo, Univerze v Ljubljani: 

Svet za visoko šolstvo priporoča preoblikovanje Fakultete 
'a naravoslovje In tehnologijo, Univerze v Ljubljani 
v naslednje fakultete: 

" Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 
~ Fakulteta za farmacijo, 
- Fakulteta za matematiko In fiziko, 
"" Naravoslovnotehniška fakulteta. 

Utemeljitev: 
* 

predlog je v skladu s sprejetimi merili in ga podpira tudi senat 
"niverze v Ljubljani. 

prof. dr. Ivan Svetlik, l.r. 
PREDSEDNIK SVETA 

Republika Slovenija 
SVET ZA VISOKO ŠOLSTVO 

Na podlagi 6. točke 49. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. I. 
RS, št. 67/93) in na podlagi meril in postopkov za ocenjevanje 
^udijskih programov in visokošolskih zavodov (Ur. I. RS, št. 
29'94 je Svet za visoko šolstvo na svoji seji dne 26. septembra 
'994 sprejel naslednje mnenje o preoblikovanju Fakultete za 
arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo. 

Svet za visoko šolstvo priporoča preoblikovanje Fakultete 
*a arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljub- 
'iani v naslednji fakulteti: 

* Fakulteta za arhitekturo, 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 

Utemeljitev: 

Pr®dlog je v skladu s sprejetimi merili in ga podpira tudi senat 
iverze v Ljubljani 

Republika Slovenija 
"vet za visoko šolstvo 

51000 Ljubljana, Aškerčeva 7 
'»lefon: 061/12-51-351 
raX: 061/12-53-304 

prof. dr. Ivan Svetnik, l.r. 
PREDSEDNIK SVETA 

tj® Podlagi 6. točke 49. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. I. 
V1 S, št. 67/93) in na podlagi meril in postopkov za ocenjevanje 
5iudijskih programov in visokošolskih zavodov (Ur. I. RS, št. 
^9/94) je Svet za visoko šolstvo na svoji seji dne 26. septembra 
'994 sprejel naslednje mnenje o preoblikovanju Višje 
"Pravne šole, Univerze v Ljubljani: 

za visoko šolstvo priporoča preoblikovanje Višje 
10* "Pravne šole, Univerze v Ljubljani v: 

' Visoko upravno šolo. 

Sprejem tega odloka in statuta bosta tako zaokrožila proces 
sedanje visokošolske prenove v statusnem in vsebinskem 
smislu. 

Utemeljitev: 

Predlog je v skladu s sprejetimi merili in ga podpira tudi senat 
Univerze v Ljubljani. 

prof. dr. Ivan Svetlik, l.r. 
PREDSEDNIK SVETA 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
SVET ZA VISOKO ŠOLSTVO 

Na podlagi 6. točke 49. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. I. 
RS, št. 67/93) in na podlagi meril in postopkov za ocenjevanje 
študijskih programov in visokošolskih zavodov (Ur. I. RS, št. 
29/94) je Svet za visoko šolstvo na svoji seji dne 26. septembra 
1994 sprejel naslednje mnenje o preoblikovanju Višje šole za 
notranje zadeve: 
Svet za visoko šolstvo priporoča preoblikovanje Višje šole 
za notranje zadeve v: 
- Visoko šolo za notranje zadeve. 

Utemeljitev: 

Predlog je v skladu s sprejetimi merili. 
pro. dr. Ivan Svetlik, l.r. 

PREDSEDNIK SVETA 

MNENJE SVETA ZA VISOKO ŠOLSTVO 
K PREDLOGU ODLOKOV O PREOBLIKOVANJU 
UNIVERZE V LJUBLJANI OZIROMA UNIVERZE 
V MARIBORU 

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije je na 7. seji 26. 
septembra 1994 in na 8. seji 21. oktobra 1994 obravnaval 
problematiko statusnega in vsebinskega preoblikovanja obeh 
slovenskih univerz. 

1. Glede na svoje zakonske pristojnosti in skladno z Merili in 
postopki za ocenjevanje študijskih programov in visokošol- 
skih zavodov (Ur. I. RS, št. 29/94) je Svet obravnaval več 
predlogov za preoblikovanje posameznih visokošolskih zavo- 
dov na obeh univerzah. 

Svet je prispele vloge skupaj s prilogami in dokazili obravna- 
val na podlagi sprejetih meril in po predhodnih obravnavah 
v svojih komisijah. Pri tem je ocenjeval predvsem izpolnjeva- 
nje pogojev, ki zagotavljajo strokovno neoporečno, medna- 
rodno primerljivo in kvalitetno delovanje visokošolskih zavo- 
dov. Svet je ugotovil, da so izpolnjeni strokovni pogoji za 
preoblikovanje dveh fakultet in dveh višjih šol Univerze 
v Ljubljani ter ene fakultete in ene višje šole Univerze v Mari- 
boru. Na podlagi teh ugotovitev je oblikoval pozitivno mnenje 
k njihovemu preoblikovanju v nove fakultete oziroma visoke 
strokovne šole (gl. priloge). 

2. Svet je obravnaval tudi besedili predloga Odloka o preobli- 
kovanju Univerze v Ljubljani in predloga Odloka o preobliko- 
vanju Univerze v Mariboru (z dne 20. 10. 1994). Pri tem je 
oblikoval naslednje predloge za spremembo predloženega 
besedila ter stališča in priporočila: 

2.1 Besedilo 3. člena naj se obeh odlokih glasi enako. V pred- 
logu Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru naj se zato 
napovedni stavek glasi: 
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»Fakultete in visoke strokovne šole Univerze v Mariboru (v 
nadaljnjem besedilu: članice) so:« 
Glede na to spremembo je potrebno smiselno preoblikovati 
tudi ostale člene. 

2.2. Ob besedilu 3. člena je Svet opozoril na problematiko 
nekaterih zavodov, ki so bili po prejšnjih predpisih med usta- 
novitelji univerze in so bili torej njene članice (npr. NUK, 
študentski domovi ipd ). Pri tem je sprejel naslednje priporo- 
čilo: 

Do sprejema statutov obeh univerz se statusno uredi položaj 
drugih zavodov, ki so bili doslej članice ene oziroma druge 
univerze. Nadaljevanje članstva je možno na dva načina: 

- status pridružene članice (Zakon o visokem šolstvu, 12. čl.), 
pri čemer se pogoji za pridružitev uredijo s statutom univerze; 

- izvedba postopkov za pridobitev soglasja za prenos ustano- 
viteljskih pravic dosedanjih ustanoviteljev teh zavodov ter 
njihova vključitev med »druge zavode - članice univerze« 
(Zakon o visokem šolstvu, 1. in 10. čl.). 

Svet tudi priporoča, da univerzi do sprejema statutov ne 
prekineta sodelovanja z dosedanjimi članicami, ki jih v predla- 
gana odloka iz formalnih razlogov ni mogoče vključiti. 

2.3. V 5. členu naj se za besedo »fundacijo« postavi vejica in 
doda beseda »sklad«. 

2.4. Svet je obravnaval besedilo 8. člena obeh odlokov v dveh 
variantah. Podprl je besedili bolj splošne variante iz predloga 
z dne 20. 10. 1994. Pri opredelitvi dejavnosti Fakultete za 
družbene vede in Filozofske fakultete je v tem besedilu podprl 
variantni (bolj splošen) predlog. 

Svet meni, da študijskih področij članic univerz ni mogoče 
opredeliti kar s študijskimi programi, ker bi vsak novosprejeti 
študijski program v tem primeru zahteval spreminjanje odloka 
po dolgotrainem postopku. Svet prav tako sodi, da je določi- 
tev študijskih področij članic mogoče utemeljiti le na podlagi 
veljavnih študijskih programov posameznih fakultet, zato ne 

i 
soglaša z nekaterimi predlogi, ki želijo razširiti njihovo dejav- J 
nost na doslej neverificirana področja. Pojem »izobraževanje 
učiteljev« se v 8. členu nanaša na tista študijska področja k 
posameznih članic, na katerih se izvajajo po veljavnih postop- 
kih sprejeti pedagoški študijski programi. Svet podpira pred- 
lagatelja v prizadevanju, da se študijska dejavnost članic 
opredeli na najširši možen način, ki vključuje vse veljavne 
programe in omogoča tudi nastajanje novih na posamezni 
disciplinarnih področjih, za katera so te članice ustanovljene |, 
Zadnji odstavek 8. člena omogoča oblikovanje interdiscipli- 
narnih programov (npr. med dvema ali več fakultetami). 

2.5. Finančna vprašanja v predlogu obeh odlokov je posebej y 
obravnavala komisija Sveta za področje financ. Svet je podprl 
njene ugotovitve, po katerih naj fakultete, umetniške akade- y 
mije in visoke strokovne šole v fazi oblikovanja statuta pro- bi 
učijo možnost integracije celotnega premoženja na univerzi, 
saj bi s tem poenostavili poslovanje. Ob tem naj proučijo tudi | 
možnost oblikovanja rizičnega sklada univerze, predvse"1 

zaradi varnosti poslovanja v pravnem prometu. 

2.6. Svet priporoča, da se v primeru prenosa javnih sredstev in 
članic univerze na univerzo zagotovi usklajevanje med uni- $| 
verzo in posameznimi ministrskimi resorji (namenskost sred' j, 
stev). 

J Hi 
2.7. V 15. členu naj se v drugi vrstici 4. odstavka za besedo p, 
»članicam« postavi pika, preostali del stavka pa naj se briše 

3. Ob upoštevanju navedenih pripomb je Svet za visoko Šol- 
stvo Republike Slovenije na svoji seji 21. oktobra 1994 F; 
soglasno podprl predložena predloga Odloka o preoblikova* b< 
nju Univerze v Ljubljani oziroma Univerze v Mariboru k°' 
akta, ki bosta zaokrožila proces sedanje visokošolske p'e' ili 
nove v statusnem in vsebinskem smislu. Svet je prav tak" El 
soglasno podprl intenco predlagatelja, da pričneta univerz. j| 
poslovati v pravnem prometu po tem odloku s 1. 1. 1995, zat" $< 
priporoča sprejem besedil in njuno čimprejšnjo obravnav" 
v Državnem zboru. U| 

h 
prof. dr. Ivan Svetlik, I-r: Si 
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(ja podlagi 86. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list 
"epublike Slovenije, št. 67/93) in 172. člena Poslovnika Držav- 
na zbora (Uradni list Republike Slovenije, št. 40/93) je 
«žavni zbor Republike Slovenije na seji... sprejeli 

ODLOK O PREOBLIKOVANJU UNIVERZE 
V MARIBORU 

'Splošna določba 

1. člen 

Ustanovitelj Univerze v Mariboru je Republika Slovenija. 

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Repu- 
"ike Slovenije. 

Statusna opredelitev Univerze v Mariboru 

*J9: Univerza v Mariboru 
^fajšano ime: UM 

lež: Maribor, Krekova 2 

Uni' iverza v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: Univerza) je 
®r3vna oseba. 

2. člen 

3. člen 

[skultete in visoke strokovne šole Univerze (v nadaljnjem 
Cedilu: članice) so: 

Univerza v Mariboru 
^onomsko-poslovna fakulteta 
r^ajšano ime: UM EPF 
^dež: Maribor, Razlagova 14 

Univerza v Mariboru 
^kulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
r^ajšano ime: UM FERI 

lež: Maribor, Smetanova 17 

Univerza v Mariboru 
.^ulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
-*rajšano ime: UM FERI 

dež: Maribor, Smetanova 17 

Jjniverza v Mariboru 
J^ulteta za gradbeništvo 
olajšano ime: UM FG 

fcDEŽ: Maribor, Smetanova 17 

Univerza v Mariboru 
.Jkulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
pijano ime: UM FKKT 

dež: Maribor, Smetanova 17 

FaiVerza v Mariboru .'Kulteta za organizacijske vede 
Stišano ime: UM FOV 

dež: Kranj, Prešernova 11 

Univerza v Mariboru 
Sv'teta za strojništvo 
^fajšano ime: UM FS 
^ež: Maribor, Smetanova 17 

^iverza v Mariboru 
t, dagoška fakulteta 
Slišano ime: UM PEF 

dež: Maribor, Koroška cesta 160 

pl^erza v Mariboru 
5LQa9oška fakulteta 
- pišano ime: UM PF 

Maribor, Mladinska ulica 9 

Univerza v Mariboru 
Visoka kmetijska šola 
Skrajšano ime: UM VKŠ 
Sedež: Maribor, Vrbanska ulica 30 

Univerza v Mariboru 
Visoka zdravstvena šola 
Skrajšano ime: UM VZŠ 
Sedež: Maribor, Žitna 15 

4. člen 

Članica lahko za opravljanje posamezne dejavnosti ali za 
opravljanje dejavnosti na določenem območju oziroma za 
posamezno znanstveno ali umetniško disciplino ali strokovno 
področje oblikujejo organizacijske enote. 

Če organizacijska enota pridobiva del pcihodka z opravlja- 
njem dejavnosti iz 10. člena tega odloka, ima pooblastila 
v pravnem prometu, ki jih izvršuje v imenu in za račun članice. 

S statuom Univerze se določijo organizacijske enote članic, ki 
imajo pooblastila v pravnem prometu, obseg teh pooblastil in 
odgovornost za njihovo poslovanje. 

5. člen 

Univerza lahko v okviru svoje dejavnosti in dejavnosti članic 
ter ob predhodnem soglasju ustanovitelja ustanovi zavod, 
gospodarsko družbo, fundacijo, sklad ali drugo pravno 
osebo. 

Z javnimi sredstvi se lahko ustanovi samo zavod. 

6. člen 

Statut Univerze določi pogoje za vključitev samostojnih viso- 
košolskih in drugih zavodov kot pridruženih članic ter njihove 
pravice in obveznosti. 

III. Dejavnost Univerze in članic 
7. člen 

Univerza zagotavlja razvoj znanosti in strok ter prek fakultet 
ali visokih strokovnih šol v izobraževalnem procesu posreduje 
spoznanja z naravoslovnega, tehniškega in tehnološkega, 
zdravstvenega, kmetijskega, družboslovnega in humanistič- 
nega znanstvenega oziroma strokovnega področja. 

Univerza lahko neposredno organizira izvajanja znanstveno- 
raziskovalnih in študijskih interdisciplinarnih programov 
s področij, naštetih v prvem odstavku tega člena. 

Univerza organizira in usklajuje tudi izvajanje dejavnosti, 
potrebnih za uresničevanje dejavnosti iz prvega in drugega 
odstavka tega člena. 

8. člen 

Članice opravljajo na posameznih študijskih področjih izobra- 
ževalno in znanstveno-raziskovalno dejavnost, ki temelji na 
eni ali več sorodnih ali med seboj povezanih znanstvenih 
disciplin ter strok. 

Študijska področja po posameznih članicah so: 

Ekonomsko-poslovna fakulteta: ekonomija, poslovodenje; 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: 
elektrotehnika, računalništvo, informatika; 

Fakulteta za gradbeništvo: gradbeništvo, promet; 

Fakulteta za kemijo in kmetijsko tehnologijo: kemijska tehno- 
logija; 

Fakulteta za organizacijske vede: organizacija dela, informa- 
tika; 
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Fakulteta za strojništvo: strojništvo, tekstilna tehnologija; 

Pedagoška fakulteta: izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev; 

Pravna fakulteta: pravo; 

Visoka kmetijska šola: agronomija, zootehnika; 

Visoka zdravstvena šola: zdravstvena nega. 

Študijske programe z dveh ali več študijskih področij lahko 
izvaja več članic skupaj. 

9. člen 

Fakultete razvijajo znanstvene discipline, na katerih temeljijo 
njihovi študijski programi ter znanstvene discipline s sorod- 
nih ali interdisciplinarno povezanih področij. 

Znanstveno-raziskovalno delo opravljata tudi Visoka kmetij- 
ska šola in Visoka zdravstvena šola, vsaka na področju znan- 
stvenih disciplin, na katerih temeljijo njuni študijski programi. 

Članice lahko organizirajo oziroma izvajajo tudi dejavnosti, ki 
so potrebne za uresničevanje dejavnosti, določenih v 8. členu 
ter v prvem in drugem odstavku tega člena. 

10. člen 

Članice izvajajo temeljnoraziskovalne, aplikativnorazisko- 
valne, razvojne in druge projekte ter javna pooblastila. Pri 
izvajanju teh dejavnosti obračunavajo nastale stroške 
v skladu s predpisi. 

Članice lahko opravljajo tudi strokovno, razvojno in sveto- 
valno delo ter druge dejavnosti, opredeljene s statutom, če tO 
ne ovira izvajanja dejavnosti iz 8. in 9. člena tega odloka in 
prvega odstavka tega člena in če zagotovijo povračilo stro- 
škov, nastalih pri njihovem opravljanju. Za taka dela članice 
pripravljajo predračune in obračune stroškov v skladu z raču- 
novodskimi standardi. 

11. člen 

S statutom Univerze se podrobneje opredelijo dejavnosti iz 
zadnjega odstavka 9. člena in 10. člena tega odloka ter pogoji 
za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 10. člena tega 
odloka. 

IV. Organi Univerze in članic 

12. člen 

Organi Univerze in članic se v skladu z zakonom določijo 
v statutu. 
S statutom se lahko določi, da sta funkcija vodenja strokov- 
nega dela in poslovodna funkcija ločeni. 

13. člen 

Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve, trajanje 
mandata in način odločanja organov Univerze in članic se 
podrobneje uredijo s statutom v skladu z zakonom in tem 
odlokom. 

V. Viri, načini in pogoji pridobivanja sredstev za delo 
Univerze in članic 

14. člen 

Univerza in članice pridobivajo sredstva za opravljanje svojih 
dejavnosti: 

- iz proračuna Republike Slovenije, 
- iz šolnin in drugih prispevkov za študij, 
- s plačili za opravljene storitve, 
- iz dotacij, dediščin in daril, 
- iz drugih virov. 

15. člen 

S premoženjem upravljajo in razpolagajo Univerza oziro"1' 
članice, na način in po postopku, določenem z zakonom, te«1 

odlokom in statutom ter v skladu z namenom, za katerega f iu 
bilo pridobljeno. 

Univerza lahko razpolaga z nepremičnino, namenjeno z' 
opravljanje dejavnosti iz 8. in 9. ter prvega odstavka 10. člen3 

tega odloka in pridobljeno iz javnih sredstev, v soglasj" X. 
z ustanoviteljem, z nepremičnino, namenjeno za opravlja'1!' 'n 
teh dejavnosti in pridobljeno iz drugih virov, pa v sklad" 
z namenom, za katerega je bila pridobljena. 

k Članice upravljajo in razpolagajo z nepremičnino, namenja"" 
za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 10. člena teg' 
odloka v soglasju z ustanoviteljem. 

Univerza upravlja in razpolaga tudi z veliko infrastruktur"" 
opremo. 
Z drugimi premičninami, namenjenimi za opravljanje dejavn"" )b 
sti posameznih članic, upravljajo in razpolagajo članice. >'e 

% 
VI. Razpolaganje s presežkom prihodkov nad odhodki in 
način kritja primanjkljaja sredstev za delo Univerze in člani« 

16. člen 

Presežek prihodkov nad odhodki Univerze in članic se uP"- 

rablja za opravljanje in razvoj dejavnosti, in sicer za poplat" 
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicij6, 

po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 

17. člen 

O način poravnave primanjkljaja sredstev Univerze ter članih 
ki nastane pri izvajanju dejavnosti iz 8. in 9. oziroma prv8^ 
odstavka 10. člena tega odloka, odloča ustanovitelj na Pre 

log upravnega odbora Univerze oziroma s statutom dolo'9" 
nega organa članice. 

Ne glede na določila iz prejšnjega odstavka tega člena vsak® 
članica poravnava primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju 
nosti iz 2. odstavka 10. člena tega odloka. Primanjkljaj * 
poravna iz nejavnih sredstev. 

VII. Pravice, obveznosti in odgovornosti Univerze in članic 
v pravnem prometu 

18. člen 

Univerza nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojoj 
imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznost^1'' 
sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, določene v 10 

odloku in statutu, brez omejitev. 

Članice nastopajo v pravnem prometu v imenu in za račjjj 
Univerze, vsaka v okviru svoje dejavnosti iz 8. in 9. člena t«9 
odloka, z vsemi pravicami in obveznostmi, določenimi z za* 
nom, tem odlokom in statutom. 

Univerza odgovarja za obveznosti iz 1. odstavka tega i'0"' 
z vsem premoženjem, s katerim upravlja oziroma razpolag 
za obveznosti članic iz 2. odstavka tega člena pa s prem0*, 
njem, ki ga članice uporabljajo pri opravljanju te dejavno5 

l 

Pri izvajanju dejavnosti iz 10. člena tega odloka članice nas 
pajo v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ratu_ 
z vsemi pravicami in obveznostmi, določenimi z zakon" ' 
tem odlokom in statutom, odgovarjajo pa s premoženj® 
s katerim v ta namen razpolagajo. 

Sredstva Univerze in članic se lahko vodijo na več račun''' 
v skladu s predpisi. 
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Odgovornost ustanovitelja za obveznosti Univerze, C|anic v pravnem prometu 

stanovitelj odgovarja za obveznosti Univerze in članic do 
'«ne vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, 
Katerim Univerza oziroma članice upravljajo in razpolagajo. 

^Medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in 
r "Iverze 

stanovitelj zagotavlja materialne pogoje za delo Univerze na 
"in in pod pogoji, določenimi z zakonom, ter izvaja druga 
5'avičenja v skladu z zakonom. 

J1 koncu poslovnega leta je Univerza dolžna ustanovitelju 
^ložiti poslovno poročilo in temeljne računovodske iz- 

'■ prehodne in končne določbe 

22. člen 

'verza začne poslovati v pravnem prometu po tem odloku 
1. 1995. 

23. člen 

jdnem uveljavitve tega odloka preneha kot članica Univerze 
"niška fakulteta. 

?di 

19. člen 

20. člen 

21. člen 

24. člen 

,,-nem uveljavitve tega odloka nadaljujejo z delom kot nove 
'anice Univerze: 

Jahniška fakulteta - Oddelek za elektrotehniko, računalni- 
in informatiko kot Fakulteta za elektrotehniko, računalni- 
in informatiko, 

l'ehniška fakulteta - Oddelek za gradbeništvo kot Fakul- 
> ® z a gradbeništvo, 
.jjniška fakulteta - Oddelek za kemijsko tehnologijo kot 
ffu|teta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 
Nška fakulteta - Oddelek za strojništvo kot Fakulteta za 

'ojništvo Visia zdravstvena šola kot Visoka zdravstvena šola. 

25. člen 

Visokošolski zavodi iz prejšnjega člena tega odloka prevza- 
mejo tudi delavce in študente, ki so bili na dan uveljavitve tega 
odloka zaposleni oziroma so se izobraževali na oddelkih 
Tehniške fakultete oziroma na Višji zdravstveni šoli. 

Visokošolski zavodi iz 24. člena tega odloka prevzamejo tudi 
premoženje Tehniške fakultete in njenih oddelkov ter Višje 
zdravstvene šole. Za upravljanje in razpolaganje z nepremič- 
ninami in drugim premoženjem veljajo določila 15. člena tega 
odloka. 

26. člen 

Ustanoviteljske pravice gospodarskih družb, zavodov ali dru- 
gih pravnih oseb, ki so jih ustanovile ali soustanovile fakul- 
tete, visoke in višje šole, z dnem uveljavitve tega odloka 
prevzame Univerza. < 

27. člen 

Univerza mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka 
sprejeti statut, najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi statuta 
pa oblikovati organe. 

28. člen 

Rektor Univerze in dekani članic, ki to funkcijo opravljajo na 
dan uveljavitve tega odloka, jo opravljajo do izteka mandata 
oziroma najkasneje do izteka rok iz prejšnjega člena. 

Na predlog Znanstveno-pedagoškega sveta Univerze imenuje 
rektor vršilce dolžnosti dekanov novih članic v 30 dneh po 
uveljavitvi tega odloka in jim določi obseg pooblastil. 

29. člen 

Na podlagi zakona, tega odloka in bilance stanja na dan 31. 3. 
1991 ter 31. 12. 1993 se opravi na Univerzi in članicah popis 
premoženja. To premoženje se v skladu z zakonom in s 15. 
členom tega odloka knjigovodsko razporedi na Univerzo ozi- 
roma članice. 

S tem popisom se posebej določi premoženje, pridobljeno iz 
javnih sredstev, in posebej premoženje, pridobljeno iz drugih 

30. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 
SPIOŠL no 

iia9a za sprejem odloka o preoblikovanju Univerze v Mari- 
'u je Zakon o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 67/63; v nadalj- 

j™" besedilu ZVŠ), ki v 15. členu določa, da akt o ustanovitvi 
bJtega visokošolskega zavoda sprejme Državni zbor Repu- 

6 Slovenije, v prehodnih določbah (86. čl.) pa predvideva 
IPostopek za sprejem akta o preoblikovanju obeh obsto- 

"> državnih univerz. Odlok je namreč po svoji vsebini 
'lovitveni akt in vsebuje sestavine, določene z zakonom. 

popravah besedila odloka sta sodelovali obe univerzi, ki sta 
.. Vlagali tudi nekaj pomembnejših sprememb, zlasti glede 

ure fakultet ter visokih strokovnih šol in statusnih vpra- 
< " 
% 

>tr 7a9a'( tud' nekaj pomembnejših sprememb, zlasti glede isture fakultet ter visokih strokovnih šol in statusnih vpra- 
I13. 7. 1994 je bilo delovno besedilo Odloka obravnavano 

Sestanku med vodstvom Univerze v Mariboru, dekani ter 
istrom za šolstvo in šport in državnim sekretarjem, pisne tr'Porrtbe pa so bile poslane z dopisom z dne 17. 10. 1994. 

*Sedilo odloka je obravnaval tudi Svet za visoko šolstvo 

Republike Slovenije. Nova zakonodaja po zgledu sodobnih 
evropskih rešitev ta organ opredeljuje kot svetovalno telo pri 
pripravi in spreminjanju visokošolske zakonodaje, pooblašča 
pa ga tudi za oblikovanje strokovnih mnenj in izdajanje neka- 
terih soglasij. V tem primeru gre zlasti za oblikovanje mnenja 
o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev oziroma preoblikova- 
nje visokošolskih zavodov v skladu z zakonom (Merila in 
postopki za ocenjevanje študijskih programov in visokošol- 
skih zavodov, Ur. I. RS, št. 29/94). Za oblikovanje besedila 
Odloka o preoblikovanju je bila še posebej pomembna stro- 
kovna obravnava predlogov za preoblikovanje nekaterih 
obstoječih visokošolskih zavodov oz. za ustanovitev novih 
(nova organizacija fakultet, preoblikovanje višjih šol v visoke 
strokovne šole). Po predhodnih obravnavah na sestankih svo- 
jih komisij je Svet za visoko šolstvo problematiko preoblikova- 
nja univerz obravnaval na sejah dne 26. 9. in 21. 10. 1994 ter 
priporočil preoblikovanje in poimenovanje novo nastalih 
fakultet in visokih strokovnih šol, članic Univerze. Sklepi so 
priloženi. 
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2. Statusna opredelitev Univerze v Mariboru 

Skladno z zakonskimi določili je Univerza pravna oseba, ki jo 
tvorijo fakultete in visoke strokovne šole. Notranjo organiza- 
cijo fakultet ter visokih strokovnih šol (organizacijske enote 
kot so npr. oddelki, inštituti, knjižnice, centri ipd.) bo avto- 
nomno urejal statut, ki ga mora univerza sprejeti v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega odloka (člena 19 in 88 ZVŠ). 
V statutu bodo opredeljena številna vprašanja visokošolskih 
zavodov, ki jih zakon prepušča v pristojnost avtonomne aka- 
demske skupnosti. 

Fakultete in visoke strokovne šole, članice Univerze so nave- 
dene v 3. členu Odloka. Med njimi je vrsta tistih visokošolskih 
zavodov, ki so bili po prejšnjih predpisih ustanovljeni z zakoni 
ter so bili po teh predpisih tudi ustanovitelji univerze: Eko- 
nomsko-poslovna fakulteta, Fakulteta za organizacijske 
vede, Pedagoška fakulteta. Pravna fakulteta in Visoka kme- 
tijska šola. 

Med navedenimi fakultetami in visokimi strokovnimi šolami 
v 3. členu je nekaj novosti: 

- Tehniška fakulteta je predlagala reorganizacijo v štiri fakul- 
tete: Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informa- 
tiko, Fakulteto za gradbeništvo, Fakulteto za kemijo in 
kemijsko tehnologijo in Fakulteto za strojništvo. Znan- 
stveno-pedagoški svet Univerze v Mariboru je predlog podprl, 
Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije pa je na svoji seji 
dne 26. septembra o takšnemu predlogu podal pozitivno 
mnenje in priporočil preoblikovanje. 

- Višja šola za zdravstvo je skladno z določili Zakona o viso- 
kem šolstvu predložila vlogo za preoblikovanje v visoko stro- 
kovno šolo. Univerza v Mariboru je predlog podprla, Svet za 
visoko šolstvo Republike Slovenije pa je na svoji seji dne 26. 
septembra sprejel pozitivno mnenje o njenem preoblikovanju 
v Visoko šolo za zdravstvo. 

V besedilo Odloka ni bilo mogoče vključiti drugih zavodov 
- članic univerze (1. in 10. člen ZVŠ), ker za tako statusno 
spremembo predhodno niso bili izpeljani postopki za pridobi- 
tev soglasij njihovih ustanoviteljev. Prav tako po postopku, 
določenem s 14. členom ZVŠ, pristojni organi niso ugotavljali 
izpolnjevanja pogojev, potrebnih za ustanovitev takih zavo- 
dov. Če bodo omenjeni postopki izpeljani, pa ni formalnih ovir 
za naknadno dopolnitev tega Odloka. Prav tako obstaja mož- 
nost za pridobitev statusa pridruženih članic (gl. spodaj). 

Univerza v Mariboru kot državna univerza naj bi torej po 
novem štela 8 fakultet in 2 visoki strokovni šoli. 

V 4. členu Odloka je opredeljeno izhodišče za oblikovanje 
organizacijskih enot fakultet ter visokih strokovnih šol. Te naj 
bi se oblikovale, kadar gre za opravljanje posamezne dejavno- 
sti fakultete oziroma visoke strokovne šole (izobraževalna in 
znanstveno-raziskovalna dejavnost ter druge dejavnosti kot 
npr. knjižničarska, založniška in podobno), ali za opravljanje 
dejavnosti na določenem območju oziroma za posamezno 
znanstveno ali umetniško disciplino ali strokovno področje. 
V drugem in tretjem odstavku tega člena so opredeljena tudi 
izhodišča za določitev pooblastil v pravnem prometu, ki bodo 
podrobneje urejena v statutu. 

Po 5. členu bo Univerza lahko v okviru svoje dejavnosti in 
dejavnosti fakultet oziroma visokih strokovnih šole ter ob 
predhodnem soglasju ustanovitelja ustanovila zavod ali 
gospodarsko družbo, fundacijo, sklad ali drugo pravno 
osebo. Z javnimi sredstvi bo mogoče ustanoviti le zavod. 
S statutom bo Univerza opredelila pogoje za pridruženo član- 
stvo samostojnih visokošolskih in drugih zavodov (6. člen). 

3. Dejavnost Univerze, fakultet In visokih strokovnih šol 

Dejavnost Univerze in fakultet ter visokih strokovnih šol je 
opredeljena v členih od 7 do 11, in sicer tako, da so upošte- 
vana določila 3, 4., 5. in 14. člena ZVŠ. 

V. 7. čelnu so navedene naloge Univerze, v drugih členih P1 

dejavnost fakultet oziroma visokih strokovnih šol, zlasti štv 
dijska področja, znanstveno-raziskovalno delo ter drugo str? 
kovno, razvojno in svetovalno delo. Pri opredeljevanju študij1 

skih področij posameznih fakultet oziroma visokih strokovni 
šol so upoštevani veljavno sprejeti študijski programi, ker g" 
za izrazito strokovna vprašanja, pa tudi mnenja Sveta # 
visoko šolstvo Republike Slovenije. 

4. Organi Univerze, fakultete In visokih strokovnih šol 

Na predlog Univerze v Mariboru so organi v tem OdloM 
opredeljeni drugače kot v Odloku o preoblikovanju UniveH' 
v Ljubljani. Organi niso našteti, ampak je navedeno, da s* 
v skladu z zakonom določijo v statutu. Enako velja tudi J 
ločitev poslovodne funkcije in funkcije strokovnega vodeni* 
poleg tega bo statut lahko določi tudi druge organe. Prav 
so odločitve o nalogah, pristojnostih, številu članov, nai 
izvolitve, trajanju mandata in načinu odločanja prepušča 
statutarnim določbam. 

5. Pridobivanje sredstev za delo, razpolaganje s presežkom 
prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja. 

Kot viri, iz katerih univerza oziroma fakultete in visoke s(J 
kovne šole pridobivajo sredstva za opravljanje svoje dejaV^ 
sti, so določeni: državni proračun, šolnine in drugi prispe'* 
za študij, plačila za opravljene storitve, dotacije, dediščin, 
darila in drugi viri. Pooblastilat pravice in način poslovni 
s proračunskimi sredstvi zelo podrobno ureja zakon o ures 
čevanju proračuna, zato je v Odloku opredeljena le °d9°y"r 
nost pri opravljanju drugih dejavnosti univerze oziroma L 
nih fakultet in visokih strokovnih šol. Za obračun na raz,'c 

ravneh so upoštevne rešitve, ki jih omogoča Zakon o Agen 
RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. I. Ho. , 
48/94), po katerem ima lahko posamezna pravna oseba' 
računov. Presežek prihodkov nad odhodki bodo Univerza 
fakultete in visoke strokovne šole uporabljalje za opravil« J 
in razvoj dejavnosti. O morebitnem primanjkljaju, ki bi na> 
pri izvajanju dejavnosti iz 8., 9. in prvega odstavka 10. c t 
tega Odloka, bo odločil ustanovitelj organa fakultete in visu 

strokovne šole. Morebitni primanjkljaj, ki bi nastal pri 
nju dejavnosti iz drugega odstavka 10. člena, pa bo Pora*,e+ 
vsaka fakulteta in visoka strokovna šola iz nejavnih sreos 

6. Pravice In obveznosti (čl. 18 do 21) 

Kadar Univerza opravlja naloge iz 7. člena tega Odlt 
nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj rac 
samostojno z vsemi pravicami in obveznosti (npr. sklepii / 
pogodb s tretjimi osebami, upravljanje in razpolaganje s P 
moženjem ipd.), za obveznosti pa odgovarja s premoženj*^ 
s katerim upravlja oziroma razpolaga. Fakultete in viso 
strokovne šole Univerze nastopajo v pravnem ProW 

v imenu in za račun univerze pri izvajanju nacionalnega P 
grama visokega šolstva (oziroma nalog iz 8. in 9. členih jj 
njihove obveznosti pa odgovarja univerza s premoženje^-. 
ga uporablja posamezna fakulteta in visoka strokovna šol*r 
opravljanju te dejavnosti. 

Pri izvajanju dejavnosti iz 10. člena Odloka (raziskovalni P'^. 
jekti, strokovno, razvojno, svetovalno delo in druge del3 ^ 
sti) fakultete in visoke strokovne šole nastopajo v Pra'jjf 
prometu v svojem Imenu in za svoj račun z vsemi pravičan' 
obveznostmi, odgovarjajo pa s premoženjem, s katerim 
namen razpolagajo. 

Za obveznosti Univerze, fakultete in visoke strokovne - ± 
odgovarja ustanovitelj do višine vrednosti premoženja, >^ 
dobljenega iz javnih sredstev. Univerza je dolžna ustanovi . 
predložiti poslovno poročilo in temeljne računovodske iz* 
o koncu vsakega poslovnega leta. 
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Prehodne in končne določbe 

V tem poglavju Odloka je določeno, da preneha kot članica 
Univerze Tehniška fakulteta, ki se /e reorganizirala v štiri nove 
takultete. Višja zdravstvena šola z dnem uveljavitve tega 
Odloka nadaljuje z delom kot Visoka zdravstvena šola. 

Nove fakultete in visoke strokovne šole iz 24. člena tega 
Odloka bodo prevzele delavce in študente, ki so bili na dan 
uveljavitve Odloka zaposleni oziroma so se izobraževali na 
Tehniški fakulteti oziroma njenih oddelkih, ki so prenehali 
obstajati, ter njihovo premoženje. 
po 27. členu Odloka je Univerza dolžna sprejeti statut v šestih 
Mesecih in si k njemu pridobiti soglasje ustanovitelja, organe 
Pa mora oblikovati v naslednjih treh mesecih. 

lektor Univerze in dekani fakultet ter visokih strokovnih šol 
bodo to funkcijo opravljali do izteka mandata oziroma največ 

Republika Slovenija 
SVET ZA VISOKO ŠOLSTVO 

podlagi 6. točke 49. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. I. 
RS, št. 67/93) in na podlagi meril in postopkov za ocenjevanje 
^udijskih programov in visokošolskih zavodov (Ur. I. RS, št. 
29/94) je Svet za visoko šolstvo na svoji seji dne 26. septembra 
1994 sprejel naslednje mnenje o preoblikovanju Tehniške 
'akultete, Univerze v Mariboru: 

Svet za visoko šolstvo priporoča preoblikovanje Tehniške 
'akultete, Univerze v Mariboru, v naslednje fakultete: 

" fakulteta za strojništvo, 
~ Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
" Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 
~~ Fakulteta za gradbeništvo. 

Utemeljitev: 

Predlog je v skladu s sprejetimi merili in ga podpira tudi senat 
"niverze v Mariboru. 

prof. dr. Ivan Svetlik, I. r. 
PREDSEDNIK SVETA 

Mnenje sveta za visoko šolstvo 
K PREDLOGU ODLOKOV O PREOBLIKOVANJU 
Univerze v Ljubljani oziroma univerze 
v Mariboru 

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije je na 7. seji 26. 
SePtembra 1994 in na 8. seji 21. oktobra 1994 obravnaval 
^oblematiko statusnega in vsebinskega preoblikovanja obeh s'ovenskih univerz. 
1 Glede na svoje zakonske pristojnosti in skladno z Merili in 
Postopki za ocenjevanje študijskih programov in visokošol- 
skih zavodov (Ur. I. RS, št. 29/94) je Svet obravnaval več 
^edlogov za preoblikovanje posameznih visokošolskih zavo- a°v na obeh univerzah. 

Svet je prispele vloge skupaj s prilogami in dokazili obravna- 
vi na podlagi sprejetih meril in po predhodnih obravnavah v svojih komisijah. Pri tem je ocenjeval predvsem izpolnjeva- 
le pogojev, ki zagotavljajo strokovno neoporečno, medna- 
°dr>0 primerljivo in kvalitetno delovanje visokošolskih zavo- 
jev. Svet je ugotovil, da so izpolnjeni strokovni pogoji za 
Preoblikovanje dveh fakultet in dveh višjih šol Univerze 

Ljubljani ter ene fakultete in ene višje šole Univerze v Mari- 

še tri mesece po uveljavitvi statuta. Vršilce dolžnosti novih 
fakultet in visokih strokovnih šol Univerze (24. člen tega 
Odloka) pa je dolžan imenovati rektor v 30 dneh po uveljavitvi 
Odloka in jim določiti obseg pooblastil. 

Ne glede na datum uveljavitve Odloka je z 22. členom dolo- 
čeno, da se začne poslovanje v pravnem prometu po tem 
Odloku s 1. 1. 1995. 

8. Finančne posledice 

Sprejem tega Odloka ne bo zahteval dodatnih finančnih sred- 
stev iz državnega proračuna. 

Sprejem tega odloka in statuta bosta zaokrožila proces seda- 
nje visokošolske prenove v statusnem in vsebinskem smislu. 

boru. Na podlagi teh ugotovitev je oblikoval pozitivno mnenje 
k njihovemu preoblikovanju v nove fakultete oziroma visoke 
strokovne šole (gl. priloge). 

2. Svet je obravnaval tudi besedili predloga Odloka o preobli- 
kovanju Univerze v Ljubljani in predloga Odloka o preobliko- 
vanju Univerze v Mariboru (z dne 20. 10. 1994). Pri tem je 
oblikoval naslednje predloge za spremembo predloženega 
besedila ter stališča in priporočila: 

2.1. Besedilo 3. člena naj se v obeh odlokih glasi enako. 
V predlogu Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru naj 
se zato napovedni stavek glasi: 

»Fakultete in visoke strokovne šole Univerze v Mariboru (v 
nadaljnjem besedilu: članice) so:« 
Glede na to spremembo je potrebno smiselno preoblikovati 
tudi ostale člene. 

2.2. Ob besedilu 3. člena je Svet opozoril na problematiko 
nekaterih zavodov, ki so bili po prejšnjih predpisih med usta- 
novitelji univerze in so bili torej njene članice (npr. NUK, 
študentski domovi ipd ). Pri tem je sprejel naslednje priporo- 
čilo: 

Do sprejema statutov ,obeh' univerz se statusno uredi položaj 
drugih zavodov, ki so bili doslej članice ene oziroma druge 
univerze. Nadaljevanje članstva je možno na dva načina: 

- status pridružene članice (Zakon o visokem šolstvu, 12. čl ), 
pri čemer se pogoji za pridružitev uredijo s statutom univerze: 
- izvedba postopkov za pridobitev soglasja za prenos ustano- 
viteljskih pravic dosedanjih ustanoviteljev teh zavodov ter 
njihova vključitev med »druge zavode - članice univerze« 
(Zakon o visokem šolstvu, 1. in 10. čl.). 

Svet tudi priporoča, da univerzi do sprejema statutov ne 
prekineta sodelovanja z dosedanjimi članicami, ki jih v predla- 
gana odloka iz formalnih razlogov ni mogoče vključiti. 

2.3. V 5. členu naj se za besedo »fundacijo« postavi vejica in 
doda beseda »sklad«. 

2.4. Svet je obravnaval besedilo 8. člena obeh odlokov v dveh 
variantah. Podprl je besedili bolj splošne variante iz predloga 
z dne 20. 10. 1994. Pri opredelitvi dejavnosti Fakultete za 
družbene vede in Filozofske fakultete je v tem besedilu podprl 
variantni (bolj splošen) predlog. 

Svet meni, da študijskih področij članic univerz ni mogoče 
opredeliti kar s študijskimi programi, ker bi vsak novosprejti 
študijski program v tem primeru zahteval spreminjanje odloka 
po dolgotrajnem postopku. Svet prav tako sodi, da je določi- 
tev študijskih področij članic mogoče utemeljiti le na podlagi 
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veljavnih študijskih programov posameznih fakultet, zato ne 
soglaša z nekaterimi predlogi, ki želijo razširiti njihovo dejav- 
nost na doslej neverificirana področja. Pojem »izobraževanje 
učiteljev« se v 8. členu nanaša na tista študijska področja 
posameznih članic, na katerih se izvajajo po veljavnih postop- 
kih sprejeti pedagoški študijski programi. Svet podpira pred- 
lagatelja v prizadevanju, da se študijska dejavnost članic 
opredeli na najširši možen način, ki vključuje vse veljavne 
programe in omogoča tudi nastajanje novih na posameznih 
disciplinarnih področjih, za katera so te članice ustanovljene. 
Zadnji odstavek 8. člena omogoča oblikovanje interdiscipli- 
narnih programov (npr. med dvema ali več fakultetami). 

2.5. Finančna vprašanja v predlogu obeh odlokov je posebej 
obravnavala komisija Sveta za področje financ. Svet je podprl 
njene ugotovitve, po katerih naj fakultete, umetniške akade- 
mije in visoke strokovne šole v fazi oblikovanja statuta pro- 
učijo možnost integracije celotnega premoženja na univerzi, 
saj bi s tem poenostavili poslovanje. Ob tem naj proučijo tudi 
možnost oblikovanja rizičnega sklada univerze, predvsem 
zaradi varnosti poslovanja v pravnem prometu. 

2.6. Svet priporoča, da se v primeru prenosa javnih sredstev . 
članic univerze na univerzo zagotovi usklajevanje med uni- y 
verzo in posameznimi ministrskimi resorji (namenskost sred- 
stev). 

2.7. V 15. členu naj se v drugi vrstici 4. odstavka za besedo •• 
»članicam« postavi pika, preostali del stavka pa naj se briše. 6 

H 
3. Ob upoštevanju navedenih pripomb je Svet za visoko šol- s 

stvo Republike Slovenije na svoji seji 21. oktobra 1994 

soglasno podprl predložena predloga Odloka o preoblikova- 
nju Univerze v Ljubljani oziroma Univerze v Mariboru kot k 
akta, ki bosta zaokrožila proces sedanje visokošolske pre* m 
nove v statusnem in vsebinskem smislu. Svet je prav tako m 
soglasno podprl intenco predlagatelja, da pričneta univerzi ||r 
poslovati v pravnem prometu po tem odloku s 1. 1. 1995, zato io 
priporoča sprejem besedil in njuno čimprejšnjo obravnavo n, 
v Državnem zboru. <n 

fc, 
prof. dr. Ivan Svetlik, U- 
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bo Slovenija res vključila v konfederacijo 
hrvaško in BIH? 

*NE ERŽEN poslanec SPS in JOŽEF KOPŠE, poslanec 
" sta maja letos postavila podobni vprašanji in sicer prvi 
ministrstvo za notranje zadeve zaprosil, da pojasni vero- 
'"ojnost govoric o priključitvi Slovenije v konfederacijo 
^vaško in BiH. Drugi poslanec pa je na vlado in ministr- 

za zunanje zadeve naslovil vprašanje, kdo so bili slo- 
"ski predstavniki, ki so se pogovarjali s podpredsedni- 

hrvaškega sabora in predsednikom parlamentarnega 
J°ra za mednarodne odnose dr. Žarkom Domjanom in 
JPrli stališče, da bi se tudi Slovenija lahko vključila v kon- 
'•racijo s Hrvaško in BIH. 
illa jima je odgovorila: 

Republike Slovenije in Ministrstvo za zunanje zadeve 
Publike Slovenije nista sodelovali niti nista bili seznanjeni 
°9ovorih, ki bi se nanašali na kakršnokoli obliko povezova- 

navedenima državama ali z njuno konfederalno zvezo. 

!'e|n želimo poudariti, da nam je vsako združevanje v more- 
li® zveze z novimi državami, ki so nastale na balkanskem 
°'oku, popolnoma tuje. 

|9av je viseči most čez Sočo? 

J HVALICA, poslanec SDSS, je že 19. aprila letos, na 
J0vi zahtev osemdesetih krajanov Ročinja in Avč vprašal 
"'ttrstvo za promet in zveze, v čigavo pristojnost sodi 
,6nieni most, ki je zaradi nevzdrževanja razpadel še 

ko smo bili v Jugoslaviji? 

"strstvo za promet in zveze mu je odgovorilo: 

most čez Sočo, ki je povezoval Ročinj z železniško 
«lo v Avčah ni na kategorizirani regionalni ali magistralni 

zato ni v republiški pristojnosti. 

!^eča brv, ki ni tudi na kategorizirani lokalni cesti, ne stoji 
H20 let. Zgrajena je bila še v Avstro-Ogrski, porušena med 
^.svetovno vojno ter na novo postavljena ob času gradnje K|n hidroelektrarn. 

rtnenju je potrebno upravljalca mostu iskati na 

prestaja zaporno kazen obsojenec Franc 

S^Go JELINČIČ, poslanec SNS, je vprašal pravosodno 
J'trstvo kako je mogoče, da se Franc Jurečič, ki je bil 
i, °l«n na petnajst let zapora zaradi umora, v direktnem 
lr«k0t'u z zakonom o izvrševanju kazenskih sankci| prosto /Na zunaj zapora? Kako je mogoče, da je samo letos 

noči preživel zunaj zapora kar 83 noči, čeprav je 
(*'®l6nec In zato zapor ne more imeti in tudi nima nobene 
^Odbe z delodajalcem, v kateri bi bilo lahko natančno 
obeljeno, kdaj gre lahko iz zapora na delo in kdaj se 
'• vrniti? 

taP>ebe' sprašujem ministrstvo, kako |e mogoče, da ima potni list, tako da se lahko sprehaja tudi po tujini? 
Jurečič - Valt je bil že v Gradcu in Ziirichu ter skupaj 

°rlom Villavicencijem tudi na Dunaju? 

Ministrstvo za pravosodje je odgovorilo: 
Franc Jurečič - Valt je bil obsojen s sodbo Temeljnega 
sodišča v Novem mestu, Enota v Novem mestu, opr. št. K 265/ 
85-222 z dne 31. 10. 1985, v zvezi s sodbo Višjega sodišča 
v Ljubljani, opr. št. Kp 2064/85 z dne 5. 3.1986, na kazen 15 let 
zapora. Kazen zapora je, z vštetjem pripora od 23. 12. 1984, 
začel prestajati v KPD Dobu pri Mirni 24. 4. 1986, od koder je 
bil iz zaprtega zavoda, na podlagi odločbe upravnika KPD 
Doba pri Mirni, dne 12. 10. 1988 premeščen v Odprti oddelek 
Hotemež. Premestitev obsojenca iz zaprtega v odprti režim, je 
bila po oceni tukajšnjega ministrstva, v skladu s 23. členom 
Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, po katerem je 
mogoče obsojenca, ki prestaja kazen zapora v zaprtem 
zavodu, premestiti v polodprti ali odprti zavod oziroma odde- 
lek, če je dosežen določen uspeh na področju socialne reha- 
bilitacije. Obsojenec se je v vsem času prestajanja zaporne 
kazni ravnal po hišnem redu in tudi redno delal, kolikor je bil 
zmožen glede na njegovo zdravstveno stanje; je namreč inva- 
lidski upokojenec zaradi poškodbe hrbtenice, ki jo je zadobil 
v prometni nesreči že pred leti. 

Po premestitvi v Odprti oddelek Hotemež se je tudi v tem 
oddelku ravnal povsem v skladu s hišnim redom ter opravljal 
delo nočnega čuvaja. Zdravstveno stanje se mu je v tem času 
poslabšalo, zato je večkrat potreboval zdravniško pomoč tudi 
zunaj zavoda. Šlo je za obolenje hrbtenice in nog. 

V letu 1990 je vložil prošnjo za pomilostitev, v kateri je poudar- 
jal bolezenske razloge, zaradi katerih težko prestaja kazen 
zapora. Njegovo prošnjo za pomilostitev je takratno Predsed- 
stvo Republike Slovenije zavrnilo. 

V Zapore Ljubljana, Odprti oddelek Ig je bil na drugo prošnjo 
ter po predhodnem priporočilu takratnega ministra za notra- 
nje zadeve, z odločbo ministra za pravosodje premeščen 18. 
6.1991. Ministrstvo za notranje zadeve ga je povabilo k sode- 
lovanju pri pripravi novih državnih simbolov Republike Slove- 
nije, kot strokovnjaka s področja heraldike, kar je bil tudi 
odločilen razlog za premestitev. 

Ves čas bivanja v Odprtem oddelku zaporov Ljubljana na Igu 
ni bilo z obsojencem, glede spoštovanja zaporskih pravil 
nobenih težav, zato mu je bil dovoljen vpis na Višjo upravno 
šolo v Ljubljani. Nekaj časa je redno hodil na predavanja in 
uspešno opravil en izpit. Zasedenost z delom pri ustanavlja- 
nju in vodenju Heraldično-genealoškega in veksilološkega 
društva »Slovenski ščit« je bila očitno ovira za uspešen študij, 
ki ga je zaradi tega tudi opustil. 

V času prestajanja kazni v ljubljanskih zaporih na Igu se 
obsojenec ukvarja edinole z delom v društvu »Slovenski ščit«, 
v katerem je tudi predsednik. 

Kar zadeva dovoljenje za delo obsojenca v omenjenem dru- 
štvu, je sicer po 50. členu Zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij obsojencu mogoče tako delo dovoliti, vendar mora 
biti med delodajalcem in zavodom, kjer obsojenec prestaja 
kazen zapora, sklenjena pogodba o delu. Pogodba v konkret- 
nem primeru ni bila sklenjena, čeprav ob ustanavljanju tega 
društva, ki takrat ni bilo pravna oseba, pogodbe niti ni bilo 
mogoče skleniti. To pomanjkljivost je Ministrstvo za pravoso- 
dje ob nadzornem pregledu ugotovilo in od uprave zavoda 
zahtevalo, da se to uredi v skladu s 50. členom Zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij. 

Pri preverjanju odsotnosti obsojenca iz Odprtega oddelka Ig 
med prestajanjem kazni zapora je bilo ugotovljeno, da gre za 
odsotnosti izključno zaradi dela v omenjenem društvu, vendar 
v mejah predpisov, ki veljajo za vse ostale obsojence, ki 
prestajajo kazen zapora v tem oddelku. Izjemoma, ko je obso- 
jenec kot predsednik društva sodeloval na mednarodnih sim- 
pozijih v inozemstvu so mu v oddelku zaporov poleg rednega 
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48 urnega prostega izhoda dodelili še največ tri dni dodat- 
nega letnega počitka kar pa je v skladu s 70. členom Zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij. Potovanja v inozemstvo pa 
veljavni predpisi o prestajanju kazni obsojencem ne prepove- 
dujejo. Potoval je namreč z veljavnim potnim listom, ki mu po 
obsodbi ni bil odvzet. Uprava zaporov nima pravise odvzeti 
obsojencu nobenega dokumenta, tudi potnega lista, če ni 
tako določeno v sodni odločbi. 

Kazenski zakon Republike Slovenije v 25. členu določa, da se 
smejo z ustavo in zakoni zajamčene pravice tistih, proti kate- 
rim se izvršujejo kazenske sankcije, v skladu z zakonom 
odvzeti ali omejiti samo, kolikor je nujno, da se uresniči 
namen posamezne sankcije. Glede na navedeno menimo, da 
izvrševanje kazni zapora zoper Franca Jurečiča - Valta, razen 
že omenjenih pomanjkljivosti, ni bilo v nasprotju z veljavno 
zakonodajo. Kazenski zakon, kakor tudi Zakon o izvrševanju 
kazenskih sankcij namreč nikjer ne določata posebnega 
režima za obsojence, ki so bili obsojeni zaradi storitve kazni- 
vega dejanja umora. Svoboda gibanja se obsojencem omejuje 
v tolikšni meri, kot narekujejo razlogi varnosti ter red in 
disciplina v zavodu. Obsojenec Jurečič, ki za okolico ni neva- 
ren, je namreč prestal skoraj dve tretjini kazni zapora. Med 
prestajanjem kazni zapora se je v zaprtem in odprtih zavodih 
povsem korektno obnašal, kar daje podlago, da prestaja zad- 
nji del kazni v svobodnejšem režimu. To je, ne nazadnje, 
v skladu tudi z vsemi mednarodnimi pravnimi akti s področja 
izvrševanja kazni odvzema prostosti. Omenimo naj le Resolu- 
cijo odbora ministrov držav Evropskega sveta o tretmanu 
obsojencev, ki psrestajajo dolge kazni zapora, ki med drugim 
priporoča, naj države članice uporabljajo posebne varnostne 
ukrepe v kazenskih zavodih za izvrševanje dolgih kazni samo 
za tiste obsojence, ki so resnično nevarni. 

Bo sežanska bolnica res ukinjena? 

RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, |e 20. 4. 1994, ministrstvo 
za zdravstvo vprašal zakaj želi ukiniti bolnico za pljučne 
bolezni v Sežani? 

Bolnica v Sežani ima stoletno tradicijo zdravljenja pljučnih 
bolnikov, je ustrezno opremljena in razvija poleg rednega 
hospitalnega zdravljenja in diagnostike tudi druge, v svetu 
priznane, metode zdravljenja. Z ukinitvijo statusa bolnice ne 
bi mogla več opravljati diagnostike, s čimer bi se ji odvzelo 
40 postelj in vse aparature, ki so bili kupljene z denarjem 
občanov in skupnosti. Bolnica v Sežani leži na področju, ki 
nudi odlične klimatske pogoje za takšno zdravljenje. Prenos 
njene dejavnosti v Šempetrsko in Izolsko bolnico bi zahte- 
valo dodatnih 20 MIO S za ustrezno opremo. 

Zato sprašujem Ministrstvo zakaj ne upošteva strokovnih 
stališč, ekonomskih možnosti in specifike zdravljenja v Se- 
žani? 

Ministrstvo za zdravstvo na to vprašanje odgovarja 

Ministrstvo za zdravstvo ne želi ukiniti Bolnišnice za pljučne 
bolezni v Sežani. 

Kot Vam je znano, je bila Bolnišnica v Sežani ustanovljena za 
zdravljenje tuberkuloznih bolnikov, v času, ko je epidemija 
tuberkuloze po svetu skokovito naraščala. Podobna bolniš- 
nica je bila tedaj ustanovljena tudi na Golniku in v Topolšici. 
Ko je ta epidemija v svetu ponehala, so te bolnišnice eno- 
stavno ukinili. Pri nas pa smo se pred mnogimi desetletji 
odločili, da nadaljujemo v teh bolnišnicah zdravljenje pljučnih 
bolnikov. 

Ker se je v tem času za področje pulmologije razvil kot 
vrhunski diagnostični center le Golnik, je ves čas v zraku 
viselo vprašanje, kaj storiti z Bolnišnicama Sežana in Topol- 
šica. Zato je Ministrstvo za zdravstvo že v preteklih letih, 

posebno intenzivno pa v zadnjem letu, naročilo Razširjene" vp 
strokovnemu kolegiju za interno medicino in Strokovni s* SC 
pini za pulmologijo Republike Slovenije, da izdelata konci da 
razvoja sežanske bolnišnice. Oba kolegija sta ugotovila, d' on 
potrebno zagotoviti diagnostiko pljučnega bolnika v regij*' 
bolnišnicah, ki so v tem primeru Izola in Šempeter pri Go'* Gc 
medtem ko bi se Sežani dodelilo zdravljenje kroničnega pr DE 
nega bolnika. 9e 

Dc 
Ministrstvo za zdravstvo je imenovalo strokovno komisij"' nji 
je opravila v pretekem mesecu strokovni ogled vseh t(J ku 
bolnišnic (Sežane, Izole in Šempetra pri Gorici) in ugoto" da 
da bi se 20 diagnostičnih postelj iz Sežane v Izolo laJJ 
premestilo koncem letošnejga leta, medtem ko je bila P K« 
skeptična do prenosa 20 diagnostičnih postelj v Bolniš^ de 
Šempeter pri Gorici. Finančna sredstva, ki bi bila za lil 
potrebna, so deset krat manjša, kot ste jih navedli v va^ s 
vprašanju. 

h 
Istočasno je Ministrstvo za zdravstvo predlagalo, glede na'J 
da so potrebna velika finančna sredstva za adaptacijo ZdfJ V 
stvenega doma v Sežani, ki je sedaj na nekaj lokacij' je 
v samem mestu, da bi se celotna zdravstvena ponudba <k 
žila za področje Sežane na enem mestu in da bi bila v isti A p« 
tako Bolnišnica za zdravljenje kroničnega pljučnega boin' tu 
kot tudi Zdravstveni dom za področje Sežane. « 

d< 
Za eventuelni višek kadra, ki bi pri tem nastal, smo se dog°9< 
rili, da bi del kadra prevzeli Bolnišnici Izola in Šempeter" 
kadra pa se lahko takoj zaposli v Ljubljani. 

, Ki 
Ministrstvo za zdravstvo je na ta način povsem u pošte' 
strokovna stališča in ekonomske možnosti in v potrditev nj 
trditev prilagamo celotno dokumentacijo, ki je bila voi 
v letošnjem letu. 

SOVA o delavcu državnega zbora  

RAFAEL KUŽNIK poslanec SNS, je 20. junija letos vpr»* 
pristojne: 

iS ; ,i# tr 
ide"* ki 

Generalnemu sekretarju Državnega zbora je v.d. 
Slovenske obveščevalno varnostne agencije g. Drago r ., 
poslal dopis št. Z-2/65-94, dne 2. 6.1994, v katerem pl»®' j 
o Pavlu Domitrici nima nobenih podatkov, ki bi nakaz® 
na njegovo obveščevalno delo za tuje službe. 

Gospod Ferš je poslancu Zmagu Jelinčiču na proslaviI jjjjj 
venske vojske v Pekrah, dne 21. maja 1994, potrdil izra': ^ 
sume, ter dejal, da je šef obveščevalne celice pri r® 
Domitrici njegova žena. Obenem je tudi povedal, da je P 
čilo v tem smislu že napisano in verjetno že poslano. 

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, kako je mogoče.^ 
v.d. direktorja SOVE laže poslancu Državnega zbora Rj> > 
gre v primeru Pavla Domitrice za vodenje privatnih kan . 
In namerno zavajan|e poslancev ali pa morda za eklat® 
nesposobnost SOVE oziroma njenega v.d. direktorja. 

V nobenem od teh slučajev nam v.d. dirketor ne 
zaupanja In predlagamo Vladi, da na to mesto postavi 
sobnega In odgovornega človeka. 

Vlada je posredovala odgovor, ki ga je pripravila SOVA: 

V zvezi s citiranim dopisom Vas obveščam, da je SOVA dn® t 
6.-1994 z dopisom številka Z-2/65-94 posredovala Državn j. 
zboru Republike Slovenije g. Bogdanu Biščaku svoje u9° pj 
tve, kot odgovor na njegov dopis, z dne 31. 3 - Lji, 
dokumenta v prilogi). V tem dopisu g. Bogdan Biščak g, 
da mu sporočimo ali nam je kaj znanega o navedD

Dfed' 
Zmaga Jelinčiča o stiskih g. Pavla Domitrice s Srbijo in P g. 
vsem ali nam je karkoli znanega zaradi česar bi bilo o 
Pavla Domitrice v Državnem zboru sporno. 

Ocenjujem, da smo z dopisom SOVE v celoti odgovor''1 
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BJ Vprašanja g. Bogdana Biščaka in ponovno poudarjam, da 
s» SOVA nima podatkov, ki bi kakorkoli nakazovali ali potrjevali, 

ta bi se g. Pavle Domitrica ukvarjal z dejavnostmi, ki jih 
W Omenja g. Zmago Jelinčič. 

"S Sospod Zmago Jelinčič v svoji »ZAHTEVI ZA PRENEHANJE 
J DELOVNEGA RAZMERJA PAVLU DOMITRICI«, naslovljeni na 

generalnega sekratarja Državnega zbora omenja, da g. Pavle 
Domitrica živi v vojaškem stanovanju, ki ga je pridobil z zame- 
Jiavo za stanovanje v Srbiji, da prekupčuje s kozmetiko, ki jo 

j <upuje v Trstu in da je tedanjega ministra g. Iva Bizjaka prosil, 
J, ta mu uredi problem vstopa žene v Republiko Slovenijo. 

"J [jer g. Zmago Jelinčič v svojem »zahtevku za prenehanje 
talovnega razmerja Pavlu Domitrici« navaja podatke, ki torej 

, "ikakor ne sodijo v delovno področje SOVE (prekupčevanje 
1 • kozmetiko, urgiranje pri prehajanju državne meje itd.) je 

jOVA predlagala, da g. Bogdan Biščak - odstopi pismo g. 
"»aga Jelinčiča tudi Ministrstvu za notranje zadeve. 

""k, 

v Poslanskem vprašanju g. Rafaela Kužnika je navedeno, da 
K SOVA generalnemu sekretarju Državnega zbora poslala 

j "opis, v katerem piše »da o Pavlu Domitrici nima nobenih 
Podatkov, ki bi nakazovali na njegovo obveščevalno delo za 
ui® službe«. Nadalje g. Kužnik navaja, da sem g. Zmagu 
^linčiču v Pekrah, dne 21. 5. letos »potrdil izražene sume, ter 
tajal, da je šef obveščevalne celice pri Pavlu Domitrici nje- 
gova žena«. 

Jj' mi znano, kako je pri poslanskem vprašanju g. Rafaela 
K 'užnika prišlo do popolne prekvalifikacije podatkov, ki so 

jil 'zahtevku za prenehanje delovnega razmerja Pavla Domi- 
ne, ki ga je podpisal g. Zmago Jelinčič, prikazani kot pre- 
učevanje s kozmetiko, urgiranje pri prehajanju državne 
J'eje itd., v poslanskem vprašanju Rafaela Kužnika pa so 
Podatki ovrednoteni kot »obveščevalna dejavnost za tuje 
«užbe« in kot sumi, da je »šef obveščevalne celice pri g. 
^avlu Domitrici njegova žena«. Gre torej za povsem različne 
<adeve in trditve, katerih medsebojna povezava mi ni znana. 
*°VA tudi nima podatkov, ki bi kakorkoli nakazovali navedbe 
Opisane v poslanskem vprašanju g. Rafaela Kužnika. 

' zvezi z vprašanjem g. Rafaela Kužnika poudarjam, da sem 
'Pekrah, dne 21. 5. letos g. Zmagu Jelinčiču na njegovo 
'Prašanje o tem ali smo že pripravili odgovor na njegovo 
'Zahtevo za prenehanje delovnega razmerja Pavlu Domitrici«, 
'družbi še nekaj ljudi odgovoril, da nimamo podatkov, ki bi 
Potrjevali njegove navedbe, da dejavnost, ki jo pripisuje g. 

®v'u Domitrici ne sodi v naš delokrog in da priporočam, da 
J® obrne na Ministrstvo za notranje zadeve. Omenil sem tudi, 

le naš dopis v glavnem pripravljen in da ga bomo v nekaj . i — >iao uupio v y lu ? i lui 11 ipiavijoii ■ 11 ua ya UUI11 \j > Qneh poslali generalnemu sekretarju državnega zbora 

Vašanja v zvezi s sanacijo Iskrinih firm 

LAP, poslanec SND, je postavil poslansko vprašan|e 
J) 20- seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne od 24. 
^•27. maja 1994, in sicer: 

odgovorom Vlade na moje poslansko vprašanje z dne 15. 
®c- 93 in 25. jan. 94 so se pojavila nova razmerja in tako bo 

grobno pojasniti nekaj novih vprašanj, ki se postavljajo 
"#r sama: 

S 
S, 

® res, da je bila Iskra Holding zainteresirana za sanacijo 

i,2 
ki so na Skladu dobila ponudbo za odkup TENELA za 

,-mio DEM in ko Iskra ni bila pripravljena odkupiti, je bila 
Ha prenesena brezplačno na Sklad, ta pa jo je poslal 
'••čaj? 

J'' ie res, da je bila želja povezati v celoto telefonske 
'ntrale, zveze in telefonijo s strani Iskre, da pa je Sklad za 

[j ivoj ponujal (npr. Telekom) z vsemi dolgovi v višini 40 mio 
za 10,2 mio DEM, podjetje pa je dobil brezplačno? 

Ali je šla Iskra TNE v stečaj tako, da je ostanek stečajne 
mase v obliki nepremičnin, ki so prešle na Sklad za razvoj bil 
s strani Sklada prodan pravnemu nasledniku? 

Iz naštetega izhaja, da Vlada s sojimi sklepi jasno sporoča, 
da je sistem Iskra in njena konsolidacija ne zanima kaj 
dosti. Kje je sedaj tako opevana INDUSTRIJSKA POLITIKA 
Vlade. Samoupravljanje je v preteklosti razbilo Iskro na več 
kot 100 koščkov po vsej Sloveniji, dandanes pa postaja po 
delih lahek plen tujih investitorjev, ki na ta način »poma- 
gajo« Sloveniji. 

Vlada naj da jasen odgovor, ali misli odločno izvajati spre- 
jeto industrijsko politiko, ali pa želi konvertirati in koncentri- 
rati ekonomsko politično moč v raznih paradržavnih institu- 
cijah, v katerih sedijo njeni ljudje?« 

Svoje stališče do razvoja sistema Iskre'Holding je Vlada 
Republike Slovenije opredelila na 57. seji 25. novembra 
1993, ko je obravnavala gradivo Smeri bodoče organizirano- 
sti sistema Iskre v povezavi z lastninskim preoblikovanjem. 
Na tej seji je sprejela tudi ustrezne sklepe, ki jih je posredo- 
vala poslancu Državnega zbora g. Sašu Lapu skupaj z odgo- 
vorom na poslansko vprašanje, ki ga je postavil na 16. seji 
Državnega zbora 17. in 18. in 20. do 23. decembra 1993. 

Industrijska razvojna politika Slovenije za obdobje 1994 do 
2000 - temeljna izhodišča so izdelana, Vlada Republike 
Slovenije jih bo obravnavala v najkrajšem času. V njih je 
opredeljeno tudi podpiranje oblikovanja velikih podjetij kot 
razvojnih jeder v tistih industrijskih panogah, ki jih prište- 
vamo med najbolj obetajoče in po svoji naravi poslovanja 
terjajo velik obseg poslovanja. Iskra Holding brez dvoma 
spada med ta podjetja. 

Na konkretna vprašanja o Iskrinih podjetjih, ki so v lasti 
Sklada Republike Slovenije za razvoj, pa Vlada Republike 
Slovenije odgovarja: 

»1. Iskra Tenel 
Iskra Holding ni po našem vedenju nikoli izkazal interesa za 
podjetje Iskra Tenel, čeprav je 80% poslovanja vezanih prav 
na Iskrina podjetja. Tenel, tradicionalno usmerjen na domače 
in na vzhodne trge je leto 1993 preživel s pomočjo Sklada 
Republike Slovenije za razvoj (neposredno financiranje in 
odkup terjatev od LB v višini 4 mio DEM) ter posla (preko Iskre 
in SIEMENSA) za Iran. Ta posel je v letu 1994 ugasnil, zato ni 
bilo več podlage za nadaljevanje osnovnega programa in je 
zato podjetje samo predlagalo začetek stečajnega postopka. 
Del vzporednih programov se je konec leta 1993 osamosvojil 
in olastninil, nekatere dejavnosti pa se nadaljujejo v najem- 
nem razmerju v okviru stečajnega postopka. 

2. Iskra Telekom 
Ko je Sklad prevzel Iskro Telekom, je bilo podjetje blokirano, 
bremenili so ga visoki dolgovi, ki so bili deloma preostanek 
preteklosti (načina sanacije Iskre Telematike v letu 1989), 
deloma pa slabih poslovnih odločitev do konca leta 1992. 
Skladu je po enoletnih pogajanjih celotni dolg Iskre Telekom 
(42.5 mio DEM) uspelo v dogovoru s sedemnajstimi največjimi 
upniki poplačati pretežno tako, da so upniki postali skupni 
solastniki deleža, ki ga je imel Iskra Telekom v podjetju Iskra 
Tel (joint venture s Siemensom). Po razdolžitvi oziroma porav- 
navi dolga zanimanja Iskre Holding za Telekom nismo več 
zaznali. 

3. Stečaj Iskre TNE 
Sklad Republike Slovenije za razvoj je na podlagi zakona 
prejel preostanek premoženja po končanju stečajnega 
postopka Iskre TNE. Prejeto premoženje so sestavljale nepre- 
mičnine in oprema, težko izterljive (sporne) terjatve ter del 
sredstev skupne porabe (stanovanja). Osnovna sredstva na 
lokaciji je Sklad odprodal Iskri Sysen (delno zasebno 
podjetje), potem ko pogajanja o trajnem vložku Sklada niso 
bila uspešno končana, ter delno Iskri Avtoelektriki. Izterjava 
terjatev ter prodaja stanovanj pa do zdaj ni bila uspešna.« 
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Se bo oskrba šol na tujem s slovenskimi učbeniki 
izboljšala? 

MIHAELA LOGAR, poslanka SLS, je 30. 5. 1994 Ministrstvo 
za šolstvo vprašala: 

V razgovoru s predstavniki Slovencev v svetu sem lahko 
ugotovila, da žepa oskrba slovenskih šol v tujini - tako 
s šolskimi knjigami, zlasti pa s knjigami za šolske knjižnice. 
Ker se mi zdi, da je oskrba teh šol s knjigami osnovnega 
pomena za obstoj in delo, sprašujem Ministrstvo za šolstvo, 
kaj misli storiti v prihodnje za zboljšanje stanja? 

Dobila je naslednji odgovor: 

G. Mihaela Logar, poslanka Slovenske ljudske stranke spra- 
šuje. kaj namerava Ministrstvo za šolstvo in šport storiti za 
izboljšanje stanja glede oskrbe s šolskimi knjigami, zlasti pa 
s knjigami za šolske knjižnice. V pogovoru s predstavniki 
Slovencev v svetu je namreč ugotovila, da je oskrba pomanjk- 
ljiva. 

Na njeno vprašanje posredujemo naslednji odgovor: 

Dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture za otroke in 
mladino slovenske narodnosti poteka to šolsko leto v desetih 
državah (Nemčija, Avstrija, Švica, Francija, Švedska, Velika 
Britanija, Češka republika, Ruska federacija, Hrvaška ter 
Bosna in Hercegovina). Obiskuje ga 1306 otrok, poučuje pa 
43 učiteljev, 21 s polnim delovnim časom, ostali delajo po 
pogodbi, običajno enkrat na teden. Ta pouk je prostovoljen, 
razen v nemški pokrajini Hessen. Učenci ga obiskujejo 
popoldne, enkrat na teden (od 3 do 5 ur, odvisno od števila 
učencev v oddelku in normativov tujih šolskih oblasti), po 
rednem pouku v tuji šoli. Ker so Slovenci v tujini zelo razpr- 
šeni, je organizacija pouka v določenem mestu, v določeni 
šoli, enkrat na teden v popoldanskem času v tuji šoli, ki daje 
na razpolago učilnico, precej zapletena, zato so v enem 
oddelku dopolnilnega pouka slovenskega jezika v tujini 
učenci različne starosti. Tudi sporazumevalne zmožnosti 
učencev v posameznih oddelkih so različne, nekateri sloven- 
sko sploh ne znajo, saj se doma pogovarjajo v tujem jeziku, 
drugi dobro, tretji zelo dobro in podobno. 

Iz tega izhaja, da učiteljevo delo v takem oddelku (v vsakem 
oddelku dela samo enkrat tedensko) zahteva veliko strokov- 
nega znanja in prilagajanja učne snovi različnim starostnim 
stopnjam učencev in njihovemu jezikovnemu in splošnemu 
znanju. Tem razmeram je prilagojen tudi učni načrt za dopol- 
nilni pouk slovenskega jezika in kulture, ki je zelo ohlapen in 
primeren za vse starostne stopnje in stopnje znanja sloven- 
skega jezika, vključuje pa vsebine iz različnih predmetnih 
področij (slovenski jezik, zgodovina, umetnostna zgodovina, 
zemljepis, glasba itd.). Namen dopolnilnega pouka sloven- 
skega jezika in kulture v tujini je razvijanje in ohranjanje 
narodne identitete skozi učenje slovenskega jezika in spozna- 
vanje slovenske kulture, spoznavanje etnografskih, zgodovin- 
skih in zemljepisnih značilnosti Slovenije. 

Glede na to uporabljajo učitelji pri svojem delu v tujini učbe- 
nike, berila, delovne zvezke za vse razrede osnovne šole 
v Sloveniji, učbenike za začetno učenje slovenščine, izbrane 
učbenike in priročnike za druge učne predmete, ter lepo- 
slovne knjige za različne starostne skupine učencev. Učitelji 
prejemajo tudi informativne in strokovne slovenske časopise, 
ki jih prav tako lahko uporabljajo pri delu, ter otroško in 
mladinsko periodiko (Ciciban, Kekec). Menimo, da je z nave- 
denimi učnimi pripomočki uresničevanje zgoraj omenjenega 
učnega načrta možno. 

Kljub temu je Ministrstvo za šolstvo in šport imenovalo 
delovno skupino, ki pripravlja učbenik, namenjen samo za 
dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture v tujini. 

1 
d 

Zakaj tolikšna čakalna doba na madžarski meji' p 

o 
MARIJAN POLJŠAK, poslanec SPS, je Vladi Republike S» 2 
venije postavil vprašanje o dolgi čakalni dobi na mejn«* p 
prehodu Dolga vas, saj morajo kamioni čakati za prest* 
meje 20 ur. 3 

Vlada Republike Slovenije odgovarja: 

S problematiko čakalne dobe na mejnem prehodu Dolga ^ 
se mejni organi srečujejo od osamosvojitve Slovenije, ko* 4 
bili spremenjeni prometni tokovi tovornega prometa. Poud* „ 
riti želimo, da je vzrok dolge čakalne dopbe počasno d«" „ 
madžarskih mejnih organov pri nadzoru tovornega oziro'"' 
blagovnega prometa, neprimerna cestna in druga infrastm*' ^ 
tura, ki ni kos povečanemu tovornemu prometu. p 

j 
Na več srečanjih z uradnimi delegacijami ministrstev za notrf 
nje zadeve Slovenije in Madžarske je bila poudarjena probl®" 
matika mejnega prehoda Dolga vas, madžarska stran pa I® \ 
bila zaprošena za ureditev razmer za hitrejše odvijanje 9<" 
meta. ^ 

Prav tako Ministrstvo za zunanje zadeve po diplomatski P"1 \ 
redno poziva pristojne madžarske organe, da bi se per®'® | 
problematika rešila, zato na vseh svojih srečanjih z madW' , 
skimi partnerji na ravni prredsednika republike, predseduj j 
vlade kot tudi na ministrski ravni (notranje, prome"1. 
finančno in zunanje ministrstvo) poudarja nesprejemljiv"5 

nastalih razmer ob meji. ( 

Veleposlaništvo Republike Madžarske nas je 6. aprila 1®®j [ 
z noto obvestilo, da je madžarska carinska uprava pripravi'® 
študijo o možnostih za povečanje mejnega prehoda Dolgava 

- Redics. Odločili so se, da bodo pričeli graditi terminal* , 
tovornjake v prvi polovici leta 1994. Predvideno je, da 6 

končan 31. decembra 1995. 

Zaradi finančnih razlogov roka gradnje ni mogoče skraj^ 
so pa madžarske carinske in mejne oblasti pripravljene so^r 
lovati s slovenskimi partnerji, da bi našli predhodno rešitev, 
bi izboljšala obmejne razmere. 

Obojestransko moramo potnike obveščati o zastojih in de' 
potniškega prometa preusmerjati na druge mejne prehod®- 

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Budimpešti je i^0'" 
večkrat stike z Ministrstvom za zunanje zadeve Repu"'1^ 
Madžarske o stališčih slovenskih carinskih in mejnih organ 

ob zastojih na mejnem prehodu Dolga vas - Redics. 

Zaradi uskladitve stališč, zlasti pa dogovora o najboljših 
nih rešitvah omenjene problematike, so madžarski str® 
predlagali, da bi pripravili skupni sestanek vseh pristoj" 
organov na kraju samem, s čimer se je minister za zunBfl| 

zadeve Republike Madžarske dr. Geza Jeszensky strinjal. 

Sestanek je predviden v prvi polovici junija. Hkrati pa (jj ?! 
udeleženci sestanka ogledali tudi mejni prehod Pince - | 
nyszentmiklos, ki bi s prekvalifikacijo v mednarodni m®l 
prehod precej razbremenil osebni potniški promet na mejn® . 
prehodu Dolga vas - Redics ter druge mejne prehode, 
jih še morali odpreti. 

Kako obračunavati davek od dobička kapitala^ ( 

MIRAN POTRČ, poslanec Združene liste, je 5. maja 
republiški vladi zastavil nekaj vprašanj v zvezi z način® 
obračunavanja davka od dobička iz kapitala v skladu z za" 
nom o dohodnini in sicer: 
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j | Ali je davčna uprava pri izvajanju določb o davku od 
:jl dobička iz kapitala že ugotovila, navedene in temu podobne 
j Primere nelogičnih in škodljivih posledic izvajanja zakona 

o dohodnini in kako je v teh primerih ravnala? 
||f 
tt 2. Ali vlada pri opisanih in drugih podobnih primerih šteje 

Posledice zakona za sprejemljive? 

Ali namerava in kdaj bo vlada ocenila nelogičnosti v izva- 
lanju navedenih določb zakona in kako bo te posledice 
odpravila (z ustreznim tolmačenjem zakona ali s predlogom 
*a njegovo dopolnitev)? 

s« 
I? '• Kako bo vlada ravnala v primerih, ko so bile na podlagi 
,11 Uvedenih določb zakona že izdane pravnomočne odločbe 
ni 0 plačilu davka od dobička iz kapitala? 
* t *er gre za nelogične posledice izvajanja zakona, ki močno 

Prizadevajo državljane, prosim, da se odgovor posreduje na 
t <0- seji Državnega zbora. 
» 
i' 
ff Vlada mu je odgovorila: 

V skladu z določbo prve alinee prvega odstavka 58. člena 
)li Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93) je zavezanec za 
!» davek od dobička iz kapitala fizična oseba s stalnim prebiva- 
li- 'iJčem na območju Republike Slovenije, ki dosega dobiček 
d s prodajo nepremičnin, če je bila prodaja opravljena pred 
m Potekom treh let od dneva, ko je bilo nepremično premoženje 
st Pridobljeno. 

Osnova za navedeni davek je kapitalski dobiček, ki je oprede- 
li 'jen kot razlika med dejansko doseženo prodajno ceno nepre- 
I! ^ičnine (ali ceno, ki bi jo bilo mogoče doseči v prostem 
iS Prometu, če prodajna cena očitno ne ustreza tržnim razme- 
:> rann) in valorizirano vrednostjo nepremičnine ob pridobitvi, 
o "ključno z valorizirano vrednostjo morebitnih dodatnih inve- 

sticij in investicijskega vzdrževanja med posedovanjem ne- 
premičnine. 

Il 
r V skladu z drugim odstavkom 58. člena zakona o dohodnini je 
Ki Zavezanec za davek od dobička iz kapitala tudi fizična oseba, 

k' pri zamenjavi nepremičnin doseže dobiček, če od pridobi- 
le nepremičnine do njene zamenjave še niso pretekla tri leta. 

jI 
V skladu s 60. členom zakona o dohodnini je pri zamenjavi 
nepremičnin osnova za davek razlika med kapitalskima dobič- 

0 koma, ki ju vsak udeleženec doseže z zamenjavo. 
e 
1 y obeh primerih je zavezanec za davek od dobička iz kapitala 

'°rej fizična oseba, ki »dosega« dobiček iz kapitala. Ob pro- 
daji nepremičnine je jasno, da fizična oseba dobiček tudi 

i; realizira oziroma prejme, kar pomeni, da je obveznost plačila 
J davka vezana na prejemek. 
8 Ob upoštevanju izhodišča, da obveznost plačila davka 

nastopi le pri dejanskem prejemku, je tudi pri zamenjavi 
nepremičnin zavezanec za davek le tista fizična oseba, ki je 

11 Pri zamenjavi dosegla višji kapitalski dobiček in hkrati zame- 
'' njala več vredno nepremičnino, torej dobiček iz kapitala pri 
J zarnenjavi nepremičnin tudi dejansko dosegla. 

' V skladu z navedenim bo Republiška uprava za javne pri- 
hodke v skladu s svojimi pristojnostmi ob vloženih pritožbah 
na odmero davka od dobička iz kapitala te pritožbe ustrezno 
rešila. Po podatkih uprave sta bili do zdaj v zvezi z odmero 

' Cenjenega davka vloženi le dve pritožbi. 

' < V Primerih, ko so bile na podlagi zakona o dohodnini že 
'2dane pravnomočne odločbe o plačilu davka od dobička iz 

i ^Pitala pri zamenjavi nepremičnin, bo Republiška uprava za 
1 Javne prihodke le-te na zahtevo zavezancev reševala v skladu 
' 2 265. členom Zakona o splošnem upravnem postopku 

Uradni list SFRJ, št., 47/86 - prečiščeno besedilo). 

Kdaj bo preseljena vojašnica iz Slovenske Bi- 
6trice? 

Dr. JANKO PREDAN, poslanec LDS, je 11. maja 1994, mini- 
strstvo za obrambo vprašal, kako daleč so načrti za preseli- 
tev vojašnice in kje so načrtovane lokacije za vojaške 
objekte v sedanji občini Slovenska Bistrica. 
V zvezi s temi vprašanji posreduje Vlada naslednji odgovor. 

V postopku vsklajevanja dolgoročne namembnosti vojaških 
objektov, ki je potekalo od konca 1991 dalje, je bila tudi 
z občino Slovenska Bistrica dosežena uskladitev vseh 
pomembnejših interesov, kar je bilo opredeljeno v ustreznem 
dogovoru z dne 20. 1. 1992. V omenjenem dogovoru je dolo- 
čeno, da lokacija vojašnice v Slovenski Bistrici ni dolgoročno 
perspektivna in da se v predvidoma treh letih najde na račun 
obstoječe vojašnice ustreznejša lokacija ter na tej podlagi 
zagotovi nadomestne zmogljivosti. Občina naj bi ponudila 
tudi variantne lokacije za novo vojašnico. Proučila naj bi se 
tudi možnost izgradnje skupne vojašnice v Kidričevem (sku- 
paj z občino Ptuj), ker je tudi lokacija na Ptuju dolgoročno 
neperspektivna. 

Doslej je bilo na tej podlagi: 
- del nekdanjih vojaških objektov (in tudi del vojašnice) je že 
dobil nove nevojaške funkcije: 
- okvirno sta bili preučeni dve ponujeni lokaciji (1993) vendar 
končne odločitve še niso bile sprejete; 
- izdelana je bila programska študija za območje Kidriče- 
vega: 
- izvršena je bila preselitev območnega poveljstva; 
- razrešena so vprašanja zemljišč za lokacijo nekdanjega 
doma JLA ipd. 

Glede na navedeno Ministrstvo za obrambo ni spremenilo 
stališč v zvezi s perspektivnostjo vojašnice v Slovenski Bistrici 
in bo potrebno aktivnosti za ustrezno prostorsko rešitev 
pospešiti skupaj z občino samo. Samo preselitev vojašnice pa 
bo možno izvršiti zgolj na račun obstoječe lokacije, kar je tudi 
osnova omenjenega dogovora. 

Doslej je nerealizirana le v začetku leta 1992 prevzeta obvez- 
nost, da se tudi najemnine od vojaških objektov uporabijo za 
nadomestne zmogljivosti objektov, ker so se že v letu 1992 
spremenili predpisi, ki ta vprašanja urejajo. 

Vprašanja ob javnem razpisu za pridobitev poro- 
štva države 

Dr. JOŽE PUČNIK je v nadaljevanju 20. seje Državnega 
zbora Republike Slovenije dne 3. junija 1994 predložil 
poslansko vprašanje v zvezi z javnim razpisom za pridobitev 
poroštva Republike Slovenije in sicer: 

1. Koliko podjetij se je skupaj s podjetjem Optimizem d.o.o. 
javilo na javni razpis Ministrstva za gospodarske dejavnosti 
za pridobitev poroštva Republike Slovenije, ki je bil objav- 
ljen maja 1993 v dnevnem časopisju in v Uradnem listu? 

2. Koliko podjetij je takrat dobilo poroštvo RS in koliko dni ali 
mesecev pred izvršitvijo vladnih sklepov o izdaji poroštev 
RS omenjenim podjetjem so le-ta že imela deblokirane žiro- 
računa? 

3. Kdo so bili takratni člani natečajne komisije, ki je odločala 
o poroštvu za podjetje Optimizem d.o.o.? 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je predloženo poslan- 
sko vprašanje proučilo in daje nanj naslednje odgovore: 

Odgovor na prvo vprašanje: 

I. Javni razpis za pridobivanje poroštev RS za posojilne in 
druge obveznosti pravnih oseb v letu 1993 je bil objavljen 
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v sredstvih javnega obveščanja na podlagi 57. in 66. člena 
zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike 
Slovenije za leto 1993 (Uradni list RS št. 22/93), na podlagi 
Sklepa Vlade Republike Slovenije o merilih za dajanje poro- 
štev za posojilne in druge obveznosti pravnih oseb v letu 1993 
(Uradni list RS št. 25/93) in Javnega razpisa za prijavo in 
pridobivanje poroštev Republike Slovenije za posojilne in 
druge obveznosti pravnih oseb v letu 1993 (Uradni list RS, št. 
28/93). 
Rok za prijave za pridobivanje poroštev je bil po navedenem 
javnem razpisu Ministrstva za gospodarske dejavnosti odprt 
do izčrpanja poroštvenega potenciala, odpiranje prijav pa 
vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 10. uri v prostorih Mini- 
strstva za gospodarske dejavnosti. 
Podjetje OPTIMIZEM, Ekonomsko svetovanje in trgovina 
d.o.o., Postojna je svojo prijavo na javni razpis poslalo dne 24. 
junija 1993. Skupaj s podjetjem OPTIMIZEM, Ekonomsko sve- 
tovanje in trgovina d.o.o. se je na razpis v mesecu juniju 
prijavilo skupno 23 podjetij. 

Komisija za izdajo poroštev Republike Slovenije v Ministrstvu 
za gospodarske dejavnosti, ki jo je s sklepom ustanovil mini- 
ster dr. Maks Tajnikar, je na svoji 3. seji dne 28. junija 1993 
v zvezi s prispelimi vlogami na javni razpis dala soglasje za 
dodelitev poroštva samo enemu podjetju, in sicer LTH Loške 
tovarne hladilnikov za najeti kredit pri Ljubljanski banki 
Gorenjski banki, Kranj v znesku 35 mio SIT. 
Komisija zaradi nepopolnih vlog ni dala soglasja 18 podjet- 
jem, med katerimi je bilo tudi podjetje OPTIMIZEM, Ekonom- 
sko svetovanje in trgovina d.o.o.. 4 vloge podjetij, ki so sodila 
v panogo agroživilstva, pa je Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti odstopilo v reševanje pristojnemu ministrstvu 
(Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). 

Vsem podjetjem, ki so se javila na javni razpis in ki niso imela 
popolne vloge, je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti dne 
29. junija 1993 poslalo dopis, v katerem so bila podjetja 
obveščena o elementih nepopolne vloge. 

11. Komisija Ministrstva za gospodarske dejavnosti je torej na 
3. seji pri obravnavi vloge OPTIMIZMA dne 28. 6. 1993 ugoto- 
vila, da je le-ta nepopolna. V skladu z navedenim je dne 29. 6. 
1993 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti poslalo OPTI- 
MIZMU dopis, kjer je bilo sporočeno, da vloga ne ustreza 
naslednjim razpisnim pogojem: 

1. - Poroštvo bo dano poslovni banki za realizacijo dejavnosti 
in aktivnosti, pri katerih kreditojemalec lahko dokumentira 
ustrezen in poroštvu sorazmeren obseg naročil in storitev. 

- Kreditojemalec je s svojo izbrano poslovno banko dolžan 
zagotoviti ustrezen kredit, pri katerem pogoji ne smejo 
pomembno odstopati od najbolj ugodnih kreditnih pogojev, 
ki v trenutku zagotavljanja kredita veljajo v Republiki Sloveniji 
za ustrezno kategorijo kreditojemalca. 

- Kreditojemalec, ki mu bo odobreno poroštvo, je dolžan za 
ves čas trajanja kredita dati izdajatelju poroštva ustrezno 
jamstvo za plačilo (hipotekarno zavarovanje posojila, cesija 
terjatev). 

- Poslovna banka ponudi kreditojemalcu ugodnejše kreditne 
pogoje od najbolj ugodnih ter zniža pogodbeno letno 
obrestno mero za dodatne 3% točke, odvisno od obsega 
kredita. 

2. OPTIMIZEM, Ekonomsko svetovanje in trgovina d.o.o. je 
v skladu z zahtevo Ministrstva za gospodarske dejavnosti iz 
prejšnje točke dne 7. julija 1993 poslal naslednjo dokumenta- 
cijo: 

- klasifikacijo kreditojemalca v grupo A po stanju na dan 31. 
12. 1992 

- stanje terjatev kreditodajalca na dan 24. junija 1993 

- izjavo o odobritvi posojila, kateremu sledi sklenitev 
pogodbe, v primeru odobritve poroštva, 

- dokumentacijo, ki dokazuje obstoj terjatve, katero biMga 
s cesijo odstopilo podjetje TRADE d.o.o. Postojna direktno 
nam ali pa najprej podjetju OPTIMIZEM, Ekonomsko svetova- mi 
nje in trgovina d.o.o. Postojna, le-to pa takoj nam. Tli 

e ' d - v primeru podpisa pogodbe, po kateri podjetje TRADc 
d.o.o. odkupi od Sklada RS za razvoj 60% lastninski dele! ^ 
podjetja KOVINO d.o.o Unec (v zameno za terjatev do ISKRIL." 
bi zastavil delež v KOVINDU. j|J( 

ie 3. Na podlagi poslane dokumentacije je komisija Ministrstva ,0 
za gospodarske dejavnosti na svoji 4. seji dne 22. julija 1993 ^ 
ugotovila na podlagi dokazil podjetja OPTIMIZEM o izpolnj«" 5t| 
vanju naslednjih zahtevnih pogojev: 

- dokumentacije obsega naročil in uslug, 
- ugodnih kreditnih pogojev, obrestna mera 11%, 
- izjave Hmezad banke o razvrstitvi v boniteto A skupino, 
- jamstvo: hipotekama izjava 
- cesija terjatev, 
- čas poroštva: 3 mesece 
- poroštvo za 119.000.000,00 SIT. 

Na osnovi navedenega je Ministrstvo za gospodarske dejav- 
nosti pripravilo in Vladi RS predložilo (dne 26. julija 1993) 
predlog za izdajo poroštva RS Hmezad banki d.d. Žalec z* 
kredit OPTIMIZMU d.o.o. Postojna v višini 119.000.000,00 SlT 

Ob predlogu za izdajo poroštva za OPTIMIZEM, ekonomsko 
svetovanje in trgovina d.o.o. je Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti hkrati predlagalo izdajo soglasij še za 14 podjetij' 
Vsa podjetja so izpolnjevala poleg splošnih predpisanih meri' 
javnega razpisa tudi merila, ki so ustrezala namenu izdajo 
poroštva, in sicer: podpora industrije in turizma pri prodo^ 
na mednarodna tržišča ter izvoznim naročilom. 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 38. seji, dne 29. julij3 

1993, sprejela na predlog Ministrstva za gospodarske dejav- 
nosti sklep o izdaji poroštva za podjetje OPTIMIZEM, ekonom- 
sko svetovanje in trgovina d.o.o. (sklep št. 440-09/93-12/37-8)' 
prav tako pa je Vlada RS sprejela sklep za izdajo poroštev 
za predlaganih 14 podjetij. 

Odgovor na drugo vprašanje: 

Kot je že iz odgovora na 1. vprašanje razvidno, je ob sklepanj" 
Vlada RS za izdajo poroštva za OPTIMIZEM hkrati sprejela # 
14 sklepov za izdajo poroštev. ij 
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Glede vprašanja, koliko dni ali mesecev pred izvršitvijo vlad- 
nih sklepov o izdaji poroštev RS omenjenim podjetjem so le" 
ta že imela deblokirane žiro račune, Ministrstvo za gospoda'" 
ske dejavnosti poudarja, da blokiranosti oziroma deblokira* 
nosti žiro računov ni preverjalo, kajti sklep Vlade o merilih & 
dajanje poroštev za posojilne in druge obveznosti pravn''1 
oseb v letu 1993 (Uradni list RS št. 26/93) in javni razpis za 

pridobivanje poroštev Republike Slovenije (Uradni list RS »'■ 
28/93) med predpisanimi merili ni določal obveznosti predi"' 
žitve pisne izjave SDK, da podjetje v zadnjih 45 dneh ni imel" 
blokiranega žiro računa več kot 30 dni. Iz teh razlogov Minis"' 
stvo za gospodarske dejavnosti formalno z izkazom predpis3' 
nih listin ni preverjalo morebitnih blokad žiro računov pos3' 
meznih podjetij, razen v primerih, ko je bilo podjetje - že p'e\ 
obravnavano s strani Ministrstva za gospodarske dejavnos" 
in je bilo finančno stanje ministrstvu znano, oziroma je obsta* 
jal določen dvom o možnih finančnih težavah pri posanrieZ' 
nem podjetju. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je po|e9 
izpolnjevanja drugih predpisanih pogojev javnega razpis3 

predvsem ugotavljajo obstoj fiksnih izvoznih naročil, na po"' 
lagi katerih je možno zaključiti, da gre za dejanske posle. 

Vlada Republike Slovenije je na predlog Ministrstva *3 

finance ob ugotovitvi pomanjkljivosti sklepa Vlade o meri!^ 
pridobivanja poroštev, ki so bile prisotne pri sklepa"^ 
pogodb za posamezna poroštva, sprejela dopolnitev meril," 
so upoštevala tudi prej navedeno pisno izjavo SDK (Uradni lis 
RS št. 52/93), kar je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti pr 

nadaljnjih vlogah striktno upoštevalo. 

li 

/K 
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J Wor na tretje vprašanje: 

* |jji razpisne Komisije, ki je odločala o poroštvu za podjetje 
jlMiZEM, so bili v skladu s sklepom ministra za gospodar- 

% "dejavnosti: 

j 'Ivo Banič, državni sekretar v MGD, predsednik 
"lan Jakič, državni sekretar v MGD, član 
jKo Čuk, podpredsednik GZS, član 

a & Gubenšek, svetovalec Vlade v MGD, član 
3 '° pivk, svetovalec Vlade v MGD, član 
- „7° Podrekar, svetovalec ministra za gospodarske dejav- 

Ji.Clan 
r®j Klemenčič, svetovalec ministra za finance, član. 

velja predčasen odpust tudi za civilno služenje 
laškega roka? 

JlCA SIMŠIČ poslanka Demokratske stranke Slovenije, 
6. 1994, Vlado Republike Slovenije vprašala ali je 

<"asen odpust do 30 dni možen tudi za tiste, ki opravljajo 
""mestno civilno službo. 

**a ji je na to vprašanej odgovorila: 

drugem odstavku 22. člena zakona o vojaški dolžnosti 
'dni list RS št. 18/91) se lahko vojaki odpustijo s služenja 
'skega roka do 30 dni pred potekom polne dolžine voja- 
ka roka. Institut predčasnega odpusta zakon določa le za 
'"e oziroma tiste, ki služijo vojaški rok v določenih organih 
Jotranje zadeve. Predčasen odpust se uporablja tudi za 
J*®. ki jim je priznana pravica do služenja vojaškega roka 
'Orožja (40. člen). Predčasen odpust pa ni mogoč za tiste, 
"Pravljajo civilno službo kot nadomestilo vojškemu roku, 
gladno z zakonom med opravljanjem nadomestne civilne 
be nimajo statusa vojaka. 

je dovolil rekonstrukcijo magistralne ceste 
^Ijana-Jesenice sredi največje turistične se- 
"ie? 

jjJlCA SIMŠIČ, poslanka Demokratske stranke Slovenije 
j.*$0 LAP, poslanec NDS sta na 32. seji državnega zbora, 
JJ letos, postavila poslanski vprašanji v zvezi o Izvajanju 
,°natrukcijskih del na magistralnih cestah v času turi- 
"• sezone. 

L. 
™a sta odgovor ministrstva za promet in zveze 

?r.ani strokovnih služb, zadolženih za vzdrževanje in razvoj 
^'stralnih in regionalnih (državnih) cest, je bilo že večkrat 

Pojasnjeno, da je pravočasen sprejem državnega prora- 
® eden glavnih predpogojev za uresničitev z njim določe- 

l na državnih cestah ter za smotrno uravnavanje dina- 
J njihovega izvajanja. Pomen izpolnitev tega predpogoja 
''namiko izvajanja del je zlasti v tem, da je na prehodu iz skega v pomladansko obdobje na razpolago čas, v kate- 

i| Se lahko opravijo in zaključijo pripravljalni postopki za na cestah, ki se začnejo izvajati takoj, ko vremenske 
jjtore dopuščajo začetek gradbenih del. Ta dela so neizo- 
j?9' terjajo svoj čas (npr. celoten postopek oddaje del od 
f'sa do pridobitve soglasja k pogodbi) in jih formalno 

, u Predčasnim razpisom in sklepanjem predpogodb) ni 
i? Zaključiti pred uveljavitvijo proračunskega zakona za 

leto. 

'sto 1994 je bil proračun uveljavljen z 20. majem, to je 
?u. ko je bila za vsa novopredvidena dela na državnih 
Jjh že v celoti zamujena pomladanska sezona (op.: nada- 
jmo se je le izvajanje del, začetkih v preteklem letu). Izguba 
k Mesecev od skupno osmih razpoložljivih, za kolikor se 

0 z gotovostjo predvideva, da je moč izvajati gradbena 

dela na terenu, pomeni, da je treba vsa načrtovana dela 
praktično zaključiti v skoraj 40 odstotkov krajšem obdobju. 
Obseg gradbenih del na magistralni in regionalni cestni 
mreži, katerih izvajanje pomeni večje ali manjše oviranje pro- 
meta (po cesti, na kateri se izvajajo dela, ali po prometno manj 
ugodnih obvozih), je razviden iz samega programa del na 
cestah, ki je sestavni del proračuna: izvajanje rekonstrukcij- 
skih in obnovitvenih del je predvideno na 49 odsekih ali 
objektih magistralnih cest ter 94 odsekih ali objektih regional- 
nih cest. K temu podatku naj pojasnimo, da je posledica 
stanja naše cestne mreže, na kateri se v obsegu razpoložljivih 
sredstev odpravljajo predvsem prometnovamostno najbolj 
kritična mesta. Predhodni podatek ne vključuje del na avto- 
cestnem omrežju, ki se izvajajo po programu DARS, in del po 
odločbah republiških inšpektorjev za ceste. 

Pristojne strokovne službe se zavedajo da so odločitve o tem 
ali naj bi se in katera dela naj se opravijo v času turistične 
sezone, lahko zelo sporne. To še posebej, če'v času izvajanja 
del pride do večjih prometnih obremenitev in zastojev, kot jih 
je bilo moč predvideti. Sporna pa je gotovo tudi druga skrajna 
odločitev, to je, da bi se vsa dela izvedla po njeni zaključitvi. 
Številna gradbišča bi povzročila velike zastoje v vseh promet- 
nih smereh. S tem ne zavračamo upravičenost kritik v primeru 
rekonstrukcijskih del pri Podvinu in drugih. Želimo pa pouda- 
riti, da je obravnavani problem v predhodno navedenih pogo- 
jih mnogo težje rešljiv kot je kritična obravnava posledičnih 
prometnih razmer. 

Glede vladnih ukrepov naj pojasnimo, da so bili v primeru 
rekonstrukcijskih del na lokacij Podvin s strani ministrstva 
oziroma investitorja izvedeni naslednji ukrepi za čimprejšnjo 
zaključitev del: 
- prvič, od izvajalca del predvidena delna zapora ceste v dol- 
žini 50 dni je bila z odločbo o delni zapori ceste skrajšana na 
43 dni; 
- in drugič, s prilagojenim načinom izvajanja del in podaljša- 
nim delavnikom je bilo dosežno, da je bil najdaljši dovoljeni 
rok omejitve dvosmernega prometa skrajšan na 22 dni, od 6. 
7. do 27. 7.1.1, (od tega je trajala omejitev prometa zaradi del 
na prometnem pasu v smeri Podtabor - Lesce 13 dni in na 
prometnem pasu v obratni smeri 9 dni). Dvosmerni promet je 
bil omogočen 27. 7.1994 ob 17. uri. Dela na tej lokaciji so se, 
brez ovir za promet, nadaljevala do 8. 8.1994. Dodajmo še, da 
so na trajanje delne zapore ceste vplivala tudi dela, ki niso 
neposredno vezana na rekonstrukcijo ceste. Med njimi naj 
omenimo izvedbo zaščite plinovoda, ki prečka cesto v lokaciji 
križišča. Ta je moral biti obbetoniran in se je moralo pred 
njegovim zasutjem zagotoviti zadostno trdnost betona (cca 
7 dni). 

Za prihodnje ravnanje glede omejevanja prometa zaradi del 
na cesti je v predlogu zakona o javnih cestah (I. obravnava) 
predlagana določba (tretji odstavek 64. člena), po kateri izda- 
jatelj dovoljenja lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste 
(predlagana v vlogi za njeno dopustitev) v primerih, če se ta 
predlaga v času prireditev, predvidenih s koledarjem večjih 
športnih prireditev, v obdobju turistične sezone ali v času 
povečanih prometnih obremenitev ceste. Predlagana rešitev 
predpostavlja že omenjen pravočasen sprejem proračuna 
(decembra tekočega leta za prihodnje leto). 

Pretekle delne zapore prometa na magistralnih cestah so bile 
posledica izvajanja proračunsko določenega programa del na 
cestah v »skrajšani« gradbeni sezoni in v nobenem primeru 
niso bile posledica »kakršnihkoli informacij o nevarnih prišle- 
kih«, niti ne »namiga o usmerjanju potovanj v smeri dolenjske 
magistrale«. 

Odločbo o delni zapori magistralne ceste št. 1 na odseku št. 
208 Lesce - Podtabor od km 3,893 do km 4,093 in od km 
5,272 do km 5,573 pri Podvinu, ki je pogoj za samo izvedbo 
gradbenih del, je pripravil Republiški prometni inšpektorat, 
podpisal pa jo je g. Marjan Dvornik, državni sekretar. Izdana je 
bila pod naslednjimi pogoji: 
- splošna prepoved prometa je obsegala polovico širine 
vozišča in je bila nepreklicno dovoljena največ za čas od 28. 6. 
do 10. 8. 1994; 
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- širina prostega vozišča za enosmerno izmenično odvijanje 
prometa je morala biti najmanj 3,5 m; 
- poleg postavitve predpisane prometne signalizacije je bilo 
zahtevano fizično usmerjanje prometa v času prometnih 
konic (op.: slednje se je izvajajo ves čas delne zapore ceste). 
- vsa dela na gradbišču so se morala izvajati v skladu s pogoji 
upravljalca ceste (op.: nadzor nad izvajanjem del je opravljal 
g. Matej Lapajne iz Republiške uprave za ceste). 

Kako odpravljamo ugotovljene pomanjkljivosti 
v NEK? 

dr. LEO ŠEŠERKO, poslanec Zelenih, je 11. S. 1994 na vlado 
naslovil naslednja vprašanja: 

Mednarodna komisija za neodvisno analizo varnosti JE 
Krško je 26. oktobra 1993 ugotovila 74 (+3) bistvenih 
pomanjkljivosti v Jedrski elektrarni. Vlado Republike Slove- 
nije sprašujem: 

1. Koliko od teh pomanjkljivosti je že odpravljenih? 
2. Za koliko od teh pomanjkljivosti namerava vlada naložiti 

JE Krško, da jih mora odpraviti do konca leta 1994? 
3. Kako vlada rangira posamezne pomanjkljivosti glede na 

stopnjo tveganja jedrske nesreče, ki je z njimi povezana? 
4. Kakšni stroški so povezani z odpravo vsake od teh po- 

manjkljivosti? 
5. Kakšen časovni plan za njihovo odpravo vlada predlaga? 

Prejel je odgovor: 

Mednarodna komisija za neodvisno analizo varnosti JE Krško 
je opravila reevaluacijo varnosti elektrarne. Cilj pregleda in 
analize je bil poiskati pomanjkljivosti v zvezi z lokacijo elek- 
trarne, projektom, obratovanjem in ogroženostjo prebivalstva 
in okolja zaradi normalnega obratovanja in morebitne nez- 
gode. 

Neodvisni pregled in analiza že sama po sebi pomeni velik 
prispevek k izboljšanju varnosti, ker zmnjšuje verjetnost 
obstoja neodkritih pomanjkljivosti. To im za posledico pove- 
čanje zaupanja strokovne in laične javnosti, da je obratovalna 
varnost JE Krško nadzorovana in da je tveganje v predpisanih 
mejah. 

Rezultati pregleda in analiz so strnjeni v 74 priporočil in 
sugestijah. Ocena komisije je, da se bo z upoštevanjem le teh 
varnost JE Krško povečala. Priporočila in sugestije ali pohvale 
zadevajo naslednja področja: 

- organizacija in vodenje (9), 
- izobraževanje (1), 
- obratovanje (6), 
- vzdrževanje (3), 
- tehnična podpora (3), 
- radiološka zaščita (6), 
- kemija (1), 
- pripravljenost v sili (3), 
- sistemi elektrarne (9), 
- gorivo in odpadki (4), 
- geologija/seizmika (8), 
- analize in študije (11), 
- upravni organi (10). 

V poslanskem vprašanju dr. Lea Šešerka so priporočila in 
sugestije okvalificirana kot bistvene pomanjkljivosti. Dejstvo 
je. da analiza ni podala omenjene kvalifikacije. Poleg tega 

osnov za tako trditev analiza ne podaja, ker tudi v cilj® 
bile uvrščene kategorije kot so ocena pomembnosti gle^ 
varnost ali kakršnokoli vrednotenje posameznih pripo' 
Nekatera priporočila pomenijo ponovitev ali preveritev s' 
in ocen in v teh primerih ne moremo govoriti o pomanjkl' 
stih (sploh pa ne o bistvenih). 

1. Koliko teh pomanjkljivosti je že odpravljenih? 

Od priporočil, ki jih navaja ICISA v svojem poročilu i® 
uresničenih 20. Navajamo njihove oznake iz poročila ^ 
A2, A4, C3, D4, E3, E4, F1, G1,17, J3, K1, K3, L2, N1, P1, 
Q1, R3, R4. 

2. Za koliko od teh pomanjkljivosti namerava vlada nalož' 
Krško, da jih mora odpraviti do konca leta 1994? 

Do konca leta 1994 je planirano, da se uresniči nadaljnji", 
in sicer: A3, B1, C1, D3, D5, F2,12,14,16,18, J2, K2, L1, N* 
P3, P4, R1, R2. 

3. Kako vlada rangira posamezne pomanjkljivosti 
stopnjo tveganja jedrske nesreče, ki je z njimi povezan® 

Za oceno povečanja tveganja v obliki verjetnosti j®*"1 

nesreče se na področju jedrske varnosti uporablja met- 
gija verjetnostnih varnostnih analiz (Probabilistic S*. 
Assessment - ESA). PSA analiza JE Krško še ni končana, 
da jo še ne moremo uporabiti za oceno, kolikšno je pn" 
vano zmanjšanje tveganja zaradi posameznih izboljšav.1 

tega v nekaterih primerih, (kjer se priporočajo pono*"1® 
dodatne analize k osnovnemu projektu), še ni znano 
sploh prišlo do kakršnekoli izboljšave. 

Osnovni kriterij za rangiranje izboljšav je prispevek k p°v® 
nju varnosti. Ostali kriteriji za rangiranje pa so stroj*, 
obstoj programov, ki že tečejo. V pomanjkanju PSA m o<j® 
se varnostni kriterij uporablja s pomočjo determinis" 
analiz 

Jedrska elektrarna Krško in RUJV sta pri izdelavi plana 

uresničevanje priporočil ICISA upoštevala: 
- rezultate dosedaj opravljenih determinističnih analiz. 
- rezultate delnih varnostnih analiz in ekspertnih ocen. 
- možnosti uresničevanja priporočil ICISA v okviru nalw 
jih je Jedrska elektrarna Krško že imela v planu in i*v' 
preden je bilo izdano poročilo ICISA. 

Navedbe Ad. 1 in Ad. 2 so že rezultati takega pristopa. P°s^ 
je potrebno omeniti zamenjavo uparjalnikov, ki je i*v0 

skupine in je daleč največji strošek. 

4. Kakšni stroški so povezani 
manjkljivosti? 

z odpravo vsake od te« P1 

Dosedanja ocena stroškov za uresničitev priporočil 1" 
približno 22 mio DEM, kjer pa ni vštet strošek za zam8^ 
obeh uparjalnikov ter stroški morebitnih modifikacij oP' „ 
ki bi bile potrebne na podlagi rezultatov predlaganih ana 

5. Kakšen časovni plan za njihovo odpravo vlada pre' 

Časovni plan za vsa priporočila je naslednji: 

a) že realizirano 
b) v letu 1994 
c) v letu 1995 
d) v letu 1996 
e) v letu 1997 
f) le komentarji brez roka 
g) potrebna dodatna utemeljitev 
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