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SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o merilih in postopku za dajanje
poroštev Republike Slovenije
Državni zbor je ob obravnavi predloga
zakona o merilih in postopku za dajanje
poroštev Republike Slovenije — druga
obravnava na 28. seji, dne 24. 1. 1995, na

podlagi 173. člena poslovnika državneoa
zbora sprejel naslednji
SKLEP

Predloga zakona o merilih in postopku
za dajanje poroštev Republike Slovenije
za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvah zakona o dohodnini
Državni zbor je ob obravnavi predloga
zakona o dopolnitvi zakona o dohodnini
- hitri postopek na 28. seji, dne 25. 1.
1995, na podlagi 173. člena poslovnika
državnega zbora sprejel naslednji
SKLEP

I.
Državni zbor zadolžuje Vlado Republike
Slovenije, da najkasneje v septembru
1995 zboru predloži nov zakon o premoženjskih davkih v skladu z drugo fazo
davčne reforme, v katerem bo predvidena tudi obdavčitev letne vsote negativnih

in pozitivnih kapitalskih dobičkov.
II.
Vlada Republike Slovenije naj z olajšavami davčnih obveznosti ustrezno stimulira
občane za uveljavljanje vlaganj z računi
in s tem pospešeno odpravljanje dela na
črno.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku od dobička pravnih oseb
Državni zbor je ob obravnavi predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku od dobička pravnih
oseb — druga obravnava na 28. seji dne
27. 1. 1995, na podlagi 173. člena poslov-

nika državnega zbora sprejel naslednji
SKLEP
Predloga zakona o spremembah in do-

polnitvah zakona o davku od dobička
pravnih oseb za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije za 30. sejo Državnega zbora.

SKLEPA IN STALIŠČA
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o davčnem postopku
Državni zbor je ob obravnavi predloga
zakona o davčnem postopku — prva
obravnava na 28. seji, dne 27.1.1995, na
podlagi 185. člena poslovnika državnega
zbora sprejel naslednji
SKLEPA
1. Predlog zakona o davčnem postopku
- prva obravnava, zlasti njegov
posebni del od vključno 199. člena
do vključno 408. člena je primerna
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.
2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi
predlog zakona za drugo obravna-

vo za 30. sejo Državnega zbora
v skladu z naslednjimi
STALIŠČA

3. V 313. členu naj se upošteva temeljna
rešitev in ne varianta.

1. Predlog zakona za drugo obravnavo
naj ne vključuje procesnih pravil
splošnega upravnega postopka temveč naj zakonsko besedilo vsebuje le
vse posebne postopkovne določbe
v davčnih zadevah, ki jih narekuje posebna narava teh zadev.

4. Predlagatelj naj prouči in po možnosti
opredeli prag za oprostitev stroškov
davčnih zavezancev v primerih ogroženosti preživljanja zavezanca in njegovih družinskih članov.

2. Predlagatelj naj prouči in ustrezno
upošteva pripombe Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve, Odbora
za finance in kreditno-monetarno po-

«
2

litiko in Komisije Državnega sveta za
gospodarstvo.

poročevalec, št. 7

5. Glede na medsebojno vsebinsko povezanost predloga zakona o davčnem
postopku in predloga zakona o davčni
službi naj se v 408. členu upošteva
nujnost njune sočasne uveljavitve.

SKLEPA IN STALIŠČA
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o carinski tarifi
Državni zbor je ob obravnavi predloga
lakona o carinski tarifi — prva obravnava
1 na 28. seji, dne 27. 1. 1995, na podlagi
85. člena poslovnika državnega zbora
sprejel naslednja
SKLEPA
I.
Predlog zakona o carinski tarifi - prva
obravnava je primerna podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo.
2- Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo za 31. sejo
Državnega zbora in pri tem upošteva
naslednja
STALIŠČA
- Predlagatelj naj v tarifnem delu do-

1

sledno upošteva načela in cilje zakona, zlasti zaščitno funkcijo carin. V ta
namen naj do druge obravnave v sodelovanju z Gospodarsko zbornico
Slovenije preveri posamezne carinske
stopnje, na katere so dane konkretne
pripombe.
Prouči naj tudi konkretne pripombe Gospodarske zbornice k 5. in 14. členu
ter k tarifnemu delu zakona.
2. Pri določanju carinskih stopenj za
energetske surovine oz. proizvode
(plin, olje in naftni derivati, premog) je
treba upoštevati resolucijo o strategiji
učinkovite rabe in oskrbe Slovenije
z energijo.
3. Predlagatelj naj prouči in upošteva
pripombe Sekretariata za zakonodajo

in pravne zadeve. Pri pripravi besedila
predloga zakona za drugo obravnavo
naj besedilo jezikovno izboljša in
v posameznih delih uskladi s strokovnim izrazoslovjem. Prouči naj tudi pripombe Komisije Državnega sveta za
gospodarstvo.
4. Vlada naj najpozneje do druge obravnave pripravi predloge podzakonskih
aktov in z njimi seznani Državni zbor.
II.
Vlada naj pospeši pripravo predlogov zakonskih in ostalih aktov necarinske zaščite gospodarstva (standardi, tehnični
predpisi in podobno). Do druge obravnave predloga zakona o carinski tarifi naj
pripravi pregled veljavnih predpisov na
tem področju.

SKLEPA IN STALIŠČA
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o privatizaciji pravnih oseb in
Premoženja v lasti Republike Slovenije
državni zbor je ob obravnavi predloga
'•kona o privatizaciji pravnih oseb in
Premoženja v lasti Republike Slovenije
"" prva obravnava na 28. seji, dne 30. 1.
'995, na podlagi 185. člena poslovnika
državnega zbora sprejel naslednja
SKLEPA
1. Predlog zakona o privatizaciji pravih oseb in premoženja v lasti Republike
S'ovenije je ustrezna podlaga za drugo
°bravnavo.
2

Predlog zakona za drugo obravnavo
Pripravi
Vlada Republike Slovenije za 31.
Se
io Državnega zbora in pri tem upošteva
Naslednja
STALIŠČA
1

Predlagatelj naj v zakou:

- preciznejše določi vlogo in pomen privatizacijske komisije,
- jasno določi funkcijo zlate delnice in
njeno vlogo,
- upošteva vlogo in pomen nacionalnih
programov na posameznih področjih privatizacije,
- upošteva vlogo lokalnih skupnosti
v razmerju do Republike Slovenije, določitev lastninskih razmerij ter izvorov nastalega državnega premoženja v lokalnih
skupnostih,
- upošteva problem reorganiziranja in
statusnih sprememb na posameznih področjih dejavnosti,
- upošteva problem certifikatov in vrednostnih papirjev z vidika participacije
upravičencev in zapadlosti rokov,
- upošteva vlogo privatizacijske komisije in njene pristojnosti do zneska 80 mio
SIT ocenjene vrednosti državne lastnine,

- definira kupnino, namenjeno državnemu proračunu.
3. Predlagatelj naj v zakon vključi določbe, s katerimi bo zagotovil, da bo premoženje javnih zavodov in javnih podjetij
v Republiki Sloveniji, ki je bilo ustvarjeno
iz samoprispevkov, postalo last vlagateljev oz. lokalnih skupnosti.
4 Predlagatelj naj v zakon vključi določbo. s katero bo iz lastninjenja izvzel gozdove v državni lasti.
5. Predlagatelj naj v zakonsko besedilo
vnese določbo, po kateri je moč kupnine
odprodaje državnih podjetij, zavodov oz.
druge lastnine po tem zakonu uporabiti
le za zmanjševanje obsega javnega dolga
ali nakup drugega državnega premoženja.

ugotovitveni sklep
državnega zbora ob obravnavi obvestila o odstopu s funkcije predsednika (in
ć|
ana) preiskovalne komisije državnega zbora o parlamentarni preiskavi o politični
odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij za aretacije, obsodbe in izvršitev
obsodb proti Janezu Janši, Ivanu Borštnerju, Davidu Tasiću in Franciju Zavrlu
^ržavni zbor je ob obvestilu o odstopu
•unkcije predsednika (in člana) Preiskovalne komisije Državnega zbora
® Parlamentarni preiskavi o politični odpornosti posameznih nosilcev javnih
Unkcij za aretacije, obsodbe in izvršitev
"sodb proti Janezu Janii, Ivanu Bor&t^Brju,
Davidu Tasiću in Franciju Zavrlu
na
28. seji, dne 19. 1. 1995, na podlagi

drugega in tretjega odstavka 248. člena
poslovnika državnega zbora sprejel naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je Igor Bavčar dne 18. 1. 1995
podal izjavo o odstopu s funkcije predporočevalec, št. 7

sednika (in člana) Preiskovalne komisije
Državnega zbora o parlamentarni preiskavi o politični odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij za aretacije,
obsodbe in izvršitev obsodb proti Janezu
Janši, Ivanu Borštnerju, Davidu Tasiću in
Franciju Zavrlu, zato mu z dnem 19. 1.
1995 preneha funkcija predsednika (in
člana) te preiskovalne komisije.
3

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o invalidskih organizacijah
Državni zbor je ob obravnavi predloga
zakona o invalidskih organizacijah — prva obravnava na 28. seji, dne 30.1.1995,

na podlagi 173. in 186. člena poslovnika
državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o invalidskih organizacijah - prva obravnava se ne sprejme.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varstvu topografije
polprevodniških vezij
Državni zbor je ob obravnavi predloga
zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij - druga obravnava na 28.
seji, dne 30. 1. 1995, na podlagi 173.
člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij za tretjo obravnavo za
30. sejo Državnega zbora pripravi Sekre-

tariat za zakonodajo in pravne zadeve in
ga popravi z vidika pravno-tehnične obdelave, ne da bi vplival na koncept in
vsebino predloženih rešitev.

SKLEPA IN STALIŠČA
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zaščiti živali
Državni zbor je ob obravnavi predloga
zakona o zaščiti živali - prva obravnava
na 28. seji, dne 30. 1. 1995, na podlagi
185. člena poslovnika državnega zbora
sprejel naslednja

kasneje do maja 1995 in pri tem upošteva naslednja
STALIŠČA

1. Predlog zakona o zaščiti živali - prva
obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.

1.
- predlagatelj naj besedilo predloga zakona za drugo obravnavo dopolni z najnovejšimi spoznanji moderne raziskovalne znanosti, ki je razširila pojmovanje
mučenja živali s čisto fizičnega tudi na
psihološko področje (stres, strah, bojazen, stiske), zlasti pri rejnih živalih,

2. Predlog zakona za drugo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije
v sodelovanju s predlagateljema (Polonco Dobrajc in Zmagom Jelinčičem)
in ga predloži Državnemu zboru hkrati
s predlogom zakona o živinoreji, naj-

- predlagatelj naj predlog zakona za
drugo obravnavo v začetnem delu dopolni z definicijami osnovnih pojmov, ki so
za razumevanje zakona bistveni (npr.
mučenje, strah, prepovedani posegi, trpljenje, stiska, spremenjeno obnašanje,

SKLEPA

tehnopatije kot posledica neprimerno
urejenih hlevov, bolečina, frustracije),
- predlagatelj naj v predlog zakona za
drugo obravnavo vključi področje poizkusov in posegov na živalih v izobraževalne namene,
- skrb za najdene živali naj bo obravnavana v ustreznem poglavju,
- predlagatelj naj ponovno prouči in primerno popravi roke za prilagoditev posameznih dejavnosti predpisanim pogojem
v zakonu.
2. Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo ustrezno upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

SKLEPA IN STALISCA
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih
nepremičnine se nahajajo na območju TNP
Državni zbor je ob obravnavi predloga
zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (z družbenim kapitalom), ki
opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka
- ponovljena prva obravnava na 28. seji, dne 3. 2. 1995, na podlagi 185. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja
SKLEPA
1. Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka, je primerna podlaga za

pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.
2. Predlog zakona za drugo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije za
31. sejo Državnega zbora, in pri tem
upošteva naslednja
STALIŠČA
1. Predlagatelj zakona naj za drugo
obravnavo pripravi zakon tako, da se
iz njega izključijo vse posebne pravice
članov zadrug do lastninjenja podjetij,
ki imajo nepremičnine v Triglavskem
narodnem parku in posebne pravice
zadrug kot investicijskih družb za zbiranje certifikatov.
2. Predlagatelj naj celovito prouči vprašanja lastninjenja in upravljanja vseh
poročevalec, št. 7

nacionalnih parkov v Republiki Sloveniji in predlog zakona za drugo obravnavo pripravi v skladu s temi stališči3. Predmet prenosa na Sklad Triglavskega narodnega parka oziroma ustrezen
organ so tudi objekti in funkcionalna
zemljišča v lasti države. Pri tem na|
predlagatelj v posebni prilogi predloga zakona določi, kateri so ti objekti4. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona upošteva tudi mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, posebej glede vloge pooblaščenin
zadrug z vidika članstva, narave dejavnosti in razmejitve osnovne dejav-1
nosti zadrug in nalog, ki naj bi jjj
opravljale kot pooblaščene investicijske družbe.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o igrah na srečo
Državni zbor je ob obravnavi predloga
zakona o igrah na srečo - tretja obravnava na 28. seji, dne 3. 2.1995, na podla9' 173. člena in drugega odstavka 198.

člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji
SKLEP

Celovito besedilo predloga zakona
o igrah na srečo - tretja obravnava pripravi Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve do 14. 2. 1995.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga soglasja k Statutu Agencije za trg
j^ednostnih papirjev
državni zbor je ob obravnavi predloga
'oglasja k Statutu Agencije za trg vrednostnih papirjev na 28. seji, dne 3. 2.
1995, na podlagi 173. člena poslovnika
dr
iavnega zbora sprejel naslednji
SKLEP
V'ada Republike Slovenije naj zaradi nejasnosti glede pristojnosti nadzornega

sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju besedila Agencija)
v zakonu o trgu vrednostnih papirjev oziroma zaradi nejasnosti pri izvajanju nadzora nad Agencijo, v roku treh mesecev
predloži Državnemu zboru Republike
Slovenije v sprejem spremembe in dopolnitve zakona o trgu vrednostnih papirjev
(Ur. I. RS, št. 6/94, s katerimi naj:
- natančneje določi način in obliko nad-

zora nad Agencijo oziroma funkcijo in
pristojnosti nadzornega sveta Agencije;
- predvidi določbo, na podlagi katere
bo direktor Agencije hkrati predsednik
Strokovnega sveta Agencije in s tem
uslužbenec Agencije;
- predvidi obveznost varovanja poslovne skrivnosti tudi za člana nadzornega
sveta.

sklepa in stališča
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javni varnosti
Državni zbor je ob.obravnavi predloga
akona o javni varnosti — prva obravnava na 28. seji, dne 14. 2.1995, na podlagi
'85. člena poslovnika Državnega zbora
s r
P ejel naslednja
l

SKLEPA
1. Predlog zakona o javni varnosti
- prva obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za
drugo obravnavo.
2

Predlog zakona za drugo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije za
31. sejo Državnega zbora in pri tem
upošteva naslednja
STALIŠČA
I.
1

Spremeni naj se naslov zakona tako,
da se glasi: »Zakon o policiji«. Skladno s tem naj se ustrezno popravi 1
2. in 3. člen, 20. člen pa naj se prenese na ustreznejše mesto I. poglavja.

2. Glede na spremembo naslova zakona, naj se izločijo iz zakonskega besedila vse določbe, ki se ne nanašajo
na zakon o policiji.
3. Spremeni naj se tretji odstavek 6.
člena v tem smislu, da o obsegu
obrambnega delovanja policije odloča Državni zbor na predlog Vlade
Republike Slovenije.
4

- Prouči naj se možnost in učinkovi-

tost sodelovanja oseb izven policije
in pristojnih institucij v pritožbenih
postopkih državljanov.
5. Dodatno naj se prouči vprašanje
opredelitve policijskih pooblastil
v korelaciji s 4. točko stališč.
6. Določi naj se, kdo lahko uporablja
posebne metode in sredstva.

uskladi z zakonom o kazenskem postopku.
13. Spremeni oziroma dopolni naj se
druga alinea 52. člena v tem smislu,
da bi se glasila: »- da ni bila obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in če ni bila obsojena na zaporno kazen več kot tri mesece;«.

7. Ponovno naj se proučijo določbe 21.
člena o pooblastilih policista v času,
ko le-ta ni v službi in ko mu niso
»naložene posebne naloge«. Razmisli naj se o omejitvah teh pooblastil.

Identična dopolnitev na; se vnese tudi
v besedilo 53. člena.

8. Dosledno naj se ločijo policijska pooblastila za uporabo represivnih
ukrepov od pooblastil za uporabo
posebnih metod in sredstev.

15. Prouči naj se možnost, da osebe
z dvojnim državljanstvom ne morejo
aktivno opravljati policijske službe.

9. Določi naj se kriterije, na podlagi katerih lahko policija vstopa v tuja stanovanja.
10. Dopolni naj se 8. člen v tem smislu,
da so policisti dolžni ukrepati in uporabiti z zakonom določena pooblastila, če je zaradi nezakonitega dejanja ali zaradi splošne nevarnosti
ogroženo življenje, osebna varnost,
ali premoženje ljudi.
11. Prouči in dodatno naj se opredeli
odnos policije do lokalne skupnosti
in do redarske službe.
12. Prouči se možnost preciznejše določitve posebnih metod in sredstev (od
45. do 51. člena) in se jih v celoti
poročevalec, št. 7

14. V drugem odstavku 57. člena naj se
črta besedo »lahko«.

16. V 71. členu naj se ponovno prouči
odmero pokojnine glede na veljavni
sistemski zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju Slovenije.
V 73. členu naj se glede upokojevanja
upoštevajo merila in kriteriji kot jih
določa sistemski zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Slovenije ob upoštevanju beneficirane delovne dobe.
17. Proučijo naj se določbe predloga zakona v delu, ki ureja delovna razmerja in posebnosti ureditve s področja
zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter disciplinsko in odškodninsko odgovornost
policistov z vidika enotne sistemske
ureditve položaja državnih uradnikov.
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18. Natančno naj se določi, kaj šteje za
odvzem prostosti.
19. Določijo naj se pravice, ki pripadajo
policistu, ki je začasno napoten na
delo na določeno območje ali področje dela zaradi nemotenega
opravljanja nalog ministrstva.
20. Prouči naj se možnost sodelovanja
občin pri organiziranosti policije
- predvsem glede območja in sedeža organizacijskih enot, s posebnim
poudarkom na policijskih postajah.
21. Predlagatelj naj skupaj s predlogom
zakona za drugo obravnavo Državni

zbor seznani z vsebino projekta
predvidene bodoče organizacije slovenske policije na regionalnem in lokalnem nivoju.
22. V prehodne določbe zakona naj se
vključi naslednja določba:
»Policijska enota, ki opravlja naloge varovanja Državnega zbora Republike
Slovenije do oblikovanja posebne
službe za notranje varovanje Državnega zbora, opravlja svoje naloge
v okvirih internih aktov Državnega
zbora ter na način in v skladu s pravili policijske stroke.«
23. Pri pripravi predloga zakona za dru-

go obravnavo naj se upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve.
II.
Državni zbor Republike Slovenije sam
skrbi za svojo notranjo varnost preko posebne službe. Pooblastila in način delovanja te službe urejajo interni akti Državnega zbora. Varnostniki so neposredno
podrejeni vodstvu Državnega zbora.
Strokovnost delovanja službe bo zagotovljena v sodelovanju z Ministrstvom za
notranje zadeve.

SKLEPA
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o popravi krivic
Državni zbor je ob obravnavi predloga
zakona o popravi krivic - prva obravnava na 28. seji, dne 15. 2. 1995, na podlagi
173. in 186. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel naslednji
SKLEP
Predlog zakona o popravi krivic - prva
obravnava se ne sprejme.
Državni zbor je ob obravnavi predloga
zakona o popravi krivic — prva obravna-

va na 28. seji, dne 15. 2. 1995, na podlagi
173. in 186. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel naslednji
SKLEP
1. Komisija za poslovnik naj ponovno
prouči vprašanje o možnih ponovitvah glasovanja po 92. in 93. členu
poslovnika, predvsem o tem ali je potrebno po 93. členu poslovnika navajati razlog za predlog ponovitve glasovanja ali zadošča le, da poslanec ugo-

varja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja in da predlaga ponovitev glasovanja.
Komisija naj predlaga, če bo to ocenila
za potrebno, ustrezne predloge tako
glede vodenja seje kot tudi glede tolmačenja poslovnika.
2. Komisija za poslovnik naj prouči predlog za morebitno spremembo poslovnika tako, da se glasovi obdani v Državnemu zboru štejejo samo v primeru, ko je poslanec ali poslanka oddala
tudi svoj znak prisotnosti.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o reviziji državljanstva Republike
Slovenije
Državni zbor je ob obravnavi predloga
zakona o reviziji državljanstva Republike Slovenije - prva obravnava na 28.
seji, dne 15. 2. 1995, na podlagi 173. in

186. člena poslovnika državnega zbora
sprejel naslednji
SKLEP

Predlog zakona o reviziji državljanstva
Republike Slovenije - prva obravnava se
ne sprejme,

SKLEPA IN STALIŠČA
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o regijskem parku Škocjanske
jame
Državni zbor je ob obravnavi predloga
zakona o regijskem parku Škocjanske
jame — prva obravnava na 28. seji, dne
16. 2.1995, na podlagi 185. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednja
SKLEPA
1. Predlog zakona o regijskem parku
Škocjanske jame - prva obravnava je
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.
2. Predlog zakona za drugo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije
v roku, ki bo omogočal obravnavo na
31. seji Državnega zbora in pri tem
upošteva naslednja
6

STALIŠČA
I.
1. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo:
2.1. vplivno območje parka iz 3. člena
predloga zakona definira in ga vnese
v tekst zakona;
2.2. prikaz vplivnega območja na topografski karti v merilu 1:25.000 v 7. členu
predloga zakona opredeli kot sestavni
del tega zakona;
2.3. v 8. členu predloga zakona podrobneje opredeli režim v vplivnem območju
poročevalec, št. 7

parka ter opredeli dejavnost, ukrepe in
aktivnosti, ki se izvajajo v omenjenem
obsegu oziroma ob sodelovanju pristojnega organa, ter smiselno razdela v posameznih členih predloga zakona pristojnosti in morebitne sankcije ter opredeli
okvirne stroške države za izvedbo ukrepov opredeljenih v 8. členu predloga zakona;
2.4. v 2. členu predloga zakona opredeljene meje parka in iz 7. člena predloga
zakona prikazane meje parka na topografski karti v merilu 1:25.000 opredeli
kot sestavni del tega zakona;
2.5. kot prilogo zakona prikaže območje
parka ter območja naravnih in kulturnih
spomenikov na preglednem katastrskem

načrtu v merilu 1:5000 kot podlago za
vzpostavitev preglednosti lastniške
strukture;
2-6. v 14. členu predloga zakona podrobneje opredeli odškodnine ter ob tem upošteva tudi bodoče dobičke glede na
uspešno turistično promocijo parka;
2.7. predlagatelj naj pri pripravi predloga
za drugo obravnavo prouči_ vprašanje
lastništva v regijskem parku Škocjanske
jame. Zagotovi naj, da bodo vprašanja
lastništva usklajena in po enakih načelih
urejena za vse nacionalne in regionalne
parke. Ob tem naj posebej prouči vprašanje lastništva občin, možnosti za uveljavitev pravic zaposlenih po ZLPP v družbe-

nih podjetjih in možnosti za ustanovitev
posebnega sklada regijskega parka
Škocjanske jame, v katerem poleg države
sodelujejo pri upravljanju tudi občine,
prebivalci z stalnim prebivališčem na območju parka ter podjetja in pri njih zaposleni delavci na območju parka;

od 28. do 32. predloga zakona smiselno
združi 2. in 3. odstavek, hkrati pa preveri
tudi možnost zvišanja višine kazni.

2.8. upošteva varianto 41. člena, s tem da
se določba dopolni tako, da je prednostna pravica do dodelitve koncesije prednostna le dokler se vloženi kapital za
opravljanje gostinske in turistične dejavnosti v parku podjetju Hoteli, turizem in
gostinstvo Sežana ne povrne (ob izpolnjevanju razpisnih pogojev koncesijske
pogodbe);
2.9. v poglavju kazenske določbe v členih

I.

3. Predlagatelj zakona naj upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.

Državni zbor Republike Slovenije nalaga
Vladi Republike Slovenije, da ob sprejemanju zakona za drugo obravnavo prouči in pripravi sistemske rešitve s katerimi bi določili enotne kriterije, pogoje in
merila, ki bi jih morali upoštevati oblikovalci in snovalci bodočih oziroma regijskih parkov in zaščitenih območij.

SKLEPA IN STALIŠČA
državnega zbora ob obravnavi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike
Slovenije
državni zbor je ob obravnavi predloga
odloka o spremembah in dopolnitvah
Prostorskih sestavin dolgoročnega in
Srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije - prva obravnava na
28. seji, dne 16. 2. 1995, na podlagi 185.
'lena poslovnika državnega zbora spreI8l naslednja
SKLEPA
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije - prva
obravnava je primerna podlaga za pripravo odloka za drugo obravnavo.
2- Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije, v roku, ki bo omogočal
obravnavo na 31. seji Državnega zbora in pri tem upošteva naslednja
STALIŠČA

2

Predlagatelj naj pri pripravi predloga
Odloka
za drugo obravnavo upošteva nas|
ednja stališča:
2-1.
smiselno upošteva sprejete sklepe in
a
niandmaje Državnega zbora Republike
Slovenije ob drugi obravnavi Nacionalne9a programa razvoja železniške infrastrukture ter zagotovi ustrezen prikaz
Osnove železniškega omrežja;
2.2. - v točki 2.2. se prvi del zadnjega
stavka drugega odstavka točke 3. 1. 32
dolgoročnega plana nadomesti z novim
'®kstom, ki se glasi:
"Pri pripravi prostorskega plana Republike Slovenije naj se prouči potek tras so-

dobnih železniških prog v smereh opuščenih prog zlasti na relaciji Otiški vrh
(Dravograd)-Slovenj Gradec-Velenje«
nato pa sledi tekst, ki je sicer v točki 2.3.
odloka.
- v 2. členu predloga odloka dopolni
besedilo 2. točke s smerjo II. glavne proge v smeri Sežana-Anhovo-Jesenice;
2.9. - v točki 2.9. stališč in sklepov se
doda »V kolesarsko omrežje naj se vključi tudi kolesarska povezava tretjega reda
na relaciji: Lenart-Cerkvenjak-Videm
-Bučecovci (približno 30 km)«
- k točki 2.9. stališč in sklepov se doda
nova alinea, ki se glasi: »- daljinska kolesarska povezava Šmarje pri Jelšah
- Rogatec- Stoperce- Majšperk medtem
ko se Majšperk-Poljčane spremeni
v glavno kolesarsko povezavo« in »glavna kolesarska povezava Ptuj-Juršinci
-Gomila-Videm
ob
Ščavnici-Ra
denci«;
- kolesarsko omrežje na publikacijski
karti III. b. 1. - zasnova kolesarskega
omrežja in publikacijski karti 3. b. 1.
- kolesarsko omrežje dopolni z obstoječo kolesarsko povezavo Murska Sobota
-Lendava ter zagotovi navezavo na kolesarsko omrežje tudi zdraviliščem v Pomurju;
2.10. kartografski prikaz sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije
- zasnova železniškega omrežja in kartografski prikaz sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije
- železniško omrežje uskladi v skladu
s stališčem sprejetim pod točko 2.1. in
2.2.;
2.11. kartografski prikaz sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije
- zasnova cestnega omrežja in kartoporočevalec, št. 7

grafski prikaz sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije
- cestno omrežje po potrebi uskladiti
v skladu s stališčem sprejetim pod točko
2.6;
2.12. k točki predloga stališč in sklepov
se doda nova 2.12. podtočka, ki se glasi:
»v 2. členu predloga odloka besedilo dopolni tako, da bo nedvoumno opredeljena izvedba večnamenskega pokritja
sprejetje trase avtoceste Malence-Šentjakob, v njenem najbolj naseljenem delu,
od železniške proge do vključno območja največjega vpliva na KCL Psihiatrično
kliniko«;
2.13. k točki 2. predloga stališč in sklepov
se doda nova 2.13. podtočka, ki glasi: »v
2. členu predloga odloka besedilo dopolni tako. da bo opredeljena izgradnja tunela odprte gradnje z renaturacijo dolžine 500 m med Verdohri in Ravbarkomando, na lokaciji, kjer na avtocesti Vrhnika
-Postojna prihaja do najbolj številnih
kolizij motornih vozil z medvedi, tako da
bo možen prehod velikih sesalcev po njihovi naravni poti«;
2.14. k predlogu stališč in sklepov se
doda nova točka, ki se glasi: »v 2. členu
predloga odloka se uvodno besedilo 8.
točke dopolni tako, da se usmeritve in
pogoji za načrtovanje upoštevajo tudi pri
rekonstrukcijah in modernizacijah obstoječih prometnih povezav«;
3. Predlagatelj odloka naj pri pripravi
predloga odloka za drugo obravnavo
upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
1. Vlada naj takoj pristopi k reševanju
najnujnejših posegov glede cestnih povezav na problematičnih področjih, predvsem ob južni meji (Hrvaška), da omogoči prebivalcem z ogroženih in strateško
pomembnih področij povezavo in dostop
do lokalnih in regijskih središč ter pove7

zavo z glavnimi prometnimi žilami, po
možnosti v okviru že obstoječih programov za razvoj manj razvitih področij.

2. Vsi predlogi cestnih povezav, ki se
nanašajo na ceste, ki so nižjega ranga od
teh navedenih v odloku in prekategoriza-

cije le teh, naj se proučijo in upoštevajo
v novem predlogu prostorskega plana
Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi programa dela Državnega zbora Republike
Slovenije
Državni zbor je ob obravnavi programa
dela Državnega zbora Republike Sloveniie na 28. seji, dne 17. 2.1995, na podla-
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gi 173. člena poslovnika državnega zbora
sprejel naslednji
SKLEP

Sprejme se okvirni program dela Državnega zbora Republike Slovenije za leto
1995.

Predlog zakona o UKREPIH ZA SANACIJO GOSPODARSKEGA POLOŽAJA TAM
Maribor d. d. in njegovih odvisnih družb ter avtomontaže am bus
D. O. o. LJUBLJANA - EPA 1012 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 7. februarja 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O UKREPIH ZA SANACIJO
GOSPODARSKEGA POLOŽAJA TAM MARIBOR D. D. IN
NJEGOVIH ODVISNIH DRUŽB TER AVTOMONTAŽE AM
BUS D. O. O. LJUBLJANA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku za 29. sejo Državnega zbora.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po
hitrem postopku, saj bodo v nasprotnem primeru takoj
nastopile tako hude motnje pri nadaljnjem poslovanju
TAM Maribor d. d. in njegovih odvisnih družb, ki pomenijo
takojšnjo ustavitev proizvodnje in stečaj vseh družb
v poslovnem sistemu TAM-a Maribor, kakor tudi AM-BUS
d. o. o. v Ljubljani. Delo bi izgubilo 4.000 delavcev TAM-a
Maribor in 550 delavcev AM-BUS d. o. o. Ljubljana.

S stečajem bi bili v celoti izničeni tudi začetni rezultati
izvajanja sanacijskega programa TAM Maribor d. d. in
odvisnih družb, čeprav je ugotovljena in z naročili potrjena
realna možnost doseganja realizacije prihodkov v letu
1995 v višini 360 mio DEM, od tega večina v izvozu. Poleg
tega bi stečaj TAM Maribor d. d. ter odvisnih družb neizbežno pomenil dodatno obremenitev bank v sanaciji in
takojšnje povečanje izdatkov republiškega proračuna za
vse delavce, ki bi ostali brez dela.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejavnosti,
- Branka KOSTIČ, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti,
- mag. Aleksander PERDAN, svetovalec Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.

Predlog zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribora d. d.
1P njegovih odvisnih družb ter AVTOMONTAŽE AM BUS D. O. O. Ljubljana
1

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Finančni In premoženjski položaj TAM Maribor d.d. in
ffgtanih družb
fjapoaiagi dopolnjenega sanacijskega programa TAM MariDor
d.d. in odvisnih družb (»Prestrukturiranja in finančna
^organizacija TAM-a), ki ga je na večih sejah obravnavala
»lada Republike Slovenije na predlog upravnega odbora TAM
Maribor d.d. v skladu s 17. členom Zakona o poroštvih repuD|
ike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov
n^strukturiranja dolgov (Uradni list RS, št. 69/94) in ga potrdila
a seji dne 7. 2. 1995 so ključne ugotovitve o sedanjem
"nančnem in premoženjskem položaju TAM Maribor d.d. in
odvisnih družb naslednje:

1.5. Obveznosti do dobavit. TAM
3,551.695.000,00 SIT
1.6. Obvez, iz naslova predujmov
2,963.856.000,00 SIT
1.7. Obvez, do delavcev iz neiz. plač doI
KP (bruto) TAM
6,047.000.000,00 SIT
1.8. Neizpl. administr. prepovedi
158.000,000,00 SIT
1.9. Dohodnina
296.126.175,00 SIT
2. Odprte finančne obveznosti družb AM BUS d. o. o., ki je
skoraj v celoti proizvodno in poslovno odvisna od realizacije
skupne proizvodnje s TAM Maribor d. d. in njegovimi odvisnimi družbami v proizvodnji avtobusov, pa so znašale dne 31
12. 1994:

1

Neporavnane in nepokrite obveznosti TAM Maribor d.d. in
"dvisnih družb znašajo na dan 31. 12. 1994
11

- - Dospele in nedospele obveznosti TAM
d.d. in njegovih odvisnih družb in obveznosti do NKBM-d.d. in NLB d.d. iz
sklenjenih kreditnih in garancijskih pogodb
3,065.000.00 SIT

1

-2- Dospele in nedospele obveznosti TAM
d.d. in njegovih odvisnih družb do ostalih bank
2,400.000.000 00
SIT

1

-3. Obveznosti, ki jih je NKBM d.d. prenesla na ASBH
1,360.000.000,00
SIT

^■4. Obveznosti za davke in prispevke za
plače za TAM in odvisne družbe:
zzzs
ZPIS
' Prisp. za zaposl.
' rep. davek za inovacije
skupaj prispevki

288.620.650,00 SIT
698.520.780,00 SIT
31.309.325,00 SIT
12.019.214,00 SIT
1,030.469.969,00 SIT

Vlada Republike Slovenije je predložila predlog
zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d. d. in njegovih odvisnih
družb ter Avtomontaže AM BUS d. o. o. Ljubljana
- hitri postopek.
V Državnem zboru je v zakonodajnem postopku
v obravnavi že predlog zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d. d. in
njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže BUS d.
o. o. Ljubljana - hitri postopek, ki so ga v obravnavo predložili Jože Jagodnik, mag. Jože Protner,
Rudi Moge in Ivan Sisinger, poslanci Državnega
zbora.
Predlog zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d. d. in njegovih
odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS d. o. o.
Ljubljana - hitri postopek, ki ga predlaga Vlada
Republike Slovenije, bo dodeljen v obravnavo, če
bodo predlagatelji predlog zakona o ukrepih za
sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d.
d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže
BUS d. o. o. Ljubljana - hitri postopek umaknili iz
zakonodajnega postopka.

poročevalec, št. 7

2.1. Dospele in nedospele obveznosti
AM-BUS do NLB Ljubljana iz sklenjenih kreditnih in garancijskih pogodb

20.000.000,00 SIT

2.2. Dospele in nedospele obveznosti
AM-BUS do ostalih bank
165.811.000,00 SIT
2.3. Obveznosti do dobavitel.

1,215.000.000,00 SIT

3. Izguba iz poslovanja 1993 in 1994.
Nepokrita izguba iz poslovanja v letih 1993 in 1994 (ocena)
znaša
3.1. TAM Maribor d. d. in odivsne družbe
- iz leta 1993 in prejšnjih
let:
7,613.761.000,00 SIT
- iz leta 1994:
5,600.000.000,00 SIT
4. Vrednost premoženja TAM Maribor d. d. in odvisnih družb
Z zadnjim vrednotenjem premoženja TAM Maribor d. d. je bilo
ugotovljeno, da znaša vrednost premoženja TAM Maribor
(nepremičnine, strojna oprema, zaloge na dan 31.12. 1994 le
še okoli 80 mio DEM. kar pomeni, da znašajo samo obveznosti
TAM Maribor d. d. in odvisnih družb 2,5-krat več, kot je še
vredno premoženje TAM-a, pri čemer je problematična tudi
možnost hitre vnovčitve tega premoženja glede na velikost
objektov tržne možnosti za prodajo takšnih nepremičnin
v Mariboru itd.
5. Obveznosti TAM Maribor d. d. za financiranje plač presežnih delavcev
S 1. 1. 1994 je bilo v 1. fazi 1.582 delavcev iz poslovnega
sistema TAM kot presežni delavci, pri čemer je bilo okvirno
financiranje plač teh delavcev v zakonsko določenih rokih
okoli 1.200 mio SIT (15 mio DEM), TAM Maribor d. d. in
odvisne družbe pa so dolžne same zagotoviti po zakonu okoli
800 mio SIT (oz. 10 mio DEM). Ta sredstva lahko zagotovi TAM
samo z odprodajo poslovno nepotrebnih nepremičnin, za kar
obstajajo realne možnosti na podlagi že doseženih dogovorov
s kupci, pri čemer pa bo nujno zagotoviti odkup terjatev od
prodaje z odloženimi plačili.
UGOTOVITVE IN OCENE
Glede na takšne podatke tako UO TAM Maribor d. d. kakor
tudi Vlada Republike Slovenije ugotavljata:
- da neporavnane obveznosti TAM Maribor d. d. in odvisnih
družb ter AM-BUS d. o. o. nekajkrat presegajo realno tržno
vrednost njihovega premoženja,
- da je nemogoče in nerealno pričakovati, da lahko TAM
Maribor d. d., njegove odvisne družbe in AM-BUS d. o. o.
s poslovanjem in prihodki v naslednjem obdobju (5-10 let)
pokrijejo izgubo iz zadnjih nekaj let in tako ugotovljene nepokrite obveznosti,
- da je pretežna večina nepremičninskega premoženja (4/5
vrednosti) TAM Maribor d. d. in odvisnih družb obremenjena
z hipotekami v korist bank-upnic, kar v primeru stečaja
pomeni, da drugi upniki nimajo realnih možnosti za poplačilo
velike večine terjatev,
- da je zato nujno izveti odpis obveznosti do države, ZPIZ,
ZZZ ter ASBH, saj v nasprotnem primeru ostanejo TAM Maribor d. d. in odvisne družbe brez lastnega premoženja, kar
omogoča nadaljevanje proizvodnje, povezovanje z možnimi
strateškimi partnerji doma in v tujini ter najemanje kreditov za
nujno potrebna obratna sredstva.
2. Okviri In možnosti sanacije gospodarskega položaja
V zadnjem obdobju začete sanacije gospodarskega položaja
TAM Maribor, d. d., njegovih odvisnih družb in AM-BUS d.o.o.,
Ljubljana so bili doseženi naslednji rezultati in spremembe
v poslovanju:
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2.1. sprejet je bil program presežnih delavcev, na podlagi
katerega je bilo v I. fazi razporejeno kot višek 1.522 delavcev,
v nadaljevanju pa se ocenjuje, da bo na ta način razporejeno
še 150-200 delavcev; zagotovljen je pretežni del sredstev za
financiranje plač teh delavcev
2.2. v drugi polovici novembra 1994 so se začele priprave za
zagon prvih projektov nove proizvodnje po njenem popolnem zastoju v 1. in 2. tednu tega meseca; v decembru in
januarju 1995 so tako stekle prve dobave avtobusov na podlagi že preje avansiranih naročil; osnovni problem je še
vedno pomanjkanje obratnih sredstev, saj so bila v celoti
sicer odobrena sredstva z garancijo Republike Slovenije
v višini 480 mio SIT, ki pa so zdaleč premajhna glede na obseg
proizvodnje
2.3. doseženi so dogovori o odlaganju poravnave obveznosti do večine stratešklh-domačih dobaviteljev za 24 mesecev, z 3-6 mesečnim odlogom začetka poravnavanja starih
obveznosti, ob zahtevah za normalno plačevanje tekočih
dobav
2.4. sklenjen je bil socialni pakt s sindikati v okviru sistema
TAM, po katerem so se delavci odrekli izplačilu pretežnega
dela neizplačanih plač za preteklo obdobje, razen za september in oktober 1994, katere bodo dobili izplačane v 9 mesečnih obrokih ob pogoju, da se izplačuje tekoče plače.
2.5. dosežen je bil (sicer z dvoinpolmesečno zamudo) dogovor bank o:
- moratoriju za odplačevanje vseh obveznosti TAM Maribor
d.d. in odvisnih družb od 1. 11. 1994 do 31. 3. 1995 (učinek na
likvidnost okoli 60 mio DEM), kar je omogočilo prenehanje
blokade žiro računov
- načelih za financiranje novih poslov, ki pa še ni v zadostni
meri konkretiziran glede obsega sodelovanja posameznih
bank
- sodelovanje bank pri odkupu posameznih delov premoženja TAM (nepremičnin)
2.6. izdelani so bili proizvodni in poslovni načrti za TAM
Maribor d.d. in odvisne družbe za leto 1995.
2.7. zaenkrat je &e ohranjeno jedro večine strokovnih delavcev v ključnih enotah TAM-a, pri čemer je odločilnega
pomena, ali bodo takoj zagotovljeni pogoji za polni zagon
proizvodnje, saj bo sicer prišlo do neizbežnega osipa vrste
nosilcev redkih znanj, kar na kratek in srednji rok izpodkopava glavni temelj za nadaljevanje proizvodnje in obstoj TAM-3,
2.8. Ključne ugotovitve UO TAM d.d. in Vlade Republike
Slovenije v zvezi z možnostmi sanacije TAM-a so naslednje:
2.8.1. TAM Maribor d.d. in odvisne družbe, kakor tudi AMBUS d.o.o., ne morejo pokriti starih obveznosti do vseh vrst
upnikov brez neposrednega angažiranja Republike Slovenije,
kakor tudi usklajenega delovanja države, bank, strateških
dobaviteljev ter delavcev; vsak poskus delne sanacije je brez
celovitih, dobro usklajenih ukrepov vnaprej obsojen na neuspeh
2.8.2. Obstaja povpraševanje za proizvode TAM-a, ki omO';
goča nadaljevanje dela okoli 2.200 delavcem v TAM-u in okoli
500 delavcem AM-BUS-a.
2.8.3. V teku prve polovice 1995 je nujno dokončno razčistiti
skupaj z domačimi strokovnjaki in potencialnimi domačimi in
tujimi strateškimi partnerji dolgoročno proizvodnjo in
poslovno perspektivo in usmeritev TAM-a, še posebej glede
finalne proizvodnje gospodarskih vozil in avtobusov, z možnostjo povezave s pomembnejšimi tujimi proizvajalci in spremembami programov.
2.8.4. Bistvenega pomena za pripravo dolgoročnih strateških
proizvodnih in poslovnih načrtov ter njihovo realizacijo j®
takojšnja kadrovska okrepitev TAM-a s strokovnjaki za strateško vodenje.
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2-8.5. Poslovni sistem TAM je potrebno reorganizirati tako,
da
bo obseženo učinkovito izvajanje ključnih poslovnih funkC|
i (trženje, razvoj, finance) in povezati njegovo organizacijo
^logično neposredno vključitvijo AM-BUS, d.o.o. v poslovni

4. Dodatna 80% poroštva Republike Slovenije skupne višine
2,825.905.500,00 SIT za refinancirane in reprogramirane
kredite.

?• Varianta uvedbe »tečajnega postopka

5. Dodatna poroštva Republike Slovenije za bančne kredite za
obratna sredstva za zagon proizvodnje, največ do višine
4.000.000.000,00 SIT, pri čemer naj bi bila odplačilna doba
teh kreditov 5 let, s triletnim odloženim začetkom odplačila
glavnice.

V primeru uvedbe stečajnega postopka, ki je zelo blizu varianti, da Vlada Republike Slovenije uvede prisilno poravnavo
zaradi neprejetega sanacijskega programa TAM, prevzemajo
i upniki naslednja bremena:
mio SIT
1
Država
2.000
dbrezposelni presežki d.
avki in prispevki
1 -482 3.482
~ ASBH
sedanje obveznosti
| nove obveznosti
~ Banke
1 obvez.
pod hipotekami
8,
or. in medn. garancije
vračilo avansov kupcem itd.
skupaj

1.365
3.065
2.400
1.200
2.000

4.430

6. Nadzor izvajanja sanacijskega programa TAM Maribor d.d.
in AM-BUS-a s strani Vlade Republike Slovenije.
III. FINANČNE POSLEDICE
S sprejetjem tega zakona bodo nastale naslednje finančne
posledice:
1. za proračun Republike Slovenije:
- zmanjšanje priliva zaradi odpisa neplačanih davkov in prispevkov od plač delavcev TAM Maribor d.d., njegovih odvisnih družb in AM-BUS d.0.0. po stanju na dan 31. 12. 1994
v višini 354,768.256,00 SIT,

5.560
13.512

Vr primeru uvedbe stečaja prevzame država skupaj z Agencijo
'*iko za 37% skupnih obveznosti TAM d.d., poslovne banke
Pa 27%. Glavno breme rizika nosijo delavci in dobavitelji
® tem, da delavci svojo terjatev dobijo poravnano prej kot
banke, ker se poravnava terjatev iz naslova plač v višini
Kolektivne pogodbe poravnava kot strošek stečajnega
Postopka pred poplačilom ostalih upnikov.
V Primeru stečaja po mehki varianti je možno tudi izpeljati
Postopno zaganjanje nove firme istočasno, ko postopek poteka.
"■CILJI IN NAČELA ZAKONA
Glede na ugotovitve:
"" o finančnem in premoženjskem položaju TAM Maribor d.d.,
Ovisnih družb ter AM-BUS d.0.0.,

- obremenitev iz naslova zagotavljanja sredstev za realizacijo
kadrovske sanacije presežnih delavcev v letu 1995 v skupni
višini 1,268.000.000,00 SIT,
- poroštvene (potencialne) obveznosti za nove kredite za
obratna sredstva, v skupni višini 4,000.000.000,00 SIT in za
refinancirane in reprogramirane in kredite (80% poroštva)
v skupni višini 2,825.905.500,00 SIT.
2. za Agencijo za sanacijo bank in hranilnic:
- odpis na Agencijo prenesenih potencialnih obveznosti
NKBM in njegovim v višini 1.360.000.000,00 SIT.
3. za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije:
- sprememba (konverzija) neplačanih prispevkov TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter AM-BUS d.0.0. iz plač
delavcev v delež v kapitalu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 798.768.338,00 SIT in Zavodu za
zdravstveno zavarovanje v višini 330.686.218,00 SIT.

~ ocene narodnogospodarskih posledic stečaja vseh družb
* Poslovnem sistemu TAM-a,
"o možnostih za nadaljevanje proizvodnje TAM v skladu
® "žnimi možnostmi ter s tem za zagotovitev dela 4000-5000
delavcev v TAM-u, AM-BUS-u in v drugih podjetjih v reprodukc,
iski verigi.

Država in Agencija za sanacijo bank in hranilnic s tem prevzameta obveznosti, ki se odpišejo oziroma kapitalizirajo v višini
4.464.000,00 SIT ter poroštvene (potencialne) obveznosti
v višini 6.252.000,000,00 SIT.

^'ada Republike Slovenije predlaga, v skladu s sprejetima
?'°9ramoma TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter
*M-BUS d.0.0., Ljubljana, da se s predloženim zakonom
^Prejmejo
naslednji ukrepi za sanacijo gospodarskega poloa
ia in zagotovitev pogojev za obstoj in razvoj poslovanja:

BESEDILO ČLENOV

^ Odpis oziroma sprememba neporavnanih obveznosti TAM
Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter AM-BUS d.0.0.,
Ljubljana iz naslova plačila davkov in prispevkov do proračuna Republike Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda Republike Slovenije za zdravstveno zavarovanje, dospelih do
31.12. 1994.
2

Odpis obveznosti TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih
družb, ki so bile prenešene s pogodbo, sklenjeno z Novo
Kreditno banko Maribor, v višini 1.360.000.000,00 SIT na
Agencijo za sanacijo bank in hranilnic.

3- Zagotovitev sredstev v proračunu Republike Slovenije za
reševanje vprašanja presežnih delavcev v višini
1,265.000.000,00 SIT.

l.člen
Ta zakon določa ukrepe in uvaja postopke, potrebne za
izvedbo sanacijskega programa TAM Maribor d.d. in njegovih
odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS d.0.0., Ljubljana.
Sanacijski program sprejemajo nadzorni odbor TAM d.d. in
poslovne banke, ki so s protokolom sprejele obveznosti
v zvezi s sanacijo in upravljanjem TAM d.d. in Avtomontaže
AM BUS d.0.0.
2. člen
y
Republika Slovenija bo bankam - podpisnicam Sporazuma
o sodelovanju bank-upnic pri razreševanju gospodarskega
položaja TAM Maribor d.d. (v nadaljnjem besedilu: Sporazum)
in bankam upnicam Avtomontaže AM BUS d.0.0. Ljubljana
pod pogoji in na način iz tega zakona poravnala določen
delež denarnih obveznosti kreditojemalca - družbe iz 1.
člena Sporazuma iz novih kreditov, danih za restrukturiranje
obstoječih obveznosti, če se nad kreditojemalcem začne ste-
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čajni postopek ali če se terjatev banke do kreditojemalca
zmanjša zaradi potrjene prisilne poravnave.
Republika Slovenija se bo s poroštveno pogodbo zavezala
poravnati 80% terjatev iz kreditov iz prejšnjega odstavka.
3. člen
Banke - podpisnice Sporazuma morajo odpustiti družbam iz
1. člena zakona najmanj 50% od zneska dolgov, ki predstavlja
razliko med obračunano višino celotne terjatve in višino terjatve, kakršna bi bila ob upoštevanju dejanskih odplačil glavnice, obresti in drugih obveznosti, če bi družbe iz 2. člena
Zakona dolgovale samo glavnice in obresti na glavnice po
obrestni meri največ R + 20% ne glede na vmesna odplačevanja dolgov z novimi krediti, ali zamenjati tak delež dolga za
poslovni delež oziroma delnice dolžnika.
Prihodki banke, doseženi s sprostitvijo posebnih rezervacij ob
restrukturiranju iz prejšnjega odstavka, se ne upoštevajo pri
ugotavljanju davčne osnove za odmero davka iz dobička.
4. člen
Kredite iz 2. člena Zakona odobrijo banke-podpisnice Sporazuma pod naslednjimi pogoji:
- kreditojemalec banki dolguje samo glavnico in obresti od
glavnice ne glede na siceršnje splošne pogoje banke;
- kreditojemalec začne odplačevati glavnico kredita po preteku najmanj treh let od začetka uporabe kredita in jo odplačuje najmanj štiri leta v enakih polletnih obrokih;
- glavnica kredita se revalorizira z valutno klavzulo po srednjem tečaju Banke Slovenije za ECU ali z indeksom rasti cen
na drobno v Republiki Sloveniji in obrestuje po obrestni meri
največ 9% letno, obresti na revalorizirano glavnico pa se
plačujejo v četrtletnih obrokih.
5. člen
Vlada odloča o izdaji poroštev za kredite bank - podpisnic
Sporazuma za TAM Maribor d.d. do skupne višine
2.733.000.000,00 SIT kreditov, za Avtomontažo AM BUS d.o.o.
Ljubljana do skupne višini 92.905.500,00 SIT. Poroštvene
pogodbe sklepa minister, pristojen za gospodarske dejavnosti.
Minister, pristojen za gospodarske dejavnosti, poroča Vladi
Republike Slovenije, da je sklenil poroštva za znesek iz 1.
odstavka, oziroma da so banke-podpisnice Sporazuma
pisno izjavile, da nimajo več terjatev, ki se lahko po Sporazumu restrukturirajo. Ob sprejemu poročila Vlada s sklepom
ugotovi, da so podani pogoji za izvedbo ukrepov za sanacijo
gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS d.o.o. Ljubljana.
6. člen
Po stanju 31.12.1994 se neplačane terjatve proračuna Republike Slovenije iz naslova davkov in prispevkov iz plač:

- Zavod za zdravstveno zavarovanje
- v TAM Maribor d.d.
- v AM BUS d.o.o. Ljubljana

288.620.650,00 SIT
42.065.568,00 SIT

7. člen
Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
s tem zakonom odpiše v breme svoje bilance prihodkov in
odhodkov obveznosti TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih
družb, ki so bile prenešene s pogodbo, sklenjeno z Novo
kreditno banko Maribor, v višini 1.360.000.000,00 SIT.
8. člen
Vlada Republike Slovenije lahko do višine 4.000.000.000,00
SIT in pod pogoji, ki jih določa ta zakon, odloča o dajanju
poroštev Republike Slovenije za obveznosti TAM Maribor d.d.
in Avtomontaže AM BUS d.o.o. Ljubljana iz posojil za obratna
sredstva za proizvodnjo.
9. člen
Poroštva iz prejšnjega člena tega zakona se dajejo za TAM
Maribor d.d. v višini 3.200.000.000,00 SIT in Avtomontaže AM
BUS d.o.o. Ljubljana v višini 800.000.000,00 SIT.
10. člen
Posojila, za katera se dajejo poroštva Republike Slovenije po
tem zakonu, morajo biti glede rokov, obresti in pogojev vračanja ter plačila obresti vsaj tako ugodna kot posojila iz 1odstavka 16. člena Zakona o poroštvih Republike Slovenije za
obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (Uradni list RS, št. 69/94).
Republika Slovenija bo poravnala dospele obveznosti iz danih
posojil po določbah tega člena, če jih ne bodo na poziv
bank-upnic poravnali najemnik kredita in solidarnostni dolžniki.
V primeru, da se roki za poravnavo obveznosti spremenijo
zaradi uresničevanja zakonskih obveznosti, ostanejo roki za
poravnavo obveznosti Republike Slovenije iz poroštev po tem
členu nespremenjeni.
11. člen
Poroštvene pogodbe sklepa minister, pristojen za gospodarske dejavnosti.
Po sklenitvi poroštvene pogodbe pošlje ministrstvo, pristojno
za gospodarske dejavnosti, izvod celotne dokumentacije
ministrstvu, pristojnemu za finance.
12. člen
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo zagotovilo
sredstva za reševanje presežnih delavcev za TAM Maribor d.d.
in njegovih odvisnih družb do skupne višine 1.200.000.000,00
SIT, in za Avtomontažo AM BUS d.o.o. Ljubljana do skupne
višine 68.000.000,00 SIT, ne glede na merila in pogoje, ki sicer
veljajo za zagotavljanje teh sredstev.
13. člen

- za TAM Maribor d.d. in njegove
odvisne družbe

312.454.714,00 SIT

- za Avtomontažo AM BUS d.o.o.
Ljubljana

42.313.542,00 SIT

Vlada Republike Slovenije četrtletno spremlja izvajanje tega
zakona na podlagi poročil o uresničevanju ciljev sanacijskega
programa.

odpišejo.

Poroštva se dajejo:

Terjatve Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
Zavoda za zdravstveno zavarovanje se po stanju na dan
31.12.1994 spremenijo v deleža v kapitalu vsakega od navedenih podjetij

1. do prve obravnave uresničevanja ciljev sanacijskega programa do 80% obveznosti iz posojil po 8. členu zakona;

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
- v TAM Maribor d.d.
698.520.780,00 SIT
- vAM BUS d.o.o. Ljubljana
100.247.558,00 SIT
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2. do druge obravnave uresničevanja ciljev sanacijskega programa do 90% obveznosti iz posojil po 8. členu zakona;
3. po prvem letnem poslovnem rezultatu brez izgube iztekočega poslovanja pa polno poroštvo.
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14. člen
Nadzorni organ in uprava TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb so zavezani, da podjetje v roku 6 mesecev po
uveljavitvi zakona preoblikujejo v reprodukcijske celote, ki
bodo vsebovale celoto proizvodnje avtobusov (sestavljena iz
delov TAM BUS Maribor in AM BUS Ljubljana), ter celoto za

ostale proizvodne dejavnosti, kar so dolžni utemeljiti v sanacijskem programu.
15. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
'• člen zakona določa ukrepe in uvaja postopke, ki so
Potrebni za izvedbo sanacijskega programa TAM Maribor d. d.
in njegovih odvisnih družb in Avtomontaže AM BUS d.o.o.,
L
iubljana.
Sanacijski program so sprejele Nadzorni odbor TAM Maribor
-d. ter poslovne banke, ki so s protokolom sprejele ustrezne
obveznosti v zvezi s sanacijo in upravljanjem teh podjetij.
Sanacijski program, ki ima začasni značaj, je potrdila tudi
Wada Republike Slovenije.
d

p
o določbi 2. člena bo Republika Slovenija bankam - podpisnicam Sporazuma o sodelovanju bank upnic pri razreševanju
gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in bankam upnicam AM BUS d.o.o. Ljubljana pod pogoji in na način, ki ga
"oloča ta zakon, poravnala določen del denarnih obveznosti
Prej navedenih kreditojemalcev, danih za restrukturiranje
obstoječih obveznosti v primeru, če se nad kreditojemalcema
*ačne stečajni postopek ali če se terjatev banke zmanjša
zaradi potrjene prisilne poravnave. Republika Slovenija bo za
Prej navedene obveznosti kreditojemalcev poravnala 80
odstotno terjatev.
p
°
n

določbi 3. člena morajo banke upnice odpustiti družbam
ajmanj 50% od zneska dolgov, ki predstavlja razliko med
obračunano višino celotne terjatve in višino terjatve, kakršna
bi bila ob upoštevanju dejanskih odplačil glavnice, obresti in
orugih obveznosti, če bi družbe dolgovale samo glavnice in
obresti na glavnice po obrestni meri največ R + 20, ne glede
"a vmesna odplačevanja dolgov z novimi krediti, ali zamenjati
tek delež dolga za poslovni delež ali delnice dolžnika.
S tem v zvezi se prihodki banke, doseženi s sprostitvijo
Posebnih rezervacij ob prej navedenem restrukturiranju, ne
upoštevajo pri ugotavljanjmu davčne osnove za odmero
"avka iz dobička.
p

° 4. členu so podrobno določeni pogoji za kredite, ki se
'ostrukturirajo.
p
o določbi 5. člena zakona Vlada odloča o izdaji poroštev za
bedite
bank upnic do skupne višine za TAM d.d. Maribor
v
znesku 2.733.000.000,00 SIT in za AM BUS d.o.o. Ljubljana
00
skupne višine 92.905.500,00 SIT.

Za podpisovanje poroštvenih pogodb je pooblaščen minister,
Pristojen za gospodarske dejavnosti, ki je hkrati zadolžen za
Poročanje
Vladi o sklenjenih poroštvih, oziroma izjavah bank
p
f °dpisnic, da le-te nimajo več terjatev, ki naj bi se restrukturia'e. Ob sprejemu poročil Vlada s sklepom ugotovi, da so
Podani pogoji za izvedbo ukrepov za sanacijo gospodarskega
Položaja TAM Maribor d. d. in njegovih odvisnih družbe terAM
°US d.o.o. Ljubljana.

Po določbi 6. člena je določena višina neplačanih terjatev
proračuna Republike Slovenije iz naslova davkov in prispevkov iz plač za posamezni družbi, ki se odpišejo. Prav tako so
določeni zneski terjatev Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se
spremenijo v delež v kapitalu vsakega od navedenih podjetij.
7. člen zakona določa, da Agencija RS za sanacijo bank in
hranilnic odpiše v breme svoje bilance prihodkov in odhodkov obveznosti TAM Maribor d.d. ter njegovih odvisnih družb,
ki so bile prenošene s pogodbo na Agencijo. Določen je tudi
znesek, ki se odpiše.
8. člen zakona določa, da Vlada RS lahko do višine 4.000 mio
SIT pod pogoji, ki jih določa ta zakon, odloča o izdaji poroštev
Republike Slovenije za obe družbi iz posojil za obratna sredstva za proizvodnjo.
9. člen posebej določa višino poroštev, ki so predvidena za
posamezno družbo.
Po določbi 10. člena morajo biti posojila, za katera se dajejo
poroštva Republike Slovenije glede rokov, obresti in pogojev
vračanja vsaj tako ugodna, kot posojila, ki jih določa 16. člen
Zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov. Člen podrobneje obravnava tudi način poravnave dospelih obveznosti
izdanih posojil in pogoje za to.
11. člen posebej predpisuje način sklepanja poroštvenih
pogodb oziroma obravnave in ravnanja z dokumentacijo pri
pristojnih ministrstvih.
12. člen zagotavlja sredstva za reševanje vprašanj presežnih
delavcev v obeh družbah in določa tudi višino teh sredstev, ki
jih bo zagotavljalo Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, ne glede na merila in pogoje, ki sicer veljajo za
zagotavljanje teh sredstev.
V skladu s 13. členom je Vlada Republike Slovenije zadolžena
za četrtletno spremljanje izvajanje tega zakona, in sicer na
podlagi poročil o uresničevanju ciljev sanacijskega programa. Podrobneje sta opredeljena tudi način in dinamika
dajanja poroštev v skladu z 8. členom tega zakona.
Po določbi 14. člena sta nadzorni organ in uprava TAM
Maribor d. d. in njegovih odvisnih družb zavezana, da podjetje
v roku 6 mesecev po uveljavitvi zakona preoblikujeta v reprodukcijske celote, ki bodo vsebovale celotno proizvodnjo avtobusov (sestavljena iz delov TAM BUS Maribor in AM BUS
Ljubljana) ter celoto za ostale proizvodne dejavnosti.
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PRILOGA
Ocena sanacijskega programa TAM d. d.
Podjetje TAM d.d. je svoj sanacijski program, ki nosi naslov
»Program prestrukturiranja in finančne reorganizacije TAM«
naslovilo na Vlado dne 20.12.1994, to je v roku, ki ga predvideva 17. člen Zakona o poroštvih za obveznosti gospodarskih
družb iz poslov restrukturiranja dolgov (ULRS, 69/94). Program je na seji dne 19.12.1994 potrdil tudi Upravni odbor
podjetja.
V poslovni sistem TAM je bilo, od pričetka izvajanja 17.člena
omenjenega zakona, v obliki državnega poroštva usmerjeno
6,8 mio DEM kapitala za zagon proizvodnje. Pri kreditiranju je
sodelovala SKB d.d.
Upravni odbor je označil program kot začasen, saj naj bi
z realizacijo kratkoročnih ukrepov omogočil pozitivno poslovanje, ki je bistveno za nadaljevanje aktivnosti za prestrukturiranje in finančno reorganizacijo. Z dolgoročnimi tržnimi in
kapitalskimi usmeritvami, vse v povezavi z novim strateškim
poslovnim partnerjem, pa bi bilo potrebno program še dopolniti.
Podatki, s katerimi Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
razpolaga, niso popolnoma dokončni, kajti ministrstvo ne
razpolaga z revidirano in konsolidirano bilanco poslovanja za
leto 1993 oziroma 1994.
Ministrstvo meni, da je izdelava le-te posebej pomembna, saj
ima TAM poleg podjetij doma, tudi široko razpredeno mrežo
podjetij v tujini.
Za podatke s katerimi Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
razpolaga ob obravnavi sanacijskega programa TAM, nosi
polno odgovornost za njihovo verodostojnost Upravni odbor
TAM-a, ki je tudi predlagatelj sanacijskega programa.
Ministrstvo razpolaga tudi z zapisnikom Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje o ugotovitvah inšpekcije pri nekaterih družbah poslovnega sistema
TAM datiran z dne 20.01.1995, toda ker osemdnevni rok za
pripombe še ni potekel, ministrstvo ugotovitev iz zapisnika ne
navaja.
1> Analiziranje stanja In vzrokov za Izgubo
Od leta 1987 kažejo poslovna poročila TAM negativne
poslovne rezultate, ki so se v letih do 1989 še poslabšali.
Slabšanje je bilo posledica negativnega razvoja domačega
trga v Jugoslaviji, na katerega je TAM prodajal 2/3 celotne
prodaje in močno znižanje naročil JA. Če k temu dodamo še
neugodne spremljevalne pogoje poslovanja, ki niso bili naklonjeni razvojno tehnično-tehnološko intenzivni proizvodnji
ter nezadovoljive rezultate izvajanja programa ukrepov za
nastalo izgubo iz leta 1987 in 1988, dobimo osnovne tri vzroke
za neugodno situacijo v kateri se je znašel TAM v letu 1989 in
osnove za sprejetje ukrepov v okviru izdelanega sanacijskega
programa. Plan prodajne realizacije iz sanacijskega programa
leta 1989 je bil postavljen na podlagi predpostavk, da kupna
moč na tržišču ne bo padla, da se pogoji poslovanja ne bodo
bistveno spremenili in da bodo v celoti modernizirani programi vozil, kar nI bilo realizirano.Dejanska situacija pa je
pokazala, da so se bistveno spremenile razmere na področju
možnosti trženja vseh programov tako doma, kot v tujini.
Izpad prodaje v republikah bivše Jugoslavije, prekinitev
poslovnega sodelovanja z JA, močna konkurenca in povečana recesija na tujih trgih, gospodarske težave v Vzhodni
Evropi itd., vse to se je neugodno odražalo v doseženih
rezultatih prodaje, kjer obseg prodajne realizacije izkazuje od
leta 1990 trend upadanja:
14

-

leta
leta
leta
leta

1991 obseg
1992 obseg
1993 obseg
1994 obseg

prodaje 408 mio DEM;
prodaje 223 mio DEM;
prodaje 254 mio DEM;
prodaje po oceni 155 mio DEM.

Več kot prepolovljen obseg prodaje se odraža v povečanem
faktorju poslovnega tveganja, prav tako pa se je povečal
razkorak med dejansko prodajo in prodajo, potrebno za
poslovanje s pozitivnim poslovnim izidom.
Dosežena prodaja, ki ni bila usklajena z razpoložljivimi ljudskimi in tehnološkimi kapacitetami, se preko previsoke obremenitve s stroški dela presežnih delavcev in nepokrivanjem
fiksnih stroškov zaradi nizke ekonomija obsega, odraža
v negativnem poslovnem rezultatu:
-

leta
leta
leta
leta

1991 v višini 7,9 mio DEM;
1992 v višini 26,6 mio DEM;
1993 v višini 38,5 mio DEM;
1994 po oceni 75,9 mio DEM.

S sanacijskimi ukrepi so v TAM-u število zaposlenih konec
1989 iz 8103 delavcev znižali do septembra 1994 na 4064
delavcev, vendar je potrebno ugotoviti, da so zmanjšanje
realizirali v premajhnem obsegu, saj je močan padec poslovnih aktivnosti v drugem polletju 1991 in v letu 1992, zaradi
padca produktivnosti, terjal še močnejše znižanje števila
zaposlenih, ki pa ni bilo izvedeno. Razmerje med zaposlenimi
v režiji in zaposlenimi v proizvodnji je 50:50.
Analiziranje vzrokov nastale situacije je pokazalo, da je bil
poslovni sistem TAM v letih 1991 do 1993, ob padanju obsega
prodaje, na drugi strani, izredno obremenjen z naraščajočimi
tekočimi stroški produkcije (plačilo večjih stroškov obresti,
zaradi povečanega obsega zadolževanja; poslabšanje obračanja poslovnih sredstev; poslabšanje globalne paritete
vhodno izhodnih cen; naraščajoči fiksni stroški iz poslovanja
itd.) z izrednimi stroški poslovanja (stroški prestrukturiranja
presežnih delavcev, stroški računovodsko odpisanih terjatev,
stroški zalog in dolgoročnih finančnih naložb zaradi razmer
v bivši državi, stroški zaradi izgube delniških vlog v bankah,
stroški zaradi neugodnih posledic osamosvajanja, stroški
zaradi neizvedenih konverzij obveznosti v kapitalsko vlogo
itd.) v skupni višini 226 mio DEM. V istem obdobju se je sistem
tudi pospešeno kratkoročno zadolževal, da bi uspel pokrivati
vse dospele obveznosti in ni hkrati izvedel finančne razbremenitve preko dezinvestiranja.
Nerazrešen problem financiranja poslovanja, je kljub izrednim prizadevanjem, tako s strani vodstva podjetja, kot s strani
poslovnih bank, vlade in ustreznih ministrstev, povzročil v letu
1994 skoraj popolno ustavitev proizvodnje z vsemi posledicami, ki se odražajo v neuspešnosti poslovanja podjetja.
Takšne razmere so sprožile aktivnosti za sprejetje sanacijskih
ukrepov na področju finančnega položaja podjetja s prednostno nalogo razrešitve zagona proizvodnje.
Iz sanacijskega programa na strani 56 je razvidno, da nosilni
programi v treh glavnih družbah TAM Gospodarske vozila,
TAM BUS, TAM Motor, ne izkazujejo optimalne donosnosti
oz. ustreznega, zaželenega praga pokritja v potrebni ekonomiji obsega, ki bi bila podprta z ustrezno količino donosne
prodaje, ter da je pozitivno tekoče poslovanje teh družb
mogoče dosegati le z ustrezno kombinacijo programskega
miksa z izdelovanjem komponent in rezervnih delov, kar je
s predloženim začasnim sanacijskim programom tudi izkazano.
Takšno stanje stvari kaže na dejstvo, da bo v TAM-u
potrebno redefinirati strateško tržno in izdelčno pozicijo, kar
pa pomeni, da bo moral biti sedanji sanacijski program
ustrezno dopolnjen, njegovo izpolnjevanje pa vezano na tesnejše povezovanje z ustreznim strateškim partnerjem.
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Potreben je tudi zaključek, da so doseženi slabi rezultati
poslovanja tudi rezultat tržišču dolgoročno neprilagojenega
proizvodnega programa, in po naši oceni: prepozne reakcije
poslovodstva na obstoječe razmere v okolju podjetja.

TAM Inženiring tehnološke opreme
Zajema glede na donosnost očiščene programe družb TAM
Tehnološka oprema in TAM inženiring in vzdrževanje v višini
1.655,9 mio SIT.

2. Ukrepi sanacijskega programa

TAM Združena trgovina

Težaven položaj terja nujno izpeljavo sanacije, ki bi morala
temeljiti na kratkoročnih ukrepih za zagotovitev ponovne pridobitve plačilne sposobnosti in sposobnosti poslovanja,
s strukturno prenovo pa je potrebno zagotoviti trajno stabilizacijo TAM-a, saj šele takšno stanje predstavlja zagotovilo,
da se pričakovani učinki iz naslova kratkoročnih ukrepov ne
bodo izničili že pri prvem obratu. Širina sanacije presega
okvire samega podjetja zato mora vključevati tudi državo,
vladne institucije, poslovne banke in dobavitelje.

Prodaja zajema poleg prodaje proizvodov družb v sistemu
TAM tudi rezervne dele, ki jih nabavljajo pri kooperantih
v vrednosti 1.377,5 mio SIT.

2.1. Izboljšanje donosnosti poslovanja
2.1.1. Znižanje kadrovskih presežkov
Nadrobna analiza produktivne zaposlenosti za predviden
obseg poslovanja v letu 1995 je pokazala, da je v poslovnem
sistemu 1582 presežnih delavcev. Za razreševanje trajno presežnih delavcev je potrebno zagotoviti 1.570,5 mio SIT. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bi moralo za to
Prispevati 914.557 tisoč SIT, TAM pa 655.955 tisoč SIT.
•
2.1.2. Znižanje materialnih in drugih stroškov
Za izboljšanje globalne paritete prodajnih in nabavnih cen je
Potrebno v letu 1995 izvršiti naslednje ukrepe:
~ znižati fizični potrošek direktnega materiala (zmanjšanje
izmeta);
- racionalizirati porabo energije;
~ odpraviti subjektivne slabosti prodajne in nabavne funkcije
'n poiskati cenejše nabavne vire;
~ izvesti novo organiziranost združene trgovine (prodaja,
strateška nabava);
- znižati stroškovno obremenitev provizij za prodajo;
~ realizirati dezinvestiranje in odprodajo nepotrebne tehnološke opreme za znižanje stroškov amortizacije.
~ bolj obvladovati tržne poti ter jih napraviti transparentne in
učinkovite.
2.1.3. Zvišanje izkupička od prodaje
Ukrepi povečanja prodajne realizacije v letu 1995 so naravnani k ciljni vrednosti - konsolidiranomu pragu rentabilnosti
celotnega sistema, ki znaša za TAM 300 mio DEM. Z upoštevanjem ukrepov za izboljšanje poslovanja je torej potrebno
realizirati letno prodajo vsaj:
TAM Gospodarska vozila
~ 1620 vozil in CKD,
- rezervnih delov v vrednosti 1.846 mio SIT
~ komponent v vrednosti 1.384,6 mio SIT.
TAM BUS - 717 avtobusov,
~ rezervnih delov, sestavnih delov, ostalo v vrednosti 695 mio
SIT.

2.2. Izboljšanje finančne trdnosti
2.2.1. Odprodaja osnovnih sredstev
Pripravljen je seznam osnovnih sredstev, ki so namenjena
prodaji in sistemu prodaje in ponovnega najema v vrednosti
5.413 mio SIT. Celotne aktivnosti dezinvestiranja se odvijajo
z namenom postopnega razdolževanja pri poslovnih bankah,
dobaviteljih ter za financiranje novih proizvodnih programov.
Javni natečaji za zbiranje ponudb so objavljeni v Uradnem
listu in v časopisih.
2.2.2. Znižanje obratnih sredstev, vezanih v zalogah
Ukrepi znižanja zalog v prvi fazi posegajo v zagon proizvodnje, s čimer se dosega najhitrejše znižanje zalog. Z reguliranjem obveznosti do poslovnih bank se odpravi zastavna pravica nad dokončanimi vozili, kar pomeni sproščanje zalog
gotovih proizvodov. Z uvedbo optimalnega sistema krmiljenja
proizvodnje se doseže vodenje optimalnih zalog, kar bo omogočilo znižanje zalog na področju zalog materiala in surovin.
Potrebe po obratnem kapitalu se zmanjšajo s prodajo nekurantnih zalog in z ostro selekcijo njihove kurantnosti.
2.2.3. Znižanje/reprogram obveznosti do bank
Banke s sporazumom odobrijo začasni moratorij na odplačevanje vseh dospelih obveznosti TAM d.d. in odvisnih družb do
bank - udeleženk sporazuma na dan 31.10.1994, kakor tudi
obveznosti do bank, ki dospevajo do 28.2.1995.
Banke sporazumno in enakopravno sodelujejo pri izvedbi
programa dezinvestiranja TAM d.d. in odvisnih družb, s tem,
da pri nakupu nepremičnin kompenzirajo 70% plačila kupnine z doslej dospelimi obveznostmi, najmanj 30% kupnine pa
plačajo v gotovini za financiranje zagona proizvodnih programov.
2.2.4. Znižanje/reprogram obveznosti do dobaviteljev
Dobavitelji skupine A
Predvidena je konverzija obveznosti iz poslovanja v posojilo,
ki ga TAM d.d. in odvisne družbe izplačajo v obdobju 24
mesecev. Posojilo se vrača v mesečnih obrokih, s tem, da prvi
obrok zapade vplačilo med 15. in 20. januarjem 1995. Posojilo
se obrestuje po letni obrestni meri R+8% oz. D+8%.

TAM Motor
~ 2270 motorjev
~ rezervnih delov v vrednosti 765 mio SIT,
- komponent v vrednosti 605,2 mio SIT.

Dobavitelji skupine B in C
Predviden je moratorij za plačila zapadlih obveznosti za
obdobje 24 mesecev, s tem, da se za od skupne vrednosti
zapadlih obveznosti odpišejo obresti. Obveznost odplačila
konvertiranih obrokov prične s 1. 12. 1997 v 24 mesečnih
obrokih, prvi obrok zapade v odplačilo med 15. in 20. decembrom 1997 skupaj z obrestmi, ki jih udeleženki dogovorita
v višini R+8% oz.D+8%.

TAM Metalurgija

2.2.5. Znižanje/reprogram obveznosti do države

Neustrezna donosnost programov proizvodnje ulitkov iz aluminija in odkovkov terja opustitev teh programov, zato prodajna realizacija te družbe zajema le celoletno prodajno realizacijo ulitkov sive litine, ki s svojo donosnostjo opravičuje
nadaljnjo proizvodnjo, prodajno realizacijo ulitkov aluminija
za prvo polletje (do odprodaje) ter prodajo odkovkov za prvi
kvartal (do odprodaje kovačnice) v skupni vrednosti 831,5 mio

Za razrešitev zapadlih obveznosti za obdobje 9./1993-1./1995
iz naslova neplačanih davkov in prispevkov iz plač v višini
274,4 mio SIT, prispevkov za zdravstveno zavarovanje v višini
288,6 mio SIT, ter prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje v višini 698,5 mio SIT se predlaga v vlogah,
poslanih na ustrezna ministrstva in zavode, enoletni moratorij
na plačilo obveznosti, oz. možnost, da se obveznosti poravnajo preko dezinvestiranja s pobotom ali pa s konverzijo
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v Kapitalski vložek v TAM. Glede na zakonodajo obstojijo
možnosti, da se te obveznosti reprogramirajo s posebnim
zakonom. Odločitev o tem mora sprejeti Vlada.
2.2.6. Ureditev medsebojnih obveznosti med TAM in ASBH
Po predlogu, ki je bil posredovan ASBH se predvideva naslednja razrešitev obveznosti, ki so bile s strani Nove KBM d.d.
prijavljene ma ASBH kot potencialni javni dolg:
- Za razrešitev 3.087.486 DEM obveznosti, ki so že zapadle, je
predlagano, da ASBH upošteva izvršeno gotovinsko plačilo
obveznosti kot osnovo za poplačilo vseh obveznosti, zapadlih
do 31.12.1994, kar predstavlja 40% vrednosti, medtem ko za
razliko 60% odobri diskont glede na izvršen način in rok
plačila.
- Za 15.450.223 DEM potencialnih obveznosti pa je predlagano, da družbe TAM izstopijo iz obstoječega razmerja Nove
KBM d.d. - TAM d.d. - ASBH tako, da TAM d.d. in ASBH
skleneta pogodbo o poplačilu z odobrenim 40% diskontom in
poravnavo preostanka terjatve s cesijo terjatve do SDPR in
JUBMES v višini 4.483.276 DEM in zamenjavo za lastniški
delež TAM d.d. v višini 4.786.857 DEM.
- K omenjenim obveznostim, ki so bile prenešene na ASBH
se predlaga še dodatno prenos preostanka obveznosti pri
Novi KBM v višini 808.006.819 SIT in pri Novi LB d.d. v višini
727.628.180 SIT in poplačilo obveznosti s cesijo terjatev TAM
d.d. do bank iz republik bivše Jugoslavije na ASBH. Na ta
način TAM d.d. izstopi iz razmerja do Nove KBM d.d. in Nove
LB d.d.
2.2.7. Reprogramiranje obveznosti do delavcev
Po sporazumu o zagotavljanju in spoštovanju medsebojnih
pravic in obveznosti, ki jih prevzemajo ob sanaciji in zagotavljanju socialnega miru Uprava TAM in oba reprezentativna
sindikata so aktualni naslednji prispevki delavcev TAM
k dokončni sanaciji:
- Izplačilo plače za mesec oktober 1994 se razdeli na 8 enakih delov, s tem, da se prvi del 15000 SIT izplača do
30.11.1994, preostalih 7 delov pa v enakih obrokih.
- Razlika neizplačanih plač v skladu z določili kolektivne
pogodbe, nastale do 31.12.1992, se uporabi v postopku lastninskega preoblikovanja krovnega podjetja TAM d.d. v skladu
z določili ZLPP in Uredbe o pripravi programov lastninskega
preoblikovanja.
- Razlika neizplačanih plač v skladu z določili kolektivne
pogodbe za leto 1993 in 1994 se določi kot pripoznana terjatev interno. Tako izkazana terjatev se nameni za dokapitalizacijo podjetja v postopku lastninjenja.
3. Nova strateška naravnanost
3.1. Organizacijsko prestrukturiranje
Lastninsko preoblikovanje
Na podlagi že opravljenih aktivnosti pri izdelavi programa
lastninjenja se bo ves postopek izvedel v dveh fazah. V prvi
fazi bo izvedeno lastninjenje z uporabo brezplačne razdelitve
in notranjega odkupa delnic s potrdili za premalo izplačane
plače, ki brez uporabe certifikatov zadoščajo za olastninjenje
z zakonom predvidenega odstotka vrednosti družbenega
kapitala, namenjenega notranjemu odkupu. V drugi fazi pa je
predviden pristop h dokapitalizaciji s strani glavnih upnikov:
države, bank, dobaviteljev, SPIZ in delavcev. Program lastninskega preoblikovanja bo sprejet v prvi polovici januarja 1995.
Uskladitev poslovanja družb z ZGD
Ker dosedanja organiziranost, zaradi neusklajenosti z ZGD ne
omogoča učinkovitega obvladovanja sistema kot celote, je
Upravni odbor krovnega podjetja na podlagi pooblastil iz
konstitutivnih aktov in sklenjenih podjetniških pogodb sprejel
Akt o organiziranosti in delovanju poslovnega sistema TAM
kot koncema, s katerim je omejil obseg samostojnega odloča16

nja in razpolaganja s premoženjem v odvisnih družbah. Način
uskladitve družb z ZGD predvideva preoblikovanje obstoječih
delniških družb v d.o.o., v družbah, ki so v 100% lasti krovnega podjetja pa tudi ukinitev dosedanjih upravnih in nadzornih odborov ter prinos pristojnosti na upravo podjetja. Uveljavitev novega načina vodenja in upravljanja z odvisnimi družbami ter vezanostjo na soglasje uprave pri sprejemanju najpomembnejših odločitev so temeljni pogoji za uspešno izvedbo
sanacije in prestrukturiranja. Zato je sprejeta tudi usmeritev
glede združevanja ključnih poslovnih funkcij (informacijske,
finančne, marketinške, razvojne in kadrovske) ter optimiranje
in usmerjanje nadzora nad poslovanjem podjetij in predstavništev v tujini.
Organiziranost poslovnega sistema TAM
Ocena sedanje organiziranosti je terjala ustrezne spremembe.
V ta namen potekajo aktivnosti za »Združeno trgovino«-M;
združitev trgovinskih družb, ki bo omogočila enoten trzni
nastop sistema TAM. Prav tako je pripravljen predlog skupnega razvoja in skupnega informacijskega sistema. Ker pred
lastninskim preoblikovanjem niso možne statusne spremembe, v tej fazi ni mogoče realizirati ciljne organiziranostiV tej fazi zato obstaja pravno formalna organiziranost P°
družbah, usklajenih z ZGD z opravilno sposobnostjo posameznih družb preko koriščenja vitalnih združenih poslovnin
funkcij. Sistem je enotno obvladovan in strukturiran po kriterijih racionalnega koriščenja resursov.
Zaradi racionalnega obvladovanja proizvodnje avtobusov je
potrebno realizirati kapitalsko in/ali poslovno povezovanje
TAM-BUSA z ljubljanskim podjetjem AM-BUS d.o.o., ki se
sedaj nahaja kot hčerinsko podjetje v holdingu Avtomontaze
S to povezavo TAM pridobi kontrolo nad karoserijsko proizvodnjo in finalizacijo avtobusov, ki je sedaj slaba.
3.2. Trženje
Kratkoročna strategija trženja je izdelana samo za leto 1995
Predno se lotimo temeljitega prestrukturiranja na tržišču in
programsko, znotraj poslovnega sistema TAM, je potrebno
v letu 1995 še dokončati vsa zaostala pogodbeno dogovorjena naročila iz preteklosti in hkrati vložiti veliko truda v samo
programsko in tržno prestrukturiranje. Začasni sanacijski
program zato izhaja iz sedanje strukture programov in naročil, ki jo je treba čim hitreje spreminjati in dopolnjevati
v skladu z donosnostjo novih naročil.
Dolgoročna tržna in programska strategija podjetja v začas;
nem sanacijskem programu zato še ni izdelana, ker pomenj
spremembo filozofije podjetja. Zelo verjetno je, da se bo TAM
prestrukturiral v proizvodnjo komponent in delov v kooperaciji s tujim partnerjem in bo obdržal proizvodnjo avtobusov in
proizvodnjo specialnih vozil v primeru, da se zanje poiši®
donosna tržna niša. Skoraj ni verjetno, da bo TAM tud'
v bodoče obdržal strukturo sedanjega tržnega programa.
To zagotovo pomeni močnejšo tržno in programsko preorientacijo podjetja iz trgov bivše Jugoslavije in Vzhodne Evrope
tudi na razvitejše trge in na ta način ustvarjanje ravnotežne
tržne pozicije na širšem prostoru Evrope, Bližnjega in Srednjega Vzhoda. Fokus bodočega trženja bodo gotovo plačilno
sposobni trgi, stabilni trgi z izraženim trendom potreb "n
varnostjo, nenehni razvoj proizvoda, ki drži korak s konkurenco, znižanje stroškov in pravočasnost v ponudbi ter vstop
strateških partnerjev. Odgovore na ta vprašanja mora v zej°
kratkem času dati zunanja institucija, katere ugotovitve bodo
kompetentno dopolnile sedanji začasni sanacijski program
na tržnem in programskem področju.
4. Poslovna in finančna uspešnost sanacijskih ukrepov
4.1. Donosnost poslovanja
Ukrepi sanacije za doseganje poslovne uspešnosti so zastavljeni tako, da se po zagonu proizvodnje doseže, z realizacijo
ukrepov »čiščenja« izkazov stanja družb, pozitivni rezultat iz
poslovanja v vseh družbah. Očiščeni prodajni programi gleoe
na ustrezno donosnost kažejo možnost nadaljnjega obstoja
programov, s katerimi je možno doseči v letu 1995 realizacij0
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v Višini 325 mio DEM in pozitivni rezultat iz poslovanja v višini
2,5% od prodaje, kar dosežemo v:
TAM Gospodarska vozila: Nosilni program za leto 1995 je
zaradi velikih zaostankov in že sklenjenih pogodb (1152 vozil)
še naprej proizvodnja gospodarskih vozil, ki sicer ne izkazujejo optimalne donosnosti, zato se donosnost poslovanja
družbe dosega s programskim miksom, ki zajema tudi prodajo rezervnih delov in avtomobilskih komponent.
TAM BUS: Plan prodaje družbe za leto 1995 zajema prodajo
avtobusov na osnovi že sklenjenih pogodb, ki ne izkazujejo
pokritja, ter avtobusov, ki na osnovi izboljšanih prodajnih
Pogojev (višje prodajne cene) in predvidenih prihrankov na
vhodu omogočajo v kombinaciji z rezervnimi deli, sestavnimi
deli in trgovskim blagom in udeležbo pri dobičku prodaje
rezervnih delov v Autotradingu, ustrezno donosnost družbe.
TAM Motor: Glavnino prodaje družbe v letu 1995 predstavljajo
[Motorji, ki ne izkazujejo donosnosti. Ukrepi sanacije zajemajo
izboljšanje paritete prodajnih in nabavnih cen motorjev, ki se
ne pokrivajo (razgovori s KHD), s katerimi dosežemo v kombinaciji s prodajo rezervnih delov in komponent ustrezno
donosnost družbe.

1995, ki predvideva 693 mio SIT dobička iz poslovanja in
izgubo v višini 765 mio SIT iz naslova pokrivanja stroškov od
obresti in drugih odhodkov iz financiranja. Zaradi dosežene
pozitivne razlike med izrednimi prihodki in izrednimi odhodki
(učinek dezinvestiranja) pa naj bi bil rezultat za leto 1995
pozitiven v višini 170 mio SIT. Vprašanje višine izrednih
odhodkov je odvisno od razlike med knjižno vrednostjo
nepremičnin, ki se dezinvestirajo, in realizirano ceno, po
kateri se bodo nepremičnine uspele prodati. Čim večja je ta
razlika, bolj se poslabšuje izkazani poslovni rezultat, zato je
potrebno podatek o pozitivnem poslovanju v letu 1995 vzeti
z rezervo.
V bilanci stanja je največja sprememba, ki jo prinašajo sanacijski ukrepi, razvidna na pasivni strani, kjer so močno znižane kratkoročne obveznosti iz poslovanja (iz 40,3% v strukturi na 9,3%) in močno povečane dolgoročne obveznosti iz
poslovanja (iz 0,1% na 23,7% v strukturi). S tem je močno
normalizirana ročnost virov sredstev. Največji učinki izvedenih ukrepov se odražajo pri čistih obratnih sredstvih, ki so
sedaj močno negativna in onemogočajo normalno poslovanje, po izvedeni sanaciji pa omogočajo 81%-tno pokritje
zalog.

TAM Metalurgija: Prag rentabilnosti proizvodnje ulitkov iz
aluminija terja obseg proizvodnje v količini 1.366 ton, kar je
208%
več, kot znaša proizvodnja letos. Neustrezna donosnost
,6
ga programa terja njegovo izločitev. Tudi program proizvodnje odkovkov izkazuje neustrezno donosnost, prag rentabilnosti pa izkazuje potrebo po povečanju proizvodnje najmanj
za 68%. Potekajo aktivnosti za izločitev tega programa
'n za odprodajo kovačnice. Prodajna realizacija za leto 1995 je
tako
sestavljena iz celoletne prodajne realizacije ulitkov iz
s
've litine, ki s svojo donosnostjo opravičuje nadaljnji obstoj,
Prodajne realizacije za aluminijaste ulitke do polletja ter prodajne realizacije odkovkov za prvi kvartal (do odprodaje kovačnice).

5. Zaključek

TAM Inženiring In tehnološka oprema: Zajema glede na
donosnost očiščene programe družb TAM Tehnološka
oprema in TAM Inženiring, za kateri je racionalnejša združitev. Prag rentabilnosti izkazuje potrebo po prodaji 237.588 NU
storitev iz dejavnosti inženiringa in 287.520 NU iz dejavnosti
tehnološke opreme, kar izkazuje potrebo po dodatnem povečanju obsega prodaje in še ostrejših ukrepih na področju
racionalizacije stroškov, saj šele tedaj dosežemo ustrezno
donosnost. Za oba programa, ali pa za celoto je potrebno
Poiskati strateškega partnerja.

- Sporazum o poravnanju finančnih obveznosti iz poslovnega sodelovanja (reprogram),
- Sporazum o pogojih in načinu dezinvestiranja TAM,
- Pogodba o umiku hipotekarnih zavarovanj v postopku
realizacije programa dezinvestiranja poslovnega sistema TAM
- Sporazum o zagotavljanju in spoštovanju medsebojnih
pravic in obveznosti, ki jih prevzemajo v cilju sanacije poslovanja in zagotovitve socialnega miru v družbah poslovnega
sistema TAM.

4

-2. Finančna uspešnost

^ Prilogi je podan konsolidiran izkaz bilance uspeha za leto

Pristop k sanaciji je parcialen in nima izdelane programske in
tržne slike, zato je sanacijski program v letu 1995 brezpogojno potrebno iz tega vidika dopolniti.
Vsi ukrepi, ki so navedeni, dajejo pozitivni končni učinek
v letu 1995 le, če so realizirani v takšni meri, kot je predvideno
in kjer vsak nosilec k sanaciji prispeva svoj delež tako, da
realizira vse navedene zahteve. V nasprotnem primeru sanacijski program ne bo dal zaželenih rezultatov.
Sanacijskemu programu so predloženi:

Posebej pomemben je podpis Sporazuma o moratoriju za
odplačevanje vseh obveznosti iz kreditnih in drugih pogodb
s strani vseh treh največjih bank upnic (SKB d.d., NLB d.d. in
NKBM), ki je temeljni pogoj uspešne sanacije.

Ocena sanacijskega programa podjetja AMBUS d. o. o.
Podjetje
AMBUS d.o.o. je svoj sanacijski program, ki nosi
n
aslov »Avtomontaža Bus d.o.o. Prestrukturiranje in finančna
sanacija«, naslovilo na Vlado dne 19.12.1994, to je v roku, ki
9a predvideva 17. člen Zakona o poroštvih za obveznosti
9ospodarskuh družb iz poslov restrukturiranja dolgov. Pro9ram
je potrdil tudi njihov upravni odbor. Podjetje je prejelo
n
a osnovi poroštva Republike Slovenije Novi LB d.d. kredit za
*agon proizvodnje v višini 3,15 mio DEM na osnovi istega
*akona.
1

- Analiziranje stanja in vzrokov za izgubo

Podjetje je hčerinska in največja družba podjetja Avtomon'aža d.d., v katerega je vključeno tudi podjetje Cosmos, ki se
"kvarja z uvozom in prodajo avtomobilov. Glavna dejavnost
Nrme AMBUS d.o.o. je proizvodnja nadgradenj za avtobuse in
Posebna vozila.
p

odjetje posluje z izgubo že tretje leto zapored. Izguba je

znašala leta 1992 2,5 mio DEM, leta 1993 3,7 mio DEM, lani pa
bi po oceni morala doseči 4,2 mio DEM. Skupno gre za
konsolidirano, nepokrito izgubo v višini 10,6 mio DEM.
Podjetje ima, po podatkih Agencije za plačilni promet, blokiran žiro račun že neprekinjeno 303 dni, poprečno za 429 mio
SIT. Zaposluje 554 delavcev. Za izplačilo bruto plač potrebuje
mesečno 118 mio SIT. Podjetje je iz tekočega poslovanja lani
bilo še sposobno pokrivati poslovne odhodke.
Glavne vzroke za izgubo najdemo v prenizkem obsegu prodaje in s tem povezanimi prevelikimi fiksnimi stroški na enoto
izdelka. Dosežena prodaja ni usklajena z razpoložljivimi strojnimi in ljudskimi kapacitetami. Dinamika fizičnega obsega
proizvodnje in števila zaposlenih od leta 1991 do 1994 pokaže
nizko produktivnost, kljub upadanju števila zaposlenih. Upadanje realizacije se je zmanjševalo hitreje kot število zaposlenih.
Drugi vzrok izgube je pretirano kratkoročno zadolževanje,
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neustreznost virov financiranja in negativni obratni kapital.
Podjetje ima negativna obratna sredstva v višini 12,7 mio
OEM, kar kaže na to, da je skoraj nezmožno nadaljnega
poslovanja. Poslabšanje ustreznosti virov financiranja pa je
posledica najemanja novih kratkoročnih kreditov oz. odlaganja poravnave obveznosti v letih 1992 in 1993, kar je povzročilo visoke odhodke iz financiranja. Podjetje ima veliko obratnega kapitala vezanega v zalogah in terjatvah, in procesa
dezinvestiranja praktično ni izvajalo.
Podjetje je v preteklih štirih letih odplačalo za 22,9 mio DEM
obresti bankam, v normalnih pogojih pa bi plačalo vsaj 9,2
mio DEM tega stroška manj (R+r, slaba boniteta itd.). Obremenjeno je tudi z razvojnimi stroški (prestrukturiranje) in
stroški razreševanja presežnih delavcev.
2. Proizvodni program
Proizvodni program družbe je sestavljen iz treh programov:
proizvodnje nadgradenj za avtobuse, bovvling programa in
programa proizvodnje avtomobilskih sedežev. Vendar
podjetje 83% prihodka realizira s prvim programom, kjer
proizvaja nadgradnje za TAM Maribor, MAN in SCANIO. V zadnjih letih se je ta proizvodnja skoraj v celoti preorientirala na
proizvodnjo nadgradenj izključno za TAM, zato je podjetje,
gledano iz tega zornega kota, nepogrešljivo za TAM-ovo
proizvodnjo avtobusov. Kakovost avtobusnih nadgradenj
podjetje uvršča v spodnji srednji kakovostni razred in omogoča konkurenčnost na trgu avtobusnih nadgradenj. Za 10%
do 15% nižja raven cen pri nebistveno nižji kvaliteti pride do
izraza predvsem na trgu dežel Cefte, bivše Sovjetske zveze
itd. Pri tem je potrebno poudariti, da ima marketinške in
nabavne kanale za proizvodnjo avtobusov v celoti v rokah
TAM in da je AMBUS le proizvajalec in nadgradnje trži le
v zanemarljivem obsegu.
AMBUS v sanacijskem programu ni predložil posebnega
separata o programski zasnovi in trženju svojih izdelkov, zato
ne vemo, koliko je program akumulativen na zahodnih trgih.
3. Sanacijski ukrepi
Sanacijski ukrepi so usmerjeni na:
- znižanje zaposlenih iz 554 na 467 delavcev ali za 87 delavcev. Strošek presežnih delavcev znaša 111,5 mio SIT, od tega
naj bi Ministrstvo za delo prispevalo 68 mio SIT. Po našem
mnenju je glede na fizično produktivnost znižanje prenizko za
40 delavcev, (močna režija) in da je podjetje po potrebni
strukturi kadrovsko osiromašeno.
- znižanje materialnih stroškov na 10% v strukturi prihodkov,
kar je mogoče doseči z racionalizacijo pri nabavnih pogojih.
14% nižja razbremenitev bi bila tudi za amortizacijo, kot
rezultat dezinvestiranja.
- zvišanje prodajne realizacije na 42 mio DEM. To je prag
rentabilnosti prodaje v podjetju, ki pa nikoli v zadnjih treh
letih ni bil dosežen. Utemeljen in dogovorjen je sicer v letu
1995 s proizvodnjo 486 avtobusov za TAM, ni pa gotovo ali bo
tak obseg produkcije uspelo podjetju skupaj s TAM-om sfinancirati.
- deblokada žiro računa. Obveznost po blokadi znaša 429
mio SIT, od tega 201 mio SIT predstavlja zapadla garancija
Ministrstva za finance, ostalo so dobavitelji (135 mio SIT
z akcepti) itd.. Sanacijski program ne daje poti kako razrešiti
ta problem.
- dezinvestiranje. Možna je prodaja poslovno nepotrebnega
premoženja v višini 2 mio DEM in odprodaja in ponovni najem
stare proizvodne hale za 3 mio DEM.
- znižanje obratnih sredstev vezanih v zalogah. Stanje zalog
je taradi desortiranosti povečano in bi ga bilo potrebno znižati
iz 498 na 423 mio SIT.
- znižanje/reprogramiranje obveznosti do bank in ostalih
kreditodajalcev. Skupno znašajo te obveznosti 337 mio SIT
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(SKB, Nova LB in PB), ostali kreditodajalci s 130 mio SIT so
Cosmos, zavarovalnice in sivi trg. Znižanje in reprogram sta
možna, če se podpiše sporazum upnikov o moratoriju, kar pa
ni bilo narejeno ob podelitvi državnega poroštva, ker se je
Nova LB d.d. v celoti razdolžila in ni zahtevala kontrole
porabe kredita s poroštvom RS v AMBUS-u, kot je bilo to
storjeno v TAM-u.
- znižanje/reprogram obveznosti do dobaviteljev. Največji del
obveznosti do dobaviteljev predstavlja največji upnik Merkur
Kranj, ki mu podjetje dolguje 496 mio SIT. Ta je predlagal
prenos svojih terjatev na SKB in/ali na Gorenjsko banko.
Pobot brez vključitve obeh bank ni možen.
- znižanje/reprogram obveznosti do države. Poleg zapadle
garancije dolguje podjetje državi še zapadle davke in p'1*
spevke iz plač v višini 42 mio SIT, prispevke za zdravstveno
zavarovanje v isti višini in prispevke za SPIZ v višini 100 mio
SIT.
- v materialu so navedeni ukrepi organizacijskega prestrukturiranja, ki pa ne upoštevajo realizacije predlagane kapitalske in/ali poslovne povezave s TAM Maribor, ki je bila sestavIjalcem sanacijskega programa s strani Ministrstva za gospodarske dejavnosti in Upravnega odbora TAM večkrat predlagana.

4. Finančna uspešnost sanacije v letu 1995
Prognoza izkaza uspeha poslovanja v letu 1995 predvideva
realizacijo vseh ukrepov sanacije in pozitiven finančni rezultat
v višini 52,9 mio SIT oz. 96,2 mio SIT, če stroške presežni"
delavcev, ki so sicer breme podjetja, prevzame kdo 0ZU
drugVariantni izračun je v tem primeru nepomemben, saj je r 'f!
pozitivnega poslovanja izvedljiv le pod pogojem, da TAM]
realizira vsa naročila in da sanacija v TAM-u poteka tako, k°t|
je zastavljena. Drugo vprašanje, ki se odpira je, ali bod°
upniki oz. poslovne banke pripravljene reprogramirati obveznosti, tako kot je to primer v TAM-u. V AMBUS-u nam'0^
Nova LB d.d. namreč ni realizirala svoje obveznosti in nao
podjetjem ni vzpostavila kontrole preko finančne prokure, kot
je bilo to storjeno v TAM-u. Kaže se namreč, da poslovnega
procesa vodstvo v AMBUS-u ni sposobno obvladovati, kar se
je očitno pokazalo v decembru, ko za TAM niso bile dokon-;
čane dobave finaliziranih avtobusov v roku.
Podjetje je po stanju 30.9.1994 neto dolžnik z negativnih
obratnim kapitalom v višini 12,7 mio DEM. Vse obveznosti a
dolgov pa znašajo 26,3 mio DEM, medtem ko gibljiva sredstf?
v aktivi znašajo 13,65 mio DEM. Izhodiščno stanje v sanacijskem programu na dan 30.9.1995 je dvomljivo izkazano, saj I®
stanje poslovanja na dan 31.12.1994 gotovo slabše, kot pa I®
izkazana osnova za sanacijski program. Zaradi kumulira"?
uzgube iz preteklih let dolgovi podjetja presegajo trajni kap'"
tal najmanj za 95%.
Prognoza izkaza bilance stanje na dan 31.12.1995 kaže S®
vedno negativni obratni kapital v višini 11 mio DEM, saj na) j>0
podjetje v aktivi med gibljivimi sredstvi še vedno izkazoval
11,2 mio DEM terjatev in 22,3 mio DEM dolgov pod obveznostmi, na pasivni strani bilance stanja. Dolgovi bi tudi p o te<
varianti še vedno za 41% presegali trajni kapital. Bilanca
stanja bi bila, kljub vsem izvedenim ukrepom, še vedno z®
poslovanje nenormalna, v kapitalski delež pa bi bilo potrebni
konvertirati celoten negativni obratni kapital, da bi dobi
normalno situacijo.
Sanacijski program je v bilanci stanja preko ukrepov upo5te*|
val le:
- popravek kratkoročnih obveznosti iz financiranja in posl°"!
vanja in njihovo konvertiranje v dolgoročne obveznosti,
- spremembo trajnega kapitala iz 33,9% v strukturi na 41,4°/"
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5. Zaključek
Podjetje s strukturo virov, kot se izkazuje z bilanco stanja po
sanaciji ni sposobno samostojnega zadolževanja, saj je še
vedno obremenjeno z 11 mio DEM negativnega obratnega
kapitala.

Dejavniki tveganja so kljub sanaciji še vedno previsoki, če nad
podjetjem ni vzpostavljena kontrola največjih upnikov in če ni
vpeljana finančna prokura.
Sanacijski program ne upošteva poslovne oz. kapitalske
povezave s TAM d.d. in bi ga bilo zato potrebno v tej smeri
dopolniti.

Vlada Republike Slovenije je na seji 7. februarja 1995 obravnavala sanacijski program TAM .Program prestrukturiranja
in finančne reorganizacije TAM' in sprejela naslednje

5. Vlada Republike Slovenije podpira oblikovanja dveh ločenih družb TAM, in sicer:

sklepe:

- eno, ki naj se ukvarja s proizvodnjo avtobusov, sestavljeno
iz delov AM BUS-a in TAM BUS-a in
- eno, ki naj se ukvarja s proizvodnjo delov in motorjev ter
v kolikor obstajajo realne možnosti tudi s proizvodnjo gospodarskih vozil.

1- Vlada republike Slovenije je potrdila predloženi, začasen
sanacijski program TAM d. d. Maribor in zahteva, da se ga
čimprej dopolni tako, da se v njem opredeli tudi dolgoročni
v
jdik tržne in programske sanacije podjetja TAM d. d. Maribor,
kj edini zagotavlja poslovanje na zdravih ekonomskih temeljih. Za realizacijo nosi polno odgovornost upravni odbor TAM
d- d. Maribor. Upravni odbor TAM d. d. Maribor je dolžan
v roku šestih mesecev od datuma sprejema teh sklepov produžiti Vladi Republike Slovenije revidirani in konsolidirani
bilanci poslovanja za leto 1993 in 1994 sistema TAM in vseh
odvisnih podjetij v Republiki Sloveniji in v tujini.
2- Banke sporazumno in enakopravno sodelujejo pri izvedbi
Programa dezinvestiranja TAM d. d. Maribor in odvisnih
družb, s tem da pri nakupu nepremičnin kompenzirajo 70%
Plačila kupnine z doslej dospelimi obveznostmi, najmanj 30%
kupnine pa plačajo v gotovini za financiranje zagona proizvodnih programov.
V primeru realizacije točke 1 tega sklepa Vlada Republike
Slovenije sprejema naslednje sklepe:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti sodeluje v prestrukturiranju
sistema TAM s podeljevanjem subvencij in poroštev
n
a osnovi javnih razpisov in ga obravnava v okviru razpisnih
Pogojev;
- Ministrstvo za znanost in tehnologijo obravnava ekonomsko upravičene razvojne projekte, ki potekajo v sistemu TAM
ln
jih finančno podpre;
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sodeluje pri
Ugotavljanju sredstev za realizacijo kadrovske sanacije presežnih delavcev v višini 1.200.000.000,00 SIT in iskanju možati reševanja težje zaposljivih oseb ne glede na realizacijo
sklepa
iz točke 1 in sicer na osnovi ugotovitev iz začasnega
Sa
nacijskega programa;
Ministrstvo za finance in druge državne institucije s pripravo in sprejemom ustreznega zakona omogočijo odpis ali
kapitalizacijo zapadlih družbenih obveznosti po stanju 31.12.
®) odpis za davke in prispevke iz plač v višini 312.454.714,00
»IT (obveznosti iz naslova dohodnine, prispevka za zaposlon
y®
ie in davka za inovacije);
D
)
konverzija za prispevke iz zdravstvenega zavarovanja
vv
išini 288.620.650,00 SIT;
c
) konverzijo za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavajanje v višini 698.520.780,00 SIT;
a
) odobritev 80% poroštev Republike Slovenije za refinancirane in reprogramirane kredite v skupni višini
y33.000.000,00 SIT;
®) odobritev 100% poroštev Republike Slovenije do višine
«•200.000.000,00 SIT za nove bančne kredite za financiranje
Proizvodnje.
4

.Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
odpiše
obveznosti TAM-a d. d. Maribor in njegovih odvisnih
r
fj užb, ki so bile prenešene s pogodbo, sklenjeno z Novo
kreditno banko Maribor v višini 1.360.000.000,00 SIT.

Obe družbi naj bosta vključeni v skupno krovno podjetje.
* **
Vlada Republike Slovenije je na seji 7. februarja 1995 obravnavala sanacijski program 'Avtomontaža Bus d.o.o., Prestruktiriranje in finančne sanacije' in sprejela naslednje

sklepe:
Vlada Republike Slovenije zahteva, da vodstvo AMBUS-a
d.o.o. Ljubljana predloženi sanacijski program dopolni:
1. V sanacijskem programu je potrebno predvideti kapitalsko
in/ali poslovno povezavo med TAM d.d. in AMBUS-om, ki bo
zagotovila pozitivno poslovanje avtobusnega programa v eni
od dveh ločenih družb TAM, ki naj se ukvarja s proizvodnjo
avtobusov. Vlada Republike Slovenije predlaga pripojitev
Ambus-a k poslovnemu sistemu TAM. AMBUS bo v obdobju,
ki ne bo presegalo šestih mesecev, dolžan predložiti vladi
Republike Slovenije revidirano bilanco za leto 1993 in 1994.
2. V podjetju AMBUS morajo upniki, predvsem poslovne
banke, vzpostaviti finančno prokuro in kontrolo nad poslovanjem in se dogovoriti za sporazumno reprogramiranje dolgov,
na način kot je bilo to realizirano v poslovnem sistemu TAM.
3. V primeru, da do realizacije sklepov pod točko 1 in 2 ne
pride bo Vlada Republike Slovenije predlagala postopek prisilne poravnave nad podjetjem AMBUS.
4. Za realizacijo sanacijskega programa Vlada Republike Slovenije je sklenila predlagati Državnemu zboru Republike Slovenije z zakonom naslednje ukrepe:
a) odpis neporavnanih davkov in prispevkov v višini
42.313.542,000 SIT;
b) spremembo neporavnanih prispevkov za zdravstveno zavarovanje v višini 42.065.568,000 SIT v kapitalski vložek;
c) spremembo zapadlih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 100.247.558,00 SIT v kapitalski delež;
d) Ministrstvo za delo. družino in socialne zadeve zagotovi za
presežne delavce sredstva v višini 68.000.000,00 SIT;
e) odobritev 80% poroštev Republike Slovenije za refinancirane in reprogramirane kredite v skupni višini 92.905.500,00
SIT;
f) odobritev 100% poroštev Republike Slovenije v višini
800.000,00 SIT za nove kredite za obratna sredstva za zagon
proizvodnje.
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD
DOBIČKA PRAVNIH OSEB - EPA 538 - TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 128. seji dne 16. februarja
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi
sklepa 28. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne
27/1-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije za 29. sejo Državnega zbora Republike
Slovenije.
Glede na to, da je uporaba zakona predvidena tudi za
obračun davka za leto 1994 (obračun se predloži do 31. 3.
1995), Vlada Republike Slovenije meni, da je nujno, da se
zakon uvrsti na februarsko sejo Državnega zbora Republike Slovenije. Le tako bo davčnim zavezancem omogočeno, da pravilno in v skladu z zakonom pripravijo obračune.

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih
oseb - tretja obravnava.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Siniša MITROVIĆ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih
oseb
1. člen

7. člen

V zakonu o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list Republike Slovenije, št. 72/93) se v zadnji alinei 13. člena pred
besedo »odpisane« doda besedilo »formirani popravki vrednosti in«.

30. člen se črta.
8. člen
V 31. členu se za besedo »rezervacije« doda beseda »stroškov«.

2. člen
V 17. členu se besedilo »Zavezanec obračunava amortizacijo
po posameznih amortizacijskih skupinah« nadomesti z besedilom »Najvišje letne amortizacijske stopnje po posameznih
amortizacijskih skupinah so«.
i

9. člen
Za 31. členom se doda nov 31. a člen, ki se glasi:

3. člen

»Davčna osnova zadruge se zmanjša za del presežka, ki ga J®
zadruga dosegla v poslovanju s člani (ristorno), vendar največ
v višini davčne osnove.

V 19. členu se za besedo »povprečne« doda beseda »ponderirane«.

Zmanjšanje davčne osnove po prejšnjem odstavku uveljavi3
zadruga pod pogojema:

4. člen

- da izplača ristorno članu glede na njegovo poslovan)®
z zadrugo,

V drugem odstavku 23. člena se za besedama »pri bankah«
postavi vejica in doda besedilo »hranilnicah in hranilno kreditnih službah«.
V tretjem odstavku se na koncu doda besedilo: »Bankam in
hranilnicam, ki predpisano kapitalsko ustreznost presegajo
za več kot 20 odstotkov, se med odhodki ne priznajo oblikovane splošne rezervacije. Posebne rezervacije se priznajo kot
odhodek v višini 50% obračunanih zneskov bankam in hranilnicam s 14% do 18% kapitalsko ustreznostjo, bankam in
hranilnicam, ki presegajo 18% kapitalsko ustreznost, pa se ne
priznajo.«
5. člen

10. člen
V prvem odstavku 32. člena se beseda »družabnike« nadom6*
sti z besedo »družbenike«.
11. člen
V 38. členu se stopnja »30%« nadomesti s stopnjo »25%"-

V 25. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Izplačila po
prvem in drugem odstavku tega člena se priznajo kot odhodek po tem zakonu tudi, če so izplačana iz dobička.«
6. člen
V 27. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo »ali
povezanim osebam.«
20

- da izplačilo temelji na članovi pravici, zagotovljen'
v zadružnih pravilih ter na sklepu upravnega odbora zadruge.«

12. člen
V 39. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru finančnega najema se davčna olajšava po pre^_
njem odstavku priznava davčnemu zavezancu, ki opredme
teno osnovno sredstvo pridobi na podlagi finančnega n»
jema«.

poročevalec, št. 7

16. člen

13. člen
V 40. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Za 65. členom se doda nov 65.a člen, ki se glasi:

»V primeru finančnega najema se določba prejšnjega
odstavka uporablja tudi, če najemojemalec izgubi pravico
uporabe opredmetenega osnovnega sredstva.«

»Ne glede na določbe četrte alinee 6. člena tega zakona
pooblaščene investicijske družbe ne plačujejo davka do 31.
12. 1996.

14. člen

Do 31. 12. 1996 ne plačujejo davka tudi pooblaščene družbe
za upravljanje, ustanovljene po zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.«

V tretjem odstavku 42. člena se številka »30« nadomesti
s številko »50« ter se na koncu odstavka doda besedilo, ki se
glasi:
"zavezancu, ki zaposluje invalide s 100% telesno okvaro in
9luhoneme osebe, pa za znesek, ki je enak 70% izplačanih
Plač tem osebam«.
15. člen

17. člen
Za 65.a členom se doda nov 65.b člen, ki se glasi:
»Davčni zavezanci lahko pokrivajo davčno izgubo iz leta 1991,
1992, 1993 in 1994 v skladu z določbami tega zakona.«
18. člen

V petem odstavku 47. člena se črta zadnji stavek.
V šestem odstavku 47. člena se črta besedilo »ali se naknadno
ugotovi, da izguba ni bila dejansko pokrita«.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja tudi za obračun davka od
dobička za leto 1994.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 28. seji zbora, dne 27.
'■ 1995, sprejel predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku od dobička pravnih oseb. Na navedeni seji so
bili sprejeti amandmaji: k 4. členu (črtan), 5. (sedaj 4. člen), 6.
(sedaj 5. člen), 8. (sedaj 7. člen), 14. (sedaj 13. člen), 16. (sedaj
'5. člen) ter dva amandmaja k 17. členu (sedaj 16. člen in 17.
člen).
v

skladu s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije je
Vlada Republike Slovenije pripravila besedilo predloga

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od
dobička pravnih oseb za tretjo obravnavo, v katerem so vključeni vsi amandmaji, ki so bili sprejeti v drugi obravnavi.
Zaradi črtanja 4. člena je bilo potrebno opraviti preštevilčenje
členov.
Vlada Republike Slovenije hkrati vlaga amandma k 5. členu
(prej 6. člen) zakona, ki je bil spremenjen v drugi obravnavi in
amandma redakcijske narave

Amandmaja Vlade Republike Slovenije
1
-Amandma k 5. členu

2. Amandma k 18. členu

Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi:

»Ta zakon začrie veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja za obračun davka od
dobička pravnih oseb v letu 1995.

Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:

"V prvem odstavku 25. člena se številka »0,2« nadomesti
s
številko »0,3«.
Sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
^ drugem odstavku se besedilo napovedanega stavka spremni tako, da se glasi:

Določbe tega zakona, razen določb drugega odstavka 4.
člena in 7. člena tega zakona, se uporabljajo tudi že pri
obračunu davka od dobička pravnih oseb za leto 1994.«

"^oda se tretji odstavek«.
Obrazložitev:

Obrazložitev
^rnandma
je Vlada vložila že v drugi obravnavi, vendar se
^fadi sprejetja amandmaja Odbora za finance in kreditno
gonetamo politiko pod točko ena, ki je v celoti spremenil
6 (sedaj člen 5), o amandmaju Vlade ni glasovalo. Zaradi
nove vsebine in zaradi potreb in vloge tovrstnih izplačil, Vlada
a
nandma ponovno vlaga.

Zaradi uveljavitve zakona in glede na to, da se bodo določbe
tega zakona uporabljale tudi pri obračunu davka od dobička
pravnih oseb za leto 1994, predlagamo spremembo zadnjega
člena tega zakona in sicer, da se določbe drugega odstavka 4.
člena in 7. člena zakona, ki ne pomenijo ugodnejših rešitev za
davčne zavezance, nimajo učinka za nazaj,torej pri obračunu
za leto 1994.
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Predlog zakona o VARSTVU POTROŠNIKOV - EPA 457 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 127. seji dne 9. februarja
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
podlagi stališč in sklepov 22. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 23/6-1994 in 187. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o varstvu
potrošnikov - druga obravnava.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- Davor VALENTINČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- Roman KLADOŠEK, glavni republiški tržni inšpektor.

Predlog zakona o varstvu potrošnikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE

4. člen

1. člen

Ta zakon ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju
in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij in
določa dolžnosti državnih organov in drugih subjektov, da te
pravice zagotavljajo.

Izdelek v smislu tega poglavja je vsaka premična stvar, tudi te
je del druge premične stvari ali je povezana z nepremično
stvarjo, vključno z električno energijo. Za izdelek se ne štejejon
pridelki s področja kmetijstva, ribištva, ribogojstva, lova i
gozdarstva, dokler niso prvič predelani.

Po tem zakonu je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva blago
in storitve predvsem za osebno uporabo ali uporabo v svojem
gospodinjstvu.

5. člen

Po tem zakonu se šteje za podjetje pravna in fizična oseba, ki
opravlja pridobitno dejavnost na trgu, ne glede na njeno
pravnoorganizacijsko obliko in lastninsko pripadnost.
Obveznosti, ki jih ima po tem zakonu podjetje, se nanašajo
tudi na zavode in druge organizacije oziroma druge fizične
osebe, ki zagotavljajo potrošnikom javne storitve.

Izdelek ima napako, kadar njegbva varnost ni takšna, kot |0
potrošnik lahko upravičeno pričakuje. Pri oceni, kakšno v0r'1
nost je potrošnik upravičen pričakovati, je treba upošteva'
zlasti: 1. predstavitev izdelka glede na njegovo namembnost.
2. predvidljivo uporabo izdelka na razumen način,
3. čas, ko je bil izdelek dan v promet.
Ne šteje se, da ima izdelek napako samo zato, ker je
pozneje dan v promet boljši izdelek.
6. člen
Oškodovanec mora dokazati napako in škodo.

II. ODGOVORNOST ZA IZDELEK
2. člen
V skladu s splošnimi pravili o odgovornosti za škodo in
s pravilom o odgovornosti proizvajalca stvari z napako je
dolžan proizvajalec izdelka, kadar napaka na izdelku povzroči
smrt, telesno poškodbo ali okvaro zdravja človeka ali kadar
zaradi napake na izdelku nastane škoda na drugi stvari, povrniti nastalo škodo.
Škodo na drugi stvari je proizvajalec dolžan povrniti, če presega vrednost 10.000,00 tolarjev, in to le tedaj, če je poškodovana stvar običajno namenjena za osebno uporabo in jo je
oškodovanec uporabljal pretežno za osebno uporabo.
3. člen

Proizvajalec je prost odgovornosti, če dokaže, da škoda
iz vzroka, ki je bil izven stvari in njegovega učinka ni b"
mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti.
7. člen
Izdelek je dan v promet v trenutku, ko ga je proizvajalec'J®
glede na pravni naslov dal na razpolago ali v uporabo oziro"1
ga je odposlal.
8. člen
Proizvajalec je odgovoren za škodo, ki jo je povzročil izda'®*
z napako, deset let od dneva, ko je ta izdelek dal v promet-

Proizvajalec je po tem zakonu podjetje, ki izdeluje končne
izdelke ali sestavne dele ali pridobiva osnovne surovine, ali
oseba, ki se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim
znakom razlikovanja na izdelku predstavlja kot njegov proizvajalec.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za izdelke, ki i"13'0
določen rok uporabnosti.

Proizvajalec po tem zakonu je tudi uvoznik izdelka.

Proizvajalec ni odgovoren za škodo, če dokaže, da:
- izdelka ni dal v promet;
|
- iz okoliščin izhaja, da napake, ki je povzročila škoo
verjetno ni bilo v času, ko je izdelek dal v promet;
^ j
- je ravnal v skladu s prisilnimi predpisi, ki jim mora izd©'0
ustrezati;

Če proizvajalca izdelka ali uvoznika ni mogoče ugotoviti, se
vsak dobavitelj izdelka šteje za proizvajalca, razen če v razumnem roku oškodovanca obvesti o tem, kdo je proizvajalec
oziroma uvoznik ali katera oseba mu je izdelek dobavila.
22

9. člen
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- je izdelal le sestavni del izdelka oziroma pridobil osnovno
surovino ali dodatno surovino ali aditiv in da je napaka
nastala zaradi konstrukcije izdelka, v katerega je bil sestavni
del vgrajen oziroma za katerega je bila uporabljena osnovna
ali dodatna surovina oziroma aditiv, ali da je napaka nastala
zaradi navodila proizvajalca tega izdelka;
- svetovna raven znanosti in tehničnega napredka v času, ko
je dal izdelek v promet, ni bila takšna, da bi bilo možno
napako na izdelku odkriti (npr. z znanimi metodami in analizami).

Neresnično oglaševanje blaga in storitev je po tem zakonu
oglaševanje, ki vsebuje nejasnosti, čezmerna pretiravanja ali
druge podobne sestavine, ki potrošnika zavajajo ali bi ga
lahko zavajale.
10 f. člen
Pri odločanju o tem, ali oglaševanje zavaja ali bi lahko zavajalo potrošnika, se upoštevajo predvsem:

10 a. člen

1) značilnosti blaga in storitev kot so njihova uporabnost,
izvedba, sestava, način in datum proizvodnje, količina, specifikacija, geografsko in komercialno poreklo, rezultati primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev;
2) cena in način oblikovanja cen, pogoji prodaje blaga oziroma opravljanja storitev;
3) narava, lastnosti in pravice oglaševalca kot so njegova
identiteta, premoženje, kvalifikacije, pravice intelektualne
lastnine, njegova priznanja in ugled;
4) kategorija potrošnikov, ki ji je oglaševanje namenjeno.

Določbe prejšnjega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za
odgovornost podjetja, ki opravlja storitve (izvajalec), kolikor
ni v tem poglavju drugače določeno.

Oglaševalska zbornica lahko daje mnenja o tem, ali je oglaševanje zavajajoče.

Za storitev se šteje vsako dejanje, opravljeno samostojno
v okviru gospodarske dejavnosti ali javne službe proti plačilu
ali brez njega, če predmet dejanj ni izdelava premične stvari
ali prenos stvarne pravice ali pravice intelektualne lastnine.

10 g. člen

10. člen
Odgovornosti za škodo po tem poglavju s pogodbo ni
mogoče omejiti ali izključiti.
»a. ODGOVORNOST ZA STORITVE

10 b. člen
Škoda, ki jo je izvajalec dolžan povrniti po tem poglavju,
obsega škodo zaradi smrti, telesne poškodbe ali okvare
zdravja človeka, škodo na drugi stvari, če je taka stvar običajno namenjena za osebno uporabo ter jo je potrošnik, ki je
bil oškodovan, uporabljal pretežno za osebno uporabo.
'zyajalec je dolžan povrniti tudi vsako drugo premoženjsko
»kodo, ki neposredno izvira iz škode iz prejšnjega odstavka.
10 c. člen
škodo po tem poglavju je dolžan izvajalec povrniti le, če ne
dokaže, da zanjo ni kriv.
Samo dejstvo, da je v trenutku storitve ali pozneje obstajala ali
pi lahko obstajala boljša storitev, še ne pomeni, da je izvajalec
kriv.
10 d. člen
Izvajalec je odgovoren za škodo, ki jo je povzročil s storitvijo,
Pot let od dneva storitve, razen če je oškodovanec pred
Potekom tega roka vložil tožbo.
če se storitev nanaša na projektiranje ali gradnjo nepremičen, znaša rok iz prejšnjega odstavka dvajset let.
Zastaralni rok za odškodninsko terjatev iz prejšnjega člena
znaša deset let.

Oglaševanje ne sme vsebovati sestavin, ki povzočajo ali bi
lahko povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo pri
otrocih ali sestavin, ki izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale
njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj.
III. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE STVARI
11. člen
Za tehnično zahtevnejše blago, stanovanje in poslovni prostor
je podjetje (garant) dolžno dati potrošniku garancijski list,
tehnično navodilo in seznam pooblaščenih servisov.
Dokumenti iz prejšnjega odstavka morajo biti v celoti v slovenskem jeziku in lahko razumljivi.
Garant je dolžan zagotoviti popravilo in vzdrževanje izdelka
tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
Tudi po prenehanju proizvodnje določenega blaga je podjetje
dolžno potrošniku zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele
in priklopne aparate.
12. člen
Garant iz prejšnjega člena je proizvajalec blaga, če je blago
uvoženo, pa tudi uvoznik.
Pravice iz garancije lahko potrošnik uveljavlja tudi proti prodajalcu.
13. člen

" b. OGLAŠEVANJE BLAGA IN STORITEV
10 člen
Oglaševanje blaga in storitev ne sme biti v nasprotju z zakonom in ne sme biti nedostojno, nepošteno in neresnično
(zavajajoče oglaševanje).
Nedostojno oglaševanje blaga in storitev pomeni oglaševanje,
ki vsebuje sestavine, ki so žaljive ali bi lahko bile žaljive za
Potrošnike, bralce, poslušalce in gledalce, ali sestavine, glede
katerih so mnenja družbe deljena ali bi lahko bila deljena.
Nepošteno oglaševanje je po tem zakonu oglaševanje blaga
'n storitev, ki izkorišča ali bi lahko izkoriščalo potrošnikovo
neizkušenost in neznanje v dobičkonosne namene.

S predpisom, ki ga izda minister, pristojen za standardizacijo,
se določi tehnično zahtevnejše blago iz 11. člena tega zakona,
za katerega mora garant dati garancijo za kakovost oziroma
brezhibno delovanje izdelka, tehnično navodilo, zagotoviti
servis za vzdrževanje in popravila ter oskrbovanje z nadomestnimi deli in priklopnimi aparati.
Z istim predpisom se za tako blago določijo tudi:- najkrajši
garancijski rok,
- rok, v katerem mora garant ravnati po zahtevi potrošnika in
odpraviti okvare in pomanjkljivosti izdelka ali pa oporečni
izdelek nadomestiti z enakim novim in brezhibnim izdelkom,
- čas po poteku garancijskega roka, v katerem je garant
dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate.
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Z istim predpisom se za tako blago lahko določi tudi obvezna
vsebina tehničnega navodila.

- povzročijo, da je izpolnitev pogodbe znatno drugačna od
tistega, kar je potrošnik utemeljeno pričakoval ali
- nasprotujejo načelu poštenja in vestnosti.

14. člen

Pogodbene pogoje je treba razlagati v povezavi z drugi"1'
pogoji v isti pogodbi ali v drugi pogodbi med istima strankama.

Garancijski list mora vsebovati zlasti naslednje podatke:
1. firmo in sedež garanta,
2. podatke, ki identificirajo blago,
3. izjavo, da garant jamči za kakovost oziroma za brezhibno
delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo
blaga potrošniku,
4. trajanje garancijskega roka,
5. firmo in sedež prodajalca ter datum izročitve blaga potrošniku.
Garant ima obveznosti po zakonu, tudi če za blago, določeno
v predpisu iz prejšnjega člena, garancijski list ni bil izdan ali ni
bil izročen potrošniku ali iz njegove vsebine ne izhajajo
z zakonom predpisane obveznosti garanta.
Garant ima obveznosti po zakonu tudi, če garancija ni
obvezna, pa jo je javno obljubljal.
15. člen
Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz
izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma pri
nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača
garant.
16. člen
Garant mora zagotoviti, da pooblaščeni servisi razpolagajo
z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okvar in
pomanjkljivosti, da takoj sprejmejo blago v popravilo in da
napake pravočasno odpravijo.
Če izdelek ni bil popravljen v roku iz druge alinee drugega
odstavka 13. člena tega zakona, je garant potrošniku na
njegovo zahtevo dolžan takoj izročiti v brezplačno uporabo
podoben izdelek za čas do izročitve popravljenega oziroma
novega izdelka. Če garant tega ne stori, ima potrošnik pravico, da si preskrbi uporabo podobnega izdelka sam na stroške garanta.

Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, se šte|0
za nepošten pogodbeni pogoj zlasti določba:
- po kateri lahko podjetje odstopi od pogodbe v vsakem
primeru:
- s katero se potrošnik odpove pravici do uveljavljanja določenih ugovorov (npr. ugovor zaradi ničnosti, spodbojnosti),
- neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve pogodbe;
- po kateri cena ni določena ali ni dovolj določena;
- ki določa, da zapade v plačilo obveznost v celoti, če potrošnik obrokov ne plača v določeni višini ali v določenem roku.
- ki izključuje odgovornost za škodo, ki jo je podjetje ai
oseba, za katero je podjetje odgovorno, povzročila namenoma ali iz malomarnosti;
,
- s katero si podjetje zagotovi neprimerno dolg rok za izpo1'
nitev potrošnikovega naročila;
,
- s katero se podjetju dovoljuje, da enostransko spremen
pogodbene pogoje, ki so bistveni za pogodbeno razmerje;
- po kateri si podjetje pridrži pravico odločati, ali je dobavljeno blago v skladu s pogoji iz pogodbe;
- s katero se določi pogodbena kazen v korist podjetja;
- s katero lahko podjetje prenese svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, ki v pogodbi ni bila navedena po imen^'
- s katero se na potrošnika prenese dokazno breme, ki ga P
veljavnem pravu nosi podjetje.

V. PRODAJA BLAGA IN OPRAVLJANJE STORITEV
1. Splošno

21. člen

Podjetje mora prodajati blago potrošniku oziroma opravljat!
storitve zanj na način, ki ni v nasprotju z dobrimi poslovni"1
običaji.

17. člen
Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi osebam, ki se po tem
zakonu ne štejejo za potrošnike.

Podjetje mora za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, vi£"lC
označiti ceno.
Cena blaga oziroma storitve mora biti označena v tolaH''1'
Podjetje mora upoštevati označene cene.

IV. POGODBENI POGOJI
18. člen
Pogodbeni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil pred
sklenitvijo pogodbe seznanjen z njihovim celotnim besedilom.
Šteje se, da je bil potrošnik seznanjen s celotnim besedilom
pogodbenih pogojev, če ga je nanje podjetje izrecno opozorilo in če so mu bili dostopni brez težav.
19. člen
Podjetje ne sme postavljati pogodbenih pogojev, ki so nepošteni do potrošnika.
Pogodbeni pogoji iz prejšnjega odstavka so nični.

Minister, pristojen za trgovino, predpiše način označeval
cen blaga in storitev.
22a. člen
Ne glede na splošna pravila o obligacijskih razmerji
denarna obveznost potrošnika, ki se plačuje s posredovani®
banke ali druge organizacije za plačilni promet, šteje
plačano z dnem, ko je potrošnik dal nalog taki organizam''
2. Posebna pravila o lastnostih blaga
23. člen
Podjetje mora razprodajo objaviti na krajevno običajen

20. člen
Pogodbeni pogoji se štejejo za nepoštene, če:
- v škodo potrošnika povzročijo znatno neravnotežje
v pogodbenih pravicah in obveznostih strank:
- povzročijo, da je izpolnitev pogodbe neutemeljeno v škodo
potrošnika;
24

22. člen

Blago, ki je na razprodaji, mora biti označeno s ceno P
znižanjem in z znižano ceno.
Če je odstotek znižanja cen objavljen v razponu, mora
odstotek znižanja zajemati najmanj eno četrtino vredn
vsega blaga, ki je na razprodaji.
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24. člen
Podjetje, ki prodaja blago z napako, mora tako blago fizično
ločiti od redne prodaje brezhibnega blaga in vidno opozoriti,
da gre za prodajo blaga z napako, ter vsak kos takega blaga
Posebej označiti.
25. člen
vPodjetje

je dolžno storiti vse, kar je potrebno, da se ohranijo
se lastnosti blaga, ki je namenjeno prodaji, zlasti blaga
z omejenim rokom uporabnosti.
je za blago predpisan rok uporabnosti, mora biti ta rok na
blagu vidno in čitljivo označen.
Ce blago zaradi svojih lastnosti ni primerno za običajno
uporabo, ga podjetje ne sme dati v prodajo oziroma mora
ustaviti njegovo prodajo ali na njem označiti, za katere
namene je uporabno tudi s temi lastnostmi.

Določbe tega člena ne posegajo v pravice kupca po splošnih
predpisih o obligacijskih razmerjih.
30. člen
Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od podjetja zahtevati, da storitev ponovno opravi ali
vrne plačani znesek ali odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni
storitvi.
Potrošnik mora svojo zahtevo sporočiti podjetju pri očitni
napaki v osmih dneh po opravljeni storitvi, pri drugih napakah
pa v enem letu po opravljeni storitvi.
31. člen
Če v primerih iz 29. in 30. člena napaka ni sporna, mora
podjetje takoj ugoditi potrošnikovi zahtevi.
Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna.

26. člen
Podjetje mora potrošnika seznaniti z lastnostmi ponujenega
blaga, po katerem povprašuje.
Na izbranem kosu blaga mora podjetje potrošniku nazorno
prikazati delovanje in ugotoviti njegovo brezhibnost. Če to ni
mogoče, je podjetje dolžno potrošniku dati podrobna navodila in pojasnila o prodanem blagu.
26a. člen
®'agu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo potreben
določen postopek oziroma bi potrošnik z njegovo napačno
uporabo lahko povzročil nevarnost zase ali za druge ali onesnažil okolje, mora podjetje priložiti navodilo za uporabo.
Navodilo za uporabo mora biti v celoti v slovenskem jeziku in
'ahko razumljivo.

32. člen
Če podjetje uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno potrošniku po njegovi
izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj
plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda.
Če podjetje poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan
v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno na lastne
stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo,
kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost proizvoda. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada
potrošniku pravica iz prejšnjega odstavka.
3. Predplačilo

27. člen

33. člen

Podjetje je dolžno za prodano blago oziroma opravljeno storijev potrošniku izdati račun, razen če ni z drugim predpisom
drugače določeno.

Če podjetje molče ali izrecno pogojuje nakup blaga ali opravljanje storitev z delnim ali celotnim predplačilom in dobavi
blago ali opravi storitev več kot trideset dni po prejemu
predplačila, je dolžno potrošniku ob dobavi blaga ali izvedbi
storitve obračunati in plačati obresti po obrestni meri, po
kakršni se obrestujejo v kraju plačila hranilne vloge, vezane
nad tri mesece.

Potrošniku mora podjetje omogočiti, da preveri pravilnost
zaračunanega
zneska glede na kakovost in količino kupljene
ga blaga oziroma opravljene storitve.
28. člen

4. Posebne vrste prodaje

Pf

odajalec mora blago prodajati v običajni embalaži.

34. člen

r

£ ' manjših pakiranjih blaga mora podjetje uporabljati takšno
jOTibalažo,
da je njena teža primerna glede na težo pakiranega
D|
aga.
^a potrošnikovo zahtevo je podjetje dolžno blago posebej
javiti. Takšno zavijanje lahko podjetje potrošniku posebej
zaračuna do višine dejanskih stroškov.
Embalaža mora biti zdravju neškodljiva.

Če se podjetje in potrošnik dogovorita o dostavi blaga
v potrošnikovo stanovanje ali na drug kraj, je podjetje dolžno,
da potrošniku blago dostavi v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in v dogovorjenem roku (dan in ura) in mu hkrati
izroči vso pripadajočo dokumentacijo.
Za dostavo blaga v potrošnikovo stanovanje se ne šteje puščanje blaga pred vrati potrošnikovega stanovanja.
35. člen

29. člen
Potrošnik ima v prodajalni, kjer je bilo blago kupljeno, ob
Morebitni napaki na blagu pravico zahtevati, da podjetje
° ago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne
P'ačani
znesek ali odpravi napako na blagu ali vrne del plačane
ga zneska v sorazmerju z napako.
je napaka očitna, mora potrošnik zahtevo iz prejšnjega
odstavka sporočiti podjetju v osmih dneh po prevzemu blaga,
Pn drugih napakah pa v enem letu po prevzemu blaga.

Pri prodaji blaga po pošti ima potrošnik pravico, da v osmih
dneh po prejemu blaga podjetju pisno sporoči, da odstopa od
pogodbe.
Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora
blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati
podjetju v petnajstih dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka.
Vrnitev prejetega blaga podjetju v osmih dneh po prejemu se
šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
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Če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova
količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik, potrošnik
ne izgubi pravice do odstopa od pogodbe.
36. člen
Če je potrošnik podjetju sporočil, da od pogodbe odstopa, mu
mora podjetje takoj vrniti že plačano kupnino.
Če podjetje potrošniku ne vrne že plačanega zneska v petnajstih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe, mora
potrošniku poleg tega zneska z zakonitimi zamudnimi
obrestmi plačati še eno desetino kupnine za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri vračilu.
37. člen
Če podjetje z namenom skleniti prodajno pogodbo pošlje
potrošniku blago, ki ga ta ni naročil, se takšna pošiljka blaga
šteje za reklamno darilo.
38. člen
Pri prodaji blaga od vrat do vrat ima potrošnik pravico, da od
pogodbe odstopi.
Pisno izjavo o odstopu mora potrošnik poslati podjetju po
sklenitvi pogodbe, vendar najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga.
39. člen
Določba prejšnjega člena se ne nanaša na:
a) gradbene pogodbe;
b) pogodbe v zvezi z nepremičninami;
c) pogodbe o prodaji hrane in pijače za sprotno porabo
v gospodinjstvu;
č) zavarovalne pogodbe;
d) pogodbe o prodaji vrednostnih papirjev;
e) pogodbe, po katerih potrošnik ni zavezan plačati več kot
3000,00 tolarjev.
40. člen
Pogodba iz 38. člena tega zakona mora biti v pisni obliki in
mora vsebovati firmo podjetja in ime potrošnika, vrsto in ceno
blaga ter pravice potrošnika po določbah tega zakona.
41. člen
Če je potrošnik blago že prejel, ima pravico, da odstopi od
pogodbe samo, če je podjetju blago na voljo nespremenjeno
in v nezmanjšani količini na kraju, kamor ga je to prej dostavilo ali od koder ga lahko brez težav prevzame.

Pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za
turizem, v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo in šport44. člen
Podjetja, ki organizirajo skupinske izlete in potovanja, morajo
potnike ustrezno zavarovati.
Pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo izletov
in potovanj ter z zavarovanjem potnikov predpiše minister,
pristojen za turizem.
45. člen
Pogodba o časovnem zakupu turističnih objektov (timesharing) mora biti sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati fiffljo
podjetja in ime potrošnika, vrsto in ceno turističnega objekta
ter pravice potrošnika po določbah tega zakona.
Od pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko potrošnik °ds,°P!
s pisno izjavo, ki jo mora poslati podjetju v roku štirinajst dn
po sklenitvi pogodbe.
VI. NOSILCI VARSTVA POTROŠNIKOV
1. Urad za varstvo potrošnikov
45 b. člen
Dejavnosti s področja varstva potrošnikov opravlja v sklad"
z zakonom Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnik°_
(v nadaljevanju: Urad). Urad na podlagi nacionalnega Pr°'
grama varstva potrošnikov pripravi letni program varstva
potrošnikov, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
45 c. člen
Pri Uradu je strokovni svet, ki ga sestavljajo predstavnik'
zainteresiranih pristojnih upravnih organov, organizaci
potrošnikov, podjetniških zbornic in združenj ter ugledni strokovnjaki s področja varstva potrošnikov.
Število članov in sestavo strokovnega sveta določi minist®r'
pristojen za trgovino.
Strokovni svet sodeluje pri pripravi nacionalnega in |e,ne
J^
programa za varstvo potrošnikov in obravnava druga vpraSf
nja, ki zadevajo strokovno delo Urada ter daje direktofJ
Urada mnenja in predloge.
(Črtani so členi od 46 do 56.)

Če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova
količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik, potrošnik
ne izgubi pravice do odstopa od pogodbe.

2. Organizacije potrošnikov

Za vračilo že plačane kupnine se uporabljajo določbe 36.
člena tega zakona.
42. člen

Za organizacije potrošnikov se štejejo neprofitne organi®
cije, ki jih ustanovijo potrošniki zaradi varstva svojih pravic,
so vpisane v register potrošniških organizacij pri Uradu.

Pri izpolnjevanju pogodb o dobavi energije in vode potrošnikom je treba potrošniku ceno obračunati po dejanski dobavi.

Minister, pristojen za trgovino, v treh mesecih po uveljav^
tega zakona predpiše pravilnik o načinu in pogojih za vp
potrošniških organizacij v register.

Način merjenja dejanske dobave energije in vode določi
s posebnim predpisom minister, pristojen za energetiko.

3. Nosilci Izobraževanja potrošnikov
58. člen

S. Turistične storitve

Vzgojno izobraževalni programi osnovnega in srednjega
stva vsebujejo tudi temeljna znanja o varstvu potrošnikov

43. člen
Osebe, ki opravljajo storitve vodenja ogledov kulturnih in
naravnih znamenitosti ter spremljajo izletnike na potovanjih,
in osebe, ki kot storitev poučujejo športne veščine, morajo
imeti ustrezno izobrazbo ali preverjeno usposobljenost.
26

57. člen

Urad sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami Pri Pr
pravi izobraževalnih programov varstva potrošnikov.
4. Varuh potrošnikovih pravic
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58a. člen
Na področju varstva pravic potrošnikov opravlja svoje naloge,
v skladu z zakonom, tudi varuh človekovih pravic.
Via. NACIONALNI PROGRAM VARSTVA POTROŠNIKOV
58b. člen
Dejavnosti s področja varstva potrošnikov se opravljajo kot
javna služba, katere trajnost in nemotenost opravljanja zagotavlja v javnem interesu Republika Slovenija.
Javna služba iz prejšnjega odstavka se ne opravlja z namenom pridobivanja dobička.

Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se uredijo
s pogodbo o koncesiji.
S pogodbo se uredijo zlasti:
- obseg izvajanja javne službe,
- začetek izvajanja javne službe,
- rok za odpoved koncesije,
- sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja koncedent.
Pogodba se sklene v pisni obliki.
VII. INŠPEKCIJSKI NADZOR IN UPRAVNI UKREPI
59. člen

Dejavnosti s področja varstva potrošnikov, ki se opravljajo kot
javna služba, so: svetovanje potrošnikom, obveščanje in izobraževanje potrošnikov ter izvajanje primerjalnih ocenjevanj
blaga in storitev.

Organi tržne inšpekcije v skladu s svojimi pooblastili nadzirajo uresničevanje tega zakona in izrekajo ukrepe v skladu
z zakonom.

Obseg javne službe na področju varstva potrošnikov se določi
z nacionalnim programom varstva potrošnikov.

60. člen

58c. člen
Nacionalni program varstva potrošnikov določa temelje politike varstva potrošnikov in opredeljuje obseg dejavnosti, ki se
financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna.
2 nacionalnim programom varstva potrošnikov se določijo
zlasti:
- načela in cilji politike varstva potrošnikov,
~ naloge, ki imajo pri uresničevanju politike varstva potrošnikov prioriteto,
~ vrste nalog na področju varstva potrošnikov, ki se bodo
opravljale na podlagi koncesij,
~ okvirni obseg sredstev za izvedbo nalog iz nacionalnega
Programa,
~ okvirni obseg sredstev za spodbujanje razvoja in delovanja
Potrošniških organizacij.
58d. člen
Nacionalni program varstva potrošnikov sprejme Državni
zbor.

Če podjetje neupravičeno zavrne potrošnikovo zahtevo, naj
mu blago z napako zamenja z novim blagom ali naj mu vrne
znesek za plačano blago ali naj odpravi napako na blagu,
lahko izda pristojni organ tržne inšpekcije na potrošnikov
predlog odločbo, s katero podjetju odredi, naj ugodi zahtevi.
Odločbo iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ le, če
med strankama ni spora o obstoju napake ali če je nedvomno
dokazana.
Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za
opravljanje storitev.
VIII. PREMOŽENJSKOPRAVNO VARSTVO
61. člen
Kdor v pravnem prometu s fizičnimi osebami uporablja
splošne pogoje poslovanja ali v sklenitev ponuja vnaprej
natisnjene pogodbe (formularne pogodbe) ali uporablja
metode poslovanja, ki nasprotujejo prisilnim predpisom ali
dobrim poslovnim običajem, je lahko tožen na opustitev njihove uporabe.

Predlog nacionalnega programa varstva potrošnikov oblikuje
Vlada Republike Slovenije na podlagi strokovnih izhodišč, ki
i'h pripravi Urad.
\
Sredstva,
potrebna za uresničitev nacionalnega programa
v
arstva potrošnikov, se določijo v proračunu Republike Slovenije.

Tožbo iz prejšnjega člena lahko vloži vsaka organizacija, ki je
pravna oseba, ustanovljena za varovanje pravic in interesov
potrošnikov, od katere ustanovitve je do trenutka vložitve
tožbe že preteklo najmanj eno leto in dejansko deluje.

58«. člen

Tožbo iz predhodnega člena lahko vloži tudi zbornica ali
poslovno združenje, katerega član je toženec.

Javno službo lahko na podlagi koncesije opravljajo potrošniške organizacije, vpisane v register pri Uradu, in neprofitne
strokovne institucije, ki izvajajo posamezne strokovne in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov.

63. člen

58f. člen
Koncesija za opravljanje javne službe na področju varstva
Potrošnikov se podeli z odločbo Vlade Republike Slovenije na
Podlagi javnega razpisa.
^ javnem razpisu za podelitev koncesije se navedejo zlasti:
"" predmet koncesije,
~ pogoji za opravljanje javne službe,
~ čas, za katerega se bo podelila koncesija,
~ rok, do katerega se sprejemajo prijave in
~ rok, do katerega bodo prijavljeni obveščeni o izbiri.

62. člen

Organizacije iz predhodnega člena lahko vložijo tožbo,
s katero zahtevajo ugotovitev neveljavnosti določenih
pogodb, ki jih toženec sklepa s fizičnimi osebami, posameznih določil teh pogodb ali splošnih pogojev poslovanja, vključenih v te pogodbe.
Ugodilna sodba učinkuje proti vsem, tako da se lahko vsakdo
sklicuje na pravnomočno sodbo, s katero je na podlagi tožbe
iz prejšnjega odstavka, ugotovljena neveljavnost določenih
pogodb, posameznih določil teh pogodb ali splošnih pogojev
poslovanja, vključenih v te pogodbe.
Zavrnilna sodba učinkuje le med strankama in ne preprečuje
vložitve nove tožbe z istim zahtevkom, bodisi s strani druge
organizacije, upravičene za vložitev tožbe iz prvega odstavka
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tega člena bodisi oseb, ki imajo pravni interes za vložitev
ugotovitvene tožbe.
Dokler pravda teče, se ne more o istem zahtevku začeti nova
pravda med istima strankama ali med istim tožencem in drugo
organizacijo, ki je upravičena za vložitev tožbe iz prvega
odstavka tega člena.
Druga organizacija, ki je upravičena za vložitev tožbe iz
prvega odstavka tega člena, se lahko v tekoči pravdi pridruži
tožniku ves čas postopka do pravnomočnosti. V pravdi ima
položaj stranskega intervenienta v skladu z določbami
zakona, ki ureja pravdni postopek.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
64. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000,00 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek pravna oseba:
1) če končnemu kupcu ne izda garancijskega lista, tehničnega navodila oziroma navodila za uporabo in seznama pooblaščenih servisov (prvi odstavek 11. člena);
2) če ne zagotovi vzdrževanja, nadomestnih delov in priklopnih aparatov tudi po prenehanju proizvodnje določenega
blaga (četrti odstavek 11. člena);
3) če kot garant ne zagotovi, da pooblaščeni servisi razpolagajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okvar
in pomanjkljivosti in da takoj sprejmejo blago v popravilo (prvi
odstavek 16. člena);
4) če blago, ki je na razprodaji, ne označi s ceno pred znižanjem in z znižano ceno (drugi odstavek 23. člena);
5) če objavljeni odstotek znižanja v razponu, ne zajema najmanj ene četrtine vrednosti vsega blaga, ki je v razprodaji
(tretji odstavek 23. člena);
6) če blaga z napako fizično ne loči od redne prodaje brezhibnega blaga in vidno ne opozori, da gre za blago z napako, ter
vsakega kosa blaga z napako posebej ne označi (24. člen);
7) če pri dogovorjeni dostavi v potrošnikovo stanovanje blaga
ne dostavi v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in
v dogovorjenem roku z vso pripadajočo dokumentacijo (prvi
odstavek 34. člena);
8) če v primeru dostave na dom blago pusti pred vrati potrošnikovega stanovanja (drugi odstavek 34. člena);
9) če pri prodaji od vrat do vrat s potrošnikom ne sklene
pogodbe o nakupu blaga v pisni obliki in če pogodba ne
vsebuje firme podjetja, imena potrošnika, vrste in cene blaga
ter pravice potrošnika po določbah tega zakona (40. člen);
10) če pogodbe o časovnem zakupu zmogljivosti ne sklene
v pisni obliki in če pogodba ne vsebuje firme podjetja, ime
potrošnika, vrsto in ceno turističnega objekta ter pravice
potrošnika po določbah tega zakona (45. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 250.000,00 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka.
65. člen
Z denarno kaznijo najmanj 750.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori prekršek pri samostojnem
opravljanju dejavnosti:
1) če končnemu kupcu ne izda garancijskega lista, tehničnega navodila oziroma navodila za uporabo in seznama pooblaščenih servisov (prvi odstavek 11. člena);
2) če ne zagotovi vzdrževanja, nadomestnih delov in priklopnih aparatov tudi po prenehanju proizvodnje določenega
blaga (četrti odstavek 11. člena);
3) če kot garant ne zagotovi, da pooblaščeni servisi razpolagajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okvar
in pomanjkljivosti in da takoj sprejmejo blago v popravilo (prvi
odstavek 16. člena);
4) če blago, ki je na razprodaji, ne označi s ceno pred znižanjem in z znižano ceno (drugi odstavek 23. člena);
5) če objavljeni odstotek znižanja v razponu, ne zajema naj28

manj ene četrtine vrednosti vsega blaga, ki je v razprodaji
(tretji odstavek 23. člena);
6) če blaga z napako fizično ne loči od redne prodaje brezhibnega blaga in vidno ne opozori, da gre za blago z napako, ter
vsakega kosa blaga z napako posebej ne označi (24. člen);
7) če pri dogovorjeni dostavi v potrošnikovo stanovanje blaga
ne dostavi v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in
v dogovorjenem roku z vso pripadajočo dokumentacijo (pnl
odstavek 34. člena);
8) če v primeru dostave na dom blago pusti pred vrati potrošnikovega stanovanja (drugi odstavek 34. člena);
9) če pri prodaji od vrat do vrat s potrošnikom ne sklene
pogodbe o nakupu blaga v pisni obliki in če pogodba ne
vsebuje firme podjetja, imena potrošnika, vrste in cene blaga
ter pravice potrošnika po določbah tega zakona (40. člen);
10) če pogodbe o časovnem zakupu zmogljivosti ne sklene
v pisni obliki in če pogodba ne vsebuje firme podjetja, if®
potrošnika, vrsto in ceno turističnega objekta ter pravice
potrošnika po določbah tega zakona (45. člen).
(Črtan je 66. člen.)
67. člen
Z denarno kaznijo 20.000,00 tolarjev, ki se izterja takoj n®
kraju prekrška, se kaznuje pravna oseba ali posameznik, *
stori prekršek pri samostojnem opravljanju dejavnosti:
1) če za blago, ki ga prodaja, vidno ne označi cene (P^
odstavek 22. člena);
.
2) če cene blaga ali storitve ne označi v tolarjih (drugi odsta
vek 22. člena);
..
3) če ne upošteva označenih cen (tretji odstavek 22. člena).
4) če da v prodajo blago oziroma ne ustavi prodaje blaga■1
zaradi svojih lastnosti ni primerno za običajno uporabo, a' 1 .
njem ne označi, za katere namene je uporabno tudi s ten
lastnostmi (tretji odstavek 25. člena);
. .
5) če ne izda računa za prodano blago oziroma opravile"
storitev ali potrošniku ne omogoči, da preveri pravilnost Z&
čunane cene glede na kakovost in količino kupljenega b|a9
oziroma opravljene storitve (27. člen).
Z denarno kaznijo 10.000,00 tolarjev, ki se izterja takoj n®
kraju prekrška, se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(Črtan je 68. člen.)

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
69. člen
Predpis o označevanju cen iz 22. člena tega zakona, Pre<jff
o načinu merjenja dejanske dobave energije in vode potrosn
kom iz 42. člena tega zakona, predpis o strokovni izobra*
oseb, ki opravljajo storitve vodenja ogledov kulturnih
naravnih znamenitosti ter poučevanja športnih veščin iz j
člena tega zakona in predpis o organizaciji izletov in potokar
ter zavarovanju potnikov iz 44. člena tega zakona se sp p'
mejo najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zako
Nacionalni program varstva potrošnikov se sprejme naj*®5
neje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
70. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporab|iai|
členi 10 do 19., 36. in 38. člen, točke 3 do 19 iz 46. členae nlin '
člen Zakona o trgovini (Uradni list SFRJ, št. 46/90), čl . a
do 64. in 8., 9. ter 10. točka 77. člena Zakona o standardiz® ^
(Uradni list SFRJ, št. 37/88, 23/91 in 55/91), členi od 543 do %
Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, štev-1
78, 39/85, 57/89) in prenehajo veljati členi 23. do 30. Zak°
o blagovnem prometu (Uradni list SRS, štev. 21/77, 29/8®''
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Do uveljavitve predpisov iz 13. člena zakona se uporabljajo:
7 odredba o izdelkih, ki smejo v promet le z garancijskim
"Stom, tehničnim navodilom in seznamom pooblaščenih servisov, ter o najkrajšem garancijskem roku zanje (Uradni list
SF
RJ, št. 5/78),
~ odredba o elektromedicinskih pripravah oziroma opremi, ki
sme v promet le z garancijskim listom in tehničnim navoditer o najkrajšem garancijskem roku zagotovljenega serviranja zanjo (Uradni list SFRJ, št. 66/80),
~ odredba o grafični opremi, ki sme v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanjo
(Uradni list SFRJ, št. 66/80),
~ odredba o električnih aparatih za gospodinjstvo, ki smejo
v
promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter
0
najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega serviranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 4/81),
~ odredba o plinskih aparatih za gospodinjstvo, ki smejo
v
promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter
" najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega serviranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 4/81),
~ odredba o proizvodih avtomobilske industrije, ki smejo
v
Promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom ter
0
najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega serviranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 9/81, 62/84),
~ odredba o določitvi aparatov za gašenje požara, ki smejo
■ Promet samo, če so opremljeni z garancijskim listom in
te
nničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in
Jwu zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št.
®1)i

. Prvi obravnavi predloga zakona o varstvu potrošnikov je
'iavni zbor podprl besedilo predloga, istočasno pa zahteval
predlagatelja, da prouči in ustrezno upošteva pripombe
s kretariata za zakonodajo in pravne zadeve, predloge Komi'/e državnega zbora za žensko politiko in Sveta Republike
«'oi/enije za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Br
Zveze potrošnikov Slovenije in upošteva predloge državna zbora.

a

^dlagatel/ je večino pripomb delovnih teles državnega
fOora, Sveta Republike Slovenije za varstvo človekovih pravic
temeljnih svoboščin in Zveze potrošnikov Slovenije ter vse
Podloge državnega zbora upošteval. Nekatere pripombe so
'jikšne narave, da besedila zakona ni bilo treba spreminjati,
*9r že dosedanje besedilo te predloge vsebuje. Stališča pred*9atelja v zvezi s temi pripombami oziroma predlogi so
na
slf<ančneje pojasnjena v nadaljevanju obrazložitve predloga
ona za drugo obravnavo.
^ 'zzpravi je bila poleg konkretnih pripomb podana tudi
<te/na pripomba Sekretariata za zakonodajo in pravne
**deve, ki se nanaša na pravno sistemski vidik zakona. Po
Učenju
sekretariata naj bi ta zakon vseboval le specialno
Ur
&ditev glede pravic in varstva potrošnika, vendar na način,
a
® se ta ne bi podvajala ali prihajala v nasprotje z veljavno
'"konodajo. še posebej z zakonom o obligacijskih razmerjih.
P
Vlagatelj je v obrazložitvi predloga zakona za prvo obrav- v° uvodoma navedel, da vsebuje zakon splošna načela
Varstvu potrošnikov, njihovo organiziranje in izobraževanje,
Ste doloibe 0
a
zaJ'
varstvu,posebne
ki jih v zakone.
posebnih
«onih ni, oziroma neposrednem
tiste, ki dopolnjujejo
® tem je predlagatelj želel pojasniti, da je ta zakon specialen
podpis, ^ ureja predvsem razmerja med potrošniki in
vodietjj Zakon vsebuje poglavja kot npr. odgovornost za
*Qolek, novo poglavje o odgovornosti za storitve, pogodbene
j°9°/e, ki se nanašajo samo na potrošnike, kar kaže na
Pocialnost področja, ki ga ureja, saj gre za privilegiran polo*1 potrošnika kot šibkejše pogodbene stranke. Izjema od
9a pravila je poglavje o garanciji za brezhibno delovanje
ar
i, ki je bilo urejeno v Zakonu o standardizaciji (Uradni list

- odredba o opremi za opravljanje dejavnosti v kmetijstvu, ki
mora biti opremljena s tehničnim navodilom in mora biti zanjo
določen rok zagotovljenega servisiranja, ter o najkrajšem
roku zagotovljenega servisiranja (Uradni list SFRJ, št. 63/81),
- odredba o pisarniških pisalnih strojih, računalniških strojih
in strojih za razmnoževanje besedila ter registrirnih blagajnah
za uporabo v trgovini, gostinstvu in hotelirstvu, ki smejo
v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter
o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 17/85),
- odredba o izolacijskih napravah in opremi za kontrolo
izolacijskih naprav, ki smejo v promet le z garancijskim listom
in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku
in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št.
4/87),
- odredba o športni opremi in rekvizitih, ki smejo v promet le
z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja
zanje (Uradni list SFRJ, št. 41/87),
- odredba o napravah s področja radiokomunikacij, avdio in
video tehnike in napravah, ki se nanje priključujejo, ki smejo
v promet le z garancijskim listom, ter o najkrajšem garancijskim roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni
list SFRJ, št. 28/89).
71. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

SFRJ, štev. 37/88, 23/91 in 55/91). Nov zakon o standardizaciji
teh določb ne vsebuje, za potrošnika pa so zelo pomembne in
jih je zato nujno urediti v tem zakonu.
Posebej je predlagatelj ponovno proučil razmerje med predlaganim zakonom in predpisi o obligacijskih razmerjih s sistemskega vidika. Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list
SFRJ, štev. 29/78, 39/85 in 57/89) kot poglavitni vir obligacijskega prava se nanaša na obligacijska razmerja ne glede na
to, kdo so njihovi subjekti. Zakon o varstvu potrošnikov želi
nuditi posebno varstvo potrošnikom kot ogroženi kategoriji,
zato ni razloga, da bi ta zakon razveljavljal zakon o obligacijskih razmerjih tedaj, ko določa posebne norme, ki veljajo le za
»potrošniško« obligacijsko pravo. To velja za poglavji o odgovornosti za izdelek in za storitve (novo), kakor tudi za pravila
o pogodbenih pogojih in o posebnih pravilih o prodaji blaga
in opravljanju storitev. ysa ta pravila ustvarjajo za potrošnika
praviloma ugodnejši pravni režim od tistega po zakonu o obligacijskih razmerjih in mu zato nudijo dodatno varstvo, ne da
bi posegala v splošni pravni režim po zakonu o obligacijskih
razmerjih, ki velja za vse subjekte. Prav zato je predlagatelj
štel za smotrno in z amandmajem predlagal, da prenese iz
zakona o obligacijskih razmerjih celotno poglavje o prodaji
na obroke, saj že po sami dikciji zakona o obligacijskih
razmerjih (541. člen) veljajo določbe tega poglavja le, če je
kupec potrošnik (po tedanji terminologiji »posameznik«).
Zakon o varstvu potrošnikov ne posega v določbe zakona
o obligacijskih razmerjih in jih ne razveljavlja, razen določb
o prodaji na obroke.
Predlagatelj je upošteval naslednje konkretne pripombe:
k 2. členu:
Limit odškodnine v prvem odstavku tega člena je na predlog
Zveze potrošnikov Slovenije (v nadaljevanju : ZPS) znižan
z 20.000 SIT na 10.000 SIT.
K 4. členu:
Na predlog Odbora za gospodarstvo in Odbora za kmetijstvo
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je predlagatelj ponovno proučil umestnost izvzetja kmetijskih
pridelkov iz odgovornosti za izdelek, kar je možno po direktivi
Evropske unije, vendar ni našel razlogov, da bi opustil to
določbo. Rešitev je usklajena z Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
K 6. členu:
Zakon je v tem členu določal, da mora oškodovanec dokazati
poleg povzročene škode in napake tudi vzročno zvezo med
napako in škodo kot je predvideno z direktivo Evropske unije
o odgovornosti proizvajalca za izdelek. Predlagatelj je upošteval pripombo ZPS, da naj oškodovanec dokaže le napako in
škodo, s čimer je dokazno breme na proizvajalcu izdelka, kar
je za potrošnika ugodneje. Taka rešitev je tudi v skladu s 179.
členom zakona o obligacijskih razmerjih.
S tem v zvezi je dodan tudi nov drugi odstavek, ki razbremenjuje proizvajalca odgovornosti, če dokaže, da škoda izvira iz
vzroka, ki je bil izven stvari in njegovega učinka ni bilo
mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti.
Za drugim poglavjem se dodata novi Ha. in llb. poglavje
o odgovornosti za storitve (členi od 10a do 10d) In poglavje
o oglaievanju blaga In storitev (členi od 10e do 10g):
Glede na zahtevo državnega zbora je vključeno poglavje
o odgovornosti za storitve. Predlagatelj je v novem besedilu
povzel ideje predloga direktive o odgovornosti za storitve. Ta
Direktiva v Evropski uniji, kljub temu, da je predlog te direktive v postopku že od leta 1991, kc je bil prvič objavljen, še ni
sprejeta. Gre za odgovornost, ki je načeloma analogna odgovornosti za izdelek, s tem, da je odgovornost pri storitvah
subjektivna z obrnjenim dokaznim bremenom (kar je tako in
tako pravilo našega obligacijskega prava) in ne objektivna kot
pri izdelku.
V skladu z zahtevo državnega zbora in pripombo ZPS je
dodano tudi poglavje o oglaševanju blaga in storitev. V tem
poglavju je povzeta direktiva Evropske unije o zavajajočem
oglaševanju blaga in storitev, upoštevani pa so tudi kodeksi
oglaševanja v nekaterih državah (Irska, Anglija, mednarodni
kodeks pospeševanja prodaje). V poglavju so navedeni primeri nedopustnega oglaševanja.
Na zahtevo državnega zbora je poudarjena vloga oglaševalske zbornice, ki lahko daje mnenja o tem, ali gre za zavajajoče
oglaševanje ali ne.
Na predlog ZPS je predlagatelj posebej izpostavil varstvo
otrok kot posebne potrošniške kategorije (10g. člen).
K 11. členu:
Predlagatelj je upošteval pripombo Odbora za gospodarstvo,
da morajo biti garancijski list, tehnično navodilo in seznam
pooblaščenih servisov v celoti napisani oziroma prevedeni
v slovenski jezik in potrošniku lahko razumljivi.
Na predlog ZPS je predlagatelj ponovno proučil 62. in 63. člen
Zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, štev. 37/88, 23/91
in 55/91). Iz teksta tega zakona je črtal besedi »navodilo za
uporabo« in s tem podobno kot je v citiranem zakonu o standardizaciji ločil pojem tehničnega navodila, ki se predpiše
z zakonom za tehnično zahtevnejše proizvode, od navodila za
uporabo, ki ga mora podjetje priložiti k blagu v primeru, ko je
to nujno potrebno zaradi pravilne uporabe blaga ali kadar bi
nepravilna uporaba blaga lahko povzročila nevarnost za
potrošnika, za druge ali onesnažila okolje. Ker navodilo za
uporabo ne sodi v poglavje o obvezni garanciji za blago, je
opredeljeno v poglavju o prodaji blaga in storitev (26a. člen).
K 13. členu:
Upoštevajoč 62. in 63. člen Zakona o standardizaciji (Uradni
list SFRJ, štev. 37/88, 23/91 in 55/91) sta iz besedila tega člena
črtani besedi »navodilo za uporabo«, dodan pa je nov zadnji
odstavek, v katerem je določeno, da se s predpisom iz tega
člena lahko določi tudi obvezna vsebina tehničnega navodila.
30

K 14. členu:
Na predlog ZPS je dodan nov odstavek, ki določa, da j'
garant, ki javno obljublja garancijo, enake obveznosti kot
za katerega je garancija po zakonu obvezna.
Za 22. členom se doda nov 22a. člen
V skladu s pripombo ZPS je v zakonu dodana določba o WjJ
da se ne glede na splošna pravila o obligacijskih razrn^JJ
(318. člen Zakona o obligacijskih razmerjih) denarna oD g
nost potrošnika, ki se plačuje s posredovanjem bani
druge organizacije za plačilni promet, šteje za PlaCa
z dnem, ko je potrošnik dal nalog taki organizacijiZa 26. členom se doda nov 26a. člen:
in &
62. ■■^
Predlagatelj je na podlagi
poaiagi pripombe
pripomDe ZPS
zrs glede
gieae v*
Zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, štev. 37/88, * 'j
in 55/91) dodal člen, ki določa, da mora podjetje blagu^
katerem je za njegovo pravilno uporabo potreben doi A
postopek oziroma bi potrošnik z njegovo napačnoonUP0'2
lahko povzročil nevarnost zase ali za druge ali
..m
okolje, priložiti navodilo za uporabo. Navodilo za uP°
mora biti v celoti v slovenskem jeziku in lahko razumi!" \
K 29. členu:
Na osnovi pripombe ZPS je predlagatelj drugi odstavek
člena dopolnil z rokom (eno leto) za odpravo napak,
očitne (skrite napake).
K 45. členu:
Na predlog ZPS je rok za odstop potrošnika od P1ogo$
.r ,
o časovnem zakupu turističnih objektov podaljšan s seoe
štirinajst dni, kar je tudi v skladu z novo sprejeto diij A
Evropske unije, ki predvideva odstopni rok deset dei
dni.
K 57. členu:
Na predlog državnega zbora je predlagatelj
IV neumni, aiiifjcir\ iuui fjuyuji *.a vyjio fjuiiv&inor\ui
[
v register. Obenem je tudi določil, da pravilnik predp'$e
ster, pristojen za trgovino.
.ftl
V VI. poglavju se črtajo členi od 46 do 56, ki so se nj/P ^
na varuha potrošnlkovlh pravic, In se dodata nov 450- ,
In 45c. člen, ki se nanašata na Urad za varstvo potros
Predlagatelj je na predlog ZPS v zakon vnesel
določbe o Uradu za varstvo potrošnikov kot P° a(ji f
organu za varstvo potrošnikov. Delovno področje ^ M
določeno v Zakonu o organizaciji in delovnem podro^r<; C
strstev (Uradni list RS, štev. 71/94), zato predlaga'
določbe v tem zakonu ni ponavljal. V zakonu o organi*
delovnem področju ministrstev pa ni določen strokovn
^
Urada za varstvo potrošnikov, njegova sestava in nalog6,
ima urad na področju priprave nacionalnega in letneg,,
grama varstva potrošnikov, zato je to določeno v tem
Zaradi celovitosti zakona je nujno, da se med nosilce \ ^
potrošnikov določi tudi urad kot edini posebni državni
za varstvo potrošnikov.
V VI. poglavju se doda nov 58a. člen:
Predlog zakona je v prvi obravnavi vseboval tudi u staj1 j
posebnega varuha potrošnikovih pravic. Predlagate1!1 j#
zadolžen, da ponovno prouči status tega varuha, ^
z vidika pripomb Sveta za varstvo človekovih pravic.
$
o varuhu potrošnikovih pravic je črtal, dodal pa je tr0
člen, ki določa, da na področju varstva pravic P° ti$
opravlja svoje naloge tudi varuh človekovih pravic. Za
rešitev se je predlagatelj odločil iz več razlogov.
Varuhe (ombudsmane) so najprej ustanovili v skandtf'
državah, kjer imajo že dolgoletno tradicijo (na Švedsken"
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te ustanovljen leta 1809), hkrati z njimi so oblikovali tudi tržna
sodišča in posebne oddelke za potrošniške spore. Varuh
namreč nima izvršilne moči, o njegovih ukrepih odločajo
dokončno zato ti sodni organi. Posebnih sodišč za potrošniwe spore predlog zakona o varstvu potrošnikov ne vsebuje.
Značilnost vseh varuhov (ombudsmanov) je, da varuh sam ne
'nore odločati, ampak v sporih predvsem posreduje med
strankama.
Če bi varuh potrošnikovih pravic imel pristojnosti,
"a sam odloča o kršitvah potrošnikovih pravic, da zadrži
Ovajanje določenih aktivnosti ali v imenu potrošnikov vlaga
Plavna sredstva, potem bi se postavil v vlogo državnega
organa ali stranke v postopku. Če bi imel takšen varuh pristojnosti za odločanje, bi bilo treba predvideti sodno kontrolo
njegovih ukrepov, kar bi ga spet približalo upravnim organom. s tem bi izgubil svoj nepristranski položaj, ki mu le
" Ostanci do obeh strank v sporu omogoča, da posreduje in
Poskuša rešiti spor s poravnavo. V nasprotnem primeru bi se
'ahko postavilo tudi vprašanje posega v pravice in svoboščine
drugih, saj je ena od temeljnih človekovih pravic, ki jo varuje
'Udi prvi odstavek 6. člena Evropske konvencije o človekovih
Pravicah,
pravico do poštenega sojenja (fair trial). Ta določa,
a
'rna vsakdo pravico, da tudi o njegovih civilnih pravicah in
obveznostih odloča nepristransko in neodvisno sodišče, kar
Pa varuh (ombudsman) ni.
Oblikovanje novega organa, to je varuha potrošnikovih prat>i lahko tudi pomenilo prekrivanje njegovih pristojnosti
halogami drugih nosilcev na tem področju (urad, organi
"trie inšpekcije), kar ne bi prispevalo k učinkovitejšemu varstvu potrošnikov.
predlagatelj je zato dodal nov člen, ki določa, da na področju
arstva pravic potrošnikov opravlja svoje naloge, v skladu
s
Posebnim zakonom, tudi varuh človekovih pravic. Varuh
c
i°vekovih pravic, v skladu s 159. členom ustave Republike
venije in zakonom o varuhu človekovih pravic, opravlja
v°je naloge do državnih organov, organov lokalnih skupno'' [n nosilcev javnih pooblastil. Njegove pristojnosti ne zajedalo le kršitev človekovih pravic v ožjem smislu, ampak tudi
ruge nepravilnosti pri delu državnih organov (prva alinea 30.
e
"a zakona o varuhu človekovih pravic). Varuh človekovih
Pravic bo lahko obravnaval tudi zadeve s področja varstva
p lr
° ošnikovih pravic, tako v razmerju do pristojnih državnih
rganov kot tudi do organizacij, ki izvajajo javna pooblastila
P 'majo monopolni položaj (npr. železnica, podjetja za distriener e
9'i ' pošta,...). Varuh človekovih pravic bo lahko
® vladi ali državnemu zboru predlagal na podlagi pobud
potrošnikov, potrošniških organizacij ali na lastno pobudo,
»'edioge za spremembo predpisov, ki zadevajo varstvo
Potrošnikov.
j* "sega navedenega izhaja, da je predlagana rešitev bolj
P'irnerna od prvotne zamisli o posebnem varuhu potrošnikoPravic. Če bi število in posebnost zadev s področja varstva
potrošnikov opravičevali, pa bi lahko kasneje predlagali ustaovitev posebnega varuha potrošnikovih pravic, ki pa bi
*uradi racionalnosti deloval v okviru strokovnih in drugih
*t> varuha človekovih pravic.
jj*a W. poglavjem se doda novo VI a. poglavje, ki določa
°lonalni program varstva potrošnikov:
ohavnizbor i° predlagal, da se pri pripravi zakona za drugo
uravnavo na področju varstva potrošnikov opredeli vloga
. stitucij, razmejijo njihove pristojnosti ter vključijo nevladne
Jdanizacije
in izkoristijo že delujoče institucije. Prav tako je
ria
vni zbor predlagatelja zavezal, da v zakonu predvidi vire
°''nanciranja potrošniških organizacij.
|'zvezi s temi predlogi je tudi ZPS predlagala, da bi bilo treba
zakon vnesti določbe o nacionalnem programu varstva
Potrošnikov
in s tem tudi možnost za opravljanje določenih
a
f, °9 na tem področju na podlagi koncesij. Enak je sklep
*°rnisije državnega zbora za žensko politiko, tako glede
Pravljanja
nalog na podlagi koncesij kot tudi zagotavljanja
n
*nciranja delovanja potrošniških organizacij iz proračuna.

Predlagatelj je te predloge in pripombe proučil in ocenil, da bi
bilo treba tudi na področju varstva potrošnikov zagotoviti
dolgoročnejše usmeritve za delo tako pristojnih upravnih
organov kot tudi potrošniških organizacij in drugih strokovnih institucij in zagotoviti določeno kontinuiteto pri opravljanju teh nalog.
Predlagatelj je v predlog zakona vnesel posebno poglavje, ki
se nanaša na nacionalni program varstva potrošnikov. Nacionalni program varstva potrošnikov bo omogočal vključevanje potrošniških organizacij v delo na tem področju, hkrati pa
bo tudi drugim strokovnim institucijam, ki delujejo tudi na
področju varstva potrošnikov, omogočil, da bodo lahko
opravljale določene naloge na področju varstva potrošnikov.
Dejavnost varstva potrošnikov je definirana kot javna služba,
katere trajnost in nemotenost opravljanja zagotavlja v javnem
interesu država. Predlagatelj meni, da varstvo potrošnikov je
področje, za katerega mora skrbeti država, izhajajoč zlasti iz
mednarodno priznanih pravic potrošnikov, katere je predlagatelj navedel že v obrazložitvi predloga zakona za prvo
obravnavo in pomenijo tudi načela, na katerih temelji predlagani zakon.
V predlogu zakona je določena vsebina nacionalnega programa, med drugim je tudi določeno, da se z nacionalnim
programom zagotovijo sredstva za spodbujanje razvoja in
delovanja potrošniških organizacij, s čimer je predlagatelj
upošteval tudi predlog državnega zbora v zvezi s sofinanciranjem delovanja potrošniških organizacij.
Določene naloge na tem področju se bodo opravljale na
podlagi koncesij, katero bodo za posamezne naloge lahko
pridobile tako registrirane potrošniške organizacije kot tudi
druge neodvisne strokovne institucije, ki izvajajo posamezne
strokovne in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov.
K 62. In 63. členu:
Glede pripomb Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
o sodnem varstvu pri skupinski tožbi, kakršno predvideva ta
zakon, se predlagatelj zaveda, da predlagane rešitve pomenijo določen poseg v sedanji sistem civilnega procesnega
prava, vendar je mnenja, da so te rešitve potrebne in mogoče.
Pri tem se predlagatelj sklicuje na obsežno obrazložitev
v predlogu za prvo obravnavo, podprto s študijo Pravne fakultete v Ljubljani. Glede na konkretno pripombo o poseganju
v obstoječa pogodbena razmerja opozarja predlagatelj, da po
predlogu zakona nobena oseba ne more biti prisiljena v uveljavljanje sodnega varstva, ampak se potrošniku le olajšuje
sodna pot, če temu ne nasprotuje.
Na predlog ZPS je pri potrošniških organizacijah, ki lahko
vložijo tožbo, dodan še pogoj, da morajo te, poleg tega, da
morajo biti ustanovljene najmanj eno leto do trenutka vložitve
tožbe, tudi dejansko delovati (prvi odstavek 62. člena), nekoliko pa je popravljena tudi dikcija prvega odstavka 62. člena.
Glede na to, da predlog zakona ne predvideva več posebnega
varuha potrošnikovih pravic in da je po mnenju Sveta za
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin sodelovanje
varuha v sodnih postopkih sporno zaradi tega, ker mora ta
delovati nepristransko, predlog zakona ne vsebuje več
določbe, da »skupinsko« tožbo lahko vloži tudi varuh (drugi
odstavek 62. člena).
K 66. členu:
Navedeni člen se črta zaradi črtanja določb o varuhu potrošnikovih pravic kot je predlagal Svet za varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin.
K 68. členu:
Navedeni člen se črta iz enakih razlogov kot 66. člen.
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Predlagatelj je skladno s predlogom državnega zbora opravil
tudi redakcijo teksta, tako. da je izraze poenotil ter v tekst
vnesel nekaj popravkov redakcijske narave in nekaj popravkov, ki prispevajo k boljši dikciji in jasnosti posameznih
zakonskih določb, ne spreminjajo pa njihove vsebine. To velja
predvsem za poglavja o odgovornosti za izdelek, garanciji za
brezhibno delovanje stvari pa tudi za poglavje o prodaji blaga
in opravljanju storitev. Te redakcijske popravke je predlagatelj napravil v 1., 3., 7., 11., 12., 13., 14., 16., 22., 23 , 26., 27.,
35., 36., 37., 38., 42., 62., 67., 69. in 70. členu. V poglavju
o prodaji blaga in storitev je predlagatelj določbe razmejil
s posebnimi podpoglavji, tako da je to poglavje glede na
vsebino posameznih členov sedaj razdeljeno na pet podpoglavij.

da proizvajalec ni kriv, če dokaže, da napake, ki je škod«
povzročila, verjetno ni bilo v času, ko je izdelek dal v promet
črta beseda -verjetno«. Predloga ZPS ni upošteval zato, ker j«
v predlogu zakona za drugo obravnavo že upošteval P"'
pombo ZPS, da mora oškodovanec dokazati le napako i"
škodo, ne pa tudi vzročne zveze med njima.
Pripomb ZPS na 51. in 55. člen predlagatelj ni upošteval
ker je poglavje o varuhu potrošnikovih pravic črtal (46 do Sočlen).

Predlagatelj pri pripravi zakona za drugo obravnavo ni upošteval pripombe ZPS, da se v drugi alinei 9. člena, ki določa,

Predlagatelj ni upošteval tudi predloga ZPS, da bi v pogMft
o premoženjskopravnem varstvu vnesli določbe o posebne^
sodnem postopku za »potrošniške spore«, saj določbe o sof\
nem postopku in pristojnosti sodišč ne sodijo v ta, zakon.

Amandmaji Vlade Republike Slovenije

3. amandma k 13. členu:

Varianta:

Za prvim odstavkom 13. člena se doda nov drugi odstavi
tako, da se glasi:

1. amandma k II a. poglavju:
II a. poglavje se črta.
Obrazložitev:
Predlagatelj v prvotnem besedilu ni predvidel odgovornosti za
storitve, kajti gre za ureditev, ki je v evropskem okviru strokovno še sporna. Res je Evropska unija objavila predlog
ustrezne direktive že januarja 1991, vendar zaradi številnih
pomislekov ta še vedno ni sprejeta. Gre namreč za enotno
ureditev, ki se nanaša na vse pogodbe o storitvah, te pa so
med seboj zelo različne (npr. podjemniška, gradbena, komisijska, posredniška, transportna pogodba pa tudi pogodbe
o zdravstvenih storitvah, kulturnih, izobraževalnih in podobnih storitvah), in tuoi na odgovornost za storitve javnih služb,
kjer ni vedno pogodbene osnove. Sporno pa je tudi dokazovanje vzročne zveze med nastalo škodo in napako pri opravljeni
storitvi, saj storitve, po tem, ko je opravljena, ni več, zaradi
česar se tudi postavlja vprašanje, ali je možna analogna
ureditev odgovornosti za škodo, ki jo povzroči izdelek
z napako. Iz navedenih razlogov je predlagano, da se to
poglavje iz zakona črta.
2. amandma k 11. členu:
Za prvim odstavkom 11. člena se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»Pooblaščen servis je tisti servis, ki ima veljavno pooblastilo
proizvajalca oziroma njegovega zastopnika, da lahko izvaja
servisna dela na proizvodih proizvajalca, ima sklenjeno
pogodbo za dobavo originalnih rezervnih delov proizvajalca
in ima sklenjen dogovor s proizvajalcem za usposabljanje
svojega strokovnega kadra.«
Obrazložitev:
Predlagatelj je s tem določil pojem pooblaščenega servisa. Pri
tehnično zahtevnejših izdelkih je nujna visoka specializacija
servisa. To pomeni, da mora biti tak servis opremljen
s posebno opremo, ki jo proizvajalec predpiše za izvajanje
vzdrževalnih del na svojih izdelkih, da mora imeti strokovno
usposobljeno osebje ter zagotovljeno dobavo originalnih
rezervnih delov oziroma rezervnih delov, ki jih je odobril
proizvajalec izdelka. To praktično pomeni, da mora imeti ta
servis pooblastilo od proizvajalca za popravila njegovih izdelkov.
V primeru, da to ni urejeno na ta način, obstaja nevarnost, da
popravila tehnično zahtevnejšega izdelka izvaja servis, ki
nima ustrezne opreme in znanja. To lahko privede do škode
na izdelku.
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»S predpisom iz prejšnejega odstavka se lahko določi
rod3
rabljeno tehnično zahtevnejše blago, za katero mora Paran
|0
lec, registriran za opravljanje take dejavnosti, dati 9tefin „0
za kakovost oziroma brezhibno delovanje blaga,
„j«
navodilo, in v primeru, da za tako blago v Republiki Slove"'
še ni pooblaščenega servisa, tudi zagotoviti servis za vzdn
vanje in popravila ter oskrbovanje z nadomestnimi de"
priklopnimi aparati.«
Drugi odstavek 13. člena postane tretji odstavek.
V orvi alinei tretjega odstavka 13. člena se za vejico dod«
besedilo »ki ne sme biti krajši od enega leta«.
Obrazložitev:
Na slovenskem trgu se pojavlja tudi organizirana ,
rabljenega tehnično zelo zahtevnega blaga, ki ima vp'iv n
na posameznika, ampak tudi na druge (npr. avtomobili)r,n0
je tudi za takšno blago treba zagotoviti ustrezno ,et1ls?'nj|<3
navodilo, servis in nadomestne dele, za varstvo potr° %
samega pa tudi garancijo za brezhibno delovanje . Obs09_
zaščite se bo določil s predpisom iz tega člena. Kupec raj^
nega blaga mora biti ravno tako seznanjen z navodilo^
varno uporabo in vzdrževanje kot kupec novega blaga. En ^
velja za podatke o pooblaščenih servisih. Glede na to, 0d1 j,
pri prodaji rabljenega blaga možne zlorabe, je treba P a'
nika zavarovati z garancijo za brezhibno delovanje. Ta 9 ^
cijska doba bo gotovo krajša kot za novo enako t>lag° ' |j
verjetno omejena le na blago do določene starostiN tj
način bo prodajalec rabljenega blaga posvetil več PoZ°C|ago
nabavi takšenega blaga in se bo prej prepričal, kakšno
kupuje z namenom nadaljnje prodaje.
Če bo prodajalec uvozil rabljeno blago z namenom
prodaje, za katero v Republiki Sloveniji ne bo pooblašča"
servisa, bo moral za takšno blago sam zagotoviti serv
nadomestne dele.

i()

tej'
Predlagatelj je besedilo k prvi alinei tretjega odstavka
člena dodal zato, ker meni, da za tehnično zahtevf
izdelke garancijski rok ne bi smel biti krajši od enega l£
4. amandma k 20. členu :
Besedilo 20. člena se spremeni in dopolni tako, da se v P
odstavku za prvo alineo in za drugo alineo dodata D® 4
»ali«, v drugem odstavku se na koncu stavka črta pika, s' ^
pa se dopolni z besedilom »in ob upoštevanju narave "j
oziroma storitev in vseh drugih okoliščin v zvezi s skle^ . jj
pogodbe.«, v tretjem odstavku pa se črta četrta alinea,
nanaša na prodajo blaga na obroke.
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Obrazložitev:
V času priprave zakona o varstvu potrošnikov za prvo obravnavo je predlagatelj razpolagal le s predlogom direktive
nepoštenih pogodbenih pogojih v pogodbah, ki jih sklepajo
Potrošniki, ki jo je v tekstu predloga zakona za prvo obravnavo tudi ustrezno upošteval. V času, ko je bil zakon
v postopku, je bila v Evropski uniji sprejeta direktiva o nepoštenih pogodbenih pogojih, ki se od predloga nekoliko razlitje, zato je predlagatelj določbo tega člena ustrezno dopol0

Tako je v prvem odstavku tega člena jasneje navedeno, da se
Pogodbeni pogoji štejejo za nepoštene že, če je izpolnjen
eden izmed naštetih pogojev.
Drugi odstavek je dopolnjen z novimi elementi, ki jih je tudi
eba upoštevati pri presoji pogojev v pogodbi.
!* zadnjega odstavka pa je črtana četrta alinea glede na to, da
I® predlagatelj s posebnim amandmajem predlagal novo
Poglavje, ki ureja prodajo blaga na obroke, kjer so določena
tlJ
di določila v pogodbi, ki se štejejo kot nična.
5- amandma k 21. členu:
^ 21. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
v"Podjetje

mora prodajati blago oziroma opravljati storitve
sem potrošnikom pod enakimi pogoji.«

Obrazložitev:
dPredlagatelj

je navedeni člen dopolnil s to določbo, ker meni,
a morajo pri nakupih blaga ali naročilu storitev obstajati za
vse potrošnike enake možnosti, torej tudi enake ugodnosti,
*ar pa se v praksi vedno ne spoštuje.
amandma k 26a. členu:
26a. členom se doda nov 26b. člen, tako da se glasi:
*acPodjetje mora pri prodaji blaga potrošniku zagotoviti dekla')o, certifikate, garancijski list, tehnično navodilo, seznam
Pooblaščenih
servisov oziroma druge spremne dokumente,
6
le s predpisom tako določeno.«
Obrazložitev:
Pf,redlog zakona o varstvu potrošnikov razveljavlja tudi Zakon
govini (Uradni list SFRJ, štev. 46/90) v tistem delu, ki se
anaša na varstvo potrošnikov. Ta zakon je med drugim tudi
oiočal, da mora trgovec na drobno v prodajnem objektu
potrošniku
zagotoviti v skladu s prej veljavnim zakonom
s,ar
idardizaciji tudi deklaracijo, atest, garancijski list in
( ,
"nično navodilo za uporabo. Slovenski zakon o standardiki je nadomestil prej veljavnega, teh določb ne vsebou
)e, zato predlagatelj meni, da jih je treba vnesti v ta zakon.

zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi.«
Obrazložitev:
Iz predloga zakona za prvo obravnavo je v tem členu pomotoma izpadla možnost, da potrošnik zahteva del plačanega
zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi,
podobno kot mu ta pravica pripada pri napaki na blagu, zato
je predlagatelj v ta člen predloga zakona za drugo obravnavo
to možnost vključil.
9. amandma k 33. členu:
Besedilo 33. člena se spremeni tako, da se za besedo »storitev« v tretji vrstici črtajo besede »več kot trideset dni«.
Obrazložitev:
Pogojevanje nakupa blaga trajnejše vrednosti ali opravljanja
storitev s predplačilom je precej uveljavljen način prodaje
blaga oziroma storitev. Potrošnik za predplačilo v takih primerih le redko prejme obresti, čeprav je plačilo dela kupnine
vnaprej pogoj za nakup blaga ali naročilo storitve. Dobave
blaga ali izpolnitev naročila za izvedbo storitve mnogokrat
trajajo mnogo dlje kot je dogovor med prodajalcem oziroma
izvajalcem in potrošnikom, kljub temu, da je plačal vnaprej.
Pritožbe potrošnikov iz teh razlogov so številne, zato predlagatelj meni, da mora prodajalec oziroma izvajalec storitve,
v primeru, ko zahteva od potrošnika predplačilo, potrošniku
v vsakem primeru obračunati obresti ne glede na rok dobave
blaga ali rok izvedbe storitve.
10. amandma k 39. členu:
Besedilo 39. člena se črta.
Obrazložitev:
Predlagatelj je ponovno proučil določbo 39. člena zakona
v povezavi z Zakonom o trgovini (Uradni list RS, štev. 18/93) in
Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se
nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list
RS, štev. 28/93, 57/93). Glede na to, da navedeni pravilnik
v členih od 48 do 52 opredeljuje prodajo blaga od vrat do vrat,
med drugim tudi blago, ki se lahko prodaja na ta način,
predlagatelj meni, da je določba 39. člena nepotrebna in zato
predlaga, da se črta.
11. amandma k 42. členu:
Za 42. členom se doda novo peto podpoglavje o prodaji na
obroke, podpoglavje o turističnih storitvah s tem postane
šesto podpoglavje. Dodajo se členi 42a., 42b., 42c., 42d., 42e„
42f. in 42g. člen, tako da se glasijo:
»5. Prodaja na obroke
42a. člen

amandma k 28. členu:
^ 28. členu se doda nov četrti odstavek, tako da se glasi:
S,0?3*'60 mora na potrošnikovo zahtevo obdržati embaObrazloiitev:
Potrošnik
mora imeti možnost, da se odloči, ali bo embalažo
Q
nesel iz trgovine ali jo bo pustil v prodajalni. Prodajalec
ora poskrbeti za to, da embalažo vrne dobavitelju, jo recillra
ali uniči.
O
■ amandma k 30. členu:
®®sedj|0 prvega odstavka se spremeni in dopolni tako, da se
a koncu črta pika in doda besedilo: »ali vrne del plačanega

S pogodbo o prodaji blaga na obroke se podjetje (prodajalec)
zavezuje, da bo potrošniku izročilo določeno blago, še preden mu bo kupnina popolnoma izplačana, potrošnik pa se
zavezuje, da ga bo odplačal v obrokih v določenih časovnih
presledkih.
Pogodba o prodaji na obroke mora biti sestavljena v pisni
obliki.
42b.člen
V pogodbeni listini morajo biti poleg blaga in njegove cene pri
prodaji za gotovino, ker bi bila pogodba sicer nična, navedeni: skupen znesek vseh obročnih odplačil, vštevši tudi tisto,
kar je bilo plačano ob sklenitvi pogodbe, znesek posameznih
obrokov, njihovo število ter njihovi roki. V nasprotnem pri-
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meru lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Potrošnik lahko
v vsakem primeru odstopi od pogodbe, če to pisno sporoči
prodajalcu v osmih dneh po podpisu.
42c. člen

12. amandma k 43. členu:
Besedilo 43. člena se spremeni tako, da se v zadnji vrst
prvega odstavka za besedo »imeti« črta prejšnje besedno
se namesto njega doda besedilo »za opravljanje teh dejav <
sti ustrezno dovoljenje«.
j

Potrošnik lahko ob vsakem času naenkrat plača ostanek
dolžne kupnine in to brez pogodbenih obresti in brez stroškov.

Drug odstavek tega člena se spremeni tako, da se na
besedila za besedo »pogoje« vrine besedilo »za pridoDi
dovoljenja.«

<
(

Drugačno pogodbeno določilo je nično.

Obrazložitev:

v

42d. člen
Prodajalec lahko odstopi od pogodbe, če pride potrošnik
v zamudo z začetnim obrokom.
Po plačilu začetnega obroka lahko prodajalec odstopi od
pogodbe, če pride potrošnik v zamudo z najmanj dvema
zaporednima obrokoma, ki pomenita najmanj osmino kupIzjemoma lahko prodajalec razdre pogodbo, če pride potrošnik v zamudo le z enim obrokom, kadar za plačilo kupnine
niso predvideni več kot štirje obroki.
V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena lahko
prodajalec, namesto da bi odstopil od pogodbe, zahteva od
potrošnika, da plača ves ostanek Kupnine, vendar mu mora
pred tem pustiti dodaten petnajstdnevni rok.
42e. člen
Kadar to opravičujejo okoliščine primera, lahko sodišče na
zahtevo potrošnika podaljša roke za plačilo zamujenih obrokov, če da potrošnik zavarovanje, da bo izpolnil obveznost in
če prodajalec zaradi tega ne trpi škode.

Predlagatelj je zaradi lažjega preverjanja izpolnjevanja
pisanih pogojev na terenu predpisal izdajo posebnega oo .
ljenja, ki pomeni dokazilo, da oseba izpolrijuje predpisan c
pogoje za opravljanje teh dejavnosti. Pri kontroli bo os
tržnemu inšpektorju morala to dokazilo predložiti.
13. amandma k 44. členu:
, edo
V drugem odstavku 44. člena se v drugi vrstici za b®s
»potovanj« črtajo besede »ter z zavarovanjem potnikov"
Obrazložitev:
i ie|0V
Pogoji za opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo b "J
in potovanj bodo opredeljeni v predlogu zakona o tuns j
dejavnosti, predpisan bo tudi garantni fond, ki bo zag10
povrnitev materialnih stroškov turistom za bivanje in P'.
do doma v primeru stečaja agencije. Posebnih določb
o |j
rovanju potnikov zakon o turistični dejavnosti ne bo vse° J
ampak se bodo uporabljale splošne določbe o zavarovanj^
zakonu o obligacijskih razmerjih. Iz tega razloga je ^J
odstavek 44. člena spremenjen tako, da se s podzaaniz
aktom o pogojih za opravljanje dejavnosti v zvezi z orfl® J
cijo izletov in potovanj oziroma zakonom o turistični deja
sti ne bo posebej določalo zavarovanje potnikov.
14. amandma k 45. členu:
Spremeni in dopolni se 45. člen, za 45. členom pa se doda
45a. člen, tako da se glasita:

42f. člen
Če se pogodba razdre, mora prodajalec vrniti potrošniku
prejete obroke z zakonitimi obrestmi od dneva, ko jih je prejel,
in mu povrniti nujne stroške, ki jih je imel za blago.
Potrošnik mora s svoje strani vrniti prodajalcu blago v stanju,
v kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo izročeno, in mu dati
povračilo za njegovo uporabo vse do razdrtja pogodbe.
42g. člen
Pravice, ki jih ima potrošnik po tem poglavju (42b., 42c. in 42f.
člen), morajo biti izrecno navedene v pogodbi.
Če pravice iz prejšnjega odstavka niso navedene v pogodbi,
jih lahko potrošnik kljub temu uveljavlja ali pa odstopi od
pogodbe.
Nična so določila pogodbe o prodaji na obroke, ki bi bila za
potrošnika manj ugodna od določb tega poglavja, razen določil o lastninskem pridržku.«
Obrazložitev:
Predlagatelj je iz zakona o obligacijskih razmerjih prenesel
v ta zakon celotno poglavje o prodaji na obroke, saj že po
sami dikciji 541. člena zakona o obligacijskih razmerjih te
določbe veljajo le, če je kupec potrošnik (po tedanji terminologiji »posameznik«). Obenem je predlagatelj proučil tudi
direktivo o potrošniškem kreditu in to poglavje z njo uskladil.
Predlagatelj je določbe zakona o obligacijskih razmerjih
(členi od 543 do 553) v prehodnih določbah tega zakona
razveljavil.
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n"v

45. člen
Pogodba o časovnem zakupu turističnih objektov
ring) mora biti sklenjena v pisni obliki in mora vseo
naslednje podatke:
- firmo podjetja, ki oddaja turistični objekt, firmo 'astn
turističnega objekta in ime potrošnika;
. ravO|
- točen opis pravice, ki jo pridobi potrošnik, zlasti n0
pravice in točen čas, v katerem potrošnik turistični
lahko uporablja;
.
- točen opis turističnega objekta, ki vsebuje zlastin .ju
naslov, lokacijo, kategorizacijo, komunalno opremlje
druge podatke, pomembne za njegovo uporabo ;
,^$8:
- v primeru, ko turistični objekt v času sklenitve P°9°
ni dograjen, točne podatke o stanju gradnje ali o roku.
bo predvidoma mogoče začeti uporabljati;
ne,W
- točno ceno uporabe turističnega objekta, kar poleg o® ^
jo je treba plačati podjetju, vključuje tudi vse stroške, K ' $
potrošnik dolžan plačevati v zvezi z uporabo tega on )
(npr. takse, vzdrževanje, uporaba skupnih prostorov in
ipd.);
- pravice potrošnika po določbah tega zakona;
- kraj in datum podpisa pogodbe.
0

45a. člen

pav*idf.
Od pogodbe iz prejšnjega člena lahko potrošnik brez
razlogd odstopi s pisno izjavo, ki jo mora poslati P
v roku štirinajst dni po sklenitvi pogodbe.
Od pogodbe iz prejšnjega člena lahko potrošnik °^ec^
s pisno izjavo, ki jo mora poslati podjetju v roku treh m
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P° sklenitvi pogodbe, če pogodba ne vsebuje vseh podatkov
ij 12 Prejšnjega člena.
I W .
, primeru odstopa po prvem in drugem odstavku tega člena
smiselno uporabljajo določbe 36. člena tega zakona.
j Nično je pogodbeno določilo, po katerem mora potrošnik del
J ®ne a|i stroškov plačati pred potekom roka iz prvega
odstavka tega člena

!

j
I
!
,
(
i

pravice potrošnika po tem členu ne posegajo v njegove prace
Po splošnih pravilih obligacijskega prava.

60b. člen
Če pristojni organ tržne inšpekcije ugotovi, da:
- podjetje oglaša blago in storitve na način, ki potrošnika
zavaja ali bi ga lahko zavajal (10e. člen);
- oglaševanje vsebuje sestavine, ki povzročajo ali bi lahko
povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo pri otrocih ali
sestavine, ki izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj (10g. člen),
z odločbo začasno prepove takšno oglaševanje blaga ali
storitev.«

Ot,

Obrazložitev:

V času priprave zakona za drugo obravnavo je bila sprejeta
"'rektiva Evropske unije o časovnem zakupu turističnih
zmogljivosti (timesharing). Predlagatelj je direktivo proučil in
ocenil, da je treba določbe o časovnem zakupu turističnih
rriogijivosti, ki jih je vseboval predlog tega zakona v prvi
Oravnavi, dodelati in uskladiti z evropsko direktivo. Tako
a
konpogodbe
Podobnookot
direktiva podrobno
določa obvezne
sestavne
časovnem
zakupu turističnih
zmogljivosti,
°ioča pa tudi dva odstopna roka: potrošnik lahko odstopi od
P°9odbe v vsakem primeru v štirinajstih dneh po podpisu
Pogodbe, v kolikor pa pogodba ob sklenitvi ni vsebovala vseh
^'edpisanih elementov iz 45. člena zakona, potrošnik lahko
Vstopi od pogodbe tudi v roku treh mesecev, s čimer mu je
Ugotovljeno dodatno varstvo. Dodan je tudi nov odstavek, ki
da se v primeru odstopa od pogodbe, uporabljajo
d Oča,
Cbe
. veljajo za odstop od pogodbe pri prodaji blaga po
D°'°
" al" prodaji blaga od vrat od vrat.

Predlog zakona v prvi obravnavi ni vseboval dovolj pooblastil
za ukrepanje tržnega inšpektorja v primeru kršitev posameznih potrošnikovih pravic, kar potrjujejo tudi primeri iz prakse,
ko prihaja do številnih takšnih in podobnih kršitev pravic
potrošnikov. Predlagatelj je zato to poglavje dopolnil tako, da
tržni inšpektor v določenih primerih lahko tudi prepove prodajo blaga ali storitev do odprave pomanjkljivosti, zavajajoče
oglaševanje oziroma oglaševanje, ki bi lahko negativno vplivalo na otroke, pa začasno prepove.

razložltev:

predlagatelj meni, da je zaradi velikih finančnih sredstev, ki so
ana s
nih
sklepanjem
o časovnem
zakupupotrošniturističkiv1 zmogljivosti
in zaradipogodb
številnih
primerov zlorab
'udi pri nas, takšna ureditev nujna.
1s

- amandma k 60. členu:

„? 6o- členom se dodata nova 60a. in 60b. člen, tako da se
glasita;
60a. člen
Pristojni organ tržne inšpekcije ugotovi, da:
e e
0?^ " blaga oziroma storitev niso označene ali niso vidno
, _ "ačene (prvi odstavek 22. člena);
nH«?na blaga oziroma storitve ni označena v tolarjih (drugi
Odstavek 22. člena);
v ^ajvišji odstotek znižanja cen blaga na razprodaji, objavljen
ie n 8Ponu
' ne zajema najmanj ene četrtine vrednosti blaga, ki
~b| razprodaji (tretji odstavek 23. člena);
Heo 0 z naPako ni fizično ločeno od redne prodaje brezhibb|a a blaga in podjetje ni vidno opozorilo, da gre za prodajo
0 9 z napako, ter ni vsakega kosa blaga z napako posebej
pačilo (24. člen);
0 Popisan rok uporabnosti na blagu ni vidno in čitljivo
"ačen (drugi odstavek 25. člena);
Pri®1Podjetje dalo v prodajo blago, ki zaradi svojih lastnosti ni
^ak«erno za »bičajno uporabo in na njem ni označilo, za
0cm..
je uporabno tudi s temi lastnostmi (tretji
^taveknamene
25. člena);
dol * u' Pri katerem je za njegovo pravilno uporabo potreben
s, ek
"Do* 3 10 P°
°P oziroma bi potrošnik z njegovo napačno
lahko
Okop
'
povzročil škodo zase ali za druge ali onesnažil
u
n
r loieno
Po ' 0 'nP v' ce ot vnavodilo za uporabo ali da navodilo za
fi6a jj '
' ' slovenskem jeziku in lahko razumljivo
ciie°d|e,ie Pri prodaji blaga potrošniku ni zagotovilo deklaraSq ' certifikatov, garancijskega lista, tehničnega navodila,
dntnama Pooblaščenih servisov oziroma drugih spremnih
1 "^mentov (26b. člen),
51®. odločbo, s katero prepove prodajo tega blaga oziroma
itev do odprave pomanjkljivosti.

16. amandma k 64. členu:
Črta se 64. člen.
Obrazložitev:
Besedilo 64. člena se črta, ker bodo z uvodnim zakonom
h kazenskemu zakoniku, ki je bil že sprejet v prvi obravnavi,
vsi gospodarski prestopki prešli v prekrške.
17. amandma k 65. členu:
Besedilo 65. člena se spremeni in dopolni tako, tako da se
glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1) če oglaša blago ali storitve na način, ki potrošnika zavaja ali
bi ga lahko zavajal (10e. člen.);
2) če oglaševanje blaga ali storitev vsebuje sestavine, ki povzročajo ali bi lahko povzročile telesno, duševno ali drugačno
škodo pri otrocih ali sestavine, ki izkoriščajo ali bi lahko
izkoriščale njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj (10g.
člen);
3) če potrošniku ne izda garancijskega lista, tehničnega navodila in seznama pooblaščenih servisov ali če navedeni dokumenti niso v celoti v slovenskem jeziku in lahko razumljivi
(prvi in tretji odstavek 11. člena);
4) če ne zagotovi vzdrževanja, nadomestnih delov in priklopnih aparatov tudi po prenehanju proizvodnje določenega
blaga (peti odstavek 11. člena);
5) če kot garant ne zagotovi, da pooblaščeni servisi razpolagajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okvar
in pomanjkljivosti in da takoj sprejmejo blago v popravilo (prvi
odstavek 16. člena);
6) če potrošnikom ne prodaja blaga oziroma ne opravlja
storitev pod enakimi pogoji (drugi odstavek 21. člena);
7) če najvišji odstotek znižanja cen blaga na razprodaji, objavljen v razponu, ne zajema najmanj ene četrtine vrednosti
vsega blaga, ki je na razprodaji (tretji odstavek 23. člena);
8) če blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo
potreben določen postopek, oziroma bi potrošnik z njegovo
napačno uporabo lahko povzročil škodo zase ali za druge ali
onesnažil okolje, ne priloži navodila za uporabo ali če navodilo za uporabo ni v celoti v slovenskem jeziku in lahko
razumljivo (26a. člen);
9) če potrošniku pri prodaji blaga ne zagotovi deklaracije,
certifikatov, garancijskega lista, tehničnega navodila, seznama pooblaščenih servisov oziroma drugih spremnih dokumentov (26b. člen);
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10) če potrošniku pri končnem obračunu od predplačila za
blago ali storitev ne obračuna in plača obresti po obrestni
meri, po kakršni obrestujejo banke v kraju plačila hranilne
vloge, vezane nad tri mesece (33. člen);
11) če pri dogovorjeni dostavi v potrošnikovo stanovanje
blaga ne dostavi v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini
in v dogovorjenem roku z vso pripadajočo dokumentacijo
(prvi odstavek 34. člena);
12) če v primeru dostave na dom blago pusti pred vrati
potrošnikovega stanovanja (drugi odstavek 34. člena);
13) če pri prodaji blaga od vrat do vrat s potrošnikom ne
sklene pogodbe o nakupu blaga v pisni obliki in če pogodba
ne vsebuje firme podjetja, imena potrošnika, vrste in cene
blaga ter pravic potrošnika po določbah tega zakona (40.
člen);
14) če cene dobave energije oziroma vode potrošniku ne
obračuna po dejanski dobavi ali če merjenje dejanske dobave
energije oziroma vode ne opravi na predpisan način (42.
člen);
15) če osebe, ki opravljajo storitve vodenja ogledov kulturnih
in naravnih znamenitosti ter spremljajo izletnike na potovanjih, in osebe, ki kot storitev poučujejo športne veščine,
nimajo ustreznega dovoljenja za opravljanje teh dejavnosti
(prvi odstavek 43. člena);
16) če ne organizira izletov in potovanj v skladu s pogoji za
opravljanje dejavnosti (44. člen);
17) če pogodbe o časovnem zakupu turističnih objektov ne
sklene v pisni obliki in če pogodba ne vsebuje predpisanih
podatkov (45. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje
iz prejšnjega odstavka. «
Obrazložitev:
Z uvodnim zakonom h kazenskemu zakoniku, ki je bil že
sprejet v prvi obravnavi, bodo vsi gospodarski prestopki prešli
v prekrške, kar je s spremembo in dopolnitvijo tega člena
upoštevano. V prvem odstavku se zato predpiše denarna
kazen le za prekrške, in sicer skupaj za tiste prekrške, ki jih
storijo pravne osebe in prekrške, ki jih storijo posamezniki
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. Glede na
navedeno je dodan tudi zadnji odstavek, ki določa denarno
kazen tudi za odgovorno osebo pri pravni osebi, podobno kot
je bilo to določeno pri gospodarskih prestopkih. Predlagatelj
je vnesel nekaj novih določb, ki so predvsem posledica novih
členov v predlogu zakona za drugo obravnavo in pa dejstva,
da predlog zakona v prvi obravnavi ni vseboval določb, ki se
nanašajo na nespoštovanje podzakonskih aktov, izdanih na
podlagi tega zakona, kar bi pomenilo, da zoper kršitelje teh
podzakonskih aktov pristojni organi ne bi mogli ukrepati.
Tako so dodane nove določbe v točkah 1, 2, 6, 8, 9, 10,14,15
in 16, določbi, ki se nanašata na 11. in 45. člen tega zakona
pod 3. in 17. točko pa sta bili vsebovani že v predlogu zakona
za prvo obravnavo in se le spremenita oziroma dopolnita
glede na spremenjeno besedilo 11. in 45. člena predloga
zakona za drugo obravnavo. Besedilo 7. točke je popravljeno
le redakcijsko.
Iz besedila 65. člena sta izpadli prejšnji 4. in 6. točka, ki sta se
nanašali na drugi odstavek 23. člena in 24. člen in sta sedaj
zajeti v 67. členu (glej 18. amandma z obrazložitvijo).
Višina denarnih kazni je znižana z najmanj 1.500.000,00 SIT
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na najmanj 1.000.000,00 SIT, za odgovorno osebo prav
osebe pa z najmanj 250.000,00 SIT na najmanj 100.000,00 - |
ker je nekaj kršitev tudi lažje narave.
18. amandma k 67. členu:
Besedilo 67. člena se spremeni in dopolni tako, da se g!aSI'
» Z denarno kaznijo 20.000,00 tolarjev, ki se izterja takoj ij>
kraju prekrška, se kaznuje pravna oseba ali posamezni .
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavno
1) če za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, ne označi cen«
ali je vidno ne označi (prvi odstavek 22. člena);
j
2) če cene blaga oziroma storitve ne označi v tolarjih \0'»
odstavek 22. člena);
..
3) če ne upošteva označenih cen (tretji odstavek 22. cle<w
4) če se ne drži predpisanega načina označevanja cen t" y
in storitev (četrti odstavek 22. člena);
^
5) če blago, ki je na razprodaji, ne označi s ceno pred zn
njem in z znižano ceno (drugi odstavek 23. člena);
it).
6) če blaga z napako fizično ne loči od redne prodaje brez ^
nega blaga in vidno ne opozori, da gre za blago z napak'.
vsakega kosa blaga z napako posebej ne označi (24. ^'e
7) če da v prodajo blago oziroma ne ustavi prodaje blag^
zaradi svojih lastnosti ni primerno za običajno uporabo, a .
njem ne označi, za katere namene je uporabno tudi s
lastnostmi (tretji odstavek 25. člena);
.. n0
8) če ne izda računa za prodano blago oziroma
°Pra v'' aravi n t ar s
storitev ali potrošniku ne omogoči, da preveri P '
iT|a3
čunane cene glede na kakovost in količino kupljenega D
oziroma opravljene storitve (27. člen).
Z denarno kaznijo 10.000,00 tolarjev, ki se izterja ,ak0'e[Ja
kraju prekrška, se kaznuje za prekršek tudi odgovorna o
pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka «
Obrazložitev:
Denarne kazni, ki se izrečejo na kraju samem, so se <jo^0
pokazale kot zelo učinkovite, zato je predlagatelj za
{
obravnavo zakona določbe tega člena razširil. Prvo t0(rarje
predlagatelj dopolnil z besedama »oziroma storitev«, ve
pomotoma izpadlo iz teksta zakona za prvo obravnavo.
so 4., 5. in 6. točka. Četrta točka se nanaša na kazn%gvi
nespoštovanja podzakonskega predpisa, kar v prvi
a|u
zakona ni bilo predvideno, peta in šesta točka v amani
r
sta prenešeni iz 65. člena zakona. Za njiju ni bila P . Ag<&
denarna kazen, ki se izreče na kraju samem, vendar 9'® jniti
naravo teh dejanj, ki ne zahtevajo posebne presoje s . Je
organov, ampak lahko dejansko stanje na kraju urim
9
tržni inšpektor sam, predlagatelj meni, da je bolj P ®
učinkovito, da se izreče denarna kazen na kraju same" •
19. amandma k 69. členu:
• firtai"
V 69. členu se v sedmi vrstici za besedo »potovanj«
besede »ter zavarovanju potnikov«.
Obrazložitev:
Glede na predlagani 13. amandma k 44. členu Pre®^|0
zakona je treba iz istih razlogov črtati tudi navedeno b
v prehodnih določbah.
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Predlog zakona o ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA SPODBUJANJE
TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA DO LETA 2000 - EPA 1006 - PRVA OBRAVNAVA
ZA SPODBUJANJE TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA DO
LETA 2000

dr Mateja KOŽUH-NOVAK
Poslanka DZ
dr. Lev KREFT
F
'anc Feri HORVAT
Poslanca DZ

ter ga pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem.

dr. Mateja Kožuh-Novak, dr. Lev Kreft in Franc Feri HOR*AT, poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, vlagamo na podlagi 174. člena in skladno s 175. členom
Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS št. 40/93 in št.

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora bodo
pri delu delovnih teles Državnega zbora in na seji Državnega zbora sodelovali predlagatelji.
Predlagatelji: ^
dr. Mateja KOŽUH-NOVAK,I. r.
dr. Lev KREFT, I. r.
Franc Feri HORVAT, I. r.

~ PREDLOG ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV
Pr

edlog zakona o zagotavljanju sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja do
leta 2000
'• ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
^9anje v znanje je posebno za mlade in še ne dovolj razvite
jave vsaj tako pomembno kot za velike in uveljavljene
, <ave. Ljudje z znanjem ne le razvijajo novo, temveč prenaJo v domačo uporabo znanje, ki ga razvija cel svet. Kljub
vse k 'en'm spoznanjem, da je znanje in njegova uporaba
t>Hk
' prevladujoča
primerjalna
prednostznanosti
držav, je
RepuI *a Slovenija
v preteklih
letih za področje
in tehnonamen a a vse
trer
l
manj in manj
(v petih
za
, 'i'no manj).i Trend
upadanja
se je sredstev
ustavil šele
letos. letih
Zmanjsredstva
osn"ovni razvoj. človeškega
ki so komaj
zadostovala
za področju,
ohranjanjeniso
in
potenciala
na tem
j, ogočala potrebnih investicij v raziskovalno infrastrukturo,
v a an a
flleri
državev na
raziskovalno-razvojno
Ur,ae na' 9BDP) države
celoti
močno zaostaja za področje
razvitimi
bisfvami, delež vlaganj v raziskovalno opremo pa je tudi
ste a manjši kot v razviti Evropi. Podobnemu deležu sredvu.
? raziskovalno opremo smo se v Sloveniji približali le
'8,|h 1985 in 1986.

Ua .
"oirlsL alni raziskovalni program in Program spodbujanja tehdrja e9a razvoja Slovenije do leta 2000 opredeljujeta
nVl?° razvojno strategijo in sredstva, ki jih država uporablja
*aj» vo doseganje. Tehnološka politika v širšem smislu
i ma instrumentarij države, s katerim lahko deluje na
nj«*in dru9e samostojne subjekte z namenom spodbujati
s
PodK° na9njenje k tehnološkemu razvoju; v ožjem smislu pa
'®rnoru)a arazv°i domače znanosti in tehnologije na ravni
^te
P'ikativnih
eksperimentalno-razvojnih
raziskav,
§3 r,l?ih'
ri rezultati
so noviinali
boljši proizvodi ter novi ali
izbolj6
t5rri ' S|
hnološki postopki, ki ustrezajo tržno poslovnim zahtev 0d ovenija, po obsegu majhna ekonomija, prisiljena
So^Prtost v svet, se nahaja v položaju večine dežel, ki
r
9?vi n° tehnologijo v glavnem uvažajo in le v manjši meri
tija 'lal° z domačim znanjem, predvsem v smislu dopolnjevacir
an prila9aianja; hkrati sodi med dežele z močno diverzifiSv
"Obodno
zelo intenziven
transfer
i?l,etn°
°Vne
ga znanja, strukturo.
opiraje seSamo
na domače
raziskovalne
in
ije 1. ene zmogljivosti, omogoča trajno uspešno pridobivap0n '] ohranjanje tržnih položajev. Uspešnost inoviranja
3r
u>h P°men' na nacionalni ravni predvsem povečevanje
°hraan e9a proizvoda in ustvarjanje novih delovnih mest in
ianje dosedanjih.
rieqVen
'ia je v zadnjih treh letih namenjala približno 1/4 držav',«a raziskovalnega denarja za financiranje tehnološkega
r
^isk 'n sicer skorai izključno preko subvencij t. i. razvojnoSo ^!*a0valnim projektom iz gospodarstva. V manjšem obsegu
Cr0jJ' Podjetja v teh letih direktno deležna subvencij na
^ Mladi raziskovalci, ki spodbuja dvig izobrazbene

strukture v raziskovalni sferi in gospodarstvu ter subvencij pri
nakupu raziskovalne opreme. Večinski delež financiranih razvojnih raziskav je s področja tehniških ved (63%), kjer je daleč
največje število projektov iz predelovalne industrije. Ministrstvo za znanost in tehnologijo spodbuja s subvencioniranjem
zagonskih stroškov delovanja in razširitve zmogljivosti Tehnološke centre in Tehnološke parke s ciljem povezovanja
raziskovalne sfere in gospodarstva ter nastajanja novih, tehnološko inovativnih podjetij.
Programe, ki morajo, brez velikih nihanj kontinuirano zagotavljati tehnološki razvoj Slovenije, delimo na:
1. investicije v raziskovalno komunikacijsko in informacijsko
omrežje
2. delovanje infrastrukturnih raziskovalnih centrov
3. investicije v raziskovalno opremo
4. tehnološke spodbude gospodarstvu
V tem zakonu zagotavljamo podloge za načrtovanje vlaganj
javnih sredstev, predvsem v že danes predvidljive potrebe
tehnične infrastrukture za pridobivanje znanja in njegov prenos v uporabo (komunikacije, centri, oprema)
Predlagani zakon pomeni povečanje sredstev proračuna
Ministrstva za znanost in tehnologijo namensko za posodobitev raziskovalne infrastrukture, opreme in tehnološke spodbude gospodarstvu, kar bo omogočilo enakopravnejše in
uspešnejše vključevanje raziskovalne sfere in gospodarstva
v svet.
II. TEMELJNA NAČELA ZAKONA
V sistemsko financiranje bo vključen razvoj in izgradnja raziskovalnega telekomunikacijskega in informacijskega omrežja
v Sloveniji in njegova povezava s svetom. Direktna medsebojna povezava celotnega slovenskega raziskovalnega potenciala in povezava s svetovnimi viri znanstvenih in tehnoloških
informacij je nujna; zato bodo na to komunikacijsko hrbtenico priključene tudi raziskovalno-razvojne skupine iz gospodarstva.
Za izvedbo sodobnih raziskovalnih projektov, ki morajo biti
po možnosti vključeni v širše mednarodne povezave, potrebujemo sodobno opremo oziroma moramo smiselno slediti
opremljenosti podobnih raziskovanih struktur v svetu. V preteklem obdobju je Ministrstvo za znanost in tehnologijo (in
pred tem še RSS) financiralo oz. sofinanciralo nabavo raziskovalne opreme v raziskovalnih institucijah in raziskovalnorazvojnih oddelkih v gospodarstvu. Raziskovalna oprema
zastareva hitreje kot industrijska in jo je potrebno posodab-
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Ijati, da smo z raziskavami sposobni vključevanja v mednarodne projekte in sodelovanja. Ker je to kontinuiran proces in
ker ima vsako drastično nihanje v financiranju dolgoročne
posledice, moramo zagotoviti dolgoročno stabilno financiranje.
Velika oprema, katere nabava je do sedaj porušila sistem
rednega financiranja ostale raziskovalne opreme, bo združena in nabavljana v okviru raziskovalnih Infrastrukturnih
instrumentalnih centrov, katerih delovanje podpira MZT.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo v okviru svojih programov znanstveno-raziskovalnih, raziskovalno-razvojnih, aplikativno-raziskovalnih in ciljnoraziskovalnih projektov naroča
in/ali subvencionira razvojne projekte do vključno funkcionalnega prototipa pri raziskovalnih in univerzitetnih institucijah.
Obstoječi instrumenti predpostavljajo, da so razmere na trgu
normalne, kar za ekonomije v prehodu težko trdimo. Vodilni
ljudje v gospodarstvu so ves čas pod pritiskom hitrih rešitev in
preživetja, to pa ni okolje, ki bi bilo naklonjeno raziskovalnorazvojnemu delu, kjer se rezultati pokažejo šele čez daljše
časovno obdobje. Zato mora država prevzeti dodatne vzpodbude tehnološkega razvoja.

2. Infrastrukturni raziskovalni centri

Ministrstvo za znanost in tehnologijo podpira ustanavljaj
infrastrukturnih raziskovalnih centrov, ki predstavljajo sp
ter različnih povezav med raziskovalnimi in razvojnimi
skup,
nami ter uporabniki; prednostno subvencionira naku'lr|^o
skovalne opreme centrom, ki že v svojem bistvu
združui i
znanje in opremo na svojem področju. V 'n,ras,ru'?lurw|i
instrumentalnih centrih, ki so praviloma locirani v oz- ob
univerzah ali javnih raziskovalnih zavodih, je zdru;w
»velika« raziskovalna oprema, kjer praviloma presegaj ^
nost posamezne enote 150.000 ECU. Znanje raziskovalce »
»srednje velika« oprema sta združeni v Centrih znanjaRazi
JdVlllf
javnihI raziskovalnih
I d£lbf\UVdlIII11 III
in VloUKUbUldlVIll
visokošolskih ustanovah
UsldllUVdll »"
ali rpa 2$
vojnih jedrih v gospodarskih organizacijah. Ministretvo
r
znanost in tehnologijo podpira ustanavljanje novih,
Inih
HM tehnološko
IGMMUIU3I\U Inaprednih
MO\JI CUl fll I IMC1IIII
malih podjetij,
pUUJOII|, ki
IM jim
J"" olajs
~ 3 ' «],i,j '
nastajan,začetne težave z dotacijami in spodbujanjemi nastajanj
^ p
c,l,a,
onalnih Tehnoloških
onainin
lennoiosKin parkov
paritov (Maribor,
(MariDor, l_JuulJ
Ljubljana,
. * 0|.
n
Koper), v okrilju katerih lažje začnejo svojo samostojno
"~' P' "B P
S temi instrumenti Ministrstvo za znanost in ,ehn
tehnolog
jJjLja
aktivno spodbuja povezovanje raziskovalnega in razvojna
dela za potrebe gospodarstva po vsej Sloveniji.
3. Velika raziskovalna in razvojna oprema

III. PREDLOGI REŠITEV IN CIUI
AKTIVNOSTI IN INSTRUMENTI MINISTRSTVA ZA ZNANOST
IN TEHNOLOGIJO
1. Izgradnja raziskovalnega komunikacijskega in
informacijskega omrežja
Telekomunikacije so strateškega pomena za razvoj družbe in
predstavljajo njen živčni sistem. Izgradnja hrbtenice komunikacijske infrastrukture raziskovalne, izobraževalne in kulturne sfere (ARNES), na katero se bodo priključili tudi razvojni
oddelki v gospodarstvu, poteka v dveh fazah. Prva faza
izgradnje hrbtenice akademskega in raziskovalnega omrežja,
ki se je začela leta 1992, bo zaključena predvidoma leta 1995.
Obsega izgradnjo komunikacijskih vozlišč v obeh univerzitetnih mestih Ljubljani in Mariboru ter komunikacijskih vozlišč
v regionalnih centrih: Kranj, Koper, Nova Gorica, Celje, Novo
mesto, Murska Sobota. Ptuj, Ravne, Postojna, Krško, Trbovlje
z ustreznim številom uporabniških priključkov in z najetimi
zvezami med vozlišči zmogljivosti od 64 Kb/s do 2 Mb/s. Ob
tem se servisirajo tudi različni informacijski servisi in specializirani informacijski centri znanstvenih in tehnoloških informacij.
Uporabniki bodo priključeni na pristopne točke hrbtenice, ki
bodo razporejene po celi Sloveniji preko komutiranih ali najetih zvez. V letu 1995 bo vzpostavljena povezava s svetom
z zmogljivostjo 2 Mb/s.
V letih 96/97 bo potrebno posodobiti povezave med vozlišči
na hitrosti 34 Mb/s do 620 Mb/s, kar bodo zahtevale aplikacije
multimedija. Z digitalnim načinom prenosa slik, podatkov in
govora bodo omogočene kvalitetne telekomunikacije ob
vstopu v novo tisočletje. Omrežje za zagotavljanje takih hitrostih pri širokopasovnem digitalnem omrežju integriranih storitev bo z optičnimi vodniki. Najzahtevnejši uporabniki bodo
na pristopne točke vezani s hitrostmi do 620 Mb/s. Hitrost
zveze s svetom bo potrebno ob koncu tisočletja povečati na
155 Mb/s. Izgradnjo tovrstnega omrežja bo potrebno koordinirati z vsemi nosilci telekomunikacijskih storitev v Sloveniji.

Politika ministrstva za znanost in tehnologijo zdru ta|niH
velike raziskovalne opreme v infrastrukturnih instrument a
centrih se bo nadaljevala zaradi optimalnega združe _
znanja in opreme, ki je na razpolago raziskovalni in izoD0 2
valni sferi ter gospodarstvu. Nabava velike, posebno S
večje raziskovalne opreme, je do sedaj, pri okrnjenihs< H
stvih, predstavljala še dodatne zastoje pri nabavi in P° jajiio
Ijanju srednje velike raziskovalne opreme, saj je bilo za P
nnntn nAiraknn
♦ i i H i do
Ha nnl
(*>vic8 ^ v
posamezne enote
potrebno zagotoviti tudi
polovicej.
ložljivih letnih sredstev. Sprejem zakona bi zagotavlja1
nost dolgoročnejšega planiranja nakupa velikih enot raz
valne opreme.
V letošnjem in prihodnjem letu je predviden nakup
ustreznih NMR spektrometrov, nujno potrebnih za ,orrniie »
infrastrukturne baze slovenske farmacevtske indusfU ^
mora nujno in prednostno ojačiti svojo raziskovalno os ^
Instrumenta, vključena v infrastrukturni instrumentalni ^
ter, namenjena predvsem ciljnim projektom farmac®
|,
industrije ter do in podiplomskem študiju, bosta zag°,a
tudi pokrivanje potreb ostale kemijske in živilsko-tehno
stroke (npr. vinarstva).
Nadaljnje razširjanje in obnavljanje računalniške infr
ture za podporo
podporo'računsko
računsko intenzivnim raziskavam ter raz^,
ra ^
bo zahtevalo intenzivna vlaganja v nadalnjih letih, kajti
kaj|j J^hj
z ^
Ijivosti računalniških sistemov se ob enaki ceni podvoji * pj
18 mesecev, zato lahko smatramo vsak računalniški siste a.
nekaj letih zastarel. Stroški obnavljanja računalniške ^
strukture predstavljajo več kot četrtino vseh potrebnih ,
stev po anketi o planirani nabavi velike raziskovalne op
opravljene v maju 1994.
Vključevanje slovenskih raziskovalcev v izgradnjo in
slovenske žarkovne linije - BOSS v Sinhrotronu pri |Ov0C|
prilžnost za projektantsko, razvojno in izvajalsko delos
1w
skih raziskovalcev in gospodarstva. Uporaba razis
.
uv
kapacitet in naša vključitev v projekt pomeni ®.'n8pf
našega znanja in dostop do sodobne opreme v naši
sredni bližini.

l
»
«
?

Ocenjuje se, da bodo stroški za opremo in najete zveze
postopoma naraščali do leta 2000 od 1 na 2,5 mio ECU/leto,
s tem da bo delež opreme upadal s polovice na tretjino.

Sistemi za analizo materialov predstavljajo naslednjo
skupino opreme, ki je v večji meri povezana z razvoi
projekti za gospodarstvo.

9

Razvoj sovpada s planiranim uvajanjem digitalnega komunikacijskega omrežja z integriranimi storitvami - ISDN v javni
promet v Sloveniji le malo po uveljavitvi standarda Euro-ISDN.

4. Tehnološke spodbude

Državna sredstva za realizacijo tega programa se zagotavljajo
v okviru proračuna Ministrstva za znanost in tehnologijo in
delno drugih ministrstev.
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eŠK'SJ
Raziskovalno okolje je osnova za vzgojo in obnovo £lQjeJ 1
virov potrebnih za razvoj vseh panog gospodarstva. Tio 1 ,p 4
eden glavnih motivov, zakaj razvite družbe pospešuj'^
J
podpirajo pretok oziroma izmenjavo raziskovalcev in
valnega okolja v gospodarstvo in obratno. Z mobilnosti
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kadrov dosežemo veliko stopnjo pretoka idej in novih spozj "anl. kar je glavno gonilo napredka v razvitih družbah. Velika
m an kl V0St
n?L'Koli
. dosegel
' i'
dosedanjega
naših tleh je, da
ni
takega
pretokasistema
kadrovna
v gospodarstvo,
da bi
J
i
i
s
•
1
a

•
a
p
>
•
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0Se

9'i kritično maso raziskovalcev v gospodarstvu.

V

obdobju hitrega razvoja svetovne družbene gospodarske
t ,e,"Xe ima večina izdelkov in storitev življenjski cikel blizu
. ®v
Ce že Slovenija dohiteti in držati korak s svetom ter si
dl,
i položaj na trgih razvitih dežel, mora njeno gospodastvo
v
Naslednjih treh letih zamenjati večino izdelkov in storitev, ki
i" želi tržiti na teh trgih. Za zamenjavo izdelka v večini
^'rner°v ni več dovolj samo sprememba zunanjosti, ampak je
| °'rebno vpeljati nove materiale, komponente in funkcije. Vse
spremembe lahko dosežemo na eni strani z velikimi vlagaJ v razvoj izdelkov in storitev z visoko stopnjo dodane
"On«, kar nam bo omogočilo določeno samostojnost, ali
z
do
»?' strani
nakupom
tehnologije
in znanja,
pa nas
ustavlja
v podrejeni
položaj.
Skupno
obema kar
načinoma

0 Reševanja napredka so kadri, potrebni za delovanje in
j orževanje domače in tuje tehnologije.

.
h
1
i-

no«an'kan'e ustreznih kadrov poskuša Ministrstvo za znaPrid ,ehnol°9ijo odpraviti z akcijo Mladi raziskovalci, ki
n . obivajo znanje ob raziskovalno-razvojnem delu, ki ga kasp' Ponašajo v razvojno in proizvodno okolje gospodarstva,
rajn?sa znanja ne dosežemo samo s prehodom posameznih
sku °Va'cev'36amPak potrebujemo za začetek prehod celih
on«'"'1,
ukvarjale z razvojem za posamezne panoge
»Podarstva. Zato Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ubvencioniranjem podpira raziskovalno-razvojne in razVojne Projekte do prototipa, subvencionira zagonske stroške
8 roške
delovanja Tehnoloških centrov in parkov; subvencjo ' ra
prehode raziskovalcev z doktoratom v gospodarstvo.

r
'• primerjalni prikaz tujih ureditev
Il^eli1 je prikazan delež sredstev za opremo v sredstvih za
v
stalave
Nemčiji.'ki je višji kot v Sloveniji in bistveno bolj
,abe,i 2
ska n Vrazv
je podan pregled deležev financiranja razitahli'
oja
po
posameznih
v primerjavi
z BDP.
Iz
61
su ® 3 moremo razbrati
veliko državah
nihanje realnih
sredstev,
ki jih
1
n a nam n a za
18
v
''
®financiranja
i
raziskovalno
in izredna
» nia sredstvih
nabave dejavnost
raziskovalne
opreme.niha'
■I
'
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Tabela 1. Delež sredstev za opremo v sredstvih za raziskave
v3 Nemčiji' v primerjavi s slovenskim (iz tabele 3). Vir:
Deutsche Forschungsgemeinschaft Tatigkeitsbericht 1990
1990
1989
1988
v Nemčiji
10,30
11,8%
11,0%
v Sloveniji
5,7%
3,1%
5,8%
Tabela
2. Pregled vlaganj posameznih držav v RR (1987)2
2vir: Stat.
letopis, Zavod RS za statistiko 1993, OECD 1990
Država

BDP/preb.
v USD
18250
19800
12000
26000
19000
18000
20000
15000
16000
13200
6300

ZDA
Japonska
Velika Britanija
Švica
Švedska
Finska
Norveška
Belgija
Francija
Italija
Slovenija (1992)

RR
v % od BDP
2,9
2,9
2,3
2,9
3,0
1.7
1.8
1,7
2,3
1,2
0,8

Rezultati ankete o potrebni »veliki« raziskovalni opremi
Za oceno potreb po »veliki« raziskovalni opremi (<150.000
ECU) je bila v maju 1994 izvedena anketa v raziskovalni sferi.
Zahtevkov (pri okoli 100 enotah opreme) je za 6.000 mio SIT
(40 mio ECU) za 3 leta t. j. 2.000 mio SIT/leto; ob 30%
uspešnosti prijavljenih projektov bi to pomenilo 600 mio SIT/
leto. Na natečaj za »srednjo« raziskovalno opremo
(10.000-150.000 ECU), ki se je zaključil septembra letos je
prijavljena oprema v vrednosti 2,8 mrd SIT, od česar naj bi
MZT sofinanciral 2,1 mrd SIT. Ob tretjinski uspešnosti lahko
ocenimo obveznosti MZT na minimalno 700 mio SIT/leto.
Skupno oba zneska predstavljata 10% proračuna MZT za leto
1994 in kar bi pomenilo šele podobno razmerje kot v razvitih
državah, ne da bi upoštevali dolgoletni zaostanek pri financiranju raziskovalne opreme. Oprema do 10.000 ECU je vodena
v okviru materialnih stroškov raziskovalnih projektov.

^a3. Pregled državnega financiranja raziskovalne dejavnosti in raziskovalne infrastrukture

*• proračuna Ministrstva za znanost in tehnologijo
v mio din3

vmio4
DEM

v stal. 5
cenah

investicije
v mio din3

2313
5 244
23 746
72 569
171 364
2 946 308
1 717,705
v mio SIT3
3 041,4
8 382,5
10 362
13 494

43,2
56,2
135
175
120
187
245

79
100
235
311
243
297
266

183
160
151
173

217
198
185
(200)

13
25
210
734
2 186
10 002
18,413
v mio SIT3
19,8
98,579
208,9
167,6

delov. vel.
razisk.
opreme
v mio
din3
37
52
175
230
1 678
28 042
15,632
v mio SIT3
25,017
73,726
286,4
157,7

oprema 3
v mio din

v mio4
DEM

v stal. 5
cenah

oprema/ opomba
real. pror. (»paketi«
%
opreme)

44
1 661
1 890
2101
9 821
171 292
53,584
v mio SIT3
38,145
65,476
505,5
561,9

0,8
17.8
10,7
5.1
6,9
10.9
7.7

5
100
59
28
44
55
26

1,9
32
8,2
2,9
5.7
5.8
3.1

I.,II.
III.
III.,IV.
III.,IV.
III., IV., V.
IV.,V.,VI.

2,3
1.3
7.4
7.2

9
5
29
(26)

1.2
0,8
4.9
4,2

VI.
VI.
VII.,CONVEX
VII.,CONVEX

• a^ POroaia MZT, RSS, proračun MZT
' D««, ni letopis Republike Slovenije, 1993, Zavod RS za statistiko
tečaji 1945-93, Banka Slovenije, 1993
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V. FINANČNE POSLEDICE

o raziskovalni dejavnosti (Ur. I. RS, št. 8/91-1) in Naciolanii"
raziskovalnim programom (Ur. I. RS, št. 8/95).

Predlagani zakon bi omogočil kontinuirano financiranje, brez
velikih nihanj, naslednjih programov v obdobju do leta 2000:
Program
1994 +dodatno
Predlagana
z zakonom
skupna
vrednost (v mio
SIT/leto)
1. investicije v razkovalno
komunikacijsko
in informacijsko omrežje
157 + 143
300
2. delovanje infrastrukture
raziskovalnih centrov
315 + 585
900
3. investicije v razskovalno
opremo
562 + 538
1.100
4. tehnološke spodbude
gospodarstvu
1.404 + 369
1.800
2.438 + 1.662
4.100
Skupaj

Program zajema naslednje aktivnosti Ministrstva za znanost
in tehnologijo:
- investicije v raziskovalno komunikacijsko in informacijsko
omrežje;
- subvencioniranje delovanja infrastrukturnih raziskovalni"
centrov;
- subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme;
- tehnološke spodbude gospodarstvu.
2. člen

Republika Slovenija bo za uresničitev programa iz 1tega zakona v proračunu v obdobju od vključno leta
vključno leta 1999 zagotavljala sredstva v skupni višini 21 sa f
milijonov tolarjev po cenah na dan 1. 1. 1994, od č®
predstavlja 8.500 milijonov tolarjev dodatna sredstva za Pr0"
gram.

V proračunu MZT za leto 1994 je predvideno za postavek 1 -4:
2.438 mio SIT.

V posameznem letu znesek dodatnih sredstev praviloma JJ®
bo presegel 1.900 milijonov tolarjev in ne bo manjši od
milijonov tolarjev, vse po cenah na dan 1.1. 1994.

Po predlogu zakona se poveča letna vsota za postavke 1 -4 za
1.662 mio SIT (68%), kar predstavlja 12,8% proračuna Ministrstva za znanost in tehnologijo za leto 1994.

3. člen

Dodatna sredstva predstavljajo 4 promilov sredstev proračuna države za leto 1994.

Dodatna sredstva iz 2. člena tega zakona se oblikujejo v,e
Pr£
računu pod posebno postavko Ministrstva za znanost in
nologijo.
4.člen

BESEDILO ČLENOV

Letni finančni načrt za uresničevanje programa, določene^
v 1. členu tega zakona, in dinamiko zagotavljanja sredstev
2. člena tega zakona določi Vlada Republike Slovenije.

l.člen
Ta zakon ureja zagotavljanje sredstev za program tehnološke
posodobitve in razvoja infrastrukture za prenos znanja v uporabo in trženje, ki jih določa Program spodbujanja tehnološkega razvoja Slovenije do leta 2000 v skladu z Zakonom

5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list" o
irr
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Predlog zakona v 1. členu predvideva uvedbo dodatnih sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja Slovenije do leta
2000. Predstavlja razširitev dosedanjega aktivnega podpiranja
tehnoloških spodbud gospodarstva in podpore raziskovalni
infrastrukturi kar predstavljajo v tem členu navedeni programi
Ministrstva za znanost in tehnolgoijo.

1
V 2. členu je določen finančni obseg celotnega progi1ra" '
definiranega v prvem členu in navaja višino dodatnih src'
zagotovljenih s tem zakonom.

3. člen določa, da se sredstva po tem zakonu obliki
v proračunu pod posebno postavko.

^0\
»na
5
Pral
k
bb
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Predlog zakona o POPRAVI KRIVIC - EPA 539 - PRVA OBRAVNAVA

- PREDLOGA ZAKONA O POPRAVI KRIVIC,

nika Vlade republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

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

Vlada Republike Slovenije je na 70. seji dne 17. februarja
1994 določila besedilo;

Predlog zakona o popravi krivic
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
^Povojnem
obdobju vse do uveljavitve novega večstrankaroKe9a demokratičnega sistema je bilo na ozemlju sedanje
Republike Slovenije neopravičeno in v nasprotju z načeli in
javili pravne države, zaradi razrednih, političnih ali ideolo'K|n razlogov obsojenih približno 15.000 oseb v sodnem ali
Pravno kazenskem postopku. Poleg kazni odvzema prostororT1a
y h i' °*'
odvzema prostosti v toku teh postopkov so jim
v JIčenja.
JZrećene
druge sankcije
na primer
odvzem
preNa tet"«"
postopke
in z njimikot
povezan
odvzem
prostosti
dalj časa opozarjajo tako posamezniki, združenja in police stranke. Vse do demokratičnih sprememb v letu 1990 so
j a obnove teh postopkov oziroma izplačilo odškodnin v zvezi
njimi veljale omejitve zvezne zakonodaje. Zakon o kazeni; s postopku, ki pozna možnost obnove kazenskega
™ 'opka in zahteve za varstvo zakonitosti je imel omejitve za
(J^cese Pred 01.01.1954. V zakonu o prekrških pa je veljala
/nejitev glede obnov pa tudi glede vlaganja zahtev za varstvo
,'Konitosti. Kljub takim omejitvam je prišlo v sedemdesetih
Ip 0''h do prvih poprav krivic v okviru tedanjih možnosti Zakona
I kazenskem postopku. To je bila znamenita obnova tako
Imenovanega Dachauskega procesa. Širša možnost obnov
Jonskega postopka in zahtev za varstvo zakonitosti
v popkih o prekršku je bila dana z ustavnimi amandmaji
iJ*tu 1990. S tem je bila odpravljena omejitev (monopol
le. ne9a tožilca) nad obnovami kazenskih postopkov izpred
Dii s,1®®4 in tudi omogočeno vlaganje zahtev za varstvo zakofl'°n i v postopkih za prekrške brez omejitvenega roka.
,.^ a sodišča so že obnovila veliko število kazenskih postop:
p"ln
odpravila obsodilne sodbe, večje število poprav krivic
,Je bilo tudi opravljeno z ugodno rešitvijo zahtev za varstvo
tai
sti. ki iih i® vložil Javni tožilec Republike Slovenije
'ako v kazenskih
postopkih kot v postopkih o prekršku.
^lub odprtim pravnim možnostim za obnove postopkov ozizahteve za varstvo zakonitosti večina oseb, ki jim je bila
v""a
p
°vojnem obdobju odvzeta prostost še ni zahtevala oziroma
fl S0
H° 9la svoje rehabilitacije in odškodnine ter priznanja
®jovne dobe. Vzroki za to so v preobremenjenosti sodišč in
ton u sona strani oseb, ki jim je bila odvzeta prostost. Ti
n«nih 'izrednih
predvsem
predpisov
in novih
možpravnihnepoznavanje
sredstev, strah
pred relativno
zaplete'"jI sodnim postopkom in utemeljen odpor proti temu, da bi
obnovljenih postopkih ponovno doživljali težke trenutke iz
,I9t000
eklosti. Po oceni predlagatelja je takih oseb od 10.000 do
Ig,Ko , ki jim zaradi naštetih vzrokov še ni uspelo pridobiti
moralnega kot tudi materialnega zadoščenja.
zakon bi po mnenju predlagatelja omogočil delno
Pravo krivic storjenih s kazenskimi in drugimi postopki
v^vojnem
času. Podobno kot je bilo z Zakonom o denaciII a'izaciji zagotovljeno vračanje odvzetega premoženja, tako
J? tem zakonom žrtvam omenjenih postopkov omogočili
3° statusa »političnega zapornika« vsaj simbolično
l0®kodnino in vštevanje odvzema prostosti v pokojninsko

2. CILJI IN NAČELA
Cilj zakona je izpolniti obvezo, ki izhaja iz 30. člena Ustave
Republike Slovenije, ki določa pravico do rehabilitacije in
odškodnine. Ta člen določa, da ima tisti, ki je bil po krivem
obsojen za kaznivo dejanje ali mu je bila prostost neutemeljeno odvzeta, pravico do rehabilitacije, do povrnitve škode in
druge pravice po zakonu. To določbo uresničuje predlog
zakona tako, da lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje navedene
v zakonu, zahteva pri posebni vladni komisiji status političnega zapornika in na podlagi te ugotovitve vsaj simbolično
odškodnino in priznanje delovne dobe.
Predlog zakona tudi omogoča osebam, ki jim je bila odvzeta
prostost na podlagi kazenske sodbe ali v zvezi s kazenskim
postopkom revizijo postopka in s tem spremembo obsodilne
sodbe in njenih posledic. Na osnovi spremenjene sodbe pa bi
oškodovancu pripadle vse oblike odškodnine kot jih pozna
Zakon o kazenskem postopku. Postopek revizije je po predlogu zakona enostaven, kratek in zahteva le minimalno angažiranje oškodovanca. S tako rešitvijo bo ugodeno tudi temeljnemu načelu kaznovalnega prava, da se lahko sodne odločbe
spreminjajo le z novimi sodnimi odločbami, in da vanje ne
more posegati druga veja oblasti.
Predlog zakona sloni na temeljnem načelu odškodninskega
prava, ki pravi, da je odgovorna oseba dolžna vzpostaviti
stanje, ki je bilo, preden je škoda nastala. Če restitucija ni
mogoča, je treba škodo poravnati v obliki denarne odškodnine. To načelo poleg načela izraženega v členu 30 Ustave
Republike Slovenije zavezuje Republiko Slovenijo kot odgovorno za škodo zaradi neupravičenega odvzema prostosti.
Sama višina odškodnine pa bi bila po predlogu zakona
ustrezna »premoženjskemu stanju« zavezanca, kot je to določeno v členu 191 Zakona o obligacijskih razmerjih.
3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Predlagani zakon predstavlja razširitev obveznosti iz republiškega proračuna za plačilo odškodnin osebam, ki jim je bila
odvzeta prostost in plačilo prispevkov tem osebam za uveljavitev delovne dobe, ki se všteva v pokojnino. Po teoretičnih
izračunih, ki jih je pripravil predlagatelj in upošteva približno
11.000 oseb z odvzemom prostosti od 12 do 44 mesecev bi
znašala potrebna sredstva za plačilo odškodnine od minimalno 21 mio nemških mark v tolarski protivrednosti do
maksimalno 364 mio nemških mark v tolarski protivrednosti
(po predlogu odškodnine združenja žrtev). Poleg tega bi bilo
potrebno zagotoviti sredstva za plačilo prispevkov za pokojninsko dobo, kar pa v celotnem izračunu pomeni le majhen
del.
Komisija Vlade Republike Slovenije, ki naj bi bila ustanovljena
po predlogu zakona bo potrebovala tudi sredstva za svoje
delo (odvisno od sestave članov in njihovih nagrad oziroma
nadomestil ter materialnih stroškov). Prav tako pa bo
potrebno višjemu sodišču ali višjim sodiščem (odvisno od
rešitev v zakonu) ter temeljnim sodiščem zagotoviti sredstva
za povečan obseg dela.
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BESEDILO ČLENOV

- 16. člen (sovražno govorjenje o vojski);
- 34. člen (izmikanje vojaški službi zaradi verskega ali o'";
gega osebnega prepričanja);
k

SPLOŠNE DOLOČBE

6) Temeljni zakon o kmetijskih zadrugah (Uradni list FLFU.*1!0
49/49)
C

1. člen
(1) Ta zakon ureja pravico do povrnitve škode in pravice iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivšim političnim
zapornikom, postopek za uveljavljanje teh pravic ter organe,
ki odločajo o teh pravicah.
(2) S tem zakonom so določeni tudi posebni pogoji in postopek za spremembo pravnomočne kazenske sodbe.

2. člen
(1) Bivši politični zaporniki po tem zakonu so vse osebe, ki so
bile v času od 15. 5. 1945 do 2. 7. 1990, na ozemlju sedanje
Republike Slovenije neopravičeno in v nasprotju z načeli in
pravili pravne države, zaradi razrednih, političnih ali ideoloških razlogov obsojene v sodnem ali upravnokazenskem
postopku na kazen odvzema prostosti ali jim je bila prostost
odvzeta v teku teh postopkov na podlagi predpisov iz 3. člena
tega zakona.
(2) Ob pogojih iz 1. odstavka tega člena se za bivše politične
zapornike štejejo tudi osebe, ki so bile obsojene pred sodiščem drugih republik ali federacije nekdanje Jugoslavije, če so
te osebe imele v času obsodbe in v času uveljavitve tega
zakona stalno prebivališče na ozemlju sedanje Republike
Slovenije (variantni dodatek: in če so državljani Republike
Slovenije).
3. člen
Če so podani pogoji iz 2. člena tega zakona se na podlagi tega
zakona šteje, da gre za bivšega političnega zapornika, če
odvzem prostosti tej osebi temelji na uporabi naslednjih
določb takrat veljavne kazenske zakonodaje:
•
1) Zakon o kaznivih dejanjih zoper narod in državo (Uradni list
DFJ, št. 66/45)
- 8. člen (opustitev ovadbe, da se pripravlja ali da je bil
izvršen zločin), če mu je bil storilec zakonec, krvni sorodnik
v ravni črti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec;
- 2. odstavek 14. člena (posebno važni primeri), če je na prvi
in zadnji stopnji sodil poseben senat republiškega ali zveznega vrhovnega sodišča;
2) Zakon o pobijanju nedovoljene špekulacije in gospodarske
sabotaže (Uradni list DFJ, št. 26/45, 32/45 in 53/45)

- 112. člen (oviranje dela zadruge);
- 113. člen (oviranje pristopa k zadrugi s pro|
prenašanjem izmišljenih novic);
7) Kazenski zakonik (Ur.l. FLRJ, št. 13/51, 30/59...)

- 109. člen (sodelovanje pri sovražnem delovanju proti
- Iex non certa in pripravljalno dejanje);
- 118. člen (sovražna propaganda);
jL
- 236. člen (neizpolnitev obvezne oddaje kmetijskih P ^
del kov);
. ^
- 237. člen (dajanje krivih podatkov, ki so v zvezi z oddajo j
umetno povečanje teže oddanih pridelkov);
, . Jft)
- 238. člen (zanemarjanje obdelave zemlje in vzreje živin %
- 239. člen (škodljivstvo v kmetijstvu);
L
- 240. člen (izpodkopavanje zadruge);
jtflc
- 241. člen (kršitev prostovoljnosti članstva v zadrugah)'
- 292.a člen (širjenje lažnih vesti);
- 311. člen (zloraba vere in cerkve v politične namene)-

8) Kazenski zakon SFRJ (Ur.l. SFRJ, št. 44/76, 34/84, 74/87,5'
89, 3/90 in 38/90)
I) C
- 131. člen (sodelovanje pri sovražni dejavnosti - 'eX noptliPr
certa in pripravljalno dejanje);
'ruc
- 133. člen (sovražna propaganda);
mio
lih
9) Kazenski zakon SR Slovenije (Ur.l. SRS, št. 12/77, 3/78.
84, 47/87, 33/89 in 5/90)
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Nit
- 228. člen (širjenje lažnih vesti);
- 236. člen (zloraba vere in cerkve).

4. člen

(1) Ob pogojih iz 2. člena tega zakona se na podlag' ^
zakona šteje za bivšega političnega zapornika tudi os0 i:^ia!j
bila v upravno kazenskem postopku, zaradi prekrška, ST"
vana na odvzem prostosti, ali ji je bil izrečen ukrep dolX
prebivališča, ali je bila poslana na opravljanje dru« 'Ln
koristnega dela zaradi prevzgajanja.

(2) Za bivšega političnega zapornika se na podlafl'.^^
zakona šteje tudi oseba, zoper katero je bil uporablja"
iz prvega odstavka tega člena, brez upravno kaze po
odločbe, na podlagi odločitve upravnega organa.

H
hal
'Cra\

- 13. točka 1. člena (analogija);
- 17. točka 2. člena (analogija);
3) Zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže (Uradni list FLRJ, št. 56/46,
66/46, 74/46, 105/46, 44/47 in 104/47).
- 7. in 10. točka 2. odstavka 1. člena (obvezna oddaja in
analogija);
- 5. točka 3. člena (analogija);
- 15. točka 5. člena (analogija);
4) Zakon o kaznivih dejanjih zoper splošno ljudsko premoženje ter premoženje zadružnih in drugih družbenih organizacij
(Uradni list FLRJ, št. 87/48)
- 1. in 2. odstavek 11. člena (opustitev ovadbe pripravljalnega
dejanja ali storilca), če mu je bil storilec zakonec, krvni sorodnik v ravni črti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec;
5) Zakon o vojaških kaznivih dejanjih (Uradni list FLRJ, št.
107/48)
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ODŠKODNINA
5. člen

(1) Oseba, ki se ji na podlagi tega zakona prizna * f o?n
bivšega političnega zapornika, ima pravico do odškodf" .^iij
čas dejanskega odvzema prostosti. Odškodnina se P.jjtopj
v pavšalnem znesku 1000 DEM v tolarski protivredno® ^ ■
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, za vsaK ^
odvzema prostosti.
4^'

(2) Če se odškodnina prizna osebi iz četrtega odstavi,®®
člena tega zakona, znaša 400 DEM v tolarski protivredno0 ^ ^
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, za vsa* •b,,
odvzema prostosti.
(3) Odškodnina se izplača v denarju ali v obveznicah pel >!
blike Slovenije 4li na drug dogovorjen način.
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6. člen
Doi?v.et>'' ki se'' na P°dla9' ,e9a zakona prizna status bivšega
SZ
zapornika,
se vkot
pokojninsko
dobo šteje
! e9a odvzema
prostosti,
tudi čas v katerem
ji ječas
bilodejaniz teh
O
• ' 9.ov, po prenehanju odvzema prostosti, onemogočena
poslitev, oziroma opravljanje samostojne dejavnosti.

(3) K zahtevi je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo
- listinska dokazila, potrebna za dokazovanje odločilnih dejstev iz prvega odstavka tega člena.
(4) Če upravičena oseba ne razpolaga z ustrezno dokumetacijo, niti je ne more dobiti od pristojnih organov in ustanov,
lahko dejstva iz prvega odstavka tega člena dokazuje tudi
z izjavami prič, danimi pred rednim sodiščem prve stopnje.

3S e anske
to'avka
^ vi pokojninsko
ga odvzema
se osebi iz prejšnjega
dobo prostosti
šteje dvojno.

11. člen
7. člen
}), S,fedstva za plačila odškodnine po 5. členu ter sredstva za
' iSn u ne °t>vezn°sti iz pokojninskega zavarovanja po 6.
tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike
»enije.

Državni organi in organizacije z javnimi pooblastili morajo na
zahtevo upravičene osebe, v roku 60 dni od prejema zahteve,
poslati prepise odločb in drugih dokazil, potrebnih za uveljavljanje statusa ter pravic bivšega političnega zapornika.
12. člen

breme roračuna
'tti
P o zahtevi
Republike
Slovenijestatusa
gredo tudi
vsi
za priznavanje
bivšega
f!c »Ki postopka
"enega zapornika, če je bilo tej zahtevi v celoti ali vsaj
i°"ia ugodeno.

(1) Če zahteva ni razumljiva ali popolna, zahteva komisija od
vložnika zahteve, da jo v določenem roku popravi ali dopolni.
(2) Komisija lahko tudi po uradni dolžnosti pribavi potrebna
dokazila oziroma preveri resničnost navedb v zadevi.

8. člen
jO lem ali se določeni osebi prizna status bivšega politič»p® Opornika po 3. oziroma po 4. členu tega zakona ter
c0
Kn°9a časa
' odškodnine
vštetja
časa odvzema
prostosti
in
po 6. členuin tega
zakona
v pokojninsko
dobo,
8
„n|e (Posebna komisija, ki jo imenuje Vlada Republike Slo(v nadaljnjem besedilu: komisija).
J^llsija ima predsednika, namestnika predsednika in
®nj 7 članov.

(3) Vsa strokovna opravila v zvezi z delom komisije opravlja
Urad predsednika Vlade Republike Slovenije.
13. člen
(1) O zahtevi odloča komisija na seji.
(2) Komisija veljavno odloča, če se na seji navzoči predsednik
oziroma namestnik predsednika ter najmanj štirje člani komisije. Komisija odloča z večino glasov navzočih.
(3) Komisija sprejema odločitev v obliki sklepa.

t

opek
9. člen

14. člen

Amis,ia odloča na podlagi pisne zahteve upravičene
Loteva
se lahko vloži v roku 18 mesecev po uveljavitvi
*akona.
»JfMčena oseba po tem zakonu je bivši politični za09'4) ^ .
AiJe upravičena oseba iz prejšnjega odstavka umrla pred
^Pol i.° zahteve, sme zahtevo vložiti oseba, ki po predpisih
filipinskem
in invalidskem zavarovanju lahko uveljavlja
ns
*o pokojnino po umrli upravičeni osebi.
H nj v tem zakonu določeno drugače, se v postopku
6v
i smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem
feem postopku.
10. člen
# °seh 8 izda,ke
Preižnie9a čl®na mora vsebovati:
°*na?
P°
upravičene osebe,
bo sodne
a,
iz""■ a r,°
PoHi
' upravno
kazenske ali druge odločbe, ki je
aga za odvzem
prostosti,
bojanja ter zakonsko označbo kaznivega dejanja ali
*98, ' ki je podlaga za priznanje statusa bivšega politič(^'opornika po tem zakonu,
.! aejanskega odvzema prostosti,
*° ta oseba na prostosti, zaradi prejšnje obsodbe,
IA 0fta odvzema prostosti, ni mogla dobiti zaposlitve ali ji je
UL^ogočeno opravljanje samostojne dejavnosti,
Vložitev zahteve.
mora
vsebovati tudi izjavo o tem ali in za kateri čas
na oseba
asa
uveljavlja pravico do odškodnine in vštetje

Hvi/
/

v pokojninsko dobo.

(1) Komisija zavrže zahtevo, če je prepozna ali je ni podala
upravičena oseba (2., 3. in 4. odstavek 9. člena), kot tudi
v primeru, če upravičena oseba v teku postopka umre, oseb iz
četrtega odstavka 9. člena tega zakona pa ni ali ne želijo
nadaljevati postopka.
(2) Komisija zavrne zahtevo kot neutemeljeno, če ugotovi, da
ne gre za bivšega političnega zapornika po tem zakonu.
(3) Sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena mora biti
obrazložen.
15. člen
(1) Komisija ugodi zahtevi in prizna upravičeni osebi status
bivšega političnega zapornika, če ugotovi, da so podani
pogoji iz 2., 3. oz. 4. člena tega zakona.
(2) V primeru, da se odvzem prostosti nanaša tudi na druga
dejanja, ki niso navedena v 3. in 4. členu tega zakona (stek
kaznivih dejanj oziroma prekrškov) odloči komisija, glede na
konkretne okoliščine primera, za kateri čas se upravičeni
osebi prizna status bivšega političnega zapornika.
SKLEP
16. člen
(1) Sklep iz prejšnjega člena mora vsebovati:
- osebne podatke osebe, ki se ji priznava status bivšega
političnega zapornika,
- zakonsko podlago za priznavanje tega statusa,
- čas odvzema prostosti,
- določitev višine odškodnine,
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- čas, ki se po tem zakonu šteje v pokojninsko dobo in
vrednotenje tega časa.

23. člen

(2) Če je zahtevi upravičene osebe v celoti ugodeno, ni
potrebna obrazložitev sklepa.

(1) Zahteva za revizijo se vloži pisno pri sodišču, ki bi bilo po
določbah zakona o kazenskem postopku krajevno pristojno
za sojenje na prvi stopnji.

17. člen
(1) Zoper sklep komisije ni pritožbe.
(2) Zoper sklep, s katerim je bila zahteva upravičene osebe
zavržena ali deloma ali v celoti zavrnjena, je dopusten upravni
spor.

(2) V zahtevi za revizijo morajo biti navedeni podatki o sodbi,
zoper katero se vlaga revizija, zakonski razlog revizije, vfj0
Pr'J
meru iz druge točke 1. odstavka 21. člena tega zakona pa
obrazložitev z navedbo dejstev in dokazov, ki kažejo na to, o
gre za zlorabo kazenske zakonodaje zaradi političnih, razrednih ali ideoloških razlogov.

|1
n
I«

24. člen

18. člen
Sklep iz 16. člena tega zakona se pošlje po uradni dolžnosti
Ministrstvu za finance Republike Slovenije, zaradi izvršitve
sklepa glede plačila odškodnine.
19. člen
(1) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje upošteva
pri odmeri pokojnine, v skladu s predpisi o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, pokojninsko dobo, priznano na
podlagi tega zakona.
(2) Poškodba, ki jo je bivši politični zapornik pretrpel v času
odvzema prostosti, se šteje kot poškodba pri delu.

(1) Pristojno sodišče prve stopnje pribavi ustrezne spjs®j
sodne odločbe in drugo dokumentacijo potrebno za °dl°ci'®*
o zahtevi za revizijo ter izvede predlagane in druge potreDn
dokaze.

t

(2) Če pravnomočne kazenske sodbe ni mogoče pribaviti'
njena vsebina lahko ugotavlja in dokazuje tudi na drug Pr""
ren način.
(3) Postopek v zvezi z zahtevo za revizijo je hiter. Še P°se^j
hitro je treba postopati, če to zahtevajo starost in zdravstve 11
ter socialno stanje obsojenca.
I

ODLOČANJE V REVIZIJI
REVIZIJA

j

25. člen

(1) Za odločanje o zahtevi za revizijo je pristojno Višje sodi^e
v Ljubljani.

20. člen

Razen primerov, ki so navedeni v določbah veljavnega zakona
o kazenskem postopku o izrednih pravnih sredstvih (400. do
429. člen), se pravnomočna obsodilna kazenska sodba lahko
spremeni tudi po zahtevi za revizijo, ob pogojih, ki jih določa
ta zakon.
POSTOPEK REVIZIJE
21. člen
(1) Zahteva za revizijo se sme vložiti zoper sodbe izdane
v času od 15.5.1945 do 2.7.1990 na ozemlju sedanje Republike
Slovenije:
1) če sodba temelji na uporabi kazenske zakonodaje iz 3.
člena tega zakona; 2) če sodba temelji na uporabi katerekoli
druge kazenske zakonodaje, če je bil kazenski materialni
zakon zaradi političnih, razrednih ali ideoloških razlogov zlorabljen oziroma uporabljen v nasprotju z načeli in pravili
pravne države.
(2) Zahteva za revizijo po 1. točki prejšnjega odstavka se lahko
vloži ne glede na to ali je bil upravičeni osebi priznan status
bivšega političnega zapornika, zahteva za revizijo po 2. točki
pa se lahko vloži le ob pogoju, da se zloraba kazenske
zakonodaje ne more uveljavljati z drugimi izrednimi pravnimi
sredstvi po določbah zakona o kazenskem postopku.

(2) Pristojno višje sodišče odloča o zahtevi za revizijo v
treh sodnikov. V senatu ne more sodelovati sodnik, ki j® v rj
zadevi že odločal ali kako drugače sodeloval v postopk"n P(
sodišču prve stopnje ali v postopku z rednimi ali izred
pravnimi sredstvi.
■'«
h
26. člen
%
80idi*4* ?!
Pred odločanjem pošlje predsednik senata višjega
zahtevo za revizijo s spisi in drugo dokumetacijo državi®
tožilcu, pristojnemu za postopek pred višjim sodišj®|w
Državni tožilec lahko v 15 dneh poda svoje mnenje in pred
27. člen

R

nM. P
O zahtevi za revizijo odloča pristojno sodišče na seji 56 3"\i\
Na sejo se povabi obsojenca, njegovega pooblaščene (i
državnega tožilca, če so le-ti zahtevali, da se jih obV op
o seji.
lij),
s
%
28. člen
o.

Senat s sklepom zavrže zahtevo za revizijo, če ugotovi
je vložila oseba, ki ni upravičena, ali da je zahteva prep0,
(22. člen).

V
29. člen

22. člen
(1) Zahtevo za revizijo sodbe lahko vloži obsojenec, po njegovi smrti pa tudi osebe iz drugega odstavka 360. člena
Zakona o kazenskem postopku. Zahtevo za revizijo lahko
vloži tudi državni tožilec.
(2) Zahteva za revizijo se sme vložiti v roku 18 mesecev po
uveljavitvi tega zakona.
44

Senat s sodbo zavrne zahtevo za revizijo kot neutemeljen0, ,, ^
ugotovi, da niso podani zakonski pogoji za to pravno sred'
j
(21. člen).
L,
30. člen

S

Če senat ugodi zahtevi za revizijo, s sodbo spremeni pravn<r L'
močno sodbo v celoti ali deloma.
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PRITOŽBA o reviziji

KONČNE DOLOČBE

31. člen
^8Cer odločbo

senata višjega sodišča se lahko pritožita obsooziroma vložnik zahteve in državni tožilec.
32. člen
ri

,Jo° P tožbi odloča vrhovno sodišče v senatu petih sodp) Odločba vrhovnega sodišča je dokončna.

35. člen

(1) Osebe, ki so bile do uveljavitve tega zakona že sodno
rehabilitirane in jim je bila priznana pravica do povrnitve
škode na podlagi sodne odločbe ali odločbe drugega državnega organa, lahko uveljavljajo priznavanje statusa bivšega
političnega zapornika samo, če jim je to potrebno za priznavanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po
določbah tega zakona.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka nimajo pravice uveljavljati
odškodnine oziroma razlike odškodnine po določbah tega
zakona.

33. člen
!em zakonu določeno kaj drugega, se v postopku
reviz
! za postopku
'jo smiselno uporabljajo določbe zakona
ženskem
Vodena ZAHTEVA ZA REVIZIJO
34. člen
n,e b"° zahtevi za revizijo ugodeno, ima prejšnji obsojeruno co do Povrnitve škode, pravico do rehabilitacije in
ki jih po določbah
tanf''06,postopku
541.ki do
člena Zakona
jonskem
imajo osebe,
so 549.
bile neopravičeno
jene ali jim je bila neutemeljeno odvzeta prostost.
rti j.
lot t'.Povrnitvi škode se upošteva odškodnina, ki mu je bila
Nivšemu političnemu zaporniku priznana na podlaai
"P tega zakona.

36. člen
(1) Sklep o priznavanju statusa bivšega političnega zapornika
ni zakonska podlaga za brisanje obsodbe iz kazenske evidence ter za uveljavljanje drugih pravic, ki jih zakon o kazenskem postopku daje neupravičeno obsojenim osebam.
(2) S priznavanjem statusa bivšega političnega zapornika tudi
niso prizadete tiste pravice drugih, ki se opirajo na obsodbo.

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

OBRAZLOŽITEV
1

"«<e/a, na katerih temelji predlog zakona
9

a fona sloni na

C'a° i/ '
temeljnem načelu odškodninskega
t|ty ' *' pravi, da je odgovorna oseba dolžna vzpostaviti
log ' )e bilo, preden je škoda nastala. Če restitucija ni
'"le t' 16 ,reba škodo poravnati v obliki denarne odškodStobuL naiel° P°le9 načela izraženega v členu 30 Ustave
%
Slovenije zavezuje Republiko Slovenijo kot odgofcr,a *a škodo
zaradi neupravičenega odvzema prostosti.
na
r»š; odškodnine pa bi bila po predlogu zakona
s0 ® 'premoženjskemu stanjul zavezanca, kot je to doloclenu 191 Zakona o obligacijskih razmerjih.
' "^lavitne reiltve
[i !W„ ,
11
Pok Zakona "raja pravico do povrnitve škode in pravico
S a^ininskega in invalidskega zavarovanja bivšim politič'S.Qg * Pornikom. Predlog zakona zajema obdobje od
to je od vzpostavitve suverene oblasti brez okupaS SI* teritoriju sedanje Republike Slovenije, do 02.07.1990
o %„^°oličnega
datuma v osamosvajanju Slovenije. Zakon
} %°a Političnim zapornikom iz tega obdobja, ki jim je bila
stost na te
Son?
melju takrat veljavne (v členu 3 navedene)
Hj 0? ai° status in s tem pravico do denarne odškodnine za
rt^ema prostosti kot tudi vštevanje te dobe v pokojnin\a °- ° statusu upravičene osebe in odškodnini ter
Sbn a octvzerna prostosti v pokojninsko dobo odloča
e "%tl komisija,
ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije.
o %;n n za plačilo odškodnine in plačilo prispevkov za
^ ' sko dobo zagotavlja Proračun Republike Slovenije.
i
i
■
•

il^akona omogoča tudi spremembo obsodilne kazen\r„ ez riovim izrednim pravnim sredstvom tako imenoKo j! 0, ob P°9°i'h■ ki jih določa ta zakon. Revizije bi se
rigate zoper sodbe izdane v času od 15.05.1945 do
'• 0 na ozemlju sedanje Republike Slovenije. Za odlozahtevi za revizijo je po predlogu zakona pristojno

višje sodišče oziroma samo Višje sodišče v Ljubljani. To novo
izredno pravno sredstvo bodo lahko uporabili tisti, ki ne bodo
zadovoljni samo z moralnim in materialnim zadoščenjem, ki
bi ga pridobili z odločbo Komisije Vlade Republike Slovenije.
III. Obrazložitev zakonskih določb
V poglavju Splošne določbe je v 1. členu opredeljen namen in
okvir zakona. V 2. členu je opredeljen status bivših političnih
zapornikov kot oseb, ki jim /e bila v času od 15.05.1945 do 02.
07. 1990 odvzeta prostost neupravičeno in v nasprotju z načeli
in pravili pravne države zaradi razrednih, političnih ali ideoloških razlogov. Ta prostost je bila vzeta bodisi s sodbami
v sodnokazenskem ali odločbami v upravnokazenskem
postopku oziroma jim je bila prostost vzeta v teku teh postopkov. Med politične zapornike spadajo tako osebe, ki jim je bila
odvzeta prostost z odločbami izdanimi na ozemlju sedanje
Republike Slovenije, kot tudi osebe obsojene pred sodišči
drugih republik ali federacije nekdanje Jugoslavije, če so
imele v času obsodbe in v času uveljavitve tega zakona stalno
prebivališče na ozemlju sedanje Republike Slovenije. V 3.
členu tega poglavja so našteti predpisi, na podlagi katerih se
ugotavlja status političnega zapornika.
Republike Slovenije. V 3. členu tega poglavja so našteti predpisi na podlagi katerih se ugotavlja status političnega zapornika.
V poglavju Odškodnina je v 5. členu opredeljena pavšalna
odškodnina v nemških markah v tolarski protivrednosti. Ta
odškodnina se priznava političnim zapornikom kot tudi osebam, ki po njihovi smrti smejo zahtevati odškodnino po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V 6. členu
je opredeljeno vštevanje časa dejanskega odvzema prostosti
v pokojninsko dobo, kot tudi časa v katerem je bila političnemu zaporniku tudi po prenehanju odvzema prostosti onemogočena zaposlitev oziroma opravljanje samostojne dejav-
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nosti. Čas dejanskega odvzema prostosti se političnemu
zaporniku šteje v pokojninsko dobo dvojno. Sredstva za
odškodnino in povečanje obveznosti iz pokojninskega zavarovanja se zagotavljajo v Proračunu Republike Slovenije.
V poglavju Komisija oziroma 8. členu je določeno, da o statusu in pravicah političnega zapornika odloča posebna komisija, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije. Ta komisija ima
predsednika, njegovega namestnika in najmanj 7 članov.
V poglavju Postopek je razdelano vlaganje zahtev upravičenih
oseb, 18 mesečni rok za vlaganje, upravičene osebe, vsebina
zahteve, potrebna dokumentacija, obvezno sodelovanje
državnih organov pri dajanju pravne pomoči, poprava ali
dopolnitev zahteve in opravljanje strokovnih opravil v zvezi
z delom komisije. V členih 13 do 15 je opredeljeno odločanje
komisije na seji in oblike njene odločitve. V poglavju Sklep je
opisana v 16. členu vsebina sklepa, v 17. členu pa določeno,
da zoper ugoditev zahtevku ni pritožbe, dopusten pa je
upravni spor, kadar je bila zahteva upravičene osebe zavržena
ali zavrnjena. V 18. in 19. členu tega poglavja so določila
o izvršitvi sklepa glede plačila odškodnine in odmere pokojnine.
V poglavju Revizija je v 20. členu opredeljeno novo izredno
pravno sredstvo revizije, ki se lahko uporablja poleg že znanih
izrednih pravnih sredstev Zakona o kazenskem postopku.
Poglavje Postopek revizije v členih od 21 do 24 določa, da se
sme vložiti revizija zoper sodbe izdane v času od 15. 05. 1945
do 02. 07. 1990 na ozemlju sedanje Republike Slovenije ob
pogojih, da izpodbijana sodba temelji na uporabi kazenske
zakonodaje iz tretjega člena tega zakona, oziroma na uporabi
katerekoli druge kazenske zakonodaje, če je bil kazenski
materialni zakon, zaradi političnih, razrednih ali ideoloških
razlogov zlorabljen, oziroma uporabljen v nasprotju z načeli
in pravili pravne države. Opredeljeni so pogoji, upravičenci in
18 mesečni rok za vložitev zahtevka za revizijo. Zahteva se
vloži pisno pri prvostopnem krajevno pristojnem sodišču.

Pristojno prvostopno sodišče pribavi ustrezne spise, odločbe
in drugo dokumentacijo ter izvede predlagane in druge
potrebne dokaze. Postopek v zvezi z zahtevo za revizijo
hiter in še posebej pospešen, če to zahteva starost in zdravI
stveno ter socialno stanje obsojenca.
V poglavju Odločanje v reviziji je v členih 25 do 30 opredeljeno kot pristojno sodišče za odločanje višje sodišče oziroma
v varianti samo Višje sodišče v Ljubljani. Sodišče odloČi
v senatu treh sodnikov, na podlagi predhodnega mnenp
javnega tožilca. V senatu ne more sodelovati sodnik, ki je v ist
zadevi že predhodno odločal ali drugače sodelova
v postopku. Senat zavrže zahtevo za revizijo, če jo je vložil«
oseba, ki ni upravičena ali je bila zahteva vložena prepozno^
Senat zavrne zahtevo kot neutemeljno, če ugotovi, da niso
fiodani zakoniti pogoji kot jih našteva 21. člen tega zakon*
Senat ugodi zahtevi za revizijo, kadar so pogoji izpolnjeni'»
v tem primeru s sodbo razveljavi in odpravi pravnomočno
sodbo v celoti ali deloma.
V poglavju Pritožba o reviziji je v členih od 31 do 32 °Pre^0
Ijena pravica do pritožbe in Vrhovno sodišče kot pritožben
sodišče, ki odloča v senatu petih sodnikov.

1

V poglavju Ugodena zahteva za revizijo je določeno, da
prejšnji obsojenec pravico do rehabilitacije in vseh drud'
pravic kot jih določa Zakon o kazenskem postopku v členi
541 do 549 ter vštevanje že izplačanih odškodnin.
V poglavju Končne določbe so v členu ?t> urejena razmer)*
med že sodno rehabilitiranimi osebami in osebami, kiseJ j.
priznava status političnega zapornika glede plačila nV « j,
nine oziroma priznavanja pravic iz pokojninskega in ' ^'°0
skega zavarovanja po določbah tega zakona. V členu 360■
urejena razmerja osebam s statusom bivšega politUn
*..
zapornika do brisanja sodb v kazenski evidenci in ta
^rU^.e
pravic, ki jih daje Zakon o kazenskem postopku. Prav ^ L
urejeno razmerje statusa političnega zapornika do pravic ar
gih, ki se opirajo na sodbo.
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Predlog zakona o URESNIČEVANJU PRAVIC ŽRTEV II. SVETOVNE VOJNE, PADLIH,
UBITIH ali umrlih zaradi posledic mučenja ali preganjanja na
JBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE - EPA 1007 - PRVA OBRAVNAVA
Poslanca poslanske skupine DS
JJanica Simšič
'One Peršak

ZARADI POSLEDIC MUČENJA ALI PREGANJANJA NA
OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE.

podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS,
«• 48/92) in 174. člena poslovnika Državnega zbora RS
'Uradni
list RS, št. 40/93 in 80/94) podpisana poslanca
a
9ava v prvo obravnavo

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega zbora RS bova pri delu delovnih teles in Državnega
zbora Republike Slovenije sodelovala oba predlagatelja
zakona
Tone PERŠAK, I. r.
Danica SIMŠIČ, I. r.

| Predlog zakona o uresničevanju pravic žrtev
"■ SVETOVNE VOJNE, PADLIH, UBITIH ALI UMRLIH

k
Vllog zakona o uresničevanju pravic žrtev II. svetovne vojne, padlih, ubitih ali
l^lih zaradi posledic mučenja ali preganjanja na območju Republike Slovenije
°cENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
1

jj®" zakonom želimo v letu, v katerem ves svet praznuje
idn e,,e,nico konca II. svetovne vojne urediti nekatera še
L 0 odprta vprašanja povezana z dogajanjem v času II.
(J^e vojne na območju Republike Slovenije, ki so hkrati
.j, stibna
za spravo med pripadniki tedaj sprtih strani in
v,r
ni potomci.
^t(j
^®8et
let je gotovo obdobje, po katerem je smiselno pre,al<0 ucle
var 118 dejanja
^ sprave
spore
in dejansko
izvesti
L
vsajiz vpreteklosti
tistih segmentih,
ki pomenijo
an e na
Hi
'
čel ustavne ureditve Republike Slovenije, ne
jn9 Se ob tem ukvarjali z vprašanjem interpretacije zgodo-

*irj tO" nnujnost,
1
je opozoril tudi predlog zakona o popravi,
yi
so
Hi'•*'
ga predlagali poslanci Slovenske ljudske stranke,
e
j»tuJ bil v Državnem zboru Republike Slovenije zavrnjen,
ki"avedeni
predlog najbrž ni bil najustreznejši za uredieh
vprašanj.

nasilje nad osebami, ki jim je prostost kakorkoli omejena, ter
vsakršno izsiljevanje priznanj in izjav.
22. členu Ustave Republike Slovenije, v katerem je opredeljeno načelo enakega varstva pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.
34. členu Ustave Republike Slovenije, ki kot temeljno človekovo pravico določa pravico do osebnega dostojanstva in
varnosti.
III. OCENA STROŠKOV ZA IZVAJANJE TEGA ZAKONA
Za uresničevanje tega zakona bodo nedvomno potrebna proračunska sredstva, katerih višino je tudi zaradi ne povsem
jasnih zgodovinskih podatkov težko natančno opredeliti, vsekakor pa stroški ne bi smeli presegati zneska 250.000.000 SIT
v treh proračunskih letih.

lc

"Ui"N NAČELA ZAKONA

|l6(Ja Pravna država je dolžna zagotoviti vsem ljudem, ne
l
oc|
la nliho'yo
°'prepričanje
^al<0 Se Cl° za časa
°Precle
''lJ'e z9spoštovanje
ovina in ne
glede
življenja,
v ustavi
V enil1
lit taL ''
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki se
v sta
®dla9'ustave
' ' du
z načeli ustavne
ureditve načela
uresničujejo
na
in pomenijo
tudi spoštovanje
enakosti
Ekonom.
1(0,1

BESEDILO ČLENOV
1. člen
Ta zakon ureja uresničevanje pravic žrtev II. svetovne vojne na
območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu žrtve), ki
so padle, bile ubite ali so umrle zaradi posledic mučenja ali
preganjanja ne glede na stran, za katero so se bile opredelile.

temelji na:

2. člen

Ustave Republike Slovenije, ki določa enakost pred
tako prepoveduje diskriminacijo glede na narod^ °. spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje,
tli s»stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katero^ ebno okoliščino.
0rri n
ras '

f*a!i!nu Us,ave Republike Slovenije, ki določa način uresnikd«ln omejevanja pravic. Človekove pravice in temeljne
ne
Šo^s Pravicami
se uresničujejo
podlagikiustave
in sotaomejene
drugih in vna
primerih,
jih določa
ustava.
Meni
sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih
s
*in ter pravica do odprave njihovih kršitev.
1.(1 n
kj u Ustave Republike Slovenije, ki določa načelo varV^ekove osebnosti in dostojanstva v kazenskem in
V^rugih
pravnih postopkih, in prav tako med odvzemom
s,
i in izvrševanjem kazni. Prepovedano je vsakršno

Žrtve iz 1. člena tega zakona so vse osebe, ki so na dan 6.
aprila 1941 ali kasneje do konca II. svetovne vojne na območju
Republike Slovenije imele stalno bivališče na območju Republike Slovenije in osebe slovenske narodnosti, ki so imele
stalno bivališče na območju Republike Avstrije, Republike
Hrvaške, Republike Italije ali Republike Madžarske in so padle
v vojnih spopadih ob terorističnih akcijah oziroma napadih na
naselja ali civilne objekte ali so bile ubite v zaporih, v taboriščih ter podobnih ustanovah ali objektih, in ki so umrle zaradi
posledic mučenja ali preganjanja ne glede na vojskujočo se
stran ali politično skupino, za katero so se dejansko ali domnevno opredelile same ali njihovi svojci.
Za čas II. svetovne vojne na območju Republike Slovenije in
na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskih manjšin v Republiki Avstriji, Republiki Hrvaški, Republiki Italiji ter v Republiki
Madžarski, se šteje čas od vključno 6. aprila 1941 do vključno
15. maja 1945.
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3. člen
Pravice žrtev iz 1. člena tega zakona so po tem zakonu:
- pravica do mrliškega lista,
- pravica do spoštovanja človekove osebnosti in njegovega
dostojanstva,
- pravica do kulturno - civilizacijskega pokopa po izbiri
najbližjih živečih sorodnikov,
- pravica do ustrezno označenega groba po izbiri najbližjih
živečih sorodnikih in
- pravica do javne razglasitve smrti v skladu s predpisi in
običaji v Republiki Sloveniji.
Za uresničevanje vseh naštetih pravic iz prejšnjega odstavka
je odgovorna Vlada Republike Slovenije, ki podrobneje uredi
vse postopke s podzakonskimi predpisi in za izvedbo posameznih nalog pooblasti Ministrstvo Republike Slovenije za
pravosodje in Ministrstvo Republike Slovenije za notranje
zadeve, za izvedbo zaslišanj prič in preiskovalnih dejanj pa
določi pristojna sodišča.
Na zahtevo najbližjih sorodnikov je pristojni organ dolžan
najkasneje v mesecu dni izdati mrliški list in javno razglasiti
smrt tistih žrtev, katerih kraj in čas smrti sta že znana in imajo
po mnenju najbližjih sorodnikov primeren grob.
Najbližji sorodniki posamezne žrtve lahko na lastne stroške
prevzamejo organizacijo in izvedbo uresničevanja pravic iz
tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena.
Za najbližje sorodnike žrtev se po tem zakonu štejejo vsi
sorodniki do vštetega tretjega kolena v ravni vrsti.
4. člen

da so še žive oziroma, da so umrle po koncu II. svetovne vojn!
kjerkoli na območju Republike Slovenije ali v tujini.
6. člen
Vlada Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi
zakona pripravi in sprejme potrebne podzakonske pre<
za uresničevanje nalog iz tega zakona in v vseh dnevnikih
drugih javnih glasilih v javni lasti objavi obvestilo o pravica" ■
in dolžnostih, določenih s tem zakonom.
Vlada s podzakonskimi akti in javnim obvestilom iz prejšnjeg®
odstavka podrobno uredi postopke in načine, po kateri",
lahko zainteresirani sorodniki žrtev in vsi drugi državljani'
Republike Slovenije, ki karkoli vedo o mrtvih žrtvah , sprožijo
postopke za uresničitev pravic iz 3. člena tega zakona.
to,
7. člen
»i,

Sorodniki žrtev in vsi drugi državljani Republike Slovenij®Ju
imajo pravico sprožiti postopke iz prejšnjega člena v treh 10» .'
nn iivaliavitvi t ona 7 alrnna rtri i^omor hhl/n r»ov/oHfliO tU"
državljane Republike Slovenije in druge udeležence !!■sV ■ ,
tovne vojne na območju Republike Slovenije, ki po njihov®1 i
mnenju lahko s svojim pričanjem osvetlijo dejstva in oko' čine v zvezi s smrtjo ali razlogi smrti žrtev, za uvelja"1"
katere sprožajo postopek.
8. člen

Republika Slovenija najkasneje v treh letih postavi spo"1«n
- kenotaf na osrednjem pokopališču v glavnem mestu RaP.^
blike Slovenije Ljubljani, na katerem se najkasneje v treh le s
po uveljavitvi tega zakona izpišejo imena vseh mrtvih ^a" ' tSft
svetovne vojne na območju Republike Slovenije, r0
imena in grobovi so že znani in žrtev, katerih imena in 9 °,L.
bodo znani po treh letih v skladu s tem zakonom ter inj®
vseh, ki bodo v skladu s tem zakonom razglašeni kot nnrtv , ^

Vsi državljani Republike Slovenije, ki karkoli vedo o kraju,
času, razlogih in načinu smrti posamezne žrtve so, ne glede
na to. ali so bili kakorkoli udeleženi pri zadevnih dogodkih ali
o njih karkoli vedo, dolžni pričati o kraju, času, razlogih in
načinu smrti žrtev, ne da bi bili za svojo udeležbo pri zadevnih
dogodkih ali za dosedanji molk o njih odgovorni po tem
zakonu.

Na spomenik iz prvega odstavka tega člena se poleg
Fj
žrtev in datumov smrti napiše samo še napovedano bese"1

Odklonitev pričanja se v primeru ugotovitve, da je pričanje
odklonil državljan, ki je bil udeležen pri zadevnih dogodkih ali
o njih kaj ve, kaznuje v skladu z zakonom o kazenskem
postopku.

9. člen

5. člen
V skladu s tem zakonom se zagotovijo pravice:
- žrtvam, ki bodo v skladu s tem zakonom razglašene za
mrtve;
- žrtvam, katerih kraj, čas in razlogi smrti so že znani, ne da bi
bile njihove pravice iz 3. člena tega zakona že uresničene in
- žrtvam, ki so izginile v času II. svetovne vojne in za katere
v treh letih po uveljavitvi tega zakona ne bo mogoče ugotoviti,
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»Umrli v vojni za Slovenijo v času II. svetovne
1941-1945.«

v0 e

^

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se za prekršek kazn|aujj
odgovorna oseba organa, ki ne izvrši svoje naloge v sk
s prvim ali tretjim odstavkom 3. člena tega zakona.
Znesek kazni iz prejšnjega odstavka se revalorizira v sklatil
hkrati z revalorizacijo primerljivih kazni po zakonu o Pre
ških.
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lisi"
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
i8 predlog zakona ureja vprašanje uresničevanja pravic
pMto žrtev vojne v času II. svetovne vojne na območju
11'panje slovenske države, ne da bi kakorkoli načenjal vpraša"X® tem, kateri od strani, vpleteni v spopade v času II.
Ji ttev "e voine na območju Republike Slovenije je pripadala

znana in imajo po mnenju najbližjih sorodnikov primeren
grob. Najbližjim sorodnikom posamezne žrtve je dana možnost, da na lastne stroške prevzamejo organizacijo in izvedbo
uresničevanja pravice do ustrezno označenega groba in do
javne razglasitve smrti v skladu s predpisi in običaji v Republiki Sloveniji.

flve žrtve so v tem zakonu obravnavane zgolj kot ljudje, ki
!'H° ne glede na svoje opredelitve in početje za časa življeI |f.prawco
do groba, civilizacijsko ustreznega pokopa in do
1 13
1I" J®
im"zločincem.
" ' kar je v vseh demokratičnih državah zagotovljeno

V istem členu zakon določa, da se kot najbližji sorodniki žrtev
štejejo vsi sorodniki do vštetega tretjega kolena v ravni vrsti.
Ministrstvo pa pravosodje določi način po katerem bodo
upravičenci sprožili postopek za uresničevanje pravic.

Won v začetku opredeli žrtve, katerih pravice se s tem
r°nom
urejajo in vključi v to kategorijo vse padle v spopaL' vse žrtve pobite ob diverzantskih ali terorističnih akcijah
na a
!lX
na naselja
objekte,
kakor tudi
'. | e. ki Psodih
umrle
vsled oziroma
posledic civilne
mučenja
ali preganjanja
l '"Porih, taboriščih itd
f v.0" določa tudi čaš, na katerega se nanaša Gre za čas II.
' ptovr
" 15. maja
w>e vojne od vključno 6. aprila 1941 do vključno
in sicer zato, ker so na območju Republike Slovenije
I e °peracije potekale tudi še po 9. maju 1945.
IrSv
ym členu zakon taksativno našteva pravice, ki gredo
[iencem po tem zakonu in za uresničevanje teh pravic
® Vlado RS
, lJnsl<a
določba 9. člena določa, da se uradna oseba, ki ne
ili fen SVkaznu
°le dolžnosti
v skladu s prvim ali tretjim odstavkom 3.
/0 7a prekršek z denarno kaznijo 50.000 SIT, pri
J, er se znesek revalorizira na način kot primerljive kazni po
o prekrških.
'Vojni organ je dolžan na zahtevo najbližjih sorodnikov
rasn~' v mesecu dni, uresničiti pravice iz prve in pete
j--neje
6
3. člena tistih žrtev, katerih kraj in čas smrti sta že

Določen je trimesečni rok v katerem je vlada dolžna pripraviti
in sprejeti podzakonske predpise, ki so potrebni za uresničevanje pravic, prav tako pa je dolžna poskrbeti za potrebno
obveščenost ljudi o pravicah in dolžnostih, ki jih določa ta
zakon.
Zakon nalaga dolžnost pričanja vsem, ki karkoli vedo o spornih dogodkih in izključuje njihovo odgovornost po tem
zakonu za udeležbo ali za dosedanji molk o svojem vedenju.
Izognitev dolžnosti pričanja po tem zakonu se kaznuje
v skladu z Zakonom o kazenskem postopku.
Za izvrševanje pravic in dolžnosti, določenih v tem zakonu je
zadolžena Vlada Republike Slovenije. Postavljen je trimesečni
rok v katerem mora pripraviti podzakonske akte s katerimi se
podrobneje uredijo postopki za uresničevanje pravic (določen je triletni rok v katerem lahko upravičenci sprožijo postopek) in poskrbeti za to, da bodo vsi zainteresirani o pravicah
in dolžnostih obveščeni na primeren način.
Zakon nazadnje določa, da se najkasneje v treh letih v Ljubljani postavi spomenik, na katerega se izpišejo imena in
datumi smrti vseh, ki jim gredo pravice po tem zakonu in na
katerega se napiše besedilo: »Umrli v vojni za Slovenijo
v času II: svetovne vojne 1941-1945.«

5w
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O odnosih z Italijo
MIROSLAV GERŽINA, poslanec SKD, je ministru za zunanje
zadeve, 22. 12. 1994, postavil naslednje pisno poslansko
vprašanje:
Poslansko vprašanje naslavljam zunanjemu ministru.
Gospod Drnovšek, zanima me zakaj ste kljub vaši izjavi
v intervjuju, še pred odstopom tedanjega zunanjega ministra gospoda Peterleta, da boste sami prevzeli reševanje
problemov s Hrvatsko in Italijo, gospoda Peterleta že po
njegovem odstopu poslali v Oglej in v Rim In zakaj v Rim
potem, ko ste izjavili, da z njegovim delom v Ogleju niste
zadovoljni, čeprav ste po informacijah bili zadovoljni z njegovim delom vse do prihoda delegacije v Ljubljano?
Ali je res, da ste na ta način želeli onemogočiti samostojno
približevanje Slovenije Evropski uniji in sledili nameram
nekaterih sil v Evropi, ki želijo zopet združiti Jugoslavijo in jo
kot tako umestiti v evropsko shemo?
Namreč, nekaterih indici na to namigujejo. To so predvsem
ostre note slovenske Vlade italijanski diplomaciji, pa tudi
nek dokaz za onemogočanje obravnave oglejske in rimske
listine dobre volje v Odboru Državnega zbora za mednarodne odnose.
Ministrstvo za zunanje zadeve mu je posredovalo naslednji
odgovor.
V vrsti stikov pri pogajanjih z Republiko Italijo sta se 10.
oktobra 1994 srečala ministra za zunanje zadeve Peterle in
Martino v Ogleju. Do takrat italijanski strani niso bile ponujene nobene posebne koncesije, razen pripravljenosti na vse
vrste dobrososedskega sodelovanja na podlagi vzajemnosti.
Minister za zunanje zadeve Peterle za to srečanje ni imel
posebnih na vladi potrjenih izhodišč. Glede na do takrat
uveljavljena stališča Vlade Republike Slovenije tega sklopa
vprašanj je bilo pričakovati, da bo tudi to srečanje usmerjeno
v obrambo in pojasnjevanje naših odklonilnih stališč do neupravičenih zahtev druge strani. Vendar pa je takratni minister
Peterle ob tej priložnosti uskladil osnutek skupne izjave, ki naj
bi jo pozneje podpisala predstavnika vlad obeh držav.
Podrobnejša analiza te t. i. Oglejske izjave pa je pokazala, da
nekatere njene točke, zlasti četrta in sedma, niso v korist
slovenskim interesom in utegnejo dolgoročno povzročiti
resno škodo.
Namen ponovnega srečanja zunanjih ministrov Slovenije in
Italije v Rimu 27. oktobra je bil glede na znane okoliščine,
povezane s podelitvijo mandata o pridruženem članstvu EU
v Bruslju, predvsem v tem, da se ustrezno popravijo pomanjkljivosti, zajete v t. i. Oglejski izjavi. V tem pogledu je vlada
pripravila jasna stališča, ki naj jih minister Peterle zagovarja
v Rimu, vendar pa jih po enotni presoji vlade ni dovolj uveljavil.
Kot je znano, je eden od prednostnih ciljev Republike Slovenije približevanje in vstop v Evropsko unijo, vendar pod enakimi pogoji, ki veljajo za vse države Srednje in Vzhodne
Evrope. Nesprejemljivo je, da nam želi Italija na tej poti
postavljati posebne pogoje in z dvostranskimi vprašanji zapirati in oteževati naša prizadevanja za večstranske pogovore in
povezave. Prepričani smo, da Slovenija že izpolnjuje vse
pogoje za začetek pogajanj o pridruženem članstvu v Evropski uniji. Hkrati pa Republika Slovenija dopušča možnost za
določene pogoje in spremembe, ki bi imeli racionalno osnovo
in pravno podlago.
Iz navedenega je jasno razvidno, da je za Slovenijo na prvem
mestu usmeritev v Evropo, pri tem pa ne izključuje sodelova50

nja z drugimi državami na območju nekdanje Jugoslavije,Jeivendar na novih enakopravnih v Evropi uveljavljenih temelji"'»ji
Vsekakor pa Slovenija odločno zavrača vključevanj«1
v kakršne koli politične in institucionalne povezave na te"%
d;
(le
območju.
Želeli bi omeniti, da so note, ki so bile izmenjane med sloven8sko in italijansko diplomacijo, običajna oblika diplomatske?)
komuniciranja. Z njimi namreč države izražajo svoje P°0'e?!!j|
a
strinjanja ali nestrinjanja o odprtih in perečih vprašal1' L
Ostrina not pa je odvisna od argumentov in trenutnih razme ■"»«
v katerih se izmenjujejo.
Jž
Kolikšne odpravnine in druga pomoč tistim, ki s°[^
trajni tehnološki višek?
BENJAMIN HENIGMAN, poslanec SKD, je 21. 11- 1"<i:
vprašal:

Vlado RS in Ministrstvo za delo, družino in socialne zad® ^
sprašujem, kako poteka financiranje in sofinanci''® ' j
odpravnin in pomoči državljanov, ki so kot trajno ugotovi) «ai
tehnološki presežek izgubili delo in s tem sredstva za P
življanje.
iN
V tej zvezi želim konkretne podatke oz. pismeni odgovor ^
katerega bo razvidna realizacija do 31.10.1994:
1. Višina in razdelitev sredstev po posameznih PraV i>
osebah;
2. Število upravičencev po posameznih pravnih °se" %
z odstotkom realizacije;
;>Ie
3. Prikaz točke 1. in 2. tudi po kriteriju starih občin.

Obveščen sem s strani konkretnih
onkretnih podjetij, da realiz®
'Joy
financiranja v skladu
sprejeto zakonodajo ne P0'
v predvidenih rokih.
is
V primeru financiranja trajnih presežkov, ki
obveza države v gozdnih gospodarstvih, na osnovi prej s
nih določb Zakona o gozdovih, sprejetega še v letu 1 ® Adul? t(
ni realizacije. Delavci so praktično že prijavljeni na zav 2)!>za zaposlovanje, država pa še vedno ni poskrbel«i (S|I
odpravnine, ki bi jim pripadale npr. v primeru GG Kočevje ^
aprila 1994. Samo v ribniški občini je iz razlogov raoffljjj
cije GG ostalo brez dela preko 50 ljudi, ki dosedaj od dr* ^
niso prejeli niti odpravnine. V občini Ribnica je z 27% ,j|A
poselnostjo takšen odnos države do brezposelnih še to
težji in nerazumljiv.
,
^
■
n<
P
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve daje "V
poslansko vprašanje naslednji odgovor:

Zakon o gozdovih (Ur. I. RS, št. 30/93, v nadaljevanju:zaz^fc6e
v flP
nn^Harcka izvajalska
i7\/aialcka nnHiotifl.
82. <*.l«nu
členu določa, Ha
da gozdarska
podjetja,
.iflij
- pravne naslednice zasebnega sektorja oziroma Zad^^o
zveza Slovenije v primeru, ko so bile temeljne organiz^
kooperantov v sestavi gozdnogospodarskih organizacij'
dirane, delovne organizacije in podjetja, ki svoje orga"'z )r<
nosati niso uskladila z zakonom o gozdovih (Ur. I. SRS. »'•
85, 29/96 in 24/89) ter Vlada Republike Slovenije
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona pogodbo okgti
žitvi premoženja ter delavcev. V pogodbi se ugotovi)0 (3|i
presežni delavci, posebej presežni delavci, ki bodo P° |j.
presežek zaradi vračanja gozdov po predpisih o denacio"^
zaciji in zadrugah ter zaradi tega zakona. V skladu s .
členom zakona dobijo presežni delavci z dnem, ki je dol° }t
v pogodbi, pravice trajnih presežnih delavcev, za kate''
sredstva za zagotavljanje njihovih pravic zagotavljajo iz P'
čuna Republike Slovenije.
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!r zaradi objektivnih razlogov ni prišlo do sklenitve pogodb
razdružitvi premoženja, je Vlada Republike Slovenije na
Is®ji dne 27.10. 1994 sprejela sklep, da se razrešitev
"°zaja presežnih delavcev opravi s posebno pogodbo
u
9otovitvi presežnih delavcev v posameznih gozdnih
e JJP^ratvih. Sklep o prednostnem reševanju presežnih
h!
ločeno od razdružitve premoženja, je na svoji 22.
j, ' <9- 6. 1994 sprejel tudi Državni zbor Republike Slovenije,
m
, ^ePublike Slovenije je v drugi polovici novembra 1994
emla s posameznimi gozdnogospodarskimi organizacijami

pogodbe o ugotovitvi presežnih delacev. Na podlagi teh
pogodb, ki vsebujejo točno število trajno presežnih delavcev
s poimenskim seznamom, je Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve zaradi zagotovitve pravic presežnim delavcem z organizacijami sklenilo pogodbe o dodelitvi sredstev za
razreševanje trajno presežnih delavcev. Po navedenih pogodbah se gozdnogospodarskim organizacijam za trajno presežne delavce zagotavljajo sredstva za nadomestilo plače
v času šestmesečnega odpovednega roka in za odpravnino, ki
jim pripada skladno z zakonom o delovnih razmerjih (Ur. I.
RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93).

tabeli dajemo prikaz izplačil, ki so bila izvršena do 13. 12. 1994 po dosedanjih občinah in posameznih gozdnogospodar-skih
>'• 9anizacijah:
Število upravičencev

GG

»pobota

!y[e z Ribnico

GG Kranj
GG Nazarje
GG Brežice
GIP M. Sobota
GZ Laško
GG Maribor
GKZ Pohorje
GKZ Maribor
GZ Lovrenc na P.
GKZ Ptuj
SGG Tolmin
GG N. mesto
GG Kočevje
GG Celje
GZ Celje
TOK Slov. Konjice
GZ Radlje
GZ Slov. Gradec
GZ Gornja Radgona
GG Postojna
GZ Šentjur
GG Ljubljana
GKZ Ožbalt
KGZ Dravograd
Zavod za pog. in mel. Krasa

jgt*Cj'6 razvidno iz preglednice so gozdnogospodarske organiŽ^ Ski, PvreJele sredstva za 663 trajno presežnih delavcev
cii^iipPH'
'šiniupravičencev
475.028.046,00
kar pomeni glede na
Kvi- n° število
82%SIT,
realizacije.
:il*<
j^s^le trajno presežne delavce, katerih sklepi o prene10
'Srti uelovne
9a razmerja so postali dokončni do 31.12. 1994
delovno
razmerje prenehalo v prvih šestih mesecih
n
tijdj J0ga leta, sredstev gozdnogospodarskim organizacijam
sta"
#

skupaj
73
61

realizacija
63
58

31
1
116
2
3
4
1
18
28
66
23
1

31
87
2

18
28
66

Izplačano
SIT
30.080.277,00
47.062.012,00
1.981.410,00
18.340.539,00
604.604,00
62.179.000,00
733.475,00

86%
92%
100%
100%
100%
75%
100%

789.914,00
15.561.232,00
22.079.083,00
51.298.668,00
3.416.798,00

100%
100%
100%
100%
26%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

82%

23
10

23
10

22

11

53

53

457.034,00
8.589.896,00
6.075.713,00
1.284.119,00
23.334.802,00
912.801,00
43.887.709,00

13
802

663

475.028.046,00

nismo mogli nakazati, ker od njih nismo prejeli potrebnih
podatkov o višini sredstev, ki so podlaga za sklenitev pogodb
o dodelitvi sredstev oziroma ustreznih aneksov k že sklenjenim pogodbam. Ko nam bodo za omenjene delavce le-te
posredovale, bomo ob zagotovljenih proračunskih sredstvih
skladno s sprejetimi programi in dinamiko razreševanja trajno
presežnih delavcev v posameznih gozdnogospodarskih organizacijah pristopili h sklepanju pogodb in sredstva nakazali
tudi za te delavce.

fj
o<r
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Problematika zaposlovanja delavcev iz drugih
držav
RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, je na ministrstvo za delo,
družino, in socialne zadeve, 20. 9. 1994, naslovil vprašanji:
1. Sprašujem Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
ali je zakonito in dopustno, da ob veliki nezaposlenosti
v Sloveniji, podjetja uvažajo delavce iz drugih držav, celo iz
Makedonije. V občini Zagorje gradijo novo stanovanjsko
zgradbo, posla pa ni dobilo domače zagorsko podjetje TIGA,
ampak SGP Zasavje—Trbovlje, ki je uvozilo makedonske
delavce, ki so menda nekoliko cenejši.
2. Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve se zahvaljujem za dokaj obširen odgovor na poslansko vprašanje
glede izdaje delovnega dovoljenja mlajšemu oficirju JLA iz
Novega mesta DROBNJAKOVIĆ MILIVOJU. V odgovoru pa
manjka odgovor ravno na tisto vsebino vprašanja, zaradi
katere sem najprej poslal dopis Inšpektoratu za delo. Ker od
Inšpektorata nisem dobil nobenega odgovora, sem poslal
poslansko vprašanje, na katerega spet nisem dobil bistvenega odgovora. Zato prosim za dopolnitev odgovora o tem,
ali je za snažilko sploh potreben poseben pogoj vozniški
izpit B kategorije. Ker je tudi za snažilko kot za strojnega
čistilca dovolj le končana osemletka, tudi ni resničen podatek, da med brezposelnimi osebami ni ustreznih kandidatov.
Razen tega prosim, da se ugotovi, ali navedeni mlajši oficir
izpolnjuje pogoje za izdajo delovnega dovoljenja. Poleg
odgovora na to dopolnilno vprašanje, pa prosim Ministrstvo,
da v tem primeru izpolni obljubo, ter predvsem ustrezno
ukrepa.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve mu je dalo na
poslanski vprašanji naslednja odgovora.
1. Zakon o zaposlovanju tujcev (Ur. I. RS, št. 33/92), ki ureja
pogoje za pridobitev delovnega dovoljenja tujih državljanov,
določa v 2. odstavku 6. člena, da se delovno dovoljenje na
■vlogo delodajalca izda za določen čas, ki ne more biti daljši
od enega leta in velja za delo pri delodajalcu, ki je zaprosil za
delovno dovoljenje. Takšno delovno dovoljenje pa se na podlagi 2. odstavka 5. člena navedenega zakona delodajalcu izda
pod pogojem, da v evidenci Republiškega zavoda za zaposlovanje med brezposelnimi osebami na določenem območju ni
ustreznega kandidata, ki poleg splošnih, izpolnjuje še
posebne pogoje, ki jih delodajalec zahteva za sklenitev delovnega razmerja in je pripravljen sprejeti zaposlitev. To pomeni,
da na izdajo delovnega dovoljenja ne vpliva število brezposelnih oseb v državi ali na določenem območju, ampak je njegova izdaja odvisna od tega, ali so med brezposelnimi osebami na določenem območju kandidati, ki izpolnjujejo vse
pogoje, ki jih je delodajalec določil za sklenitev delovnega
razmerja in so takšni kandidati tudi pripravljeni sprejeti zaposlitev. Ce je med brezposelnimi osebami primeren kandidat,
torej kandidat, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje, zaposlitve
pa ni pripravljen sprejeti, se delodajalcu, upoštevajoč zakonska določila, ne more zavrniti zahtevka za izdajo delovnega
dovoljenja.
Po podatkih Republiškega zavoda za zaposlovanje kljub
visoki brezposelnosti v nekaterih panogah za določene
poklice ni dovolj ustreznih domačih isklacev zaposlitve. Sem
sodi tudi gradbeništvo, v katerem je povpraševanje zaradi
potreb gradbenih podjetij po delavcih zlasti s poklici kot so:
gradbeni delavec na I. zahtevnostni stopnji, zidar za zidanje in
ometavanje na II, zahtevnostni stopnji, tesar in zidar na IV.
zahtevnostni stopnji zelo veliko. V zadnjem obdobju je do
kritja prijavljenih potreb z domačimi delavci prišlo v manj kot
polovici primerov, zaradi česar je zaposlovanje tujih delavcev,
predvsem iz Hrvaške, BIH in tudi iz Makedonije, kratkoročno
gledano, za podjetja očitno še vedno edina rešitev.
Podjetje SGP Zasavje-Trbovlje, ki izvaja gradbena dela tudi
v tujini, je v letu 1994 s sofinanciranjem Republiškega zavoda
za zaposlovanje sprejelo v usposabljanje s sklenitvijo delovnega razmerja 15 brezposelnih oseb, prijavljenih pri zavodu,
ki so bili zdravstveno sposobni in pripravljeni sprejeti zaposli52

tev, hkrati pa je zaposlilo tudi 20 delavcev, ki so bili trajnip
presežki in bi bili kot brezposelne osebe upravičeni uveljavljati pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.
Ker svojih potreb po gradbenih delavcih ni uspelo pokr"
z domačimi iskalci zaposlitve, je bilo prisiljeno zaprositib za
izdajo delovnih dovoljenj in zaposliti tuje delavce. Tako j® ' °
po podatkih Republiškega zavoda za zaposlovanje podjetju
SGP Zasavje-Trbovlje v letu 1994 izdanih 150 delovnih dovo;
Ijenj, pri čemer gre v 68 primerih za tuje delavce, ki so D«
v podjetju že zaposleni, v 82 primerih pa za nova delovn'T®*
dovoljenja, ki so se v največjem številu izdala za čas od 3 oz fga
6 mesecev in samo v 6 primerih za dobo 1 leta. rete
AnaJ'
podatkov kaže, da so bila delovna dovoljenja izdana P ?". L
za delavce z naslednjimi poklici: gradbeni delavec, zida. P g
zidar za ometavanje, tesar, krmilec avtomatov, torej ' p
poklice, po katerih je pri nas čutiti vseskozi veliko pomanj p.
kanje.
L

h za i ^
Tudi s podjetjem TIGA, d.o.o., Zagorje je Republiški za'vookra,
zaposlovanje v letu 1994 sklenil pogodbo o sofinanciram
programa usposabljanja za 7 brezposelnih oseb, s0
ki so o L
prijavljene na Uradu za delo Zagorje, vendar pa do ''n®% |
ranja usposabljanja ni prišlo, ker podjetje k programom, kj 9 i
izvaja Revirska delavska univerza, ni pristopilo. V preteKi M
letu pa je Republiški zavod za zaposlovanje izdal on JtoE«*
nemu podjetju tudi eno delovno dovoljenje za delovno me ™1
zidarsko ometavanje za v njem že zaposlenega delavca.
|
Iz navedenega lahko ugotovimo, da si Republiški
zaposlovanje s svojimi ukrepi prizadeva, da se povsod
kjer je le mogoče, zaposlujejo domači iskalci zaposlitve in ^
oc
i muci hi, k«"- *' ». i
se uciuvna
delovna uuvuijciija
dovoljenja i^uajaju
izdajajo io
le v pprimerih,
potrebno zaradi izvajanja del in sicer za čas njihovega iz»a'J ^
nja oziroma za čas, ki je potreben, da se po usposablja i i
vključijo zaposlitev domače brezposelne osebe.

Ob tem pa velja poudariti, da na izbiro izvajalca za izva|n !?he-l'rrJ
gradbenih del Republiški zavod za zaposlovanje nima °jSu(ojj..
nega vpliva, saj se gradbena dela oddajo po javnem razP
I
izvajalcu, ki je glede na ponudbo najugodnejši.
|q
tie
2. Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja re(^fnjS J»tu
8s
SFRJ, št. 60/89 in 42/90), ki se uporablja kot republiški izP ~L) 'c
na podlagi 1. odstavka 4. člena Ustavnega zakona za
g5ti,
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisno
^
ods,
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91-1) določa v 3.
nnjapc«
8. člena, da se s splošnim aktom določijo vrsta innastop J|e)(
strokovne izobrazbe za določeno vrsto poklica, z "!® "
zmožnosti ter drugi posebni pogoji, potrebni za opravlja^!ope,
>stojen P> i,.
del delovnega mesta. Delodajalec je torej samostojen
skle
določanju posebnih pogojev, ki se zahtevajo za» skleni'%
!L;iti!! j
jo, ^doio3 „d
delovnega razmerja, vendar s pomembno omejitvijo,
sme le takšne posebne pogoje, ki so potrebni za opravi) irie
dela.
I

Na vprašanje, ali je za snažilko sploh potreben poseben
vozniški izpit B kategorije, lahko odgovorimo, da voko1
P./ijn^isjj
splošno ni potreben, ga pa delodajalec glede na
Loi'kla
primera za zasedbo delovnega mesta kot posebenćiSP°pj»aiva'r
lahko določi, če podjetje svojo storitveno dejavnost ^0r«fidov
prostorov opravlja na različnih lokacijah, zaradi česar
delavec (-ka), še zlasti, če gre za strojno čiščenje,
prevažati stroje in druge delovne pripomočke do krajev, WT>9aito
opravlja delo.
"ovi,
sl<
V konkretnem primeru, ko je Republiški zavod za zapo?"nuHtrj^
nje, Enota Novo mesto izdal delovno dovoljenje podjetju ^ i
INTER-M, d.o.o. iz Novega mesta za tujca g. Milivoja D jSfiellji|<0
kovića, za delovno mesto strojni čistilec, iz prejete sp jS °
dokumentacije nismo uspeli ugotoviti, ali in kako sW!0j 1
v postopku izdajanja delovnega dovoljenja ugotavljalo } a •
stvo, da je prej navedeni posebni pogoj dejansko potrebe
zasedbo delovnega mesta strojni čistilec.
Iz prejetega upravnega spisa še izhaja, da je bilo
dovoljenje vročeno stranki dne 11. 2. 1994, odločba94P
v upravnem postopku postala dokončna dne 26. 2. 19
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* (Ur.
' kuI. 263.
Zakona
o splošnembesedilo)
upravnem
SFRJ,člena
št. 47/86
- prečiščeno
se
od
ti si 1
'°čba, ki je v upravnem postopku dokončna, razveP° nadzorstveni pravici, če je bil z njo očitno prekršen
j j'a'ni zakon. Vrhovno sodišče RS je v svoji sodbi (U-500/
* dne 6. 7.1994) zavzelo naslednje stališče: »Za razveljavijo nadzorstveni pravici ne zadostuje kakršnakoli kršitev,
Pak mora biti to očitna kršitev materialnega zakona. Krši■ W izhaja iz nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja,
°wtna kršitev materialnega zakona. Očitna kršitev materialna zakona se presoja glede na dejansko stanje, ugotovljeno
,»Končno odločbo. To pomeni, da pri odločanju po nadzor"eni pravici pristojni organ ne ugotavlja dejanskega stanja,
•glede na to, ali je bilo dejansko stanje v postopku pred
, l° dokončne odločbe pravilno in popolno ugotovljeno ali

muljev v opečne izdelke sprejemljivo, saj se na ta način
znebimo posebnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi,
emisije škodljivih snovi v zrak zaradi vpekanja odpadkov pa
niso presegale zakonsko dovoljenih koncentracij. Seveda pa
bo morala opekarna zagotoviti, da bodo emisijske koncentracije vklajene z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz naprav za
proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov in Uredbo o emisiji
snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov.
(Ur. i. RS 73/94) ki veljajo od decembra 1994.
Ali novomeška opekarna res prekomerno onesnažuje okolje?
RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, je 7. 12. 1994, vprašal:

na navedeno kot pristojni organ ugotavljamo, da
favnavanem
primeru skladno z Zakonom o splošnem
!v |.nem postopku ni pogojev za razveljavitev delovnega
k°l|enja po nadzorstveni pravici, saj iz njega ne izhaja, da bi
njim očitno prekršen materialni zakon.

»Sprašujem Ministrstvo za okolje in prostor ali mu je znano,
da v opekarni Zalog v Novem mestu močno onesnažujejo
okolje, s tem ko sežigajo odpadne snovi iz tovarne zdravil
KRKA in iz tovarne REVOZ iz Novega mesta ter iz tovarne
CIMOS iz Kopra?

JJistrstvo za okolje in prostor je zaprosilo Opekarno Novo
,o, da mu pošlje kopije zadnjih meritev emisij. Glede na
V*
a Opekarne Novo mesto in rezultatov meritev emisij so
o sledečih ugotovitev:

Če ministrstvu to dejstvo ni znano mu ga s tem vprašanjem
sporočam in zahtevam ustrezno in takojšnje ukrepanje.«

ta ^ sklopu obstoječe tehnologije za proizvodnjo opečnih
n.Jsiru
®ntov je možno glini dodajati galvanske mulje, odpadno
u- yo—■■•v,
iiiMiviuMiu vlakna
'lunna in
iii fosfatne
ivijiaii iv mulje,
11 iuiju, za
4.a kar
t°fJl°.
.,n°, mineralna
Potrebna soglasja in dovoljena ustreznih organov,
!jo
dobavitelji odpadkov že dve leti ni tovarne Revoz;
tovarne rka
^Da*'Spre|ema
^
niso take vrste, da bi jih lahko zapekali,
M
!0 odPacJke steklene volne tovarne Krka izolae-Kign0 dobavitelji odpadkov so še druge večje in manjše
su toSiijg1 Sloveniji, med njimi je tudi tovarna Cimos iz Kopra, ki
odpadne fosfatne mulje.
°Pek(arna Novo mesto nam je poslala fotokopije zapisnikov
l6,
emisij Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor
te.,10 v987 in 1989 ter Zavoda za zdravstveno varstvo Novo
letu 1989 in 1993.
** zdravstveno varstvo Maribor je 1987 meril emisijske
8 fe n ac'i® fluoridov v plinski fazi in emisijske koncentra!H °'nih snovi brez vpekanja odpadne steklene volne in
.Br
'zdelke. V odvzetih vzorcih niso detektirali fenolov,
z
iiiN 5*'0 da
9°rii° v žgalni peči. Emisije fluoridov so bile
"cent rac2<?e m9/m3. kar
je bilo več od dovoljene emisijske
ir^e ne
>ll ''
nng/m3). Emisija fluoridov je odvisna od vrste
' Pa od imobiliziranih odpadkov.
ili^®8 je isti zavod opravil meritve prahu, nikla, cinka,
'" oma, cianidov, fluoridov in fenolov
i detektirali. Emisija prahu je bila mar
oncentracije. Kadmija niso zaznali, I
ia in cinka, ki bi lahko bile posledii
irffdov »1'",u
so bile nizke. Emisijske koncentracije fluHcg ,° di v letu 1989 občasno presegale mejno emisijsko
"Ij. racijo. Rezultati meritev Zavoda za zdravstveno varaiv 0r kažejo, da vpekanje odpadnih mineralnih vlaken
. anskega
mulja ne povzroča emisijskih koncentracij
*rak, ki bi bile višje od zakonsko dovoljenih.
pr,tve ,.
to v i )lh 'e °Pravil Zavod za zdravstveno varstvo Novo
'likove a,u
kažejo, da so bile previsoke koncentracije
Pr6 9 monoksida in previsoko dimno število, v letu 1993
1i dISoke
koncentracije
ogljikovega monoksida, iz česar
ini,. a bi bilo treba bolj paziti na kvaliteto kurjenja pri
°Pečnih izdelkov.
k, ;
iuč8k:
' R°eložl
v iivih meritev in analiz je razvidno, da je vpekanje
olne in drugih mineralnih vlaken ter galvanskih

Zaprosili smo Opekarno Novo mesto, da nam pošlje kopije
zadnjih meritev emisij. Glede na odgovor Opekarne Novo
mesto in rezultatov meritev emisij smo prišli do sledečih
ugotovitev:
— V sklopu obstoječe tehnologije za proizvodnjo opečnih
elementov je možno glini dodajati galvanske mulje,
odpadno stekleno volno, mineralna vlakna in fosfatne
muije, za kar Imajo potrebna soglasja in dovoljenja ustreznih organov.
— Med dobavitelji odpadkov že dve leti ni tovarne Revoz;
odpadki tovarne Krka niso take vrste, da bi jih lahko zapekali, pač pa sprejemamo odpadke steklene volne tovarne
Krka izolacije. Med dobavitelji odpadkov so še druge večje
in manjše firme po Sloveniji, med njimi je tudi tovarna Cimos
iz Kopra, ki pošilja odpadne fosfatne mulje.
— Opekarna Novo mesto nam je poslala fotokopije zapisnikov o meritvah emisij Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor v letu 1987 in 1989 ter Zavoda za zdravstveno varstvo
Novo mesto v letu 1989 in 1993.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor je 1987 meril emisijske koncentracije fluoridov v plinski fazi in emisijske koncentracije fenolnih snovi brez vpekanja odpadne steklene
volne in med vpekanjem odpadne steklene volne tovarne
Novoterm v opečne izdelke. V odvzetih vzorcih niso detektirali fenolov, kar kaže, da zgorijo v 1 žgalni peči. Emisije
fluoridov so bile med 5 in 20 mg/m , kar3 je bilo več od
dovoljene emisijske koncentracije (S mg/m ). Emisija fluoridov je odvisna od vrste gline, ne pa od imobiliziranih odpadkov.
Leta 1989 je isti zavod opravil meritve prahu, nikla, cinka,
kadmija, kroma, cianidov, fluoridov in fenolov. Cianidov in
fenolov niso detektirali. Emisija prahu je bila manjša od
mejne emisijske koncentracije. Kadmija niso zaznali, koncentracija nikla, kroma in cinka, ki bi lahko bile posledica
zapekanja galvanskih muljev, so bile nizke. Emisijske koncentracije fluoridov so tudi v letu 1989 občasno presegale
mejno emisijsko koncentracijo. Rezultati meritev Zavoda za
zdravstveno varstvo Maribor kažejo, da vpekanje odpadnih
mineralnih vlaken in galvanskega mulja ne povzroča emisijskih koncentracij snovi v zrak, ki bi bile višje od zakonsko
dovoljenih.
Meritve, ki jih je opravil Zavod za zdravstveno varstvo Novo
mesto v letu 1989 kažejo, da so bile previsoke koncentracije
ogljikovega monoksida in previsoko dimno število, v letu
1993 pa previsoke koncentracije ogljikovega monoksida, iz
česar sledi, da bi bilo treba bolj paziti na kvaliteto kurjenja
pri žganju opečnih izdelkov.
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Zaključek:
Iz razpoložljivih meritev in analiz je razvidno, da je vpekanje
steklene volne in drugih mineralnih vlaken ter galvanskih
muljev v opečne izdelke sprejemljivo, saj se na ta način
znebimo posebnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi,
emisije škodljivih snovi v zrak zaradi vpekanja odpadkov pa

POPRAVEK
V 18. številki Poročevalca, ki je izšla 10. 5.1994, je
bilo v rubriki Vprašanja poslancev objavljeno poslansko vprašanje mag. Janeza Kocjančiča in odgovor vlade, ki ga je pripravilo Ministrstvo za
obrambo, z naslovom »Kakšna bo usoda edinega
generala slovenske vojske?«.
Prizadeti, Janez Slapar, pa se z objavljenim odgovorom ni strinjal in je zahteval popravek v Poročevalcu. Ker smo v DZ menili, da je glasilo namenjeno objavljanju izključno tistega gradiva, ki je v DZ
uradno vloženo, zahtevanega popravka nismo objavili. Zadeva je dobila sodni epilog; Vrhovno sodišče je razsodilo, da tudi Poročevalec sodi med
javna glasila, torej tudi zanj veljajo določbe zakona o javnih glasilih.
Danes objavljamo zahtevani popravek.

Spoštovani!
V vašem javnem glasilu, to je Poročevalcu državnega zbora
Republike Slovenije, v številki 18 z dne 10. 05. 1994, je bil na
strani 18 objavljen odgovor vlade Republike Slovenije na
poslansko vprašanje gospoda mag. Janeza Kocjančiča pod
naslovom »Kakšna bo usoda edinega generala slovenske
vojske?«. V odgovoru vlade, katerega je pripravilo Ministrstvo
za obrambo in katerega ste objavili v vašem javnem glasilu, so
določena dejstva prikazana na način, ki lahko škoduje moji
časti in dobremu imenu. Zaradi tega podajam le na nekatera
od njih naslednji odgovor.
V zvezi s trditvijo, da sem za dobo treh mesecev po razrešitvi
z dotedanje dolžnosti načelnika republiškega štaba Teritorialne obrambe prejemal nadomestilo osebnega dohodka, to je
za čas od 14. 05. 1993 do 14. 08. 1993, kljub temu, da imajo do
takega nadomestila pravico le funkcionarji, ki iz objektivnih
razlogov ne morejo skleniti delovnega razmerja, posebej
poudarjam, da mi je bila s strani Ministrstva za obrambo
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niso presegale zakonsko dovoljenih koncentracij. Sev
pa bo morala opekama zagotoviti, da bodo emisijske ko F
centracije usklajene z Uredbo o emisiji snovi v zraK
naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov
Uredbo o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in p
sosežigu odpadkov. (Ur. I. R Slo. 73/94) ki veljajo od deeern
bra 1994.

vročena odločba št. 143/802 z dne 09. 06. 1993, v kateri je
določeno, da imam po razrešitvi pravico do nadomesti
osebnega dohodka v višini osebnega dohodka, ki bi garazre
Pre{f
mal, če bi opravljal funkcijo, še tri mesece od dneva
,
tve, in sicer do 14. 08. 1993. Odločbo je izdal in podpis
takratni minister za obrambo, gospod Janez Janša.
Neresnična pa je trditev, da sem bil dne 15. 08. 1993 s stran^
vlade Republike Slovenije imenovan za višjega svetovalca'
razporejen v center za strateške študije na delovno mes
vojaškega atašeja v Ministrstvu za obrambo in se na delov'
mesto zglasil šele 30. 08. 1993, svoje odsotnosti pa da nise
nikoli pojasnil.
S to trditvijo se neresnično prikazuje, da sem izostal z
celih 15 dni. Resnica je ta, da sem bil z odločbo vlade Rep
blike Slovenije, štev. 111-03/93-12/55-8, ki je bila izdana
08. 1993, imenovan za višjega svetovalca v Ministrstvu
obrambo z veljavnostjo od 15. 08. 1993. To odločbo s
prejel 27. 08. 1993 in istega dne sem bil o tej odločbi
telefonično obveščen s strani gospoda mag. Vegiča, kl '
nadomeščal načelnika centra za strateške študije. Na '
posebno vprašanje, če se javim na delovnem mestu ,al<0'jgi
dejal, da se naj javim v ponedeljek, to je po preteku viken
30. 08. 1993, kar sem tudi storil.
Kot dokaz za svoje trditve prilagam odločbo Ministrstva
vlad«
obrambo, štev. 143/802 z dne 09. 06. 1993 in odločbo 1993
Republike Slovenije, št. 111-03/93-12/55-8 z dne 25. 08
Kar zadeva očitka o oddaji orožja Teritorialne obrambe v sjjj^
dišče JLA na Gorenjskem sem prepričan, da bo te — ^
ovrgla natančna analiza takratnih zgodovinskih dogodkov^
dovolim pa, da mi to očita vlada Republike Slovenijei P^
predsedstvom dr. Janeza Drnovška, ki je bil v času od
1989 do 15. 05. 1990 predsednik predsedstva takratne Srn ^
istočasno tudi poveljnik Vrhovnega poveljstva oboroženi;11 ^
V tem času je bil namreč s strani generalštaba oboroženi"
SFRJ izdan ukaz o oddaji orožja Teritorialne obrambe.
S spoštovanjem
Ljubljana, 07. 06. 1994
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Janez Slapar, I. r-

OGOVOR
inistrstva za znanost in tehnologijo na pobudo
W\GA JELINČIČA glede priprave znanstve9a projekta z Republiko Madžarsko na
Jj[°čju kartografije
I-

21 s

poslansko pobudo gospoda Zmaga Jelinčiča glede
znanstvenega projekta z Republiko Madžarsko na
u ar,0 r
ot
«r°i'
^ predlagan
9 a'ije. vam
sporočamo,
da je projekt s tega
ja že
in sicer
z obeh strani.
1

Obijana Mihevc z Geografskega inštituta Univerze v Ljub-

ljani se bo udeležila srečanja med slovenskimi in madžarskimi
znanstveniki, ki bo potekalo med 31. in 2. februarjem 1995 na
Madžarskem in si bo ob tej priložnosti ogledala kartografske
zbirke v Nacionalni knjižnici in Državnem arhivu Madžarske.
S slovenske strani nameravamo v projekt vključiti tudi druge
institucije, ki se ukvarjajo z navedeno problematiko.
Glede na to, da poteka sodelovanje z Madžarsko na visoki
ravni in da so njihovi znanstveniki pokazali izredno zanimanje
za sodelovanje s slovenskimi kolegi (z madžarske strani smo
prejeli kar 61 predlogov za skupne projekte), lahko pričakujemo, da nam bo madžarska stran omogočila dostop do za
nas zanimivega gradiva. O poteku in rezultatih projekta vas
bomo sproti obveščali.

poročevalec, št. 7
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