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^"TERINARSTVO
edlog zakona o spremembah zakona o veterinarstvu- EPA 1294 - skrajšani postopek
5
p^TVE vojnega nasilja
[®diog zakona o dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja- EPA - 1317 - skrajšani
Postopek
9
pAM Maribor in avtomontaža am bus Ljubljana
'8aiog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ukrepih za sanacijo
in * odarske9a položaja TAM Maribor, d. d. in njegovih odvisnih družb
11
J ^VTOMONTAZE AM BUS d. o. o., Ljubljana - EPA - 1309 - hitri postopek
RESOLUCIJA VARNOSTNEGA SVETA OZN
edlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvajanju resolucije Varnostnega
q eta
OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko črno goro in območja
°sne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov - EPA 1313 - hitri postopek
17
5lAD RS ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI
- po °9 zakona o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
946
- tretja obravnava
21
JJtDNARODNI AKTI
lt|6c"og akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s švicarsko konfederacijo,
p naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo - EPA 130525
2
akona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
p®d Vlado Republike Slovenije in Vlado češke Republike - EPA 1306
27
6d|°g 2akona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
iK G Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in Hercegovine - EPA 1307
29
f ORMACIJE VLADE RS O SKLEPIH DZ *
d 0rniacija o realizaciji sklepov Državnega zbora Republike Slovenije v zvezi z
Racionalizacijo sprejetih ob obravnavi problematike v zvezi s preoblikovanjem
lnpbene lastnine -EPA 1148
31
0rrT
>acija Vlade Republike Slovenije v zvezi z dodatnimi sklepi Državnega zbora
. Publike Slovenije k predlogu zakona o telekomunikacijah - druga obravnava
35
iaPA 763
P^Na tožilstva
počilo o delu' javnih tožilstev v Sloveniji za leto 1994
41
»ezne razlage
(Ur
g za sprejem obvezne razlage 82. člena zakona o denacionalizaciji
[J' "st RS, št. 27/91-1 in 31/93) - EPA 1308
. ?đ|og za obvezno razlago seznama podjetij iz 57. člene zakona o zadrugah
' točka B razdelka Vinske kleti - EPA 1314
_ JSKA VPRAŠANJA
^Pl, UGOTOVITVE IN STAUŠČA DRŽAVNEGA ZBORA
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SKLEPI,

UGOTOVITVE

IN

STALIŠČA

DRŽAVNEGA ZBORA
SKLEP in dodatni sklepi
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o družinskih prejemkih
"lavni zbor Republike Slovenije je na 32. seji dne 13/6-1995
oobravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah
*K°na o družinskih prejemkih - prva obravnava, na podlagi
na i 'n 105' člena poslovnika Državnega zbora RS, sprejel
eđni
'
SKLEP

predlog sprememb in dopolnitev zakona o družinskih prejemkih in pri tem upošteva predloge iz javne razprave.
2. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da v roku
šestih mesecev pripravi in v obravnavo Državnemu zboru
predloži nacionalni program prebivaistvene politike.
1
1
■
3. Vlada Republike Slovenije naj v roku enega meseca pripravi
in Državnemu zboru predloži poročilo o uresničevanju resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93).

>.rensk
dlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dru'h prejemkih se ne sprejme.
Dr

*avnii zbor je ob obravnavi navedenega zakona sprejel še
DODATNE SKLEPE

1

Istočasno naj Vlada RS predloži Državnemu zboru terminski
plan izvajanja oziroma uresničevanja navedene resolucije.

Vlada Republike Slovenije naj v roku enega meseca pripravi

sklep in dodatni sklepi
d^avnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona
Sjjfilovnih razmerjih
•
Jtavni zbor Republike Slovenije je na 32. seji dne 2/6-1995
obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi
"kona o delovnih razmer|ih - prva obravnava, na podlagi
n. , 'n 185. člena poslovnika Državnega zbora RS, sprejel
''asied nji

in pri tem upošteva vse predloge, ki so bili podani v javni
razpravi.
2. Ker uresničevanje 53. člena ustave, ki opredeljuje zakonsko
zvezo in družino in v tretjem odstavku določa, da »država
varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter
ustvarja za to varstvo potrebne razmere«, je potrebno, da
vlada z ustrezno zakonodajo, poleg podaljšanja porodniškega
dopusta za nego in varstvo otroka, zagotovi tudi pogoje, v
katerih bo zaščitena nadaljnja delovna kariera staršev - prav
tako pa tudi predlaga zakonodajo, s katero se bodo izboljšali
stanovanjski pogoji družin in izobraževanja otrok.

SKLEP
£<l°g zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o delovnih
Perjih se ne sprejme.
^iavni zbor je ob obravnavi navedenega zakona sprejel še
as
'ednje

3. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj sprejme
ustrezne ukrepe in uredi učinkovito izvajanje inšpekcijskega
dela, da prepreči diskriminacijo žena pri zaposlovanju in
prepreči, da bi delodajalci kot razlog za slabšo delovno
uspešnost upoštevali katero od oblik koriščenja dopusta za
nego in varstvo otroka.

DODATNE SKLEPE
Df ^ada

Republike Slovenije naj v roku enega meseca pripravi
edi °g sprememb in dopolnitev zakona o delovnih razmerjih
3
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SKLEP
državnega zbora ob obravnavi zahteve Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani v
zvezi z vloženo kazensko ovadbo zoper poslanca državnega zbora dr. Petra
Tanciga
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi zahteve
Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani v zvezi z vloženo
kazensko ovadbo zoper poslanca Državnega zbora dr. Petra
Tanciga, po drugem odstavku 83. člena Ustave Republike
Slovenije, na 32. seji, dne 13. 6. 1995, na podlagi drugega
odstavka 38. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, sprejel v naslednjem besedilu

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi dfU9^J
odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije ter zapn'®'
odstavka 22. člena Zakona o poslancih v zvezi z ^LvXI
3
Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani opr. št. KT/l/>
,{„
95-2 z dne 18. 4. 1995 v zvezi z vloženo kazensko u'"" j,
zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaj
uradnih pravic po členu 261/111 KZ Republike Slovenije
prizna imunitete poslancu Državnega zbora Republike Slo
nije gospodu dr. Petru Tancigu.

SKLEP
..
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poroštvih Republike Slovenije za
najetje posojil za izgradnjo razžveplane naprave na bloku 5 v Termoelektrarni
Šoštanj
SKLEP

Državni zbor je na 32. seji dne 2/6-1995 ob obravnavi predloga
zakona o poroštvih Republike Slovenije za najetje posojil za
izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj - tretja obravnava, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora RS, sprejel naslednji

Vlada Republike Slovenije naj oblikuje take pogoje za
javnih naročil pri izvajanju investicijskih del večjega n
onalno-gospodarskega pomena, da bo obvezno
vključevanje slovenskih izvajalcev bodisi samostojno bod'
konzorcijih tujih izvajalskih ponudnikov.

e

UGOTOVITVENI SKLEP
državnega zbora o prenehanju mandata poslancu Državnega zbora Republike
Slovenije
UGOTOVITVENIM SKLEPOM

Državni zbor Republike Slovenije je na 32. seji dne 2 junija
1995, na podlagi tretjega odstavka 248. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije, ob ugotovitvi o prenehanju mandata poslancu Državnega zbora Republike Slovenije, seznanil z naslednjim
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Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je poslan®^ (
r^:
— !a_1! r»Rupel1 dne
_i -t1/6-1995
trs jaac podal
■ • odstopno
• •
Dimitrij
izjavo, --♦0
zato n" a
JV ne9
skladu s tretjim odstavkom 248. člena Poslovnika Držav
odstavzbora ter z zadnjo alineo prvega odstavka in drugim °^
«\
u e
kom 9. člena zakona o poslancih preneha mandat z 2. j
1995.

4

^edlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0 VETERINARSTVU
EPA 1294 - skrajšani postopek

y'®da Republike Slovenije je na 171. seji dne 30. novembra
'995 določila besedilo:

zavodov in zato, ker lastninjenje veterinarskega dela veterinarsko-kmetijskih zavodov ne bo končano do 31/121995, kar ima za posledico, da se veterinarski del v tem
roku ne bo mogel izločiti iz obstoječega mešanega
zavoda, zato je treba ta rok ustrezno podaljšati.

r PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O veterinarstvu,
kiJ 9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 204. a
£'ena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
SKr
ajšanem postopku.

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 teles sodelovali:

^Iada Republike Slovenije umika iz zakonodajnega
Postopka predlog zakona o spremembah zakona o veteriarstvu - skrajšani postopek, ki smo vam ga poslali v
in,ravnavo in sprejem z dopisom, št. 322-01/94-1/5-8 dne
10/
11-1995.

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- dr. Mihael VENGUŠT, direktor Veterinarske uprave
Republike Slovenije,
- Jernej LENIČ, pomočnik direktorja Veterinarske uprave
Republike Slovenije,
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

^'ada Republike Slovenije predlaga, da se zakon sprejme
P° skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe
zakona o veterinarstvu, ki pa so nujno potrebne
ar
adi pospešitve postopka lastninjenja veterinarskih

program lastninjenja Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo. Pri enem od teh programov je
ugotovljeno, da ostane za javno prodajo le 8 mio tolarjev. Ker
se želi ta veterinarski zavod lastniniti po veterinarskih postajah, ki jih je 8 (to pomeni, da bo ob končanem lastninjenju
nastalo 8 družb z omejeno odgovornostjo), bi v vsaki od njih
bilo le 1 mio tolarjev kapitala, ki bi bil po veljavnem zakonu
odkupljen z javno porodajo na podlagi ocenjene vrednosti.

Uvod
1

- ocena stanja in razlogi za spremembe zakona
Va|'avni za
95)'
kon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94 in 21/
drugim ureja tudi lastninjenje obstoječih veterinarv6d Svodov, ki so do končanega postopka lastninjenja še
delovne
'astn°
v družbeni
lastnini.
Prva faza
nj^Hienja,
to jeorganizacije
ugotovitev državne
lastnine
v teh zavodih
in
renos
f0v , P
na Veterinarski zavod Slovenije, je v večini primecih *00nfirana. Obstoječi veterinarski zavodi morajo v 6 mesein P P ejemu soglasja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
Slovane
k predlogu ugotovitve premoženja Republike
y6t eniie in deleža občin v preostalem družbenem kapitalu
Umi, arskega zavoda predložiti Agenciji RS za prestrukturil J® in privatizacijo programe lastninjenja za preostalo družn
° lastnino.

Veljavna rešitev torej otežuje, podaljšuje in draži postopek
lastninjenja veterinarskih zavodov, zato se predlagajo spremembe četrtega in posledično petega odstavka 148. člena
veljavnega zakona o veterinarstvu, ki naj bi bistveno pripomogla k pospešitvi lastninjenja.
V 149. členu pa so urejene posebnosti pri lastninjenju mešanih veterinarsko-kmetijskih zavodov. Ob sprejemanju
veljavnga zakona je bilo predvideno, da se bodo vsi postopki
lastninjenja tudi v mešanih zavodih končali v letu 1995. Zato je
v drugem odstavku 149. člena zakona določen rok 31. 12.
1995, ko naj bi se iz obstoječega veterinarsko-kmetijskega
zavoda izločil olastninjeni veterinarski del (izločile naj bi se
torej novonastale zasebne družbe), medtem ko bi kmetijski
del nadaljeval z delom in bi se reorganiziral v skladu s posebnimi predpisi. V tem roku pa obstoječi območni veterinarsko-kmetijski zavodi ne bodo olastninjeni, zato tudi ni

S PHPravi programov lastninjenja pa se je ugotovilo, da
nji J* Prodaja dela družbenega kapitala, ki bo ostal po notra> | e"tv' 'n notranjem odkupu, ni primerna rešitev, saj gre
Peg. eSl!°n zamotan, dogotrajen in drag postopek, ki se ga v
(gr
e da oziroma bi ga bilo neekonomično uresničevati
c
2e
®nit*a6 ter
'° ma'° družbenega kapitala in bi stroški njegove
bj«ven izvedbe postopka javne prodaje v večini preimerov
ninj. na° presegli vrednost družbenega kapitala, ki bi se lastta način). Doslej sta le dva veterinarska zavoda oddala
5
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mogoča izločitev veterinarskih družb iz njihove sestave, prav
tako ni smotrna, pa tudi v praksi ni izvedljiva izločitev veterinarskega dela, saj bi se moral na novo registrirati kot veterinarski zavod v družbeni lastnini, kar pa po veljavnih predpisih
sploh ni mogoče. Zato je treba rok za izločitev veterinarskega
dela iz mešanih veterinarsko-kmetijskih zavodov ustrezno
podaljšati in ga uskladiti s končanim lastninjenjem veterinarskega dela, to je z ustanovitvijo zasebnih veterinarskih družb,
ki bodo v veterinarskem delu pravne naslednice obstoječih
mešanih veterinarsko kmetijskih zavodov.

Predlagane spremembe pomenijo pospešitev postopka las,5J
njenja za veterinarske in mešane veterinarsko-kmetil *
zavode, obenem pa omogočajo hkratno izločitev veterina
skega dela iz mešanih zavodov.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
četrti in peti odstavek 148. člena zakona o veterina'5'^
(Uradni list RS, št. 82/94 in 21/95) se spremenita tako, d«8
glasita:

POGLAVITNE REŠITVE

»(4) Preostanek družbnega kapitala veterinarskega zavod*5'
začasno prenese na Sklad Republike Slovenije za ra«
Sklad Republike Slovenije za razvoj te delnice prod8, P
odkupu pa imajo prednost pri veterinarskem zavodu zaP
sleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci. Za odkUP ' i
delnic se lahko uporabijo tudi lastniški certifikati iz 31- ^
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni lis'JV
št. 55/92, 7/93 in 31/93). Podrobnejše pogoje in način Pt0~.L
teh delic predpiše Vlada Republike Slovenije v enem mes®
po uveljavitvi tega zakona.

S predlaganim zakonom bi se:
- spremenila četrti in peti odstavek 148. člena zakona o
veterinarstvu tako, da bi se preostali družbeni kapital, to je
40% družbenega kapitala, začasno prenesel na Sklad Republike Slovenije za razvoj. Sklad bi te delnice prodal, pri čemer
bi imeli prednost zaposleni v veterinarskih zavodih. Te delnice
bi se lahko kupile tudi s certifikati iz 31. člena zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij. Podrobnejše pogoje in
način prodaje bi predpisala Vlada Republike Slovenije.

(5) Sklad Republike Slovenije za razvoj razdeli kupr,in,n°i!
prejšnjega odstavka med sklade iz 22. člena zakona o las
skem preoblikovanju podjetij.«

Sklad pa naj bi kupnino nakazal skladom iz 22. člena zakona o
lastninskem peoblikovanju podjetij;
- spremenil drugi odstavek 149. člena tako, da bi se izločitev
veterinarskega dela iz mešanih kmetijsko-veterinarskih zavodih izvršila z dokončnim lastninskim preoblikovanjem veterinarskega dela v zasebne veterinarske družbe.

2. člen
Drugi odstavek 149. člena se spremeni tako, da se glas'
Jg|£
"(2) Z vpisom lastninskega problikovanja veterinarskega n
veterinarsko-kmetijskega zavoda v sodni register se e
veterinarske družbe izločijo iz sestava mešanega zavoda inv
nanje prenesejo sredstva, obveznosti do virov sredstev .
mena in delavci, ki so namenjeni za veterinarsko dejavsKj\ jj
Kmetijski del zavoda nadaljuje z delom, dokler ne u
svoje organiziranosti s posebnimi predpisi.«

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
S predlaganim zakonom ne bodo nastale nobene finančne
posledice za proračun RS ali za veterinarske zavode. Prav
tako ne bodo nastale nove naloge za državne organe, Agencijo ali veterinarske zavode, razen v delu, ko je treba, pripraviti
poseben predpis o pogojih in načinih prodaje tistega dela
družbenega kapitala veterinarskih zavodov, ki bi po tem
zakonu prešel na Sklad RS za razvoj.

3* člen
jjctu
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradne"1
Republike Slovenije.

razvoj pa bi delavci zavoda odkupili potem, ko bodo sp ^
spremembe veterinarskega zakona in izdan predvideni P
pis Vlade RS.

S spremembo četrtega odstavka 148. člena zakona o veterinarstvu bi omogočili, da veterinarski zavodi čimprej končajo
postopek lastninjenja in začnejo delati kot zasebne veterinarske organizacije. Zato bi preostanek družbenega kapitala
veterinarskega zavoda, ki ostane po izločitvi dela, ki pripada
Republiki Sloveniji, ugotovitvi deleža občin, notranji razdelitvi
in notranjem odkupu, prenesli na Sklad RS za razvoj. Sklad bi
te delnice prodal, pri čemer bi imeli delavci veterinarskega
zavoda prednost. Za ta odkup pa bi se lahko uporabili tudi
lastniški certifikati iz 31. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Podrobnejše pogoje in način prodaje delnic
iz naslova tega dela kapitala, ki bi se začasno prenesel na
Sklad Republike Slovenije za razvoj, pa bi predpisala Vlada
RS.

Sprememba v petem odstavku je posledica spreme"'
četrtem odstavku.
trebo>
Sprememba v drugem odstavku 149. člena je nujno
P°.,0.
ne z<
zato, ker je veljavna določba do 31. 12. 1995 ' b?n ^0[l
Čeprav seje ob sprejetju tega zakona ocenjevalo, da .v0(j0
lastninjenje veterinarskih in veterinarsko-kmetijskih
.|||(
končano do 31. 12. 1995, so se postopki zavlekli in ra .tjj$Kfi
veterinarskega in kmetijskega dela veterinarsko-kmf' ^
zavodov v tem roku ni možna. Zato je treba veljavno 0 ^$1
spremeniti tako, da se bo dejanska izločitev veterina
dela iz mešanih zavodov izvršila s končanim lastnini
veterinarskega dela, prenosom nanj ustreznega delatersrvpls0^e
obveznosti do virov sredstev, bremen in delavcem . d '
novih veterinarskih družb v sodni register. KmeW>'
zavoda pa nadaljuje z delom, dokler se tudi sam ne 'eu
žira v skladu s posebnimi predpisi.

Ti prenosi na Sklad RS za razvoj se lahko na predlog veterinarskega zavoda in s soglasjem Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo izvršijo že po veljavni zakonodaji, kar
pomeni, da se na ta način lastninjenje veterinarskega zavoda
konča in se zavod preoblikuje v družbo, delnice Sklada za
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dajo delnic, pri čemer veterinarski zavod oziroma postaja
zagotovi predkupno pravico v korist zaposlenih, ki morajo
svojo odločitev o nakupu delnic v roku 60 dni od ponudbe
pisno sporočiti veterinarskemu zavodu.

BESEDILO 148. IN 149. ČLENA ZAKONA O VETERINARJU (URADNI LIST RS, ŠT. 82/94 IN 21/95)
148. člen

(5) Zavod nakaže kupnino za družbeni kapital na Sklad Republike Slovenije za razvoj, ki jo mora razdeliti na sklade po 22.
členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v ustreznih deležih.

1

< ) Družbeni kapital, ki po izločitvi ostane v veterinarskem
Uvodu, se ponudi v odkup delavcem, zaposlenim v veterinarskih zavodih, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem z
m
°*nostjo lastninjenja po veterinarskih zavodih ali po veteri"arskih postajah.

(6) Če veterinarski zavod ne predloži programa lastninjenja v
šestih mesecih po pravnomočnosti določitve deleža javnega
veterinarskega zavoda oziroma občin, postane celoten-družbeni kapital last Sklada Republike Slovenije za razvoj in se
preoblikuje po zakonu o privatizaciji pravnih oseb, ki so
družbeni kapital prenesle na Sklad Republike Slovenije za
razvoj.

!ln2) Veterinarski zavod razdeli zaposlenim, bivšim zaposlenim
n Upokojenim delavcem navadne delnice za največ 20% vred-

osti družbenega kapitala v zameno za lastninske certifikate
oziroma
ožjim družinskim članom zaposlenih, bivših zaposlej!ar1" in upokojenih, kot preostanek delnic do vrednosti 20%
užbenega kapitala, če le-ta ni bil razdeljen. V primeru, da
[)®Steti subjekti predložijo veterinarskemu zavodu lastniške
9®tifikate
v vrednosti, ki presega 20% vrednosti družbenega
Ka
Pitala, se presežni del uporabi v notranjem odkupu.

149. člen
(1) Če opravljajo veterinarski zavodi tudi kmetijske dejavnosti,
se po postopku in na način, določen v 147. členu tega zakona,
na predpisan način razdelijo tudi sredstva, obveznosti do
virov sredstev, bremena ter delavci in to glede na pretežno
namembnost za veterinarsko oziroma kmetijsko dejavnost.

3

< ) Pravico do notranjega odkupa v programu lastninskega
^oblikovanja za notranji odkup predvidenega družbenega
^Pitala imajo vsi zaposelni, bivši zaposleni in upokojeni
plavci veterinarskega zavoda oziroma vetrinarske postaje, in
p ^a njegovo izvedbo smiselno uporabljajo določbe zakona o
^'Hinskem preoblikovanju podjetij, ki urejajo notranji
opkup, razen prenosa na sklade po 22. členu zakona o lastn|
nskem preoblikovanju podjetij.

(2) Glede na ugotovljeno namembnost sredstev, obveznosti
do virov sredstev, bremen in dejavnosti delavcev se iz veterinarsko-kmetijskega zavoda do 31.12.1995 izloči veterinarski
del, pri čemer se ta del hkrati lastnini po 147. in 148. členu
tega zakona. Kmetijski del zavoda nadaljuje z delom, dokler
ne uskladi svoje organiziranosti s posebnimi predpisi.

W) Preostanek družbenega kapitala se lastnini z javno proB
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI
VOJNEGA

ZAKONA

0

ŽRTVAH

NASILJA

EPA 1317 - skrajšani postopek
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
»t. 48/92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega
zbora
Republike Slovenije (Uradni list RS št. 40/93 in 80/
9
4) vlagajo podpisani poslanci

zakona, saj gre za manj zahtevno dopolnitev, ki pa je nujna
zaradi začetka veljavnosti Zakona o žrtvah vojnega nasilja
s 1. januarjem 1996.
V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega zbora, sporočajo, da bodo pri obravnavi predloga
zakona na sejah delovnih teles in državnega zbora kot
predlagatelji sodelovali Miran Potrč, Alojz Metelko, Franc
Cernetič, Danica Simšič, dr. Jože Pučnik in Marjan Šetinc.
Mira POTRČ, l.r.
Franc ČERNELIČ, l.r.
Alojz METELKO, l.r.
Danica SIMŠIČ, l.r.
dr. Jože PUČNIK, l.r.
Marjan ŠETINC, l.r.

Predlog zakona o dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega
nasilja
in
ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 3.
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora.

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije predlagajo, da predlog zakona
Državni zbor obravnava in sprejme po skrajšanem
Postopku ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga

uveljavile posebno poko|ninsko dobo v Času trajanja prisilnih
ukrepov iz 2. člena zakona tudi v času, ko še niso bile stare 15
let in sicer pod pogoji, ki jih določa 13. člen tega zakona.
Dopolnitev Zakona o žrtvah vojnega nasilja temelji na načelu
pravičnosti, da se tudi žrtvam vojnega nasilja pred 15 letom
starosti, zagotovi pravico do vštetja prebitega časa v teh
okoliščinah v pokojninsko dobo.
»
3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IN DRUGE
POSLEDICE SPREJEMA ZAKONA

UVOD
1

- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA DOPOLNITEV ZAKONA

j£avni Zbor Republike Slovenije je na svoji seji, dne 17. 10.
Dai! spre'el Zakon o žrtvah vojnega nasilja in to hkrati »v
tovaTd" Z zalw5nom 0 v0)n'^ ve,eranih i" zakonom o vojnih
Jjj'iub razpravam poslank in poslancev Državnega zbora in
°*enim amandmajem v tretji obravnavi Zakona o žrtvah
oinega nasilja, v besedilu zakona ni vključena nesporno
3
redel ,ev na
na"
' do posebne
Državnempokojninske
zboru, da imajo
asilja°Ppravico
dobežrtve
tudi vojnega
za ča»
£ ostajanja nasilnih ukrepov v starosti pod 15 let. Taka rešitev
6, 3rav
vki'
' vzaradi
sprejetih »vojnih« zakonov, že
K
'|učena
Zakonpovezanosti
o vojnih veteranih.

Glede na urejanje te problematike in na vladne informacije, so
sredstva za te namene že predvidena v proračunu za leto
1996.
BESEDILO ČLENOV

p® bi uveljavili pravico do vštetja trajanja nasilnega dejanja ali
^Silnega
ukrepa zoper žrtev vojnega nasilja tudi pred njenim
0
'etom starosti, je dopolnitev zakona zato potrebna.

1. člen
V Zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95) se
v 13. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

I^edlagatelji zakona smo mnenja, da je bila zakonska uredi* Je pravice želja tako žrtev vojnega nasilja kot tudi večine
poslancev. Pri sprejemanju Zakona o žrtvah vojnega nasilja,
Pfi odločanju o različnih amandmajih o tem vprašanju, ni
I a decidirano jasno zagotovljena oz. sprejeta. Da bi se
ogniij nejasnostim pri izvajanju zakona o žrtvah vojnega
Dnt a, da ta pravica gre tudi žrtvam vojnega nasilja, je
te°v ebna dopolnitev zakona in to tudi zato, ker različna uredienake pravice v dveh zakonih nima utemeljenih razlogov.
ž

»Žrtvi vojnega nasilja, ki je bila v času, prebitem v okoliščinah
za priznanje statusa žrtev vojnega nasilja iz prvega in drugega
odstavka tega člena mlajša od 15 let, se čas, prebit v teh
okoliščinah, šteje v pokojninsko dobo kot posebna doba «
Sedanja 3. in 4. odstavek postaneta 4. in 5. odstavek.

CILJI IN NAČELA ZAKONA

2. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1996.

*akonom želimo zagotoviti, da bi žrtve vojnega nasilja lahko
9
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OBRAZLOŽITEV
Po splošnih predpisih o pokojninsko-invalidskem zavarovanju se čas pred 15 letom starosti ne more šteti v pokojninsko
dobo. Taka pravica je kot posebna doba lahko priznana le z
zakonom. Ker tega izrecno Zakon o žrtvah vojnega nasilja ne
določa, čeprav je vsa razprava na DZ šla v smeri upravičenosti
te zahteve, predlagamo dopolnitev zakona.

S predlaganim novim tretjim odstavkom k 13. členu zakon11 ,
žrtvah vojnega nasilja tako zakonsko urejamo, da se 2n
vojnega nasilja, ki je bila v času, prebitem v okoliščinan
priznanje statusa žrtev vojnega nasilja mlajša od 15 let, c
prebit v teh okoliščinah, šteje v pokojinsko dobo kot poseo
doba.

nega gibanja v Italiji ali v taborišču za ukradene i et«jj
izgnancu, delovnemu deportirancu, beguncu in p
mobilizirancu se prizna pokojninsko dobo v dejanskem
nju do povratka v domovino.

BESEDILO ČLENA, KI SE DOPOLNJUJE
13. člen
Taboriščniku (v nemškem koncentracijskem taborišču, v
Jesenovcu ali na otoku Rabu) in zaporniku iz 2. člena tega
zakona, se čas prebit v koncentracijskem taborišču ali zaporu
prizna kot posebna doba v dvojnem štetju, čas po 15. maju
1945 do povratka v domovino pa v dejanskem trajanju.

Če ima žrtev vojnega nasilja priznano posebno dobo iz ^
gega naslova, lahko uveljavi pravico iz tega člena, če J«
zanjo ugodnejše.

Internirancu (internacijsko taborišče z odvzemom svobod-

Za polni mesec šteje, če je nasilje trajalo več kot 15 dni-

poročevalec, št. 53
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH
ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

UKREPIH

ZA

SANACIJO

GOSPODARSKEGA

POLOŽAJA TAM

MARIDOR

D.D.

NJEGOVIH

DRUŽB

AVTOMONTAŽE

IN

IN

ODVISNIH

AM

BUS

D.0.0.,. LJUBLJANA
EPA 1309 - hitri postopek
Vlada Republike Slovenije je na 170. seji dne 23. novembra
1995 določila besedilo:

d.d. in njegovih odvisnih družb in Avtomontaže AM BUS,
d.o.o., Ljubljana.

~ PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UKREPIH ZA SANACIJO GOSPODARSKEGA POLOŽAJA TAM MARIBOR. D.D. IN NJEGOVIH
ODVISNIH DRUŽB IN AVTOMONTAŽE AM BUS, D.O.O.,
Uubuana,

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 telesih sodelovali:

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku za izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije dne 28. novembra 1995.

- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejavnosti,
- Vlado DIMOVSKI, državni sekretar v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti,
- Branka KOSTIĆ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti,
- mag. Aleksander PERDAN, svetovalec Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po
hitrem postopku, ker bodo v nasprotnem primeru nastopile hude motnje pri nadaljnjem poslovanju TAM Maribor,

edino zavarovanje za izpolnitev obveznosti kreditojemalca na
prvi poziv.

^ENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Pravni zbor Republike Slovenije je na seji dne 29. 3. 1995
.Prejel Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja
AM Maribor, d. d. in njegovih odvisnih družb in Avtomontaže
M BUS, d. o. o„ Ljubljana (Uradni list RS, 20/95), ki je stopil v
Ve,
iav0 dne 8. 4. 1995.

C. Pri uveljavljanju določbe 4. člena zakona po katerem so
banke podpisnice sporazuma in banke upnice obvezane, da
50% zneska terjatev do družb iz 1. člena zakona v višini
2.825.405.500,00 SIT s pripadajočimi obrestmi ali odpustijo,
ali preoblikujejo v kapitalski delež oz. delnice, ali pobotajo z
odkupom premoženja, je pri teh bankah prevladala tendenca
po uporabi slednje opcije, to je pobot terjatev z odkupom
premoženja, dočim prva in druga opcija za banke v celoti ni
bila interesantna. Tako bi se banke lahko poplačale za ta del
dolga v celoti s tem, da bi celotna ocenjena likvidacijska
vrednost premoženja bila izkoriščena za namen pobotanja. V
tem primeru bi bil TAM, d. d. Maribor prisiljen v finančni
najem tako izgubljenega premoženja, kar bi predstavljalo
preveliko breme na stroške poslovanja. Prav tako zakon omejuje pobot z odkupom premoženja samo na poslovno nepotrebna sredstva.

»j tišina obrestne mere, ki jo kvartalno ugotavlja Banka
'ovenjje za dolgoročne kredite se po uveljavitvi zakona zniPl I®. zato je v zakonu določena najvišja obrestna mera
+ 11
?n . % določena previsoko. Zato jo je potrebno ustrezno
na V0
na®l bi-i veljala
'n sicerodnauveljavitve
i č R+9%.
Tako
znižana
obrestna
mera
novega
zakona
tako
za poroštva
Za od |aći
ohL
P iz'°2.posojil,
danih zakot
restrukturiranje
obveznosti
°eh družb
člena zakona,
tudi za poroštva
RS za
08
;. 8nojila obeh družb za obratna sredstva za proizvodnjo iz 8.
a zakona.

5..p°9°j iz 3. in 10. člena veljavnega zakona, da se kot
to
dolžniki po kreditni pogodbi zavežejo vse od kredilernalca
odvisne družbe in v razmerju do njega obvladujoča
u
*ba bo lahko v primeru odločitve o morebitni prodaji
posamezne take družbe-solidarnega dolžnika v bodoče
[j Ustavljala
oviro, saj kupec ne bi kupoval takih družb z prej
.®Vedenimi bremeni. V izogib navedenemu je umestno, da se
°"darna
odgovornost odvisnih družb ukine z uveljavitvijo
v
®ga zakona. S tem ostane poroštvo Republike Slovenije

D. Vlada Republike Slovenije je v skladu z 8. členom Zakona o
ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.
d. in njegovih odvisnih družb in Avtomontaže AM BUS, d. o.
o., Ljubljana (Uradni list RS, 20/95), ki se glasi
»Vlada RS lahko do višine 8.000.000.000,00 SIT in pod pogoji,
ki jih določa ta zakon, odloča o dajanju poroštev RS za
obveznosti TAM Maribor, d. d. in Avtomontaže AM BUS, d. o.
11
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7.100.000.000,00 100% 900.000.000,00 100%

4. Z drugačno razlago 8. člena zakona bi sanacija dru*1H
uspela, družbi pa bi bili podvrženi nepreklicnemu stečaju,
pa ni bil namen zakonodajalca. Namen zakonodajalca I®.
da se za TAM Maribor, d. d. in AM BUS, d. o. o., Ljub1!®;
omogočijo taki pogoji, ki bodo (poleg notranjih ukreP^
omogočili sanacijo nepokritih in neporavnanih obveznos 0
naslova kreditnih in garancijskih obveznosti do bank, o®
do dobaviteljev in drugih nebančnih upnikov, Agencije n®j>
blike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic in obveznos
naslova davkov in prispevkov za plače, ki jih rešujejo za* ^
ske določbe zakona, in hkrati omogoči zagon proizvodni®
že porabljenih avansih za nedobavljeno blago.

2.130.000.000,00

Navedeno potrjujeta tudi dokončna sanacijska progna"18'
obeh podjetjih.

o., Ljubljana iz posojil za obratna sredstva za proizvodnjo«,
odobrila zneske poroštev iz navedenega člena zakona po
naslednji dinamiki:
TAM, d. d.
SIT
- z zakonom
predvideni
poroštveni
potencial
- po uveljavitvi
zakona
(20.6.1995
- po potrditvi
predhodnega
sanacijskega
programa
(29.6.1995)
- po potrditvi
dokončnega
sanacijskega
programa
(12.10.1995)
Skupaj

2.130.000.000,00

% AM BUS, d. o. o.
SIT

30% 270.000.000,00

30%

%

30%

135.000.000,00

15%

520.000.000,00 7,3%
4.780.000.000,00 67,3% 405.000.000,00

45%

5. Da bi se odpravili dvomi glede tolmačenja veljavnega J
člena, Vlada RS predlaga spremembo tega člena v sm'8
jasnosti njegove uporabe. S spremembo 8. člena zakon
'
eksplicitno povzet avtentičen namen zakonodajalca s.ka,Su|
je le-ta želel z zakonom omogočiti pogoje za sanacijo TJ
Maribor d. d. in Avtomontaže AM BUS-a d. o. o., Ljubljana^
je ob sprejemu zakona poleg drugih zakonskih ukrepov'Pr
videla tudi zagonska sredstva za financiranje proizvodni
višini 8.000.000.000,00 SIT. S tem je bila dana podlaga
sanacijo gospodarskega položaja družb in, ki naj bi že *
1996 zagotavljala pozitivni finančni tok v obeh družbah.
6. Ob sprejemu 8. člena zakona so bile znane obveznosti' taM. d. d. Maribor, ki izvirajo iz že avansiranih naročil, v višin' .
mio DEM ter za zagon nove proizvodnje za realizacijo
v letu 1995. Iz zapisnikov SDK je bilo mogoče že ta*
ugotoviti, da informacijski sistem v TAM-u zaradi znanih v*
kov ni transparenten in da točne višine obveznosti TAl*
takrat ni bilo mogoče ugotoviti.

1. Razlaga, po kateri naj bi Vlada RS dajala poroštva po 8.
členu zakona obema družbama za obveznosti v skupni višini
8.000.000.000,00 (v katero je všeteta tako glavnica, revalorizacijske in realne obresti), je v celoti v nasprotju z namenom
zakonodajalca, katerega namen je bil določiti take pogoje za
poslovanje obeh družb, da bosta le ti mogli pridobiti potrebna
finančna sredstva za zagon proizvodnje. S tem naj bi bili tudi
izpolnjeni pogoji za sanacijo obeh podjetij, poleg seveda
drugih, ki jih zakon predvideva. Z drugačno razlago 8. člena
zakona bi sanacija družb ne uspela, družbi pa bi bili podvrženi
nepreklicnemu stečaju, kar pa ni bil namen zakonodajalca.
Namen zakonodajalca je bil, da se za TAM Maribor, d. d. in AM
BUS, d. o. o., Ljubljana omogočijo taki pogoji, ki bodo (poleg
notranjih ukrepov) omogočili sanacijo nepokritih in neporavnanih obveznosti iz naslova kreditnih in garancijskih obveznosti do bank, delno do dobaviteljev in drugih nebančnih
upnikov, Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in
hranilnic in obveznosti iz naslova davkov in prispevkov za
plače, ki jih rešujejo zakonske določbe zakona, in hkrati
omogoči zagon proizvodnje ob že porabljenih avansih za
nedobavljeno blago.

Ob sprejemanju začasnega sanacijskega programa In dO
sprejetja dokončnega sanacijskega programa pa so bila ^
tovljena še naslednja dejstva, ki ob samem sprejemu zaKf
še niso bila znana:
5

Višina porabljenih avansov in neporavnanih obveznost
strani TAM-a za avansirana naročila ni znašala 33 mio u ^
temveč se je ta vsota približala, po zadnjem podatku, na d .
50 mio DEM, kar pomeni, da je bila finančna luknja, ki I ^
bilo potrebno sofinancirati dejansko večja za 51%. Ker so
ti avansi v glavnem porabljeni, del nove produkcije, ki I .(|
izd9bavljal TAM na podlagi avansiranih naročil,kat r -o
ustreznih prejemkov. Zato je nizka realizacija,
® ' stva.
priča v preteklih mesecih, predvsem rezultat tega dej
TAM je šele v avgustu pričel podpisovati pogodbe za
naročila.

2. Poleg navedenega je tudi izračun stroškov posojil in izračun revalorizacije teh posojil danih s triletnim moratorijem
odplačil ter trajanjem odplačil posojil za obdobje pet let
nemogoč oz. neznan, saj razen znane zakonsko določene
zgornje meje obrestne mere (ne več kot 11%) tudi obračun
realnih in revalorizacijskih obresti posojil za osem letno
obdobje ni možen. V takih razmerah ni mogoče določiti zneska posojil, za katere Vlada Republike Slovenije lahko odobri
državna poroštva. To pomeni, da se zakon ne bi mogel izvajati. Prav tako pa je znano, da se pravne norme smiselno
tolmačijo tako, da so le-te v prid njihovega nemotenega izvrševanja.

TAM je moral financirati okrog 57% vseh sredstev za » L||
presežne delavce sam. V ta namen je porabil 822,5 mio Si z>
blizu 10 mio DEM) za plače teh delavcev na čakanju ' ^
odpravnine. Ta strošek je bil neto odliv. Ministrstvo za 0° |0
družino in socialne zadeve je pri trajnih presežkihokr
prisp -jo
605,4 mio SIT a!i le 42,4% celotnega stroška. Od 5J?oajih
delavcev na čakanju je dejansko že razrešenih 495, 500 P ^
je še na čakanju in še naprej bremenijo maso za plače,
trajni invalidi, ki jih po zakonu ni mogoče odpustiti.

3. Gledano vsebinsko iz določbe 15. člena zakona o poroštvih
RS za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (Uradni list RS, št. 69/94), ki izrecno omejuje
dajanje poroštev zaskupno višino glavnic ter iz določbe 2. in
4. člena zakona o sanaciji TAM-a, ki obveznosti, za katere
država lahko daje poroštva omejuje na znesek glavnice, ter
navedenemu znesku dodaja pripadajoče obresti, bi bilo
možno zaključiti, da je bil namen zakonodajalca pri oblikovanju določbe 8. člena enak in da bi bilo tudi pri znesku
zgornjega limita navedenega v 8. členu računati le z glavnico.
poročevalec, št. 53

Pregled dosedanje porabe in predvidene porabe noV'|]0g|. I*
štev do izčrpanja celotnega potenciala je podan v Prl 'e i>
namena porabe sredstev tretje tranše je razvidno, da 0 poplačilo dobav reprodukcijskega materiala. Neizpolnit ^
smana teh sredstev pomeni zaustavitev proizvodnje,
„i
sanacije, ker tako velikega denarja TAM sam v tem,ren v K8'
sposoben zagotoviti, in postopno vnovčevanje poro® 'os0"
njihovega odplačila TAM ob sedanji nizki produkciji ni
ben servisirati.
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PREGLED PORABE I. IN II. TRANŠE ODOBRENIH KREDITOV
stanje 30.09.1995

v 000 SIT

Kreditodajalec

I. tranša

SKB

2.130.000,00

II. tranša

SKUPAJ

%

2.130.000,00

50.0

NLB

813.700,00

813.700,00

19.1

nkbm

800.0Q0,00

800.000,00

CA

316.300,00

316.300,00

18.8
7.4

KREKOVA

200.000,00

200.000,00

4.7

2.130.000,00

4.260.000,00

100.0

SKUPAJ

2.130.000,00

Namen uporabe

I. tranša

II. tranša

SKUPAJ

%

Dobavitelji

825.746,70

881.552,93

1.707.299,63

40.1

Osebni prejemki
Deblokada ŽR

670.858,74

1.053.811,35

1.724670,10

40.5

156.060,92

156.060,92

3.7

Vrač.kred. in ob.

148.906,66

148.906,66

3.5

Storitve in druge ob.

147.974,68

88.115,68

236.090,36

5.5

Reprogram (en.te.)

107.765,25

20.800,00

128.565,52

3.0

Tel. plač. (energ.)

72.687,05

158.407,08

3.7

SKUPAJ

2.130.000,00

85.720,03
2.130.000,00

4.260.000,00

100.0

zagotovitev sredstev za tretjo tranšo so v teku razgovori s
, sitimi bankami. V planu denarnih tokov za IV. kvartal
$rr!'e Per®dvidena
poraba sredstev in sicer v oktobru 500 mio
1 inn mio
' Vlada
Slovenije
že odobrila,
v novembru
SIT inRepublike
v decembru
1.240 mio
SIT ali skupaj
2.840

kreditojemalca odvisne družbe in v razmerju do njega obvladujoče družbe je v nemoteni morebitni bodoči prodaji posameznih družb. Tako bi bile te družbe razbremenjene kot
solidarni dolžnik, kar bi bilo za kupca edino sprejemljivo.
OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA

CU

' ' IN NAČELA ZAKONA

ornd'agana sprememba in dopolnitev obstoječega zakona bo
^ogočila,
da bo Vlada RS lahko izdajala poroštva RS za
a
a mta posojila TAM, d. d., Maribor in Avtomontaže AM BUS,
nj n o., Ljubljana pod pogoji, ki jih določa zakon v višini
R®Y ico posojil 8.000.000.000,00 SIT, poleg tega pa bo Vlada
yii?mć"a ,udi za odplačilo zneska pripadajočih revalorizaJ?K'h in realnih obresti, ki pripadajo določeni glavnici, kar je
5®9 drugih zakonskih ukrepov nujni pogoj za uspešno
®cijo obeh družb.

«

S sprejemom zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega
položaja TAM Maribor, d. d. in njegovih odvisnih družb in
Avtomontaže AM BUS, d. o. o., Ljubljana, se bo potencialna
obveznost za državni proračun sicer povišala za znesek pripadajočih revalorizacijskih in realnih obresti. Obveznost pa je le
potencialna, njena realizacija pa je odvisna od uspešne sanacije.
Prav tako z zakonom poroštva Republike Slovenije tako po 2.
kot po 10. členu dobivajo značaj poroštev na prvi poziv, brez
predhodne solidarne odgovornosti od kreditojemalca odvisnih družb in v razmerju do njega obvladujoče družbe.

donal'nene
'' ci|i spremembe zakona je tudi v znižanju najvišje
Por
* za obrestne
mere zaoz.posojila,
katerasredstev
RS izdaja
j °stva
restrukturiranje
nabavo za
obratnih
in
i® sedaj določena obrestna mera znižana od ne več kot
na ne več kot R+9% Cl
Uski 8( i,ev
- 'i nevedene spremembe je
višine obrestnih mer posojil z veljavnimi obrestnimi
rarT*
ras) >i ter tako znižati stroške financiranja ter posojil. Trend
vis, naobr
estnih mer se je po sprejemu zakona spremenil,
Hiit> laol)re
3tnih mer,
ki jih jekvartalno
dolgoročne
kredite
namreč vugotavlja
padanju.Banka SloveCilj
toj ^'nitve
pogoja po veljavnem 3. oziroma 10. členu zakona,
rjra °ePublika Slovenija izdaja poroštva bankam za restruktukot Posojil oziroma za posojila za obratna sredstva, da se
solidarni dolžniki po kreditni pogodbi zavežejo vse od

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM
Maribor, d. d. in njegovih odvisnih družb in Avtomontaže, AM
BUS, d. o. o., Ljubljana (Uradni list RS, št. 20/95) se 2. alineja
3. člena spremeni tako, da se glasi:
13
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- »da se uporablja od dneva uveljavitve tega zakona obrestna
mera, ki velja za prvovrstne komitente bank, ki jo kvartalno
ugotavlja Banka Slovenije za dolgoročne kredite, vendar ne
več kot R+9%;«

- da banke upnice izbrišejo hipotekama in druga zavarovani8
za znesek posojil, za katera daje Republika Slovenija por®"
štva;

7. alineja 3. člena se črta.

- da je poroštvo države edino zavarovanje za izpolnit®"
obveznosti kreditojemalca;
— da se kot solidarni dolžniki po kreditni pogodbi zaveMj"
vse od kreditojemalca odvisne družbe in v razmerju do nj®9®
obvladujoča družba.

2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:

Republika Slovenija bo poravnala obveznosti kreditojemalc®
iz kreditne pogodbe, če jih ta ali njegovi solidarni dolžniki|Z1
»prvega odstavka tega člena na poziv banke ne bodo izpolni' '

»Banke - podpisnice sporazuma in banke upnice morajo
50% od zneska terjatev do družb iz 1. člena tega zakona v
višini 2.825.405.500,00 SIT s pripadajočimi obrestmi:
- 50% zneska preoblikovati v kapitalski delež oz. delnice
dolžnikov;

Predčasna dospelost kreditnih obveznosti kreditojemalci
tudi zaradi postopka prisilne poravnave ali stečaja, ne vpli;a
na dospelost poroštvene obveznosti Republike Slovenije-

- 50% pobotati z odkupom poslovno nepotrebnega premoženja pod pogoji, določenimi v sporazumu iz 2. člena tega
zakona.«

4. člen
Banke-podpisnice sporazume in banke upnice morajo 50 ^
od zneska terjatev do družb iz 1. člena tega zakona v višin1
2.825.405,500,00 SIT s pripadajočimi obrestmi:

3. člen

- ali odpustiti;
- ali preoblikovati v kapitalski delež oziroma delnice do«'
nikov;
- ali pobotati z odkupom premoženja pod pogoji, določeni"11
v sporazumu iz 2. člena tega zakona.

8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vlada lahko odloča o dajanju poroštev Republike Slovenije
za vse obveznosti TAM, d. d. Maribor in Avtomontaža AM
BUS, d. o. o., Ljubljana, najetih za obratna sredstva za proizvodnjo, katerih glavnice ne smejo presegati 8.000.000.000,00

8. člen
'

Vlada lahko do višine 8.000.000.000 tolarjev in pod pogoji;.^
jih določa ta zakon, odloča o dajanju poroštev Republik
Slovenije za obveznosti TAM Maribor, d. d. in Avtomonta*®
AM BUS d. o. o., Ljubljana iz posojil za obratna sredstva *
proizvodnjo.

4. člen

1. alineja 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
- »da se od dneva uveljavitve tega zakona uporablja obrestna
mera, ki velja za prvovrstne komitente, ki jo ugotavlja Banka
Slovenije za dolgoročne kredite, vendar ne več kot R+9%.«

10. člen

5. alineja 10. člena se črta.

Republika Slovenija bo dajala poroštva za posojila iz 8. in
člena tega zakona, če bodo odobrena pod naslednjimi po9°'

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

- da se uporablja od dneva uveljavitve tega zakona obr®s!IJo
mera, ki velja za prvovrstne komitente bank, ki jo kvart®'
ugotavlja Banka Slovenije za dolgoročne kredite, vendar
več kot R+11%;

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMENIJO

- da odplačilna doba posojil znaša najmanj 5 let;
- da se realne obresti plačujejo četrtletno na revaloriziran®
glavnico;

5. člen

- da je poroštvo države edino zavarovanje za izpoln',eV
obveznosti kreditojemalca;

Republika Slovenija bo izdala poroštva bankam podpisnicam
sporazuma iz 2. člena tega zakona pod naslednjimi pogoji:

- da se kot solidarni dolžniki po kreditni pogodbi zave^ia
vse od kreditojemalca odvisne družbe in v razmerju do n| «
obvladujoča družba;

- da se začne odplačevati glavnica posojil po preteku treh let
od sprejetja tega zakona in da je odplačilna doba po začetku
odplačevanja najmanj pet let;

- da se s sredstvi kredita ne morejo odplačevati obstoj®40
obveznosti kreditojemalca do bank;

- da se uporablja od dneva uveljavitve tega zakona obrestna
mera, ki velja za prvovrstne komitente bank, ki jo kvartalno
ugotavlja Banka Slovenije za dolgoročne kredite, vendar ne
več kot R+11%;

- da se glavnica začne odplačevati po preteku treh I®' .
črpanja kredita in se odplačuje v enakih četrtletnih obro*
Republika Slovenija bo poravnala obveznosti kreditojenia|c®
iz kreditne pogodbe, če jih ta ali njegovi solidarni dolžnii .
prvega odstavka tega člena na poziv banke ne bodo izp°'
Predčasna dospelost kreditnih obveznosti kreditojemal®*
tudi zaradi postopka prisilne poravnave ali stečaja, ne VP
na dospelost poroštvene obveznosti Republike SloveniJ®-

- da se glavnica kredita revalorizira z valutno klavzulo po
srednjem tečaju Banke Slovenije za ECU ali z indeksom rasti
cen na drobno v Republiki Sloveniji;
- da se realne obresti plačujejo četrtletno na revalorizirano
glavnico;
poročevalec, št. 53
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OBRAZLOŽITEV
Besedilo 1. oz. 4. člena spreminja zgornjo višino obrestne
™ere za posojila, ki jih družbi najemata s poroštvom RS za
amene restrukturiranja dolgov oz. najema posojil za nabavo
vratnih sredstev za proizvodnjo in sicer na ne več kot R+9%.

pobotati z odkupom poslovno nepotrebnega premoženja.
Hkrati je opuščena možnost odpustitve dela tega dolga, kot jo
je do sedaj predvideval veljavni zakon.
Določba 3. člena zakona določa, da Vlada Republike Slovenije odloča o poroštvih za kredite za obratna sredstva in s tem
jamči za obveznosti iz kreditnih pogodb, katerih glavnice
kreditov, za katere jamči Republika Slovenija, ne presegajo
8.000.000.000,00 SIT.

Besedilo 2. člena za razliko od veljavne ureditve taksativno
°'oča način, po katerem banke uredijo razmerje glede preo'Ble polovice zapadlih dolgov, ki ni zapadel pod restrukturi8n
/e- Tako člen določa, da so banke 50% tega dolga dolžne
Preoblikovati v kapitalski delež v družbah, ostalo polovico pa

Določba 5. člena opredeljuje začetek veljavnosti zakona.

b

*ležke

I

V
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Predlog zakona o
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
zakona o izvajanju resolucije
varnostnega sveta ozn, ki
določajo ukrepe zoper republiko
SRBIJO, REPUBLIKO ČRNO GORO IN
OBMOČJA ROSNE IN HERCEGOVINE
POD NADZOROM SIL BOSANSKIH
SRBOV
" EPA 1313 - hitri postopek
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 29. 11. 1995
ločila besedilo:

republiki in določena območja BiH na podlagi zakona o
izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo
ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in
območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov, je potrebno uveljaviti navedeno resolucijo VS v
okvoru sprememb tega zakona. Zaradi nujnosti uveljavitve
zakonskih sprememb predlagamo sprejem zakona po
hitrem postopku.

~ predlog zakona o spremembah in DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVAJANJU RESOLUCIJE VARNOSTNEGA SVETA OZN, KI DOLOČAJO UKREPE ZOPER REPUBLIKO SRBIJO, REPUBLIKO ČRNO GORO IN OBMOČJA
°OSNE IN HERCEGOVINE POD NADZOROM SIL BOSANSKIH SRBOV,
ki 9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi
*
201. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
"'trem postopku s predlogom, da ga uvrstite na 35.
*redno sejo Državnega zbora, dne 29. 11. 1995.

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 teles sodelovali:

Varnostni svet OZN je z resolucijo št. 1022 ukinil sankcije
^oper t.i. ZRJ s takojšnjim učinkom, ki pa se bodo
Ponovno začele uporabljati, v kolikor ZRJ ne bo podpisala
jnirovnega sporazuma ob istočasni pripravljenosti drugih
®»ani za podpis tega sporazuma. Prav tako je predvidena
Ukinitev sankcij za območja Bosne in Hercegovine pod
"adzorom sil bosanskih Srbov, ko bodo izpolnjeni pogoji,
?°'ofc0ni z omenjeno resolucijo. Glede na to, da v Repu"ki Sloveniji še vedno veljajo ukrepi zoper navedeni

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj,
- Jožef DROFENIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- Jelka PFEIFER, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.

UVOD

lucijami št. 757/1992, 820/1993, 942/1994 in 943/1994, če bodo
izpolnjeni določeni pogoji.

°CENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
jaPublika Slovenija kot članica Združenih narodov je zavePorn l2va,udi
iati obveznosti, ki jih določa ustanovna listina, kar
Poni !
resolucije
Varnostnega sveta OZN, sprejete na
lav a
obvn 3t P°9
i Ustanovne listine OZN. V skladu s to
e ,akra,na
bra
i° '
Skupščina
Slovenije
oktopre ia«
"2 sprejela
zakon,
s katerimRepublike
je določila
omejitve
in
edi
n0rr°X
prometa
blaga
in
storitev
ter
vzpostavljanja
ekoblju8«1ih odnosov s posamezniki in pravnimi osebami v Repulerm '''• Republiki Črni gori v skladu z resolucijo Varnostin Ho eta 0ZN št. 757/1992. Zakon je bil dvakrat spremenjen
kat "Polnjen, glede na nove Resolucije Varnostnega sveta, s
so b
"° uvedene dodatne sankcije oz. razširjene na
bo*„ 'a Bosne in Hercegovine, ki so pod nadzorom sil
Unskih Srbov.
ie bii

SOluci

CIUI IN NAČELA ZAKONA
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se
začasno prenehajo uporabljati ukrepi zoper Republiko Srbijo
in Republiko Črno goro, ki jih določa veljavni zakon, in se
začnejo ponovno uporabljati v primeru, če ne bodo izpolnjeni
pogoji, določeni z resolucijo Varnostnega sveta OZN št. 1022/
1995. Istočasno pa se s predlaganim zakonom tudi ureja
položaj finančnih sredstev in drugega premoženja v lasti oseb
iz Srbije, Črne gore ter določenih območij Bosne in Hercegovine, ki se nahaja na območju Slovenije.
Ker pa se lahko pravice in obveznosti državljanov in drugih
oseb v skladu s 87. členom Ustave Republike Slovenije določajo le z zakonom, je za izvajanje omenjene resolucije Varnostnega Sveta potrebno spremeniti in dopolniti zakon.

8t 1022 /1995 kl

i°
' j° i® sprejel Varnostni svet OZN,
o sprejeto postopno ukinjanje ukrepov, sprejetih z Reso17
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FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Predlagane spremembe zakona ne bodo pomenile dodatne
obremenitve državnega proračuna, nasprotno pa bo gospodarskim subjektom omogočeno poslovanje, z določenimi
omejitvami, s subjekti iz Srbije in Črne gore ter kasneje tudi z
območij Bosne in Hercegovine, ki so pod nadzorom sil
Bosanskih Srbov.

Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov na ozemlju
Republike Slovenije do uveljavitve tega zakona
2. omogočiti uporabo finančnih sredstev iz prejšnje točke
ter dajati posojila oziroma garancije, ali kako drugače omogf
čiti dostop do finančnih sredstev organom, podjetjem in drugim pravnim osebam s sedežem v Republiki Srbiji, Republik'
Črni gori in na območjih Bosne in Hercegovine pod nadzorom
sil bosanskih Srbov.
Banka Slovenije lahko na podlagi pisne prošnje dovoli razpolaganje s finančnimi sredstvi iz 1. točke prejšnjega odstavka1
ki so v lasti podjetij s sedežem v Republiki Srbiji, Republik
Črni gori in na območjih Bosne in Hercegovine pod nadzorom
sil bosanskih Srbov, če se s temi sredstvi poravnajo terjatve
pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki
določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno
goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil
bosanskih Srbov (Uradni list RS, št. 53/92, 27/93 in 76/94) se za
17. a členom dodajo novi 17. b, 17. c, 17. č in 17. d člen, ki se
glasijo:

17. d člen
Ne glede na določbe 17. b in 17. c člena tega zakona so
prepovedane vse vrste finančnih transakcij s podjetji, bankami in finančnimi organizacijami, ki so pod nadzorom organov in pravnih oseb s sedežem v Republiki Srbiji, Republik'
Črni gori in območjih Bosne in Hercegovine pod nadzorom s"
bosanskih Srbov, in so navedene v listi, ki jo določi Banka
Slovenije.«

»17. b člen
Določbe tega zakona, razen določbe 10. člena, ki določajo
ukrepe zoper Republiko Srbijo in Republiko Črno goro na
podlagi resolucij Varnostnega sveta OZN št. 757/92, 820/1993,
942/1994 in 943/1994 se začasno ne uporabljajo.

2. člen
V prvem odstavku 13. člena se za točko 8) pika nadomesti s
podpičjem in dodajo nove točke 9), 10) in 11) ki se glasijo:

Ne glede na prejšnji odstavek, se določbe tega zakona začnejo ponovno uporabljati, če Varnostni svet OZN prejme sporočilo generalnega sekretarja OZN, da Zvezna republika Jugoslavija ni podpisala mirovnega sporazuma ob istočasni pripravljenosti drugih strani za podpis tega sporazuma ter v
drugih primerih, določenih z resolucijo Varnostnega sveta
OZN št. 1022/1995 in sicer z dnem, ki ga določi Vlada Republike Slovenije v skladu s to resolucijo.

»9) če razpolaga s finančnimi sredstvi na računih pri bankah
in drugih finančnih organizacijah ter drugim premoženjem, W
so jih imeli organi, podjetja in druge pravne osebe s sedežem
v Republiki Srbiji, Republiki Črni gori in na območjih Bosne in
Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov na ozenj'l'j
Republike Slovenije do uveljavitve tega zakona (1. točka
prvega odstavka 17. č člena);

17. c člen

10) če organom, podjetjem in drugim pravnim osebam •
sedežem v Republiki Srbiji, Republiki Črni gori in na obmocjin
Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih SrbO
omogoči uporabo finančnih sredstev, ali jim kako druga4®8
omogoči dostop do finančnih sredstev (2. točka prveg
odstavka 17. č člena);«

Določbe tega zakona, razen določbe 10. člena, ki določajo
ukrepe zoper območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom
sil bosanskih Srbov na podlagi resolucij Varnostnega sveta
OZN št. 820/1993, 942/1994 in 943/1994, se prenehajo uporabljati v primeru, če bodo izpolnjeni pogoji, določeni z resolucijo Varnostnega sveta OZN št.1022/1995 in sicer z dnem, ki
ga določi Vlada Republike Slovenije v skladu s to resolucijo.

11) če opravlja finančne transakcije s podjetji, bankami jn
finančnimi organizacijami, ki so pod nadzorom organov in
pravnih oseb s sedežem v Republiki Srbiji, Republiki Crni go
in območjih Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov, in so navedene v listi, ki jo določi Banka SlovenU
(17. d člen).«

17. č člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 17. b in 17. c člena tega
zakona, je prepovedano:
1. razpolagati s finančnimi sredstvi na računih pri bankah in
drugih finančnih organizacijah ter drugim premoženjem, ki so
jih imeli organi, podjetja in druge pravne osebe s sedežem v
Republiki Srbiji, Republiki Črni gori in na območjih Bosne in
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3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
svobodnih volitev). V tem primeru prav tako ni mogoče določiti že v zakonu datuma ukinitve ukrepov.

* '• ilenu
določbi prvega odstavka novega 17. b člena se prenehajo
'Porabljati prepovedi in omejitve, ki jih določa zakon zoper
fj®Publiko Srbijo in Republiko Črno goro. Še vedno pa se
^Porablja določba 10. člena zakona, po kateri fizične in
Pravne osebe iz omenjenih republik v Sloveniji ne morejo
^javljati
odškodninskih zahtevkov za škodo, nastalo zaradi
a
^me
ianja ukrepov in sicer zaradi predlaganih prepovedi in
jitev v zvezi s premoženjem teh oseb.

Ker resolucija VS dopušča, da ostane premoženje v lasti oseb
iz Srbije, Črne gore in določenih območij Bosne in Hercegovine, ki je bilo »zamrznjeno« na podlagi resolucij št. 757 in
820, zamrznjeno še naprej, je v zakonu predlagana prepoved
razpolaganja s tem premoženjem še naprej. Izjemoma je ta
»zamrznjena« sredstva mogoče uporabiti le za poravnavo
terjatev slovenskih pravnih oseb in sicer na podlagi dovoljenja Banke Slovenije. S to določbo želi predlagatelj zavarovati
interese slovenskega gospodarstva, da poplača svoje terjatve
do omenjenih subjektov, kar tudi omogoča resolucija VS.

* določbo drugega odstavka istega člena pa je v skladu z
Solucijo VS OZN predvidena ponovna uveljavitev ukrepov
°Per obe republiki, v kolikor ZRJ ne bo podpisala mirovnega
Porazuma.
Glede na to, da ni mogoče določiti datuma
p
°novne
uveljavitve ukrepov, v kolikor bo pogoj izpolnjen in
9
Phde do podpisa sporazuma, zakon pooblašča Vlado, da
°i°či datum v skladu z resolucijo VS št. 1022.

Z določbo 17. d člena, po kateri so prepovedane finančne
transakcije z določenimi subjekti, ki so pod nadzorom organov in pravnih oseb iz Srbije, Črne gore in določenih območij
Bosne in Hercegovine, gre za reševanje vprašanj sukcesije ter
odkupovanja dolgov bivše SFRJ na sekundarnem trgu.

^o'oćba novega 17. c člena določa ukinitev ukrepov zoper
Prriočja Bosne in Hercegovine, ki so pod nadzorom sil
°Sanskih Srbov, če bodo izpolnjeni pogoji, ki jih za preklic
Sekcij določa že omenjena resolucija VS (umik bosanskih
r 0v
" na območja, določena z mirovnim načrtom in izvedba

K 2. členu
V tem členu so določene sankcije za primere kršitev materialnih določb zakona.
\

isležke

*
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Predlog zakona o

SKLADU

REPUBLIKE

LJUBITELJSKE

SLDVENIJE

KULTURNE

ZA

DEJAVNOSTI

epa 946 - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 170. seji dne 23. novembra
'995 določila besedilo:

venije k predlogu zakona o Skladu Republike Slovenije za
ljubiteljske kulturne dejavnosti - tretja obravnava.

~ PREDLOGA ZAKONA O SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
aoločila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

W ga pošilja v tretjo obravnavo In sprejem na podlagi
sklepa 36. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne
1°. 11. 1994 in 195. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije za 37. sejo Državndtja zbora Republike Slovenije.

- Sergij PELHAN, minister za kulturo,
- Jože OSTERMAN, državni sekretar v Ministrstvu za
kulturo.

Hkrati pošilja v obravnavo amandma Vlade Republike Slo-

Spl

nje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske
kulturne programe ter sredstva za njihove programe, ki so
lokalnega pomena.
3. člen

-OŠNA DOLOČBA
1. člen

e,TI

k, ,
zakonom ustanovi Republika Slovenija Sklad Repu|ike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (v nadaljevalU:
.
sklad) kot javni sklad z namenom, da nanj prenese
Rajanje
nacionalnega kulturnega programa v delu, ki
po
kriva ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Nacionalni kulturni program s področja ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti izvajajo:
- Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- samoupravni skupnosti avtohtone italijanske in madžarske
narodne skupnosti v Sloveniji,

g^noviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike
Rajanje nacionalnega kulturnega programa
^Javno'

pokriva uubiteljske

- ljubiteljska kulturna društva oziroma njihove zveze, ki izpolnjujejo pogoje vsakoletnega razpisa sklada za financiranje
oziroma sofinanciranje kulturnih programov iz javnih sredstev,

kulturne

2. člen

- druge skupine, posamezniki in organizacije, ki delujejo na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in izpolnjujejo
pogoje vsakoletnega razpisa sklada za financiranje oziroma
za sofinanciranje kulturnih programov iz javnih sredstev,

Racionalni kulturni program določa v delu, ki pokriva Ijubitelj*8 kulturne dejavnosti, obseg ljubiteljskih kulturnih dejavnoki se financira iz državnega proračuna in drugih javnih
®dstev, usmeritve in merila za razvoj dejavnosti in oblike
van
Sh,
ja s kulturnimi organizacijami Slovencev v zamejWu
in po svetu ter s sorodnimi tujimi organizacijami.

- kulturne organizacije in društva Slovencev v zamejstvu in
po svetu.

kn»ava zagotavlja strokovno pomoč za razvoj ljubiteljskih
ohOnr,
dejavnosti prek strokovne službe sklada in njegovih
- očnih izpostav ter sofinancira tiste programe, ki v skladu
Tierilj
določenimi
na podlagi nacionalnega kulturnega pros arr
»a presegajo lokalni pomen.

SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA UUBITELJSKE
KULTURNE DEJAVNOSTI
4. člen
Ime javnega sklada je: Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti

Skalne skupnosti zagotavljajo prostorske pogoje za delova21

poročevalec, št. 53

Sedež sklada je: Štefanova 5, Ljubljana.

Upravni odbor sklada lahko ob soglasju ustanovitelja organi'
žira območno izpostavo tudi v primeru, če niso izpolnjeni
pogoji iz prvih štirih alinej tega člena, v kolikor ugotovi za to
utemeljene razloge.

Sklad je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru
svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti
odgovarja s sredstvi, s katerimi razpolaga.

Območna izpostava preneha delovati, če ne izpolnjuje več
kriterijev iz prejšnjega odstavka.

5. član

Območno izpostavo vodi vodja, ki ga imenuje upravni odbor
sklada za dobo 5 let. Vodja območne izpostave je lahko
ponovno imenovan.

Sklad opravlja predvsem naslednje naloge:
- IZVAJA NACIONALNI KULTURNI PROGRAM V DELU, KI
POKRIVA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI TER
SPREMLJA IN ANALIZIRA STANJE S SVOJEGA DELOVNEGA
PODROČJA;

Podrobnejše določbe o organizaciji sklada, organih, strokovni službi in njihovih pristojnostih in načinu odločanja t*'
druga pomembna vprašanja za delovanje sklada, določi statut
sklada.

- financira in sofinancira ljubiteljske kulturne programe iz
sredstev sklada;

7. člen

- nadzoruje delo in porabo javnih sredstev izvajalcev nacionalnega kulturnega programa na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

Sklad ima naslednje organe:
-

- zbira predloge za financiranje oziroma sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti z javnimi razpisi;
- sklepa z izbranimi izvajalci teh programov oziroma projektov pogodbe o financiranju oziroma sofinanciranju;

upravni odbor
svete območnih izpostav sklada
nadzorni odbor
strokovne programske komisije
direktorja
vodje območnih izpostav.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima 15 članov. Imenuje 8®ustanovitelj Izmed strokovnjakov in sicer tako, da je u poŠte
vana enakomerna regionalna sestava in enotni slovenski ku'*
turni prostor ter pokritost po kulturnih dejavnostih s področja
dela sklada. Ustanovitelj imenuje polovico članov upravnega
odbora na predlog ljubiteljskih kulturnih društev, organizira*
nih za območje države, polovico članov in predsednika pa na
svoj predlog.

- zagotavlja strokovno-organizacijsko pomoč ljubiteljskim
kulturnim društvom oziroma njihovim zvezam, skupinam in
posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti IN POMOČ LOKALNIM SKUPNOSTIM PRI ZAGOTAVLJANJU POGOJEV ZA IZVEDBO KULTURNIH PRIREDITEV NA OBMOČJU IZPOSTAV;
- zagotavlja administrativno-strokovno pomoč zvezam kulturnih društev, ki opravljajo skupne naloge za svoje članice;

8. člen

- načrtuje in izvaja sodelovanje s tujimi sorodnimi organizacijami;

Člani upravnega odbora ne morejo biti tisti, ki so v delovnem
razmerju s skladom.
9. člen

- skrbi za izobraževalne programe s kulturnega področja;

Upravni odbor sklada:

- promovira dosežke s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in posreduje kulturno produkcijo;

- sprejme v soglasju z ustanoviteljem statut sklada;

- izdaja publikacije s svojega delovnega področja.

- sprejema letni program dela za področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, letna poročila, finančni načrt in zakljuc
račun;

Sklad lahko na podlagi pogodbe z lokalno skupnostjo oziroma s samoupravno skupnostjo avtohtone italijanske in
madžarske narodne skupnosti v Sloveniji opravlja naloge iz
prejšnjega odstavka tudi zanjo.

- sprejema pogoje in kriterije za financiranje programov s
področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, na podlagi pr®
hodnih mnenj svetov območnih izpostav sklada in v soglasju
ministrstvom, pristojnim za kulturo;

6. člen

- imenuje vodje območnih izpostav na predlog svetov
območnih izpostav;

Sklad ima v svoji sestavi območne izpostave, ki opravljajo
naloge sklada za območje, za katerega so organizirane.

- opravlja druge naloge, določene s statutom sklada.

Kriteriji za organiziranje območne izpostave so:

Upravni odbor je dolžan vsako leto v zakonsko predpisanjjj
rokih predložiti ministrstvu, pristojnemu za kulturo, Poro?|,0
o delu sklada v preteklem letu, ki bo osnova za letno Por° .j
vlade o izvajanju nacionalnega kulturnega programa v de
namenjenem ljubiteljskim kulturnim dejavnostim.

- območna izpostava mora pokrivati zaokroženo kulturno,
socialno in geografsko območje;
- območna izpostava mora imeti pogoje za organizacijo
najmanj 15 celovečernih kulturnih prireditev OBMOČNEGA
POMENA letno;

Statut sklada podrobneje določa pravice in dolžnosti t®r
način dela upravnega odbora.

- na področju območne izpostave mora delovati najmanj 15
kulturnih društev oziroma kulturnih skupin;

10. člen

- območna izpostava mora imeti pogoje za organizacijo
najmanj petih izobraževalnih oblik letno;

Sveti območnih izpostav sklada so posvetovalna tele®8
sklada.

- za delo območne izpostave morajo biti zagotovljeni
ustrezni prostori.

Svet je sestavljen iz predstavnikov lokalnih skupnost'
območja območne izpostave sklada.
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1

J^aka
lokalna skupnost z območja območne izpostave imentJ
|e v svet iz prvega odstavka najmanj enega člana.

- strokovno poznavanje področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
- znanje najmanj enega tujega jezika.

11. člen

Mandat direktorja traja pet let. Pristojnosti direktorja, njegovo
odgovornost, način njegovega imenovanja in razrešitve
določa statut sklada.

Sveti območnih izpostav imajo naslednje pristojnosti:
"" mdajejo predhodno mnenje k programom in finančnim načr° sklada, ki zadevajo njihovo področje;

15. člen

"" Predlagajo vodjo območne izpostave;

Sklad ima svojo strokovno službo. Ta izvršuje odločitve
upravnega odbora in izvaja strokovne, organizacijske,
finančne in administrativno-tehnične naloge. Vodi jo direktor sklada.

Ijačin imenovanja članov, postopek ustanovitve svetov, način
®'a in naloge podrobneje določa statut sklada.
12. člen

*

Vzorni odbor sklada ima tri člane, ki jih imenuje
•LADA. DVA ČLANA IMENUJE NA PREDLOG MINISTRSTEV,
^'stojnih za kulturo in za finance, enega pa na
>ib
LOG LJUBITELJSKIH KULTURNIH DRUŠTEV, ORGANIa
«ANlH NA OBMOČJU DRŽAVE.

16. člen

Za uspešno delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
podeljuje sklad priznanja.
Vrsto priznanj, kriterije in postopek podeljavenja določa pravilnik, ki ga sprejme upravni odbor sklada v soglasju z ustanoviteljem.

^ANDAT ČLANOV NADZORNEGA ODBORA TRAJA ŠEST

VIRI FINANCIRANJA
17. člen

13. člen

Sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek dela sklada,
zagotovi ustanovitelj.

^Pravni odbor imenuje strokovno-programske komisije kot
'»okovna
posvetovalna telesa izmed posameznikov, ki so
UVe
'javljeni poznavalci delovnega področja komisije.

18. člen

Naloge komisij iz prejšnjega odstavka so:

Sklad pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:

"" oblikovanje strokovnih podlag za odločanje upravnega
odbora;

- iz sredstev državnega proračuna za kulturo in drugih javnih
sredstev, ki so namenjena ljubiteljskim kulturnim dejavnostim;

~ oblikovanje predloga programa, ki se firfencira iz javnih
®dstev sklada;

8r

- iz lastnih prihodkov;

oblikovanje predloga za podeljevanje priznanja s svojega
p
°aročja dela.

- z dotacijami, darili in iz drugih virov:

^aC'n imenovanja IN DOLŽINO MANDATA članov, postopek
stanovitve strokovno-programskih komisij, način dela in
al
°ge podrobneje določa statut sklada.
čl
^ani strokovno-programskih komisij v času svojega man®*a ne smejo konkurirati za katerokoli obliko financiranja
lr
°ma sofinanciranja kulturnih programov s strani sklada.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Do sprejetja zakona, ki bo urejal status, organizacijo in delovanje javnih skladov na področju kulture, sklad posluje po
predpisih, ki veljajo za javne zavode.
20. člen

14. člen

Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja sklada, ki
opravi vse potrebno za začetek dela sklada.

[)®Iq in poslovanje sklada vodi direktor. Direktorja imenuje
Pravni
odbor sklada s soglasjem ustanovitelja sklada na
d
'agi javnega razpisa.
^'rektor sklada mora imeti:

,

Pogoji za začetek dela sklada morajo biti zagotovljeni najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve zakona.
•

21. člen

v

" 'soko izobrazbo;
. najmanj pet let delovnih izkušenj na področju kulturnih
Javnosti;

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

OBRAZLOŽITEV
Sr},avn
oh.r Vna' zbor je na svoji 36. seji dne 16.11.1995 ob drugi
lj. * vi predloga zakona o Skladu Republike Slovenije za
^'teljske kulturne dejavnosti ugotovil, da je predlog pripodlaga za pripravo predloga zakona za tretjo obrav0
In sprejel amandmaje k S., 6.. 7., 12. in 13. členu.

vim poslovnikom vključil v predlog zakona za tretjo obravnavo vse v drugi obravnavi sprejete amandmaje. Predlagatelj
ugotavlja, da sprejeti amandmaji izboljšujejo oziroma dograjujejo v prvi obravnavi sprejeti koncept zakona. Zato vlaga k
predlogu zakona za tretjo obravnavo samo en amandma, ki pa
je redakcijske narave, saj gre verjetno le za neprecizno formulacijo amandmaja v drugi obravnavi in zato s svojim amandmajem v tretji obravnavi predlaga zgolj dikcijsko korekcijo.

Pr

®Vlagatelj je v skladu s sklepom državnega zbora in njego23
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Obrazložitev

AMANDMA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE NA PREDLOG
ZAKONA 0 SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI

Formulacija, da se en član nadzornega odbora sklada ic*
nuje na predlog ljubiteljskih kulturnih društev, organizirani
»na območju države«, bi lahko pomenila, da so predlaga'®'
VSA ljubiteljska kulturna društva, ki so organizirana
območju države. Menimo, da tudi predlagatelj amandmaja
drugi obravnavi ni imel v mislih vseh društev, ampak njil\°.
LU
VVje UILUTU
» W«-V/ Vi.ll
WIMH zveze. Zatoi.
za področje
države UI^UIIILIIUIIV/
organizirano «-zvezo
oziroma
predlagamo enako formulacijo, ki je uporabljena v 7. členu,,1
je »ljubiteljskih kulturnih društev, organiziranih za obmoCJ*
države«.

K 12. ČLENU
Pred piko v prvem odstavku 12. člena se besedi »na območju«
nadomestita z besedama »za območje«.

BELEŽKE
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Vlada Republike Slovenije je na 169. seji dne 16. novembra
1995 določila besedilo:

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

- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV
NEKDANJE JUGOSLAVIJE S ŠVICARSKO KONFEDERACIJO, KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO
SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu
za zunanje zadeve.

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

0

AKT
NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE
S ŠVICARSKO KONFEDERACIJO, KI NAJ OSTANEJO
V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
ŠVICARSKO KONFEDERACIJO

3. Konvencija med FLRJ in Švicarsko konlederacijo o socialni
varnosti, Bern 8. 6. 1962, objavljena v Ur. I. FLRJ - MP, št. 8/
63;
4. Administrativni aranžma o načinu uporabe Konvencije o
socialnem zavarovanju med SFRJ in Švicarsko konfederacijo,
Bern 5. 7. 1963, objavljen v Ur. I. SFRJ - MP, št. 12/64;

podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
"stavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
s|
ovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za
Izvedbo Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike
Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovele glede naslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je s švicarsko
konlederacijo sklenila nekdanja Jugoslavija in ki naj ostan
ejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfeder
acijo:
«

5. Konvencija o spremembah in dopolnitvah Konvencije o
socialnem zavarovanju z dne 8. junija 1962 med FRLJ in
Švicarsko konfederacijo, Bern 9. 7. 1982, objavljena v Ur. I.
FLRJ - MP 12/84;
6. Sporazum o tehničnem sodelovanju med SFRJ in Švicarsko
konfederacijo, Bern 1. 12. 1966, objavljen v Ur. I. SFR - MP,
št. 9/67;

Konvencija o izročanju krivcev med Srbijo in Švico, 16/28.
°vember 1887, objavljena v Službenih novinah št. 83/1888;

7. Sporazum med ZIS SFRJ in Zveznim svetom Švicarske
konfederacije o vzajemni pomoči ob elementarnih nesrečah,
Beograd 9. 12. 1982, objavljen v Ur. I. SFRJ - MP, št. 9/84.

n
2

:.Sporazum med vlado SFRJ in Vlado Švicarske konfederacije o recipročni oprostitvi obdavčenja podjetij za pomorsko
n
! zračno plovbo, Beograd 4. 11. 1964 in 29. 12. 1964, objavv Ur. I. SFRJ - MP, št. 11/65;

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV
alno varnost, oprostitev obdavčenja podjetij za pomorsko 'J
zračno plovbo, tehnično sodelovanje in vzajemno pomoč 0»
elementarnih nesrečah.

Na podlagi določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije o nasledstvu mednarodnih pogodb, kijih
je sklenila nekdanja Jugoslavija in se nanašajo na Republiko
Slovenijo, predlagamo Državnemu zboru Republike Slovenije, da sprejme akt o nasledstvu sedmih dvostranskih mednarodnih sporazumov, ki naj še naprej veljajo med Republiko
Slovenijo in Švicarsko konfederacijo.

Vsi sporazumi, katerih nasledstvo se predlaga, so bili obi1*
Ijeni v Mednarodnih pogodbah uradnega lista, razen p^
(sporazu o izročitvi), ki je bil sklenjen med Srbijo in švico i"*
bil objavljen v Službenih novinah.
V poštev za nasledstvo niso prišli sporazumi, ki so že dero9f
rani z novimi, sklenjenimi med Republiko Slovenijo in ŠviO''
sko konfederacijo, npr. sporazum o letalskem prometu, trS"*
vinski sporazum in vizni režim.

Slovenska stran je pripravila seznam sporazumov, sklenjenih
med nekdanjo SFRJ in Švicarsko konfederacijo za katere je
menila, da jih je potrebno prevzeti v nasledstvo (na podlagi
mnenj ustreznih resorjev) ter ga predložili švicarski strani. Po
sodelovanju obeh ministrstev za zunanje zadeve, je bil sestavljen spisek dvostranskih sporazumov, ki naj še naprej veljajo
med državama. Gre za sporazume, ki urejajo izročitev, soci-

Potem ko bo državni zbor sprejel Akt o nasledstvu spora*"'
mov, bo Ministrstvo za zunanje zadeve o tem obvestilo Švici'4
sko stran.

BELEŽKE

I
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nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 169. seji dne 16. novembra
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE REPUBLIKE,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo,
- dr. Rado GENORIO, državni sekretar v Ministrstvu za
znanost in tehnologijo,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

tehnologiji okrepilo prijateljske vezi in razumevanje med državama,

1.člen
Ratificira se Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republ
'ke, sklenjen 22. septembra 1995 v Ljubljani.

dogovorili o naslednjem:
1.člen

2. člen

Pogodbenici bosta razvijali in podpirali znanstveno in tehnološko sodelovanje na podlagi enakosti in koristi.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku
glasi:*
SPORAZUM O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM
SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO ČEŠKE REPUBLIKE

Sodelujejo lahko znanstveni inštituti, znanstvena združenja,
univerze, vladne organizacije in druge raziskovalne in razvojne organizacije.
2. člen

V)ada Republike Slovenije in Vlada Češke republike (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se

Po tem sporazumu bo znanstveno in tehnološko sodelovanje
potekalo v okviru:

v

želji da bi spodbujali in pospeševali sodelovanje na
Področju znanosti in tehnologije na osnovi enakosti in vzalemnih koristi,

a) znanstvenih in tehnoloških raziskav in razvojnih projektov
na skupno dogovorjenih področjih,

^er se zavedata tako prednosti, ki izhajajo iz povečanega
Znanstvenega
in tehnološkega sodelovanja za naroda obeh
ar
*av, kakor tudi pomena le-tega za razvoj nacionalnih
gospodarstev in dobro obeh držav

b) izmenjav znanstvenikov, strokovnjakov, raziskovalcev in
izvedencev,
c) izmenjav znanstvenih in tehnoloških informacij in dokumentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja,

'n v prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje v znanosti in

d) skupnih znanstvenih konferenc, simpozijev, delavnic in
drugih srečanj,

besedilo izvirnika sporazuma v češkem jeziku je na vpogled v Službi
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Repuike Slovenije.

e) drugih oblik znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o
katerih se pogodbenici medsebojno dogovorita.

b,
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Poleg navedenega bosta pogodbenici v največji možni meri
spodbujali izmenjavo tehnologij med podjetji, vključno s tehničnim sodelovanjem.

9. člen
Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita Skup"'
odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljevanju: Skupni odbor), sestavljen iz enakega števila predstavnikov in izvedencev pogodbenic.

3. člen
Pogodbenici bosta spodbujali in podpirali sodelovanje in
udeležbo v multilateralnih in regionalnih znanstvenih, tehnoloških in razvojnih programih in projektih.

Skupni odbor načrtuje in usklajuje sodelovanje v znanosti i"
tehnologiji ter presoja razvoj sodelovanja.

4. člen

Če je treba, predlaga dejavnosti za uresničitev rezultatov,
doseženih pri sodelovanju.

Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z veljavnimi
zakoni in predpisi obeh držav, kot tudi v skladu s pravili, ki
izvirajo iz drugih veljavnih sporazumov, ki zavezujejo državi.

Skupni odbor dela v skladu s statutom, ki je sprejet s podpisom obeh ministrov.

5. člen

Srečanja Skupnega odbora so vsako leto ali na zahtevo ene1
od pogodbenic izmenično v Republiki Sloveniji in v Češ*
republiki.
10. člen

Obravnava intelektualne lastnine, ki izhaja iz aktivnosti sodelovanja po tem sporazumu, se ureja z dogovori o izvajanju
med sodelujočimi organizacijami, v katerih bo zagotovljeno
ustrezno in učinkovito varstvo intelektualne lastnine. Sodelujoče organizacije bodo postale solastnice intelektualne lastnine, ki bo izhajala iz sodelovanja po tem sporazumu.

Ta sporazum začne veljati, ko pogodbenici izmenjata obvflstili, da so bile izpolnjene njune zakonske in druge zahteve,
potrebne za začetek veljavnosti sporazuma.

Znanstvene in tehnološke informacije nelastninske narave, ki
izhajajo iz sodelovanja po tem sporazumu, bodo last obeh
strani in bodo zaupne; če bo treba, bodo na razpolago tretji
strani, če ne bo drugače pisno dogovorjeno med sodelujočimi
organizacijami.

Ta sporazum velja pet let in ostane veljaven nadaljnja petletna
obdobja, če katera od pogodbenic šest mesecev pred iztekom
pisno ne sporoči svoje namere, da ga želi odpovedati.
Z uveljavitvijo tega sporazuma preneha v odnosih med Republiko Slovenijo in Češko republiko veljati Sporazum med
Vlado Federativne ljudske Jugoslavije in Vlado Češkoslovaške republike o znanstvenotehničnem sodelovanju, podpisan
v Beogradu 3. julija 1956.

6. člen
Znanstveniki, izvedenci in institucije tretjih držav ali mednarodnih organizacij so lahko na podlagi soglasja obeh pogodbenic na njihove stroške, če ni drugače pisno dogovorjeno,
povabljeni k sodelovanju pri projektih in programih po tem
sporazumu.

Sestavljeno in podpisano v Ljubljani dne 22. sep. 1995 v
slovenskem, češkem in angleškem jeziku, vsa tri besedila so
enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi je odločilno angl®'
ško besedilo.

7. člen

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v angleškem jeziku

Določila tega sporazuma se lahko spremenijo ali dopolnijo le
s privolitvijo obeh pogodbenic. Spremembe in dopolnitve
morajo biti v pisni obliki.

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in tehnologijo.

8. člen
Izvajanje tega sporazuma bosta pogodbenici uravnavali z
dveletnimi programi sodelovanja, o katerih se bosta pogajala
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in
Ministrstvo za šolstvo, mladino in šport Češke republike.

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

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike sta 22.
septembra 1995 podpisala v Ljubljani minister za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije, prof. dr. Rado Bohinc in
minister za šolstvo, mladino in šport Češke republike, g. Ivan
Pilip.

Sporazum zagotavlja tudi možnost sklepanja dodatnih dvostranskih dogovorov. Nadalje je predvidena tudi ustanoviti
skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanja
ki naj bi skrbel za izvajanje tega sporazuma.
S slovenske strani naj bi sredstva za izvajanje aktivnosti iz
tega sporazuma zagotovilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno dejavnost.
Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih ali spremembe
veljavnih predpisov.

Sporazum je splošne narave in opredeljuje sodelovanje med
državama v znanosti in tehnologiji v okviru naslednjih oblik:
izmenjave znanstvenikov, raziskovalcev, tehničnega osebja in
strokovnjakov, izmenjavo dokumentacije in informacij znanstvene in tehnološke narave, skupno organizacijo znanstvenih in tehnoloških seminarjev, simpozijev, konferenc in drugih srečanj, izvajanje skupnih raziskav in poskusov ter izmenjavo rezultatov ter druge oblike sodelovanja po dogovoru.

poročevalec, št. 53
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3. člen

Podpisani sporazum bo veljal pet let. Njegova veljavnost s*>
podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, če katera od poO'
pisnic pisno ne sporoči svoje namere o prenehanju sporazuma.
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Vlada Republike Slovenije je na 169. seji dne 16. novembra
1995 določila besedilo:

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
BOSNE IN HERCEGOVINE,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo,
- dr. Rado GENORIO, državni sekretar v Ministrstvu za
znanost in tehnologijo,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu
za zunanje zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov1.člen

1.član

Ratificira se Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
®osne i" Hercegovine, sklenjen 28. septembra 1995 v LjubUani.

Pogodbenici bosta razvijali in podpirali znanstveno in tehnološko sodelovanje med sodelujočimi organizacijami obeh
držav na podlagi enakopravnosti in v obojestransko korist.

2. člen

Sodelujejo lahko znanstveni inštituti, znanstvena združenja,
univerze, vladne organizacije in druge raziskovalne in razvojne organizacije v gospodarstvu.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in bosanskem jeziku
Olasi:

2. člen
Po tem sporazumu bo znanstveno in tehnološko sodelovanje
potekalo v okviru:

SPORAZUM
O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO REPUBLIKE BOSNE IN HERCEGOVINE

a) znanstvenih in tehnoloških raziskav in razvojnih projektov
na skupno dogovorjenih področjih,

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Bosne in Hercegovine (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se

b) izmenjav znanstvenikov, strokovnjakov, raziskovalcev in
izvedencev,

*ntalji, da bi spodbujali in pospeševali sodelovanje v znanosti
' tehnologije na podlagi enakosti in vzajemnih koristi,

c) izmenjav znanstvenih in tehnoloških informacij in dokumentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja,

tar se zavedata tako prednosti, ki izhajajo iz povečanega
in tehnološkega sodelovanja za naroda obeh
žav, kakor tudi pomena le-tega za razvoj nacionalnih
Oospodarstev in dobro obeh držav

d) skupnih znanstvenih konferenc, simpozijev, delavnic in
drugih srečanj,

*arn*nstvenega

e/ drugih oblik znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o
katerih se pogodbenici medsebojno dogovorita.

|h v prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje v znanosti in
'•hnologiji
okrepilo prijateljske vezi in razumevanje med držav
»ma,

Poleg navedenega bosta pogodbenici čim bolj spodbujali
izmenjavo tehnologij med podjetji, vključno z dogovori o
tehničnem sodelovanju.

"ogovorili o naslednjem:
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nju: Skupni odbor), sestavljen iz enakega števila predstav"'"
kov in strokovnjakov obeh strani.

3. člen
Pogodbenici bosta spodbujali in podpirali sodelovanje in
udeležbo v multilateralnih in regionalnih znanstvenih, tehnoloških in razvojnih programih in projektih.

Skupni odbor načrtuje in usklajuje sodelovanje v znanosti ij
tehnologiji ter presoja razvoj sodelovanja. Odbor sprej«118"
dveletne programe o sodelovanju, spremlja izvajanje proSJ'
mov in če je treba, predlaga dejavnosti za uresničitev rezu"*'
tov, doseženih pri sodelovanju.

4. člen
Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z veljavnimi
zakoni in predpisi obeh držav, kot tudi v skladu s pravili
mednarodnih organizacij, katerih članici sta pogodbenici.

Srečanja Skupnega odbora so vsako leto ali na zahtevo
od pogodbenic izmenično v Republiki Sloveniji in v Repub|lK
Bosni in Hercegovini.

5. člen

9. člen

Obravnava intelektualne lastnine, ki izhaja iz sodelovanja po
tem sporazumu, se ureja z dogovori o izvajanju med sodelujočimi organizacijami, v katerih bo zagotovljeno ustrezno in
učinkovito varstvo intelektualne lastnine. Sodelujoče organizacije bodo postale solastnice intelektualne lastnine, ki bo
izhajala iz sodelovanja po tem sporazumu.

Določila tega sporazuma se lahko spremenijo ali dopolnijo"
s privolitvijo obeh pogodbenic.
tO. člen
Ta sporazum začne veljati, ko pogodbenici izmenjata ob*"
stili, da so bile izpolnjene njune ustavne in druge zakons*
zahteve, potrebne za začetek veljavnosti sporazuma.l

Znanstvene in tehnološke informacije nelastninske narave, ki
izhajajo iz sodelovanja po tem sporazumu, bodo last obeh
strani in bodo zaupne; če bo treba, bodo na razpolago tretji
strani, če ne bo drugače pisno dogovorjeno med sodelujočimi
organizacijami.

Ta sporazum velja pet let in ostane veljaven nadaljnja Pe,'e'ni1
obdobja, če katera od pogodbenic šest mesecev pred iztekon
pisno ne sporoči svoje namere, da ga želi odpovedati.

6. člen

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v slovenske"1
bosanskem jeziku, obe besedili sta enako verodostojni.

Znanstveniki, strokovnjaki in ustanove tretjih držav ali mednarodnih organizacij so lahko na podlagi soglasja obeh pogodbenic na njihove stroške, če ni drugače pisno dogovorjeno,
povabljeni k sodelovanju pri projektih in programih po tem
sporazumu.

Sestavljeno in podpisano v Ljubljani, dne 28. 9. 1995
OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v hrvaškem jeziku-

7. člen

3. člen

Za izvajanje dveletnih programov sodelovanja pogodbenici
imenujeta izvajalske organizacije.

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in tehn°'
logijo.

8. člen

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

Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita Skupni
odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljeva-

OBRAZLOŽITEV
Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med
Sporazum zagotavlja tudi možnost sklepanja dodatnih
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in Herstranskih dogovorov. Nadalje je predvidena tudi ustanov 1
cegovine sta 28. septembra 1995 podpisala v Ljubljani miniskupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodeloM" '
ster za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, prof. dr.
ki naj bi skrbel za izvajanje tega sporazuma.
Rado Bohinc in minister za šolstvo, znanost, kulturo in šport
Republike Bosne in Hercegovine, prof. dr. Enes Karić.
S slovenske strani naj bi sredstva za izvajanje aktivnosti £
tega sporazuma zagotovilo Ministrstvo za znanost in tehtjo
gijo Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno
Sporazum je splošne narave in opredeljuje sodelovanje med
nost.
državama v znanosti in tehnologiji v okviru naslednjih oblik:
izmenjave znanstvenikov, raziskovalcev, tehničnega osebja in
Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih ali spremi
strokovnjakov, izmenjavo dokumentacije in informacij znanveljavnih predpisov.
stvene in tehnološke narave, skupno organizacijo znanstvenih in tehnoloških seminarjev, simpozijev, konferenc in druPodpisani sporazum bo veljal pet.let. Njegova veljavno#'j*
gih srečanj, izvajanje skupnih raziskav in poskusov ter izmebia, če katera od podp'
podaljšuje nadaljnja petletna obdobja,
njavo rezultatov ter druge oblike sodelovanja po dogovoru.
pisno ne sporoči svoje namere o prenehanju sporazum«•
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Inforimacija o

Realizaciji
ZBORA

sklepov

REPURLIKE

SLOVENIJE

2 DENACIONALIZACIJO
OBRAVNAVI

državnega
ZVEZI

SPREJETIH

PRORLEMATIKE

PREOBLIKOVANJEM

V

OR

V ZVEZI

S

DROŽRENE

LASTNINE
EPA 1148
Na podlagi sklepa 31. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije Vlada Republike Slovenije pošilja Informalo o realizaciji sklepov Državneqa zbora Republike Slo-

venije v zvezi z denacionalizacijo sprejetih ob obravnavi
problematike v zvezi s preoblikovanjem družbene lastnine.

C|

žavni zbor Republike Slovenije je na 31. izredni seji, ob
la [aynavi problematike v zvezi s preoblikovanjem družbene
dru im
skl v vmed
9 sprejel
tudi nekaj stališč, priporočil in
da u° da zvez1' z clenac
'ona'izac'jo- Namen te informacije je,
6
Slo
ReP ^'^ Slovenije Državnemu zboru Republike
star« n''e P°srecluie poročilo o realizaciji teh sklepov in svoja
n
®9a b^0 posameznih Pr'PoroCil' stališč in sklepov Držav-

zadeve, zato so ministrstva upravnim enotam dolžna nuditi
tudi strokovno pomoč. Ob tem pa opozarjamo, da ta pomoč
lahko zadeva le pomoč pri reševanju pravnih vprašanj, kakršnokoli drugačno poseganje organa druge stopnje v postopek
pred izdajo odločbe oz. vplivanje na odločitev organa I. stopnje pa bi lahko predstavljalo kršitev temeljnega načela
Zakona o splošnem upravnem postopku, ki je opredeljeno v
10. členu zakona, to je načela samostojnosti pri odločanju.
Ministrstva, kot instančni organi tudi dejansko izvajajo nadzor
nad delom upravnih enot ob reševanju pritožb, istočasno pa
izvajajo tudi instruktaže, zlasti v tistih upravnih enotah, ki so
kadrovsko šibke, saj ugotavljajo, da je takšen način nuđenja
strokovne pomoči najbolj učinkovit.

»Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi RepuSlovenije, da nemudoma poskrbi za ustrezne kadrovske
epitve in spremembe, ki bodo zagotovile zakonitost
stopka in pospešile izvajanje Zakona o denacionalizaciji in
tudi tok lastninskih procesov.«
K
e
r

s

Vlada Republike Slovenije je ob obravnavi 9. poročila o uresničevanju zakona o denacionalizaciji, na 148. seji 8. junija že
sprejela sklepe, ki nalagajo pripravo in izvedbo ustreznih
ukrepov za potrebne kadrovske okrepitve in nuđenje ustrezne
strokovne pomoči in hitrejše uvajanje v delo novozaposlenih
delavcev v upravnih enotah. Tudi vsi drugi sklepi, ki jih je
Vlada Republike Slovenije sprejela ob navedenih, naj bi zagotovili pospešitev izvajanja zakona o denacionalizaciji.

V «ezi 2 izvajanjem postopka denacionalizacije so posae
*na ministrstva od uveljavitve Zakona o denacionalizaciji
svojih področjih organizirala strokovne posvete in semire
p ' za delavce, ki postopke že izvajajo, kot tudi za novozasiene delavce. Na delovnem področju ministrstva za notralj' zadeve, ki zadeva vodenje postopkov ugotavljanja državnstva kot predhodnega vprašanja v teh postopkih pridobijo
v
t.. °zaposleni delavci osnovno znanje na štiritedenskem
|u v
1<toc
5,5 ' 'etošnjem letu bo tečaj potekal od 16. 10. do 16. 11.
za 34 slušateljev).

VII/2. »Vlada Republike Slovenije naj do 30 septembra 1995
določi kriterije in predvidi postopke, po katerih bodo pristojni
upravni organi v skladu z nadzorstveno vlogo zagotavljanja
zakonitosti izvedenih denacionalizacijskih postopkov preverili zakonitost pravnomočnih denacionalizacijskih odločb:
- s katerimi je bilo denacionalizacijskim upravičencem v
naravi vrnjeno premoženje sorazmerno velike vrednosti,
- v katerih je prišlo do oškodovanja družbene lastnine zaradi
nejasnih navodil ali nekorektno izdelanih cenitev,
- v katerih se je brez jasnih kriterijev v škodo družbene
lastnine ugotavljala tehnološka ali ekonomska celovitost
kompleksov, še posebej pa v primerih, ko so premoženje
pridobili tuji državljani. Pri tem naj se posebej prouči, ali je
lastninska pravica na nepremičninah, posebej pa na zemljiščih s strani tujih državljanov, skladna z 68. členom Ustave
RS.«

Po'fr'' strokovne usposobljenosti za vodenje zahtevnejših
pa e vsa <rile,na
Port u v zat0
'
'
Praksa na posameznem
e rakti no
Usn°''
'
'
P
'
nemogoče
zagotoviti takojšnjo
ob enos
Pro Snega
'' zakona
' novozaposlenih delavcev, ki morajo poleg
iea»a delovnega področja.
obvladatiNovo
vse materialne
predpise
svozaposlovanje
kadroviz brez
kovv nenebiPrakse
' P° oceni
Vlade Republike
Slovenije,znanja
postoppospešilo;
primanjkovanje
strokovnega
bi
itial"'01' ob odločanju lahko vplivalo na kršitev formalnega in
aierialnega
predpisa, kar bi še dodatno povečalo število
l
rt u °žb, s tem pa bi reševanje zadev praktično prešlo na organ
9e stopnje.
strokovne pomoči ministrstev upravnim enotam, 38.
Zakona o upravi določa, da le-te opravljajo zadeve s
Strste
»e®v,a kovnega
strokovnim
vodstvom
minina katerihpodročja
delovnopod
področje
sodijo
posamezne
n

Postopek v upravnih zadeveh je določen z zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP, prečiščeno besedilo Ur. I.
SFRJ, št. 47/86). Odločanje po nadzorstveni pravici lahko

s
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opredelimo kot hierarhični nadzor. Pristojni organ presoja
zakonitost izdane odločbe le v omejenem obsegu. Ko odloča
po nadzorstveni pravici, lahko pristojni organ odpravi ali
razveljavi dokončno odločbo, ne more pa jo spremeniti. Pristojni organ po nadzorstveni pravici dokončno odločbo
odpravi (prvi odst. 263. člena ZUP):

gre npr. za premoženje večje vrednosti, pa bi predstavi)«'0
kršitev ustavnega načela enakosti pred zakonom.
VII/3. »Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Repu*
blike Slovenije, da Državnemu zboru Republike Slovenilf
poda natančni pregled vseh primerov, v katerih je bila denacionalizacija izvedena na podlagi naknadne pridobitve državljanstva denacionalizacijskega upravičenca.«

1) če jo je izdal stvarno nepristojen organ (pa ne gre za
ničnostni razlog),
2) če je v isti stvari že prej izdana pravnomočna odločba, s
katero je bila ta upravna stvar drugače rešena,
3) če je izdal odločbo kakšen organ brez soglasja, potrditve,
dovoljenja ali mnenja drugega organa, kadar je po zakonu ali
po kakšnem drugem na zakonu temelječem predpisu to potrebno,
4) če je izdal odločbo krajevno nepristojen organ,
5) če je bila odločba izdana kot posledica prisiljenja, izsiljevanja, pritiska ali drugega nedovoljenega dejanja.

Vlagatelji zahtev za denacionalizacijo morajo predložiti Pri"1
stojnemu organu listine, zlasti tiste, ki so navedene v druga"
odstavku 62. člena zakona o denacionalizaciji (ZDEN, Ur. '•
RS, št. 27/91 in 31/93), oziroma 19. člena navodila za poslov*'
nje v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo (Ur. I. RS, št ™
91 in 34/93). Med zahtevanimi listinami je tudi potrdilo, da j*
bila oseba, ki ima položaj upravičenca, vpisana v državljansko
knjigo na dan podržavljenja njenega premoženja, ozirom*
ugotovitvena odločba o državljanstvu upravičenca po tretje**?
odst. 63. člena ZDEN. Po ZDEN so lahko upravičenci tud'
osebe, ki so danes oziroma v času vračanja podržavljenog«
premoženja tujci, saj zakon med pogoji za vračanje premoženja ne navaja sedanjega državljanstva. Res pa je, da tujci ni«
kot upravičenci v postopku denacionalizacije ne morejo P"*
dobiti lastninske pravice na nepremičninah, kar pomeni, da*
po ZDEN tujcem premoženje ne more vrniti v naravi, temveč*
obliki odškodnine. Iz navedenega torej izhaja, da naknadn'
pridobitev državljanstva ni podlaga za denacionalizacijo. f*
denacionalizacijski postopek pa je irelevanten podatek kdaj I*6
upravičenec pridobil slovensko državljanstvo; zaradi obli*
denacionalizacije je pomembno le, ali ga ima v času izdal*
odločbe o denacionalizaciji, ker je slovensko državljanstvo
potrebno za pridobitev lastninske pravice na nepremičninan
(razen pri dedovanju, ob pogoju vzajemnosti). Tako upravoj
organi v denacionalizacijskih postopkih ne razpolagajo *
podatkom kdaj je nek slovenski državljan to državljanstvo
pridobil, oziroma jim je to lahko znano le v primerih, k®
stranka sama. namesto potrdila o državljanstvu, predlo*'
odločbo o pridobitvi državljanstva.

Odločbo, ki je v upravnem postopku dokončna, je mogoče
razveljaviti po nadzorstveni pravici samo iz enega razloga: če
je bil z njo kršen materialni zakon (drugi odst. 263. člena
ZUP). Zaradi nepravilno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, ki sicer lahko pripelje do kršitve materialnega
zakona ni mogoče razveljaviti dokončne odločbe po nadzorstveni pravici. Takšna kršitev utegne biti podlaga za obnovo
postopka. Za razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici pa
je potrebna tudi privolitev prizadetih strank.
Odločba o odpravi iz razlogov 1., 2. in 3. točke prvega odst.
263. člena ZUP lahko izda v petih letih, odločba po 4. točki pa
v enem letu od dneva, ko je postala odločba v upravnem
postopku dokončna. Prav tako se lahko izda odločba o razveljavitvi po drugem odstavku 263. člena ZUP le v enem letu od
dneva, ko je postala odločba v upravnem postopku dokončna.
Odločba o odpravi odločbe na podlagi 5. točke se lahko izda
ne glede na omenjene roke. (264. člen ZUP)
Iz navedenega je razvidno, da bodo morali pristojni upravni
organi za realizacijo navedenega sklepa uporabiti po uradni
dolžnosti tudi druga izredna pravna sredstva. Pri čemer lahko
uvede obnovo postopka po uradni dolžnosti le organ, ki je
izdal odločbo, s katero je bil postopek končan (prvi odst. 250.
člena ZUP), sicer pa se obnova ostopka lahko uvede na
predlog stranke ali državnega tožilca. Državni tožilec ima tudi
pravico vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti, če misli, da je bil
s pravnomočno odločbo prekršen zakon (262. člen ZUP). Tudi
razveljavitev in spremembo pravnomočne odločbe s privolitvijo ali na zahtevo stranke lahko izda le organ, ki jo je izdal
(265. člen ZUP). Institut izredne razveljavitve lahko uporabi
organ, ki je z zakonom pooblaščen za nadzorstvo nad delom
organa, ki je odločbo izdal, če je to potrebno, da se odvrne
huda in neposredna nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za
javno varnost, javni red in mir ali javno moralo, ali zato, da se
odvrnejo motnje v gospodarstvu. Odločba pa se lahko vsak
čas izreče za nično po uradni dolžnosti ali na predlog stranke
ali državnega tožilca iz razlogov, taksativno navedenih v 267.
členu ZUP.

Sklep Državnega zbora je v nasprotju z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov, v katerem je uzakonjeno načelo, po Katerem je prepovedano posredovanje podatkov o posamezniku
komurkoli in kateremukoli organu, razen, če je ta organ **■
podlagi izrecnega zakonskega pooblastila upravičen do ten
podatkov, oziroma, če je k zahtevi za podatke pridobljeno
soglasje posameznika, na katerega se podatki nanašajo •"
njihovih pravnih naslednikov.
Poleg tega vodi Ministrstvo za notranje zadeve postopa®
naturalizacije v mejah zakonskih pooblastil, ki opredelujejo
pogoje za pridobitev državljanstva. V nobenem od dolot"
Zakona o državljanstvu ni opredeljen pogoj, da mora Ministrstvo za notranje zadeve v postopkih naturalizacije ugotavlja«'
ali je stranka v postopku hkrati upravičena do denacionaliz**
cije, zato bi bilo zbiranje in ugotavljanje teh podatkov v
nasprotju z zakonom.
VII/4. »Vlada Republike Slovenije naj poroča Državnem"
zboru Republike Slovenije, kako so upravni organi ugotavljaj1
ali so upravičenci do denacionalizacije imeli pravico dobi'
odškodnino od tuje države «

Pristojni upravni organi druge stopnje so torej precej omejeni
pri možnostih neposrednega nadzora nad pravilnostjo izdanih odločb upravnih organov prve stopnje, saj njihovo pravilnost oziroma zakonitost praviloma preverjajo na podlagi pritožb strank v postopku in z uporabo naštetih izrednih pravnih
sredstev na predlog strank. Bistveno več odločb bi lahko
upravni organi druge stopnje preverili, če bi pravna sredstva,
v skladu s pooblastili, ki jih imajo vlagali tudi državni tožilci,
javni pravobranilec oziroma družbeni pravobranilec, če gre za
varstvo družbene lastnine.

Po drugem odstavku 10. člena ZDEN niso upravičenci do
denacionalizacije tiste osebe, ki so dobile ali imele pravico
dobiti odškodnino za odvzeto premoženje od tuje držav*
Ugotavljanje dejstev, ali je določena oseba dobila odškod*
nino, ali je imela pravico do odškodnine pride v poštev samo v
primerih, ko je postopek za denacionalizacijo uveden v korist
osebe, ki bi imela položaj upravičenca po prvem oziroma
drugem odstavku 9. člena ZDEN.

Dodatno opredeljevanje kriterijev, ki so glede nadzorstvene
funkcije organa druge stopnje sicer natančno opredeljeni v
institutih rednih in izrednih pravnih sredstev v Zakonu o
splošnem upravnem postopku, bi predstavljalo poseganje
izvršilne veje oblasti v zakonodajno vejo, saj je dodatne kriterije, mogoče opredeliti le z zakonom, selektiven pristop k
izvajanju funkcije nadzora glede na predlagani kriterij - ko

Odškodnino so lahko na podlagi mirovnih pogodb ali drug"1
predpisov zahtevali od tuje države le tiste osebe, ki so izpoj"
njevale določene pogoje. Takšni mednarodni sporazumi, k' s°
določali pravico, da osebe, ki jim je bilo premoženje v Ju0<£
slaviji podržavljeno, lahko zahtevajo odškodnino so b'1':
Mirovna pogodba med SFRJ in Republiko Italijo - Osims*'
sporazum z dne 10. 11. 1975, Mirovna pogodba med FLRJ in
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Madžarsko z dne 10. 2. 1947 in Državna pogodba o vzpostavili neodvisne in demokratične Avstrije z dne 15. 5. 1955 ter
drugi mednarodni sporazumi.

vračanja tujec, ne morejo vrniti v naravi, temveč v obliki
odškodnine.
Iz vsega navedenega izhaja, da za priznanje statusa upravičenca iz naslova denacionalizacije, ni mogoče naknadno
določiti dodatnega pogoja.

Sporazum z Republiko Italijo ureja tako imenovano »optantsl
<o premoženje«, evidence o optantih pa vodijo upravni
0r
gani pristojni za notranje zadeve. Največ težav povzroča
Vf

ačanje premoženja osebam, ki so v času podržavljenja
jrnele status jugoslovanskega državljana, poleg tega državljanstva pa so imele tudi državljanstvo avstrijske države.
Odškodnina
za tako podržavljano premoženje je bila urejena
s
Pogodbo, sklenjeno med SFRJ in Republiko Avstrijo o
upanju določenih premoženjskopravnih vprašanj (Uradni list
;JrRj, št. 9/81 - mednarodne pogodbe). Po drugem odstavku
'■ člena Državne pogodbe o vzpostavitvi demokratske in
neodvisne Avstrije so bili upravičeni do odškodnine tisti
avstrijski
državljani, ki so izpolnjevali določene pogoje: da so
b|
li lastniki nepremičnin pred 15. 5. 1945, da na dan 6. 4. 1941
■"'so bili jugoslovanski državljani, da so bili avstrijski državjjani že 13. 3. 1938 in so to so ostali na dan 28. 4.1945, ter da v
1
I®"
času niso pridobili državljanstva tretje države. Po podatK|
n, ki so jih pristojna ministrstva dobila od nekaterih upravnih
enot, le-te razpolagajo z evidenco o avstrijskih državljan
'n, ki so dobili odškodnino v Avstriji za podržavljene nepremičnine na območju te upravne enote. Težave pri ugotavljanj upravičenosti do odškodnine nastopijo tam, kjer teh evi°®nc ni in je potrebno v vsakem konkretnem primeru ugotav)ali
ali je določena oseba imela pravico dobiti odškodnino od
avstrijske države. V nekaterih primerih upravičenci ali njihovi
Pravni nasledniki prilagajo zahtevi za denacionalizacijo potrga Zveznega ministrstva za finance iz Dunaja, s katerimi
dokazujejo, da oseba, ki ji je bilo pri nas podržavljeno premoZen
je, ni od Republike Avstrije prejela niti odškodnine po 11.
Vpeljavi Državnega zakona (Zvezni Uradni list št. 195/1962)
niti po Zveznem zakonu z dne 2. 7.1980 o odškodnini določez ub
?qo
SJ premoženja v Jugoslaviji (Zvezni Uradni list št. 500/
'980) in se nanje tudi ne more uporabiti 27. člen, odstavek 2,
Avstrijske državne pogodbe z dne 15. 5. 1995.
Vll/5. »Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Repu° |ke Slovenije, da prouči možnost, da bi državljanom repubivše Jugoslavije priznavali status upravičencev iz
naslova denacionalizacije le v primeru, če obstaja dejanska
*ajemnost na področju pridobivanja premoženjskih pravic.«

VII/6. »Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da do 30. 9. 1995 pripravi in predloži Državnemu zboru Republike Slovenije predlog rešitev, ki bodo
zagotavljale, da se bo dosedanjim najemnikom poslovnih
prostorov v denacionaliziranih zgradbah zagotavljala pravica
do upoštevanja in povračila njihovih vlaganj, zagotovila stabilnost najemnega razmerja in onemogočilo odpovedovanje
najemnih pogodb, Sklenjenih za nedoločen čas s strani lastnikov, zaradi zahtev po nesorazmernih ali oderuških najemninah in da se bo predvidel nadzor nad višino najemnin.«
Problematika, na katero se nanaša navedeni sklep Državnega
zbora Republike Slovenije je posledica spremembe višine
najemnine za poslovne prostore, ki so bili vrnjeni prejšnjim
lastnikom oziroma njihovim pravnim naslednikom. Gre torej
za razmerje, ki nastane po pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji. Menimo, da ukrepi v smeri zagotavljanja stabilnosti najemnih razmerij ne smejo ogroziti organiziranja tržišča
poslovnih prostorov ter zasebnih pobud s tem v zvezi.
J
Zakon o denacionalizaciji v sklopu varovanja najemnih,
zakupnih in tem podrobnih razmerij še posebej varuje
najemna razmerja, katerih trajanje je določeno oziroma dogovorjeno za dobo več kot deset let, za fizične osebe izrecno
določa, da najemnega, zakupnega ali tem podobnega razmerja ni mogoče odpovedati pred potekom pogodbenega
roka, dokler ima najemodajalec stvar v najemu kot poglavitni
vir preživljanja sebe ali svoje družine.
Večjo stabilnost najemnega razmerja ob upoštevanju vlaganj
dosedanjih najemnikov v poslovne prostore pa je moč doseči
z dopolnitvijo zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) in sicer tako, da bi v
primeru denacionalizacije poslovnega prostora lahko prenehalo najemno razmerje na podlagi odpovedi najemnega razmerja na primer z odpovednim rokom, ki ne sme biti krajši od
npr. petih let, kolikor je dosedanji najemnik zaradi lastnih
vlaganj bistveno povečal vrednost poslovnega prostora na
primer za 30%.

9- členu zakona o denacionalizaciji (ZDEN, Ur. I. RS, št. 27/
') in 31/93) so upravičenci do denacionalizacije tiste fizične
sebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno na podlagi
Podpisov
iz 3. in 4. člena oziroma načinov iz 5. člena ZDEN in
0
bili v času, ko jim je bilo premoženje podržavljeno jugosloanski državljani. Zakon torej določa dva kumulativna pogoja
laoločeni pravni temelj podržavljenja in državljanstvo v času
Podržavljenja). Vpeljava novega pogoja za priznavanje stausa upravičenca v postopku denacionalizacije, bi zahtevala
Premembo zakona, ki pa bi učinkovala za nazaj. Rok za
'ožitev zahteve za denacionalizacijo je namreč potekel in
ovih zahtev za denacionalizacijo, torej novih upravičencev,
a katere bi se ta novi pogoj lahko nanašal, ne more biti.
! cinkovanje za nazaj pa pomeni dejansko odvzem že pridobitne pravice uveljavljanja zahteve za denacionalizacijo. Vpraanje ustavnosti take naknadne določitve predlaganega
P°9oja se torej zastavlja tako glede na ustavna določila o
Prepovedi povratne veljave pravnih aktov, kot tudi glede
stavne določbe enakosti pred zakonom. Na predlagani način
namreč pogoj vzajemnosti predpisali za nekatere tujce (za
Pavijane republik bivše SFRJ), za druge tujce pa ne.

Občina bi lahko v okviru skrbi za gospodarski razvoj občine
ter posploševanja dejavnosti na njenem območju, za katere je
posebej zainteresirana, z odlokom predpisala najvišjo raven
najemnine in s tem prispevala k stabilnosti najemnih razmerij
ter preprečevanju oderuštva na tem področju.
I/9. »Vlada Republike Slovenije naj do konca julija 1995 zagotovi, da bo izdano navodilo za ocenjevanje vrednosti podržavljenih gozdov (odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-l. 72/92 z dne 23. 6. 1993).«
Z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l-72/
92 z dne 23. 6. 1993 (Uradni list RS, št. 42/93) je bil razveljavljen 2. odstavek 9. člena navodil o merilih za ocenjevanje
vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oz.
premoženja (Uradni list RS, št. 23/92), ki je določal, da se
povečanje oz. zmanjšanje vrednosti podržavljenih gozdov ne
ugotavlja, če je bilo z gozdovi od podržavljenja dalje gospodarjeno v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. Zakon o
denacionalizaciji namreč temelji na načelu, da se podržavljeno premoženje oz. stvari, med te sodijo tudi gozdovi, vračajo prejšnjim lastnikom, pri tem pa se ocenjuje njihova
vrednost po stanju ob podržavljenju in po vrednosti na dan
izdaje odločbe o denacionalizaciji, kar pomeni, da se v
postopku denacionalizacije ugotavlja povečanje oz. zmanjšanje vrednosti podržavljenega premoženja. Tako kot zakon,
tudi navedeno navodilo v 2. členu določa, da se vrednost
stvari ocenjuje po stanju na dan podržavljenja in po vrednosti
na dan izdaje odločbe o denacionalizaciji. Navodilo se nanaša
na kmetijska zemljišča in gozdove le v 9. členu. V 1. odstavku

j^oniembno Pa ie poudariti, da se izključitve in omejitve glede
sti ridot)
a
zak
P upoštevajo
ivanja lastninske
določene v (3.
veljavni
pri oblikahpravice,
denacionalizacije
odst.
6 konodaji,
c
■ 'ena ZDEN). K omenjenim izključitvam oziroma omejitvam
ve?
Pridobitve
lastninske
pravice,
ki so
določene
®'iavnih zakonih,
je seveda
treba
šteti tudi
omejitve,
ki jihv
oiočajo ustavnopravne norme. Tujci, tudi kot upravičenci v
Racionalizaciji, ne morejo pridobiti lastninske pravice na
srnijiščih, razen z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti. Podrejene nepremičnine se torej upravičencu, ki je v času
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V postopku denacionalizacije se ugotovi stanje stvari v času
podržavljenja, v primeru gozda je to njegov katastrski okraj,
kultura in razred, nato pa še stanje stvari - gozda v času
vračanja, torej ponovno okraj (ki je isti), kultura in razred-

9. člena navodila pa je določeno, da se vrednost le-teh ugotovi po predpisu, izdanem na podlagi 3. odstavka 44. člena
Zakona o denacionalizaciji, to je na podlagi Odloka o načinu
določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč,
uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije
(Uradni list RS, št. 16/92 in 21/92), po katerem se vrednost
zemljišč, tako kmetijskih kot gozdov, določa glede na katastrsko kulturo, katastrski razred in katastrski okraj v času podržavljenja.

Nato se po odloku izračuna vrednost po stanju ob podržavljenju in nato vrednost po stanju v času vračanja. Z odlokom
predpisan način vrednotenja je torej ustrezen in v celoti
izvedljiv, zato Vlada meni, da dodatni predpisi niso potrebni-

BELEŽKE
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- EPA 763 - draga obravnava
V prilogi Vlada Republike Slovenije pošilja Informacijo v
zvezi z dodatnimi sklepi Državnega zbora Republike Slo-

venije k predlogu zakona o telekomunikacijah - druga
obravnava.

^avni zbor Republike Slovenije je na 34. seji dne 24. 7.1995
obravnavi predloga Zakona o telekomunikacijah - prva
Uravnava - sprejel še naslednje dodatne sklepe in sicer:

- digitalne mobilne telefonije (GSM),
bo predlagatelj v instrumentih, ki so mu na voljo, sledil temu
cilju.*

' Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da do 1.
°Mobra 1995 predstavi načela in rešitve, ki bodo vsem zdajšin bodočim uporabnikom zagotavljale javne telekomunikacijske storitve na celotnem ozemlju države pod enakimi
°*iroma pod določenimi pogoji.

Instrumenti za zagotavljanje tega so:"
- razvojni načrti in poslovni načrti Telekoma Slovenije, v
katerem ima država večinski delež,
- razvojni načrti Mobitela,
- koncesijski akti in dovoljenja, ki jih izdaja Vlada Republike
Slovenije in minister pristojen za zveze,
- nacionalni program razvoja telekomunikacij v skladu s 3.
členom predloženega zakona.

2. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da do druge
poravnave predloga zakona o telekomunikacijah podrobneje
^edstavi razmerje med državno in družbeno lastnino v Tele*°Jhu Slovenije, p o., znotraj tega razmerja pa obseg deleža
Okalnlh skupnosti in drugih investitorjev v osnovnem kapitalu
p
°djetja, ki je državni del.

Koncesijski akti oziroma zgoraj omenjeni načrti bodo nalagali
posameznim operaterjem obveznost nuđenja telekomunikacijskih storitev pod enakimi oziroma določenimi pogoji v
skladu s pravilniki Ministrstva za promet in zveze, kot jih bo
določal predloženi zakon oziroma drugi podzakonski akti, ki
izhajajo iz tega zakona.

j* Predlagatelj naj do druge obravnave predloga tega zakona
Podstavi izhodišča za splošne pogoje poslovanja izvajalcev
)ay
nih telekumunikacijskih storitev.

Telekom Slovenije, p.o. že sedaj nudi nove telefonske priključke po enotni ceni, vendar samo na določeni razdalji od
naročnika do kabelskega razvodišča. S pomočjo digitalnega
modela Slovenije se pripravlja študija o optimalni gradnji
novih telefonskih priključkov, ki bo podlaga za izdelavo
načrta gradnje.

^Predlagatelj naj pri pripravi predpisov oziroma podzakonaktov, ki bodo urejali postopek tehničnega pregleda
,8|ekomunikacijskega omrežja in opreme prouči možnost, da
i se tehnični pregled telekomunikacijske opreme, ki ima"
"strežen evropski certifikat, opravljal po skrajšanem posiopku.

Ponudnik analogne mobilne telefonije Mobitel, d.d. nudi
enake pogoje na celotnem področju Republike Slovenije.

Predlagatelj naj prouči možnost, da se v 6. členu predloga
*akona vse točke predloženih pojmov nadomestijo s kvalificiram prevodom pojmov, ki so definirani v mednarodnih insti"cijah (CEPT, ETSI, ITU, ERC, ERO ipd.) ter v Načelih politike
el
®komunikacij Evropske unije.

Podobno načelo bo veljalo za bodoče operaterje mobilne
telefonije. Ti bodo imeli s koncesijsko pogodbo določeno
zagotavljanje predpisanega % pokritja prebivalstva oziroma
ozemlja Republike Slovenije z določeno storitvijo v določenem časovnem obdobju.

U; Posameznim dodatnim sklepom predlagatelj podaja na©dnje:
«di)
o^iajoč^lz cilja, zagotoviti načeloma kjerkoli v Republiki
■oveniji vsaj eno izmed javnih telekomunikacijskih storitev
P'eko:
" Jjksnih kabelskih oziroma žičnih povezav,
~ ''ksnih brezžičnih povezav,
analogne mobilne telefonije (NMT),

8l

* Z namenom zagotavljanja telekomunikacijskih storitev vsem sedanjim in bodoćim uporabnikom na celotnem ozemlju države pod enakimi oziroma določenimi pogoji, je potrebno temeljito obdelati zahteve, kot jih predstavljajo razmeroma neugodne geografske značilnosti
Slovenije.
" Glavni cilj teh aktov bo maksimalno pokritje ozemlja Republike
Slovenije z nuđenjem storitev, kar bo vsebovano v koncesijskih aktih,
dovoljenjih in v aktu o ustanovitvi javnega podjetja Telekom.
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Možnost pospešene gradnje novih telefonskih priključkov na
ruralnih območjih, kjer so vlaganja ekonomsko manj
donosna, bo dana tudi z vključitvijo obveznosti koncesionarjev v koncesijske pogodbe za opravljanje bolj donosnih telekomunikacijskih storitev (npr.: mobilna telefonija), da izgradijo na točno določenih območjih lokalno omrežje in ga
ponudijo vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji kot jih
imajo ostali telefonski naročniki na urbanih območjih.

omrežja in tehničnimi pogoji, na zahtevo zainteresiranih družbeno političnih skupnosti, temeljnih in drugih organizacij
združenega dela, krajevnih skupnosti in občanov zgradi)0
poštno-telegrafske objekte, postaje in postroje, ki niso predvideni v srednjeročnem razvojnem načrtu ptt organizacij®'
Družbeno politične skupnosti, organizacije oziroma posamezniki, na zahtevo katerih se izvajajo navedena dela, plačaj?
stroške za njihovo izgradnjo in nadomestijo ptt organizacij'
povečanje poslovnih stroškov, ki so nastali z gradivijo, rekonstrukcijo oziroma premestitvijo ptt objektov, postrojev ali "a"
prav.«

ad2)
Glede na navedeni sklep Državnega zbora predlagatelj ugotavlja:

Princip združevanja sredstev je torej temeljil na izraženi želj'
krajanov po pridobitvi telefonskega priključka, ne pa na
oriteti izgradnje omrežja v skladu s planiranim razvojem PT1
omrežja in na kapitalski donosnosti. Združevalci sredstev »o
Po končani investiciji s pogodbo prenesli združena sredstva
- infrastrukturo v osnovna sredstva PTT organizacij- *
skladu z že citiranim Zakonom o gospodarskih javnih službah
je nato Vlada Republike Slovenije v juniju 1994 ugotovil®
obseg lastnine Republike Slovenije, ki je zajemal tudi na ta
način zbrana sredstva. Predlagatelj je mnenja, da je edini
pravna možnost, ki bi omogočila prenos zbranih sredste*
nazaj na združevalce sredstev, sprejem posebnega zakon*'

I. Na podlagi prvega odstavka 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je Vlada Republike Slovenije na 92. seji dne 30. 6. 1994 sprejela Sklep o
obsegu lastnine Republike Slovenije v družbenem podjetju
PTT podjetje Slovenije, p.o.
Na podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o gospodarskih
javnih službah postanejo z dnem uveljavitve tega zakona,
lastnina Republike Slovenije infrastrukturni objekti, naprave
oziroma omrežja ter mobilna in druga sredstva, ki so namenjena izvajanju dejavnosti iz 68. člena zakona o gospodarskih
javnih službah.

III. Pri izkazovanju sredstev, ki so bila mimo samoupravni
interesnih skupnosti, to je po zakonu o sistemih zvez, združe*
vana za gradnjo infrastrukturnih objektov, se pojavljajo Pr0"
blemi zaradi pomanjkljive dokumentacije. Medtem, ko se
bilance samoupravnih interesnih skupnosti hranijo trajno, se
glavna knjiga, ki pa izkazuje le zbirne podatke, hrani 10 le^
Sredstva združevalcev, ki so pogodbeno prenesena na P*1
so razvidna zgolj iz pomožnih knjigovodskih listin (saldakonti), ki so se v skladu z zakonom, sedaj z računovodski'''1
standardi, hranili le pet let. Ta sredstva namreč niso bila
izkazana kot obveznost, ampak kot lastna sredstva. Kot taka
so bila izkazana v enem znesku, sintetično in ne analitičnoZato je bilo za ugotavljanje višine sredstev združevalcev lahko
upoštevano le petletno obdobje od leta 1989 do leta 1993-

Po bilanci stanja na dan 31. 12. 1992 postane last Republike
Slovenije 78,4% vrednosti družbenega kapitala PTT podjetja
Slovenije, p.o., preostalih 21,6% pa se bo lastninilo v skladu z
določili Zakona o gospodarskih javnih službah po Zakonu o
lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92,
7/93, 31/93, 43/93 in 32/94). Telekom Slovenije, p.o. je pripravil
preliminarni program lastninskega preoblikovanja podjetja in
ga oddal Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo. Program je bil poimenovan preliminaren zato,
ker ni še potrjen dokončni znesek družbenega kapitala za
lastninjenje, kar je razvidno tudi iz besedila, ki sledi.
Z Zakonom o Pošti Slovenije (Uradni list RS, št. 73/94) in z
Uredbo o ustanovitvi Pošte Slovenije, d.0.0. (Uradni list RS, št.
76/94 in 24/95) je Vlada Republike Slovenije ustanovila Pošto
Slovenije, d.o.o. kot družbo v lasti Republike Slovenije, z
osnovnim kapitalom, ki znaša 100 mio SIT v gotovini, ter
stvarnim vložkom Republike Slovenije, ugotovljenim z zaključnim računom za leto 1994 PTT podjetja, p.o. na dan 31.12.
1994, ki pripada poštni dejavnosti in predstavlja otvoritveno
bilanco Pošte Slovenije, d.o.o. na dan ustanovitve.

Ker pa segajo razmišljanja o ugotavljanju višine združenih
sredstev v leto 1994, so dodatno ugotovljena sredstva tudi za
to leto, tako da je upoštevano obdobje 1989-1994.
Iz razpoložljivih podatkov izhaja, da je bilo na podlagi 38. £'•
zakona o sistemih zvez, združenih sredstev in nato amortizir8"
nih sredstev za 82,3 mio DEM.
Na osnovi zgoraj navedenega predlagatelj ugotavlja, d&
predstavljajo združena sredstva lokalnih skupnosti 19,6^>
knjigovodske vrednosti lastnine Republike Slovenije v Telekomu Slovenije, p.o. na dan 31. 12. 1994.

Vlada Republike Slovenije je hkrati izdala tudi Uredbo o
reorganizaciij PTT podjetja Slovenije, p.o. v Telekomu Slovenije, p.o. (Uradni list RS, št. 76/94).
Za podjetje Telekom Slovenije, p.o. je bila izdelana otvoritvena bilanca na dan 1.1. 1995, v kateri se je zmanjšala
knjigovodska vrednost osnovnega kapitala Telekoma Slovenije, p.o. zaradi ustanovitve Pošte Slovenije, d.o.o., kar ima za
posledico spremembo deleža, ugotovljenega s sklepom iz
prvega odstavka.

ad3)
V besedilu predloga Zakona o telekomunikacijah je v 10
členu določeno, da minister, pristojen za zveze, izda splosn
pogoje za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev, k
morajo vsebovati:
- pogoje, postopek in roke za priključitev,
- pogoje uporabe,
.
- pogoje sklenitve in prekinitve naročniškega razmerja med
uporabnikom in izvajalcem javnih telekomunikacijskih storitev.

Delež Republike Slovenije v Telekomu Slovenije se bo
dodatno zmanjšal še zaradi prevzema delnic Poštne banke
Slovenije, d.d., ki jih bo država poravnala s prepustitvijo
svojega sorazmernega deleža. Zaradi tega bo Vlada Republike Slovenije določila nov delež lastnine Republike Slovenije v podjetju Telekom Slovenije, p.o. Ugotavljanje deleža
lastnine Republike Slovenije je v postopku sprejemanja na
Vladi Republike Slovenije.

7. člen predloga zakona nadalje določa dolžnosti izvajalcev
javnih telekomunikacijskih storitev, ki so:
- zagotavljanje ustrezne pokritosti svojega območja s pfe<*'
pisano kakovostjo javnih telekomunikacijskih storitev,
- omogočiti vsem uporabnikom pod enakimi pogoji priključitev na svoje telekomunikacijsko omrežje,
- skleniti pisno pogodbo z uporabnikom za priključitev na
svoje telekomunikacijsko omrežje,
- za obračun storitev evidentirati podatke o storitvah, ki so
jih opravili za svoje uporabnike in jim na njihovo zahtevo v
skladu s tehničnimi možnostmi omogočiti pregled podatkov o
svojih storitvah.

V postopku pridobitve soglasja Agencije za prestrukturiranje
in privatizacijo k programu lastninskega preoblikovanja Telekoma Slovenija, p.o., bodo računovodske rešitve ugotavljanja
deleža Republike Slovenije preverjene tudi na Agenciji.
II. Preko lokalnih skupnosti so se zbirala sredstva za razvoj
omrežja v skladu z Zakonom o sistemih zvez (Ur. I. SFRJ št.
41/86), ki je v 38. členu določal:
»PTT organizacije lahko v skladu z generalnim načrtom ptt
poročevalec, št. 53
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izključitve zaradi razlogov, ki so nastali na strani uporabnika
in čas trajanja začasne izključitve,
- prenehanje naročniškega razmerja zaradi razlogov na
strani naročnika.

i^'og
zakona nadalje v 8. členu določa pravice izvajalcev
Vn|
h telekomunikacijskih storitev, ki so:
Preverjati tehnične karakteristike telekomunikacijske
Pfeme uporabnikov in drugih izvajalcev na omrežnih prik™nih točkah,
, P«* določenimi pogoji izključiti ali drugače omejiti upo"Onika.

Ministrstvo za promet in zveze pripravlja analizo obstoječega
stanja, s posebnim poudarkom na analizi pritožb uporabnikov
telekomunikacijskih storitev, ki so jih ti naslovili na ministrstvo ali na Telekom Slovenije.

opredelitvijo je podan osnovni okvir splošnih pogojev
°Pravljanje javnih telekomunikacijskih storitev, tako da so
nii<Kacijskih
°ma ure
iena razmerja
med izvajalcem javnih telekomustoritev
in naročnikom.
tj? nart
>čnik se po splošnih pogojih poslovanja definira samo
u ra
njil,
P°
bnik telekomunikacijskih
storitev, ki sklepa naročsko razmerje
z izvajalcem javnih telekomunikacijskih
storiravi oma za
te!'
P
'
nedoločen
čas
in
to
za
opravljanje
javnih
1
i komunikacijskih
storitev po 4. členu predloga zakona, to

Pred pripravo Splošnih pogojev poslovanja izvajalcev javnih
telekomunikacijskih storitev bo ministrstvo za promet in
zveze proučilo in predstavilo zaščito uporabnikov telekomunikacijskih storitev v državah Evropske Unije, predvsem glede
zaračunavanja javnih telekomunikacijskih storitev; vprašanja,
ki zadevajo dodelitev in spremembe telekomunikacijskih številk ter vprašanja, ki se tičejo reklamacijskih postopkov in
zagotovitve javnosti poslovanja izvajalca javnih telekomunikacijskih storitev.

m uPrvenstveno javna govorna telefonija. Za vse ostale telekoM0 nikacijske storitve je dopuščena možnost tudi posebnih
9odb med izvajalcem in uporabnikom.

Ministrstvo za promet in zveze bo na podlagi vsega navedenega pripravilo Splošne pogoje poslovanja, ki jih bo pred
uveljavitvijo predstavilo zainteresirani javnosti.

n

^ nadaljevanju podaja predlagatelj naslednja izhodišča za
Popravo splošnih pogojev poslovanja izvajalcev javnih telekomunikacijskih storitev:

ad4)
Smernica Evropske unije 91/263/EEC določa postopke preverjanja telekomunikacijske opreme. Slovenija te postopke
postopoma prevzema in uskljajuje. Na njihovi podlagi in na
podlagi evropskih tehniških predpisov za terminalsko opremo
(»CTR - Common Technical Regulations«) izdaja ustrezne
tehniške predpise za posamezne vrste telekomunikacijske
opreme.

"'dajalec javnih telekomunikacijskih storitev je vsakega
Porabnika dolžan vključiti v javno telekomunikacijsko
e v omre n
a
roIre*'
* ' izvaj
priključni
točki.telekomunikacijskih
Splošni pogoji določajo
za priključitev,
lec javnih
storia
ji P rešuje zahteve naročnikov po sicer internih pravilih, pri
Jj^er
je zavezan, da jih da na vpogled javnosti, naročnik pa
w
*°per odločitev izvajalca lahko pritoži;

V evropskem okviru deluje Evropska konferenca za pošto in
telekomunikacije (CEPT) in znotraj nje komisija za telekomunikacijsko (ECTRA) oziroma radiokomunikacijsko (ERC)
regulativo. V tem okviru bo uveljavljen postopek skrajšanega
priznavanja (»OSS - One Stop Shopping«, uradni začetek 8.
novembra 1995). K sporazumu za OSS postopek bo Slovenija
morala pristopiti; predlog zakona o telekomunikacijah drugo branje - to omogoča.

ijfvne telekomunikacijske storitve morajo biti ustrezne
I c®'."ete, splošni pogoji določajo roke, v katerih mora izvajalavnih telekomunikacijskih storitev odpraviti napake;
rah'2Va
'alec 'avnih telekomunikacijskih storitev je dolžan upon», ska
,lke obveščati o standardih, katerim mora ustrezati termioprema;

Predlagatelj je obravnavano tematiko obdelal na dveh ravneh.
Prva raven so pravilniki. Že v okviru sedaj še veljavnega
Zakona o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, 44/89) je predlagatelj v skladu z načelom racionalizacije in harmonizacije z
Evropsko unijo s Pravilnikom o uporabi predpisov s področja
telekomunikacij (Uradni list RS, št. 66/94) za približno desetkrat zmanjšal število predpisov (s približno 500), ki so bili v
uporabi v SFRJ, s Pravilnikom o preverjanju skladnosti in
izdaji dovoljenj za priključitev na telekomunikacijsko omrežje
(Uradni list RS, št. 16/95) pa je zahteve za ustrezno preverjanje
omejil le na terminalske naprave in na tisto telekomunikacijsko opremo, ki neposredno vpliva na tehnično in tehnološko
enotnost slovenskih telekomunikacij.

'^yaialec javnih telekomunikacijskih storitev je dolžan z
p kim naročnikom skleniti pisno pogodbo, glavni elementi
godbe se določajo s temi splošnimi pogoji;

v

kot•Cto
.enedoloča
javnihpredlog
telekomunikacijskih
storitev se določajo
tako,
zakona o telekomunikacijah,
izvajalec

j 'e dolžan objaviti cenik v sredstvih javnega obveščanja in
9°toviti njegovo dostopnost v svojih prostorih;

Va alec avn h
rab'*
i 'račun
telekomunikacijskih
storitev je dolžan
rniku' izstaviti
s specifikacijo opravljenih
storitev;upo-

Pri *Vamer
'a,ec javnih
telekomunikacijskih storitev izdaja imenik,
na zah,ev
niti n|•so ti sepodatki
naročnika
njegovislužbi;
podatki ne vpišejo, *
na °voljo
informacijski

Splošni pogoji poslovanja vsebujejo določbe, ki urejajo:

Druga raven je zakon o telekomunikacijah. V sedanjem predlogu zakona o telekomunikacijah - drugo branje - je predlagatelj omenjeno tematiko obdelal v 30. in 33. členu. Določbe v
obeh členih omogočajo še nadaljnje zmanjševanje regulative.
Pri tem obravnava 30. člen področje tehničnih pregledov
zgrajenih telekomunikacijskih naprav s poudarkom na tistem
delu, kjer zakon o urejanju prostora in graditvi objektov takih
pregledov ne predvideva, 33. člen predloga zakona pa obravnava postopke preverjanja (»atestiranja«) samo za terminalsko opremo in serijsko izdelane radijske postaje, namenjene
uporabi v telekomunikacijskih omrežjih.

9 e
ta_ f,°
.°i določitve
klicne številke in pogoje, pod katerimi se
®'evilka
lahko spremeni,
_ Pogoje spremembe imena naročnika,
rn0t090ie preselitve naročnika (v primeru, da priključka ni
đ
oki prese'i,i takoj, naročniku naročniško razmerje miruje,
Pm, ne nastopijo pogoji za preselitev priključka) in pogoji
_ ^ema klicne številke,
Pogoje začasne izključitve naročnika, ko pride do začasne

Predlog zakona o telekomunikacijah - drugo branje zagotavlja zadostno fleksibilnost, da tudi Slovenija postopno, v
skladu s tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi ter svojo
telekomunikacijsko strategijo (nacionalni program razvoja
telekomunikacij) v nekaj letih doseže polno usklajenost s
tehniško regulativo Evropske unije in s tem tudi ustrezno
medsebojno priznavanje certifikatov telekomunikacijske
opreme.

I Splošni pogoji urejajo načela reklamacijskega postopka:
rab -i!ec iavnih telekomunikacijskih storitev je dolžan upo0d|n*- evna nieg°v0 reklamacijo pisno odgovoriti in svojo
nj6°0vo obrazložiti, v primeru ugovora uporabnika mora
ren?
reklamacijo obravnavati na drugi stopnji telo, v katem
le zagotovljena udeležba neodvisnega strokovnjaka;
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adS)
Predlagatelj je v skladu s sklepom iz prejšnjega odstavka
pripravil primerjavo definicij telekomunikacijskih pojmov iz
predloga zakona o telekomunikacijah (ZTK) in definicij, kot so
navedene v ustavi (CONST./USTA.j, konvenciji (CONV./
KONV), pravilniku o radiokomunikacijah (RR) ali pravilniku o
ISDN Svetovne telekomunikacijske zveze (ITU) in v smernicah
Evropske Unije (EEC). Predlagatelj je dal prednost definicijam
Evropske Unije, ki pa v njih vedno upošteva tudi definicije ITU.
Lastne definicije je predlagatelj oblikoval tam, kjer ustreznih
tujih definicij ni. Nekatere definicije so dobesedni prevod tujih
definicij, nekatere pa je predlagatelj smiselno povzel tako, da
so enakovredne tujim.

6. Termlnalska oprema je oprema, namenjena za priključit®
na javno telekomunikacijsko omrežje in sicer neposredno»
priključitvijo v njegovi priključni točki ali pa kot vmesnik &
sodelovanje z javnim telekomunikacijskim omrežjem, priključena na njegovo priključno točko neposredno ali posrednO'
za pošiljanje, obdelovanje ali sprejemanje informacij Pre|žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih s
stemov.
OPOMBA: sledi besedilo v angleškem jeziku
7. Telekomunikacijske storitve so storitve, katerih opravljanje obsega v celoti ali delno prenos in usmerjanje signalov p
telekomunikacijskem omrežju s telekomunikacijskimi P0stopki.

Definicije so dane v naslednjem zaporedju:
- s številko označena definicija je definicija iz predloga
zakona in ima identično številko,
- naslednja alinea je podana v angleščini, ki ji sledi slovenski
prevod; obe alinei imata v oklepajih tudi dopisan vir, iz katerega je definicija vzeta.

OPOMBA: sledi besedilo v angleškem jeziku
Telekomunikacijske storitve so storitve, katerih nudeni®
obsega v celoti ali delno prenos in usmerjanje signalov P®
javnem telekomunikacijskem omrežju s pomočjo telekomuni-tv
kacijskih procesov, z izjemo radiodifuzije in televizije (93/Cw
EEC).

1. Telekomunikacije so vsak prenos, oddajanje ali sprejemanje znakov, signalov, pisane besede, slike, zvoka ali sporočil
po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih.

8. Storitve javne govorne telefonije so javno zagotavljani®
neposrednega prenosa in komutacije govora v realnem
čas
med omrežnimi priključnimi točkami komutiranoga telek0^|ia
nikacijskega omrežja, kjer lahko vsak uporabnik uporabil
opremo, priključeno na tako omrežno priključno točko. *
komuniciranje z drugo omrežno priključno točko; ta definicij
ne vključuje storitev govornih mobilnih zvez.

OPOMBA: sledi besedilo v angleškem Jeziku
Telekomunikacije: vsak prenos, oddaja ali sprejem znakov,
signalov, pisane besede, slik, zvoka ali sporočil po žičnih,
radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih
(RR_01/86).

OPOMBA: sledi besedilo v angleškem jeziku

2. Javno telekomunikacijsko omrežje je javna telekomunikacijska infrastruktura, ki omogoča prenos signalov med določenimi omrežnimi priključki točkami po žicah, z mikrovalovi,
prek optičnih nosilcev ali z drugimi elektromagnetnimi sredstvi.

Govorna telefonija pomeni javnosti tržno zagotavljanje neposrednega prenosa in komutacije govora v realnem času p'e
javnega komutiranoga omrežja ali omrežij tako, da lahko vsa
uporabnik uporablja opremo, priključeno na omrežno P" 1
ljučno točko, za komuniciranje z drugim uporabniko"
opreme, priključene na drugo priključno točko (90/388/E

OPOMBA: sledi besedilo v angleškem jeziku

13. Storitve podatkovnih telekomunikacij so za javnost tržn°
zagotovljene paketno in vodovno komutirane podatkovne si
ritve neposrednega prenosa podatkov med omrežnimi P"
ljučnimi točkami komutiranoga telekomunikacijske«
omrežja tako, da lahko vsak uporabnik uporablja opre rn •
povezano s tako omrežno priključno točko, za komunicirani
z drugo omrežno priključno točko.

Javno telekomunikacijsko omrežje je javna telekomunikacijska infrastruktura, ki omogoča prenos signalov med določenimi omrežnimi priključnimi točkami po žicah, z mikrovalovi,
z optičnimi sredstvi ali z drugimi elektromagnetnimi sredstvi
(93/038/EEC).
3. Zasebno telekomunikacijsko omrežje je telekomunikacijsko omrežje, ki lastne ali zakupljene vode in druga sredstva
uporablja za zadovoljevanje svojih telekomunikacijskih
potreb v okviru ene organizacije ali zaprte uporabniške skupine kot dopolnitev ali kot nadomestek javnega telekomunikacijskega omrežja.

OPOMBA: sledi besedilo v angleškem jeziku
Paketno In vodovno komutirane podatkovne storitve Porn®
nijo javnosti tržno zagotavljanje neposrednega preno
podatkov med priključnimi točkami javnega komutiraneg
omrežja, kjer lahko vsak uporabnik uporablja opremo, Pri ,
čeno na takšno omrežno priključno točko, za komuniciranj
drugo priključno točko (90/388/EEC).

OPOMBA: sledi besedilo v angleškem jeziku
Zasebno omrežje je omrežje, ki zakupljene vode ali druge
zmogljivosti, na katerih temelji, uporablja za opravljanje telekomunikacijskih storitev v okviru organizacije ali zaprte skupine uporabnikov kot dopolnitev ali nadomestitev javnega
omrežja (ITU - Poročilo o razvoju svetovnih telekomunikacij
1989).

14. Storitve mobilnih in satelitskih zvez so radiokomunikacO
ske storitve prenosa sporočil z radijskimi postajami Posre JLj
ali neposredno med uporabniki radijskih postaj ali med ni»"
in uporabnikom, povezanim z omrežno priključno točko izv
jalca telekomunikacijskih storitev; te storitve ne vključuj«!
radiodifuzijskih storitev, ki so telekomunikacijske storitve P'
nosa in oddajanja oziroma spremljanja radijskih valov, ki
razširjajo v odprtem prostoru.

4. Omrežna priključna točka so vsi fizični priključki s svojo
dostopovno tehnično specifikacijo, ki so del javnega telekomunikacijskega omrežja in so potrebni za dostop do in za
učinkovito povezavo skozi to javno omrežje.

OPOMBA: sledi besedilo v angleškem jeziku

OPOMBA: sledi besedilo v angleškem jeziku

Mobilna storitev: Radiokomunikacijska storitev med
in zemeljsko postajo ali med mobilnimi postajami (KONv-9'''

Omrežna priključna točka pomeni vse fizične priključke in
njihovo dostopovno tehnično specifikacijo, ki predstavljajo
del javnega telekomunikacijskega omrežja in so potrebne za
dostop do in učinkovito komunikacijo skozi to javno omrežje
(93/038/EEC).

OPOMBA: sledi besedilo v angleškem jeziku

poročevalec, št. 53

Mobilna storitev: radiokomunikacijska storitev med mobl[j
nimi in kopenskimi postajami ali med mobilnimi postaja"
(RR-03/86).
38
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OMBA: sledi besedilo v angleikem jeziku

frekvencami, ki so poljubno nižje od 3000 GHz, in ki se
razširjajo v prostoru brez pomoči umetnega voda (RR-01/86).

6*-» zveza: radijska zveza med oddajno zemeljsko
satert,a0 in sPreiemno zemeljsko postajo prek samo enega
n,®' - Satelitska zveza obsega eno navzgornjo zvezo in eno
"Mol njo zvezo (RR-04/86).

30. Razporeditev radiofrekvenčnih pasov je akt. ki določa
meje frekvenčnih pasov, namenjenih posameznim radijskim
dejavnostim, in pogoje za uporabo radijskih frekvenc določe-'
nih radiofrekvenčnih območij za eno ali več dejavnosti.

stort,0ritve 0#ebnega klica so zvrst radiokomunikacijskih
ju ,ev' ki omogoča naročnikom, ki imajo posebne prenosne
Pod J?nike' narnenjene uporabi na določenem geografskem
ranih s ' sPrelemanje radijskih govorjenih ali vizualno kodi„a| ? Poročil, ki jih oddaja katerakoli enota govorne termi^ *Ke opreme javnega telekomunikacijskega omrežja ali pa
aenerirajo v tem omrežju.

OPOMBA: sledi besedilo v angleikem jeziku
Razporeditev (radiofrekvenčnega pasu): vpis določenega
radiofrekvenčnega pasu v Tabelo razporeditev frekvenc z
namenom, da ta radiofrekvenčni pas z določenimi pogoji
uporablja ena ali več prizemeljskih ali vesoljskih radiokomunikacijskih storitev ali radioastronomska storitev. Ta izraz se
uporablja tudi za zadevni frekvenčni pas (RR-02/86).

: sledi besedilo v angleškem jeziku

31. Radijska postaja je ena ali več oddajnikov ali sprejemnikov ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov z eno ali več
antenami in drugo pripadajočo opremo, potrebnimi na enem
mestu za opravljanje radiokomunikacijskih storitev.

"iku V rad'i8ke9a osebnega klica: storitev omogoča naročda ' da s pomočjo prenosne opreme, ki se jo uporablja na
fikoii?? področiu' sprejme radijsko opozorilo, ki ga odda kateg0 ' te'efon v javnem omrežju. Opozorilo lahko spremlja še
„ °;n° sporočilo ali vizualno kodiran prikaz, ki ga odpošlje
'988) ali se 9enerira v omrežju (ITU-T/CCITT/Modra knjiga

OPOMBA: sledi besedilo v angleikem jeziku
Postaja: en ali več oddajnikov ali sprejemnikov ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov, vključno z dodatno opremo,
ki je na eni lokaciji potrebna za opravljanje radiokomunikacijske storitve. Vsako postajo se razvrsti glede na storitev, v
kateri deluje stalno ali začasno (RR-04/86).

VSAT Vor
PrenSt°Sar,tve
( n y Small Aperture Terminal) so storitve
Post° elek,roma
9 etnih signalov prek malih zemeljskih
18 111
"Potk
P °vem
" ' satelitskimi
antenami,
ki se lahko
postavijo na
en 'abnik
zemljišču oziroma
zgradbi
in uporabljajo
ze
sferne ali dvosmerne komunikacije.

32. Amaterska radijska postaja je radijska postaja v radioamaterski dejavnosti, namenjena za samoizobraževanje, medsebojno komuniciranje in tehnično raziskovanje, ki ga opravljajo radioamaterji izključno iz osebnih nagibov, brez gmotnih
koristi in imajo za to opravljen predpisani izpit.

^PoMBA: sledi besedilo v angleikem jeziku
iwlnal * zelo majhno odprtino (VSAT) je mala zemeljska
ponavadi z
'ahk
anteninim premerom pod 2,5 m, ki se jo
8r° Postavi na uporabnikovem zemljišču in uporablja za
erne
ali
dvosmerne
Post,aie imenujejo tudi mikropostaje.
zasebne komunikacije. Take

OPOMBA: sledi besedilo v angleikem jeziku
Amaterska storitev: radiokomunikacijska storitev, namenjena za samoizobraževanje, medsebojno komuniciranje in
tehnično raziskovanje, ki jo opravljajo radioamaterji, torej
ustrezno pooblaščene osebe, ki se za radiotehniko zanimajo
izključno iz osebnih nagibov, brez gmotnih koristi (RR-03/86).

,nforRadi°komunikaclJe so telekomunikacije, ki za prenos
va|Qmaci
j uporabljajo elektromagnetno oziroma radijsko
va
nje v odprtem prostoru.
^OMBA: sledi besedilo v angleikem jeziku
(j
0 Uinuni,<ac, :
vaio!
^
i® Teiekomuniciranje z uporabo radijskih
"0v (KONV-92).
Orj
Venf!nba 1: Radijski valovi so elektromagnetni valovi s freks
Proet
Poljubno
nižjimi
od 3000 GHz, ki se razširjajo v
'oru'' brez
umetnih
vodnikov.

OPOMBA: sledi besedilo v angleikem jeziku
Amaterska postaja: postaja v amaterski storitvi (RR-04/86).
33. škodljivo motenje je elektromagnetno motenje, ki ogroža
delovanje radionavigacijskih storitev ali drugih varnostnih
storitev ali resno poslabšuje, pogosto moti ali prekinja radiokomunikacijsko storitev, ki deluje v skladu s sprejetimi mednarodnimi pogodbami, s tem zakonom ali s predpisi, izdanimi
na njegovi podlagi.

Sje^a 2: Za potrebe določb iz št. 149 do 154 te Konvencije
"Por k izraz "radi°komunikacije« tudi telekomunikacije, ki
GH akl,bll3jo elektromagnetne valove s frekvencami nad 3000
• se razširjajo v prostoru brez umetnih vodnikov.

OPOMBA: sledi besedilo v angleikem jeziku

r
°rnaM'od"uz''a 'e °ddaianje in razširjanje televizijskih ozin9rr® radijskih programov ali določenih drugih signalov,
5
'oru enih za "eposreden javen sprejem, v odprtem pro-

Škodljivo motenje: Motenje, ki ogroža delovanje radionavigacijske službe ali drugih varnostnih služb ali hudo zmanjšuje,
ovira ali večkrat prekinja radiokomunikacijsko službo, ki
deluje v skladu s Pravilniki o radiokomunikacijah (USTA-92).

°P0MBA: siedi besedilo v angleikem jeziku
h
^^'odifuzjjska
storitev: Storitev radiokomunikacij, katere
e
jp|3ne
so namenjene neposrednemu sprejemanju s strani
te|e l2| javnosti. Ta storitev lahko vključuje prenos zvoka,
jske oddaje ali druge vrste oddaj (USTA-92).

34. Eelektromagnetna motnja je kakršenkoli elektromagnetni
pojav, ki lahko poslabša delovanje naprave, dela opreme ali
sistema: elektromagnetna motnja je lahko elektromagnetni
šum, neželeni signal ali sprememba v samem sredstvu razširjanja.
OPOMBA: sledi besedilo v angleikem jeziku

de, ladijska frekvenca je elektromagnetno valovanje, ki je
Ca^'ofrekvenčnega spektra v odprtem prostoru s frekvenci d° 3000 GHz in se v prostoru širi brez pomoči umetnega

Elektromagnetna motnja je kakršenkoli elektromagnetni
pojav, ki lahko poslabša delovanje naprave, dela opreme ali
sistema. Elektromagnetna motnja je lahko elektromagnetni
šum, neželeni signal ali sprememba v samem sredstvu razširjanja (88/336/EEC).

: sledi besedilo v angleikem jeziku

35. Elektromagnetna združljivost (EMC) je sposobnost
naprave, dela opreme ali sistema, da zadovoljivo deluje v

H«kl valovi (ali Hertzovl valovi): elektromagnetni valovi s
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svojem elektromagnetnem okolju brez vnašanja nedopustnih
elektromagnetnih motenj ničemur v tem okolju.

Elektromagnetna odpornost je sposobnost elektrik"
naprave, dela naprave ali sistema, da deluje brez zni23|JL
kakovosti ob prisotnosti elektromagnetnih motenj (SS/™
EEC).

OPOMBA: sledi besedilo v angleškem jeziku
Elektromagnetna združljivost je sposobnost naprave, dela
opreme ali sistema, da zadovoljivo deluje v svojem elektromagnetnem okolju brez vnašanja nedopustnih elektromagnetnih motenj ničemur v tem okolju (88/336/EEC).
36. Elektromagnetna odpornost je sposobnost električne
naprave, dela naprave ali sistema, da deluje brez znižanja
kakovosti ob prisotnosti elektromagnetnih motenj.

37. Električne naprave so vse električne in elektronske |ePj
prave vključno z opremo in napeljavami, ki vsebujejo e
trične oziroma elektronske sestavne dele.
OPOMBA: sledi besedilo v angleškem jeziku
Električna naprava (aparat) je vsaka električna in eiek,ror.1sJka
priprava vključno z opremo in napeljavami, ki vsebujejo«
trične oziroma elektronske sestavne dele (88/336/EEC).

OPOMBA: sledi besedilo v angleškem jeziku
BELEŽKE
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Poročilo o

DELU
ZA

JAVNIH

LETO

TOŽILSTEV

V

SLOVENIJI

1994
vzrok tem kaznivim dejanjem prekoračena hitrost, vinjenost in
nespoštovanje predpisov o prednosti. V porastu pa so tudi
kazniva dejanja zoper življenje in telo, to so hude in lahke
telesne poškodbe, kazniva dejanja z elementi nasilja in kazniva dejanja v zvezi z mamili.

^ prilogi pošilja Državno tožilstvo Republike Slovenije
državnemu
zboru Poročilo o delu javnih tožilstev v Sloven
'i' za leto 1994.

b) Pregon storilcev kaznivih dejanj
^LO JAVNIH TOŽILSTEV

V letu 1994 so temeljna javna tožilstva, ki so v Republiki
Sloveniji stvarno pristojna za pregon vseh kaznivih dejanj,
pregonljivih po uradni dolžnosti, prejela ovadbe zoper 19.418
polnoletnih, 3836 mladoletnih in 19.792 neznanih storilcev
kaznivih dejanj. V primerjavi z letom 1993, ko je bilo ovadenih
20.374 polnoletnih, 4136 mladoletnih in 21.589 neznanih storilcev kaznivih dejanj, se je število prijavljenih polnoletnih
storilcev kaznivih dejanj zmanjšalo za 956 ali 5%, mladoletnih
storilcev za 300 ali 7% in neznanih storilcev za 1797 ali 8%.

'I ®Woino
Jjju 1994 so javna tožilstva v Republiki Sloveniji delovala v
J^'ru svojih pristojnosti na podlagi Ustave in zakona o javtožilstvu iz leta 1977 ter po kazenski zakonodaji iz
®<lobja pred osamosvojitvijo. Jeseni 1994 je bila sprejeta
zakonodaja na področju pravosodja, ki se je začela
Izrabljati s 1. 1. 1995 in zato na delo tožilstev v letu 1994
rensko še ni vplivala, čeprav so pred koncem leta že tekle
j 'Prave na reorganizacijo tožilstev, predpisano z Zakonom o
davnem tožilstvu, izvedeni pa so bili tudi strokovni seminarji
novi procesni in kazenski zakonodaji, ki jo bodo morali
"avni tožilci uporabljati pri svojem delu.

Upoštevaje nerešene ovadbe iz preteklih let zoper 8.134 polnoletnih oseb, so javna tožilstva v letu 1994 obravnavala
skupaj 27.552 polnoletnih storilcev, kar je za 1.382 ali 5% manj
kot v letu 1993.
Po proučitvi ovadb, zbranih obvestil, podatkov in zapisnikov,
so bile zavržene ovadbe za 4.466 oseb, kar predstavlja 16%
obravnavanih ovadenih polnoletnih storilcev kaznivih dejanj.
V letu 1993 so bile zavržene ovadbe zoper 4.589 polnoletnih
oseb, kar je predstavljalo 22% ovadenih.

Pj vseh javnih tožilstvih v Republiki Sloveniji je bilo ob koncu
'a 1994 zaposlenih 251 delavcev, od tega 142 funkcionarjev,
pri javnem tožilstvu Republike Slovenije, 1 strokovni
.delavec z opravljenim pravosodnim izpitom, 14 pripravnitiMu'n
administrativnih delavcev. Od 157 sistemiziranih
akcionarskih mest je bilo lani ob koncu leta zasedenih 142
ali 90%.

Zoper 741 oseb so bile zavržene ovadbe na podlagi inštituta
neznatne družbene nevarnosti, ker so bila prijavljena dejanja
majhnega pomena, škodljive posledice pa neznatne ali pa jih
sploh ni bilo.

1994 je bilo razrešenih 5 namestnikov temeljnih javnih
l*"stev. Trije izmed njih so odšli na drugo delovno mesto
i, ®b|n javnega tožilstva, dva pa sta bila imenovana na VJT v
„ " jani. Na novo je bilo imenovano 13 namestnikov temeljavn
riiiJov
'h tožilcev. Konec leta 1994 je 43 javnim tožilcem in
r " 'm namestnikom iz vseh javnih tožilstev v Republiki
geniji potekel 8-letni mandat in so bili 28. 12.1994 imenoPo novem zakonu v trajni mandat.

Ob koncu leta 1994 so ostale nerešene ovadbe glede 8.366
oseb, kar je za 1.131 oseb več kot v predhodnem letu. Nerešene ovadbe so še v delu pri državnih tožilstvih zoper 3.762
oseb in pri drugih organih zoper 4.604 osebe.
Kazenski postopek so v letu 1994 javna tožilstva sprožila
zoper 13.001 osebo in sicer zoper 4.768 oseb z vložitvijo
obtožnega predloga, zoper 1.396 oseb z vložitvijo neposredne
obtožnice in zoper 6.837 oseb z zahtevo za uvedbo kazenske
preiskave pri preiskovalnih sodnikih temeljnih sodišč. Javna
tožilstva so pred odločitvami o vložitvi obtožnih predlogov ali
pred drugačno rešitvijo predlagala preiskovalnim sodnikom
posamezna preiskovalna dejanja zoper 5.157 oseb.

S>lina javna tožilstva so opravljala pregon storilcev kaznik . dejanj, gospodarskih prestopkov in deloma tudi prekrškov
tM,s°diščih prve stopnje. Pripad ovadb na temeljna javna
d«i . a se je v letu 1994 zmanjšal za 7%. Struktura kaznivih
Jar>i se ni bistveno spremenila. Še vedno prevladujejo kazita9 d®ianja
zoper premoženje. Največ je še vedno kaznivih
His ?' ve
"ke tatvine. Poraslo je število kaznivih dejanj goljue
•n «2°Zad
' Posledica rasti zasebnih podjetij, ki nabavljajo blago
Ho« in°lžujejo prekomerno, v neskladju s svojimi zmožlonPer varnost
premoženjskim
stanjem.
Sledijo kazniva
dejanja
javnega prometa.
Kot opažamo
je najpogostejši

Po končanih preiskavah so bile vložene obtožbe zoper 4.146
oseb, zoper 1.871 oseb pa so javna tožilstva na osnovi zakonitih razlogov odstopila od kazenskega pregona. Konec leta so
ostale nerešene preiskave glede 8.154 oseb.
poročevalec, št. 53
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trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže;
zakonu o kaznivih dejanjih zoper splošno ljudsko premoženje; zakonu o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo ItdZaradi obsodb iz novejšega obdobja, zaradi kaznivih dejanj i"
gospodarskih prestopkov po sedaj veljavnih kazenskih zaM"
nih je bilo vloženih 7 zahtev.

V letu 1994 je bilo obtoženih 9.710 oseb, kar je v primerjavi z
letom 1993, ko je bilo obtoženih 11.659 oseb, za 1949 ali 17%
manj obtoženih polnoletnih oseb.
V letu 1994 so se javni tožilci in njihovi namestniki udeležili
10.205 glavnih obravnav, kar je za 3% manj kot leto poprej.
Poleg tega so sodelovali pri zaslišanju obdolžencev in prič v
1783 zadevah, kar je za 25% več kot leta 1993 ter pri izvedenstvu in ogledih v 76 zadevah.

S 45 zahtevami, vloženimi v letu 1994, je bilo zajetih 155 oseb
in do 31. 12. 1994 je Vrhovno sodišče Republike Slovenije
ugodilo 7 vloženim zahtevam za varstvo zakonitosti za 9 oseb.
zavrnilo ni nobene zahteve. Vrhovno sodišče Republike Slovenije še ni odločilo o 38 zahtevah, vloženih do 31.12.1994 i"
o 9 zahtevah, vloženih še pred letom 1994.

Na podlagi vloženih obtožb so temeljna sodišča odločila s
sodbami o 6.505 osebah, kar je za 1.109 oseb ali 15% manj
kakor leta 1993, ko je bila izrečena sodba glede 7.614 obtoženih oseb.

Javno tožilstvo RS je v letu 1994 vložilo na VS RS tudi 11
zahtev za varstvo zakonitosti zoper odločbe o prekrških. 00
tega je bilo 5 zahtev vloženih na VS RS zoper stare odločbe
Komisije za prekrške rajonskih ljudskih odborov, izdanih P°
letu 1948, ko so bili storilci ob kazni zapora poslani na
družbeno koristno delo, največkrat na Goli otok, in 6 zahte'8
za varstvo zakonitosti zoper novejše odločbe sodnikov z
prekrške oz. Republiškega senata za prekrške.

V letu 1994 sta bili pred sodiščem spoznani za krive 5.302
osebi, oproščenih obtožb je bilo 762 oseb in za 441 oseb je
bila izdana zavrnilna sodba, ker je javno tožilstvo obtožbo
umaknilo.
Zoper sodbe sodišča prve stopnje so javna tožilstva vložila
785 pritožb, od tega zaradi odločbe o kazni 431 Upoštevaje
obsodilne in oprostilne sodbe so javna tožilstva napadala
vsako 8. sodbo. Uspeh pritoževanja je bil 55%, kar kaže na
ustrezno politiko pritoževanja javnih tožilstev.

VS RS je 7 zahtevam za varstvo zakonitosti ugodilo, od tega"
starih zadevah 3 zahtevam in novejših 4 zahtevam, nobene
zahteve pa ni zavrhilo v letu 1994, o 4 zahtevah pa VS RS °°
31. 12. 1994 še ni odločilo.

Težišče dela višjih javnih tožilstev je bilo v pritožbenem
postopku pred višjimi sodišči. Višja javna tožilstva so v pritožbenem postopku proučila 2055 zadev in o njih izdelala pisna
mnenja. Tako je Višje javno tožilstvo v Celju proučilo 274
zadev, v Kopru 282, v Ljubljani 1149 in v Mariboru 350.
Funkcionarji z višjih javnih tožilstev so se udeležili 91 sej v
navzočnosti strank in 1233 nejavnih sej pritožbenih senatov.
Višja javna tožilstva so Javnemu tožilstvu Republike Slovenije
podala tudi precejšnje število pobud za vložitev zahteve za
varstvo zakonitosti. Z željo vplivati na kvalitetnejše delo
temeljnih javnih tožilstev so višja javna tožilstva v pritožbenem postopku spremljala delo nižjih tožilstev in posamezne
nepravilnosti in pomanjkljivosti evidentirala v evidenčnih
listih. Šlo je predvsem za napačne pravne opredelitve kaznivih
dejanj, za nenatančen ali nejasen tenor obtožnega akta ali
nasprotujočo si obrazložitev obtožbe s tenorjem obtožbe. Pri
nepravilnostih v zvezi s pritožbo so beležili izostanke pritožb
in neparavilnosti v zvezi s pritožbenim razlogom. Vse te
nepravilnosti z opisom posamezne kršitve in opisom na
katero zadevo se nanaša, so višja sporočala temeljnim tožilstvom, da so lahko popravile te napake.

d) Pomoč nižjim javnim tožilstvom
Kot pretekla leta so tudi v letu 1994 po rangu višja javna
tožilstva skrbela za enotno in usklajeno uporabo zakonov ter
kriterijev v politiki kazenskega pregona. Nižja javna tožilstva
so seznanjala s pomembnimi pravnimi stališči, ki so jih spreje*
mala pri svojem delu, na njihova zaprosila pa so jim dajala
ustrezna pismena in ustna mnenja pri reševanju posameznih
vprašanj in zadev. JTRS je v koordinaciji z nižjimi tožilst*"
obravnavalo predloge novih kazenskih zakonov in tožilskega
zakona ter usklajevalo posamezna stališča, predloge in Prl"
pombe k tej zakonodaji.
Sprotno pravno pomoč so JTRS in višja javna tožilstva nudila
zlasti v zapletenih gospodarskih zadevah, tako glede kaznim1
dejanj kot gospodarskih prestopkov. Javna tožilstva so večkrat pismeno obveščala občane o stanju zadev, za katere son
pokazali zanimanje. Obrazložila so jim je pravne situacije 0i
možnosti, ki so jim bile v posamezni fazi postopka na razp '
lago.

Javno tožilstvo Republike Slovenije je v preteklem letu vložilo
na Vrhovno sodišče Republike Slovenije skupno 76 zahtev za
varstvo zakonitosti v kazenskih, prekrškovnih, civilnih in
upravnih zadevah. V preteklem letu je obravnavalo skupno
630 kazenskih ter 1423 civilnih in upravnih zadev. Poleg tega
je usmerjalo delo nižjih javnih tožilstev, dajalo splošna navodila za poenotenje tožilske prakse ter pomoč pri reševanju
konkretnih zadev.

Višja javna tožilstva so v okviru svojega nadzora nad delorn
nižjih tožilstev na svojem območju, v več primerih izdelala
tudi pravno mnenje za nižje tožilstvo in poročilo za JT
Med temi velja omeniti pravno mnenje glede problematike
igre Catch the cash in pravno presojo ravnanja Lipe HoldinS
d. o. o. Ljubljana in njenega direktorja v zvezi z gospodarskih
postopkom po čl. 570/1 točka 2 ZGD. Lipa Holding je namreč
oktobra 1993 ponujala Banki Slovenije sklenitev kupopr0r'
dajne in dobavne pogodbe, po kateri po 1 tolar za dogov° '
jeno plačilo v drugačnih apoenih - lipah. Na VJT so menili, da
gospodarska družba ne more opravljati takšne menjave ap°*
enov kot gospodarsko dejavnost, ker se tolarski kovanci,
zakonito plačilo sredstvo v Sloveniji, ne morejo kupovati
in
prodajati kot blago, saj bi bilo to v nasprotju z določili zakor!f
o denarni enoti in zakona o uporabi denarne enote RS, s tem
pa tudi z zakonom o gospodarskih družbah. Temeljnem"
javnemu tožilstvu v Ljubljani je bilo z obrazložitvijo naveden
pravne problematike omogočeno, da je zoper prej naveden
pravno in odgovorno osebno sprejelo pravilno odločitev.

c) Analiza zahtev za varstvo zakonitosti v kazenskem postopku
Javno tožilstvo Republike Slovenije je v letu 1994 prejelo v
kazenskih zadevah 142 predlogov oziroma pobud za vložitev
zahteve za varstvo zakonitosti. Skupaj z nerešenimi predlogi
iz prejšnjih let je obravnavalo 190 predlogov in na njihovi
podlagi pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije vložilo 45
zahtev za varstvo zakonitosti. Javno tožilstvo Republike Slovenije je 78 predlogov zavrnilo, ker je ocenilo, da niso podani
zakonski ali drugi pogoji za vložitev zahtev, 2 predloga pa sta
bila rešena na drug način. Ob koncu leta 1994 je ostalo
nerešenih še 65 predlogov, večinoma zato, ker Javno tožilstvo
Republike Slovenije še ni prejelo spisov, za katere je zaprosilo
pri temeljnih sodiščih. Največ predlogov za vložitev zahteve
za varstvo zakonitosti so podali obsojenci, njihovi bližji sorodniki in zagovorniki in sicer 131,11 predlogov pa so dala javna
tožilstva. Od zahtev, vloženih v letu 1994, jih je bilo 38 vloženih zaradi obsodb, izrečenih v povojnem obdobju, po takrat
veljavnih zakonih in sicer po zakonu o zatiranju nedovoljene
poročevalec, št. 53

e) Sodelovanje z drugimi organi
Sodelovanje z organi, s katerim imajo javna tožilstva stike 3
opravljanju svoje funkcije, je ob nekaterih pripombah v nad '
Ijevanju načeloma potekalo brez težav.
Organi odkrivanja so upoštevali ukrepe tožilstev za usmerja
nje in koordinacijo pri odkrivanju kaznivih dejanj in pri zbl. .
nju dokazov. O konkretnih zadevah s,o se tožilci dogovarjali
42

kriminalisti, ki so zadeve obravnavali in jih usmerjali v fazi
Predhodnega postopka, ko ovadba še ni bila sestavljena. S
'ern so dosegli boljšo kakovost ovadb, kar je bilo posebej
Pomembno pri odkrivanju poslovnega kriminala. Dejavniki, ki
Pogojujejo kriminaliteto se v sedanjem obdobju postopoma
Slr
'jo in poglabljajo, njeno odkrivanje in nihanje obsega
odkrite kriminalitete pa je odvisno od kazenske in strokovne
^epitve organov odkrivanja. Pri tem seveda tudi ni brez
Pomena ustrezen prispevek tožilstev v stadiju odkrivanja kaznv
f 'h dejanj in storilcev, z že ustaljenimi metodami sodelovala s policijo in uveljavljanja novih pooblastil, ki posegajo
z|
asti v integriteto organiziranih storilcev kaznivih dejanj.

bodo oziroma so že odločujoče posegle v delo tožilstva.
Sprejeta je bila nova kazenska zakonodaja, ki je pričela veljati
v drugi polovici leta. Istočasno so se začeli uveljavljati normativni akti, ki so uredili status novih državnih tožilstev in
povsem na novo opredelili položaj tožilcev kot samostojnih
nosilcev funkcije kazenskega pregona. Vse to je pri posameznih tožilstvih prineslo potrebe po dodatnem znanju, dodatnem tožilskem kadru in materialnih pogojih za delo. Novi
elementi kontradiktornosti so zavezali tožilce k povečani udeležbi v kazenskem postopku, k stalni prisotnosti v vseh fazah
kazenskega postopka, ne glede na težo zadev. Tožilstvo je ob
dani zasedbi to občutilo kot izjemno obremenitev. Manjkajoči
kader bo nujno potrebno postopoma pridobiti v naslednjih
letih. Poleg tega je nujno, da se bodo tudi strokovni sodelavci
lahko udeleževali preiskovalnih dejanj. Hkrati je potrebno
čimprej rešiti prostorsko stisko tožilstva, saj sicer ne bo
mogoče zagotoviti ustreznih pogojev dela za že odobreno
povečano kadrovsko zasedbo tako funkcionarskih kot administrativnih delovnih mest. Prostorsko stisko čutijo zlasti na
novih okrožnih tožilstvih in na ODT v Ljubljani, kjer ni le
premalo ustreznih pisarn in sejne sobe, ampak tudi ni dovolj
nujnih prostorov za arhiv in za shranjevanje dokaznih sredstev (npr. mamil).

TJT v Ljubljani navaja, da ne morejo dati dobre ocene za
sodelovanje s predstavniki Uprave kriminalistične službe pri
^NZ. Kljub zahtevam, da se tožilstvo sproti in redno obvešča
o konkretnih zadevah, ki so jih obravnavali na MNZ, so naleteli na določene težave in doziranje informacij. V nekaj primeph so organi za notranje zadeve dali medijem tako podrobne
'"formacije o posamezni zadevi, da je to kasneje škodilo
kazenskemu postopku, oziroma je ta okoliščina postala
Orožje v rokah obrambe. Posebno problematično je dejstvo,
oa so v nekaterih bolj odmevnih zadevah tožilci iz časopisov
Zvedeli, da so organi za notranje zadeve podali kazensko
ovadbo. V časopisu so bili objavljeni praktično vsi dokumenti,
kin so nekaj dni po objavi, skupaj s kazensko ovadbo prispeli
a tožilstvo.

Tehnična opremljenost tožilstev očitno zaostaja za opremljenostjo sodišč in sicer tako pri opremljenosti pisarn kot pri
opremi za dežurno službo (službena vozila, sredstva za zveze
itd). V prid zahtevi tožilcev, da so za opravljanje dežurne
službe potrebni službeni avtomobili govori tudi dejstvo, da
posamezni preiskovalni sodniki nočejo peljati s sodniškim
službenim avtomobilom na ogled tožilca, ker je tožilec po
novi zakonodaji'stranka in zato menijo, da ni primerno, da bi
se vozil skupaj s sodnikom. V primerjavi s sodišči je pri
tožilstvih dosti skromnejša opremljenost z birotehničnimi pripomočki tako z računalniki in možnostmi vključitev v različne
računalniške povezave ter baze podatkov kot z diktafoni,
fotokopirnimi aparati in telefaksi. Zaradi tega tožilstva predlagajo, da se na državni ravni sprejmejo enotni kriteriji za
posodabljanje državnih organov.

Sodelovanje s sodišči je dobro, v Ljubljani pa opozarjajo na
*avlačevanje kazenskih postopkov v zahtevnih zadevah, zlasti
Poslovnega kriminala. Čeprav tožilstva v zvezi s svojo ude'ežbo na glavnih obravnavah izrecno ne poročajo o sporazumih s sodišči, glede uskladitve datumov narokov s prostimi
■ermini tožilcev, je očitno, da so bili takšni sporazumi dosegni, razen na TJT v Ljubljani, kjer se namestniki tožilca v
nekaj primerih niso udeležili glavnih obravnav zaradi stališča,
naj obtožbo zastopa le tisti namestnik, ki jo je sestavil. Ker
takon o državnem tožilstvu ureja položaj in vlogo državnega
fožilca v tožilstvu in pred drugimi organi drugače kot doslej,
Je treba to vprašanje še urediti.

Poskrbeti je potrebno za ustrezno izobraževanje tožilcev, ki bi
omogočilo bolj kvalitetno delo. Volja za kvalitetno delo in
izobraževanje, ki jo je na tožilstvu dovolj, ne zadošča.
Potrebno je zagotoviti sredstva in tožilce strokovno usposobiti za obravnavanje vprašanj, ki nastajajo zlasti v zvezi z
nezakonitim lastninjenjem podjetij, še posebej, če je to povezano s tujino. Prav tako je nujno izobraževanje tožilcev na
področju borznega in bančnega poslovanja sredstev v mednarodnem plačilnem prometu in jim omogočiti, spoznavanje
prakse tožilstev v drugih državah, sodelovanje z njimi in
učenje tujih jezikov.

V zvezi z revizijskimi pregledi, ki jih Agencija za plačilni
vPromet opravlja na podlagi zakona o lastninskem preoblikoanju podjetij, se je intenziviralo medsebojno sodelovanje na
Področju pregona kaznivih dejanj. Tožilstva pa so še vedno
nezadovoljna s kakovostjo ovadb Agencije za plačilni promet,
*'asti za računovodske prestopke in zaradi nezakonitega lastninjenja.
tožilstva so sodelovala z družbenimi pravobranilci samoupravljanja, zlasti glede vprašanj o nezakonitem lastninjenju.
letu 1994 je začel delovati Urad za preprečevanje pranja
oenarja pri Ministrstvu za finance. Z njim so tožilstva takoj
navezala stike saj bodo v letu 1995, ko bo postalo pranje
oenarja
kaznivo, s tem uradom tesno sodelovali. Ker gre v
Prinierih kaznivih dejanj, ki jih bo zaznaval in odkrival urad, za
'zredno
sofistificirane oblike organiziranega kriminala ter ob
u
Poštevanju znamenj, ki kažejo, da Slovenija ni imuna za
■akoimenovani funny money, je poznavanje te problematike
n^jno. Tako so direktorja urada povabili na TJT v Ljubljani, da
l'm je ob dveh prilikah predaval o tem problemu in se tako
seznanili z osnovnimi pojmi in vlogo Urada.

O neustrezni zakonodaji poročajo tožilstva v zvezi z nepravilnostmi pri lastninskem preoblikovanju podjetij in neusklajenih kaznih za gospodarske prestopke, ki so bili storjeni leta
1992 ali prej.
VJT v Mariboru opozarja na povečan obseg nerešenih preiskav in preiskovalnih dejanj pri obeh prvostopnih sodiščih na
njihovem območju, ki znaša skupno za enoletni pripad preiskovalnih zadev. V tej zvezi na TJT v Mariboru ugotavljajo
velik zaostanek in nadaljnje naraščanje nerešenih obtožb
oziroma nerazpisanih glavnih obravnav na sodiščih, zaradi
česar obstaja nevarnost povečanja števila zastaranja kazenskih zadev in sploh zmanjševanja učinkov kazenskega pregona. Sodišča so v zaostanku tudi z mladoletniškimi kazenskimi zadevami, saj je v pripravljalnem postopku ostal nerešen enoletni pripad zadev.

j^iki z inšpekcijskimi organi so v zadnjem času zamrli, predvsem zato, ker se gospodarski prestopki spreminjajo v prekrške.
^JT v Ljubljani je organiziralo tradicionalno srečanje z državnimi tožilci iz Celovca, ki so se ga udeležili tudi predstavnika
^inistrstva za pravosodje in veleposlaništva v Ljubljani, s
slovenske
strani pa poleg višjih tožilcev še predstavniki repuDl|
škega tožilstva ter temeljnih tožilstev z območja VJT.

Tudi na TJT v Ljubljani so v lanskem letu opažali, da se
pomembnejše zadeve, ki"so jih omenjali že v prejšnjem poročilu, na sodišču izredno počasi rešujejo. Tako še ni zaključeno ponovljeno sojenje v kazenski zadevi zoper odgovorni
osebi v podjetju NOVA, kjer so v letu 1993 uspeli s pritožbo
zoper oprostilno sodbo. Podobna situacija je tudi z obtožbo
zoper Zmaga Jelinčiča in druge, zaradi kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali razstrelilnih snovi,

Nekateri problemi v zvezi z delom
Nekatere spremembe, predvsem na normativnem področju,
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kjer po vložitvi obtožbe v letu 1993, niti v tem letu, niti v letu
1994 ni prišlo do kakršnekoli obravnave. Navajajo da je takih
primerov še veliko.

preteklosti v zvezi z lastninskim preoblikovanjem druiD"*,
podjetij dopuščala (ni jih prepovedovala) mnoga ravnanj*'
jih je mogoče oceniti kot škodljiva za družbeno premoženj''"
se da njihovo veljavnost izpodbijati v civilnih postopkih J
pomenijo pa nujno tudi kaznivo dejanje. Tudi primeri, najj™*
v 48.a členu zakona o lastninskem preoblikovanju, ki dolo#r
domneve, kdaj je prišlo do oškodovanja družbene lastnin'.*
za kazensko prakso lahko uporabni šele za dejanja, storj'jj
po 11. 6. 1993, ko je začela veljati ta novela zakona, za nv*
pa jih načeloma ni mogoče uporabiti. Posebej omenjamo^
je 2. odst. 392. čl. kazenskega zakonika razširil krimin*'"~
cono kaznivih dejanj zoper upravljanje družbenih sred'"*
tudi na oškodovanje družbenega kapitala, ne le družbeni*
01
premoženja v smislu 5. odst. 45. čl. kazenskega zakona PW
!
blike Slovenije, kar pomeni, da do 1. 1. 1995 dejanja, s L
rimi je bil oškodovan družbeni kapital, niso bila kaznivanezakonitem lastninjenju pa gre pogosto prav za oškodov«(1l'
družbenega kapitala.

Ena od obsežnejših zadev v lanskem letu so tudi kazenske
ovadbe in dogodki, povezani z aretacijo v Oepali vasi dne 20.
3. 1994. Tožilci na TJT v Ljubljani so se srečali s praktično
nepremostljivimi problemi, ker sta bili v zadevo vmešani dve
kriminalistični službi in je bilo nemogoče pridobivati objektivne podatke. V tej zadevi se je v vseh razsežnostih pojavil
problem, da tožilstvo nima preiskovalne službe neposredno
pod svojim nadzorom. Zadeva pa je bila tudi na moč spolitizirana.
g) Informatizacija
V začetku leta 1994 so javna tožilstva na podlagi zahtevkov iz
leta 93 dobila 10 osebnih računalnikov s tiskalniki za računalniško vodenje vpisnikov KT, KTM in KTN.

V celoti gre za nove pravne nejasnosti, ki zahtevajo od dri^
nih tožilcev tudi veliko znanja s področja financ, knjigo*®"]
stva, statusnega prava itd. Poseben problem je še dokaz°"y
nje višine protipravno pridobljene premoženjske korls"'
ovadbah postavljene trditve, da je šlo za veliko premoženj''
korist, izvedenci v preiskavah večkrat ovržejo in se tudi»
dolgotrajni in obsežni postopki neuspešno končajo.

Septembra 1994 je JT RS zaposlilo informatika in zanj dobilo
en računalnik s tiskalnikom. Jeseni 1994 so javna tožilstva
dobila še 2 tiskalnika, pet modemov, disketno enoto in trdi
disk. Pri Javnem tožilstvu RS je vzpostavljena računalniška
evidenca strojne opreme na tožilstvih.
Septembra je bila z odločbo Javnega tožilca RS pri JT RS
ustanovljena Delovna skupina za informatizacijo javnih tožilstev.

Visoko število ovadb, ki so jih podali Agencija RS zanotr
P'a4il|][
promet, nadziranje in informiranje ter organi za reob ?!!L
zadeve zaradi kaznivih dejanj v zvezi z lastninskim P
!L|
vanjem podjetij zavaja v zmoto glede obsežnosti tovrstni*
1
kriminala. Treba je namreč pojasniti, da Agencija za P0<J
®.0|
promet, nadziranje in informiranje podaja ovadbe na P J?,
lastne domneve, da je šlo za oškodovanje družbene lastn
(člen 48.a zakona o lastninskem preoblikovanju), vendar
ovadbe skupaj z dotlej zbranim gradivom ne zadoščajo
začetek kazenskega postopka, za katerega ni dovolj
neva, marveč je potreben utemeljen sum, da je bilo stori«
kaznivo dejanje. Tudi sicer te ovadbe ne ustrezajo stano
dom, ki so potrebni za sodni postopek. Te ovadbe m°r jj
kasneje dopolnjevati organi za notranje zadeve, ki po9° %
sočasno ali kasneje v isti zadevi podajo svojo ovadbo. Za' .
takšnega podvajanja se statistično izkazuje mnogo
ovadb, kot pa je v resnici primerov, ki jih obravnavajo drža'»
tožilstva. Pogosto pa se tudi zgodi, da organi za not«n '
zadeve pri zbiranju dodatnih obvestil v zadevah, v katefl r
Agencija že podala ovadbe, ne zberejo dovolj podlaga1
utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, in je
treba te ovadbe zavreči.

Novembra 1994 je JT RS pripravilo načrt informatizacije za
leto 1995 in ga posredovalo Centru vlade za informatiko.
Zaradi nove zakonodaje je JT RS pripravilo predloge za spremembe računalniških programov za vodenje vpisnikov in jih
posredovalo programerju.
POSTOPKI V ZVEZI Z OŠKODOVANJEM DRUŽBENE
LASTNINE PO ZAKONU O LASTNINSKEM
PREOBLIKOVANJU PODJETIJ
a) Kazenski postopki
Pojavne oblike tovrstnega kriminala so zelo različne in zato ni
mogoče podati enotne slike. Vodilne osebe v podjetjih z
družbeno lastnino so marsikje pokazale visoko stopnjo domiselnosti pri iskanju poti za prelivanje družbenih sredstev v
zasebno sfero. Redkokje so izbrali pot, ki je bila v javnosti že
znana ali celo že obsojana, marveč so poizkušali z mnogimi
idejami, katerih izvedbe se bolj ali manj oddaljujejo od zakonsko dovoljenih poti, ki pa so pogosto tudi premalo jasne, če
naštejemo le najpogostejše načine, ki se v praksi tudi še
razlikujejo, so naslednji:

V praktično vseh primerih, v katerih je bil podan utefn*'^
sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, so državna toz'is ^
zahtevala preiskavo. Preiskovalni postopki na sodiščil"
zaradi obsežnosti zadev (praviloma več osumljencev, več *
nivih dejanj), pravne zapletenosti (spreminjajoča se fin®" ^
zakonodaja, vmesne statusne spremembe podjetij, od ' • h
1995 novi kazenski zakonik itd.), potrebne pritegnitve soo0 .
izvedencev, zelo dolgotrajni in znašajo leto, dve ali tudi #
Šele po končani preiskavi državni tožilec lahko odloc .
vložitvi obtožbe. Zaradi tega je glede na število ovadb o°
vloženo relativno malo obtožb, saj se večina ovadenih pn z(
rov nahaja še v preiskavi ali v dopolnjevanju pri organi
notranje zadeve. Tudi ni utemeljeno pričakovati, da bi .
mogoče tovrstne postopke bistveno pospešiti. T j« in
namreč upoštevati, da ima pomanjkljivo izvedena preiskav ^
na tako dobljenih pomanjkljivih podatkih vložena obto ^
lahko samo eno posledico, to je dolgotrajno sojenje m
koncu neizogibno oprostilno sodbo.

- brezplačen prenos družbenega kapitala,
- nepotrebna vključitev zasebnega podjetja kot posrednika,
- oddajanje poslovnih prostorov brezplačno ali za nizko
najemnino,
- prodaja osnovnih sredstev po prenizki ceni,
- sistem, da stroški poslovanja bremenijo družbeno
podjetje, dohodek pa gre zasebnemu podjetju,
- dajanje posojil po nizki obrestni meri,
- delitev dobička podjetja v mešani lasti nesorazmerno s
strukturo kapitala,
- odkup delnic z brezobrestnim posojilom družbenega podjetja,
- neutemeljen odpis terjatev, itd.
Osumljenci so praviloma osebe z vrha podjetja v družbeni
lasti, ki so povezani - kar je pogosto težko dokazati - z
vodstvom zasebnega ali mešanega podjetja, večkrat pa gre
kar za iste osebe. Storilci so svoje ideje uresničevali na razne
načine: včasih tako, da so jih »pokrili« s sklepi organov
upravljanja, včasih pa so odločali brez njih.

b) Civilnopravno področje
Po določbah zakona o lastninskem preoblikovanju iavn'*n
lec, drugače kot družbeni pravobranilec, ni pridobil druy ^
novih pristojnosti in pooblastil za ukrepanje, kot jih iiJV ^
splošnih predpisih. Na podlagi določbe drugega odstavK
*
člena je bil eden izmed organov, ki so upravičeni zan .latih
postopek revizije, revizijski organ pa ga obvesti o rezu

Zgolj za pojasnilo je treba poudariti, da se pri odločanju o
posameznih primerih državni tožilci soočajo s številnimi pravnimi vprašanji. Treba je namreč upoštevati, daje zakonodaja v
poročevalec, št. 53

44

jedene
revizije (prvi odstavek 50. člena). Drugih doloćb, ki
jj! se nanašale na pooblastila javnega tožilca, citirani zakon

Če analiziramo vzroke za umore, so motivi klasični, saj kar v
polovici primerov rezultirajo iz dolgotrajnih sporov. Nekaj
motivov se nanaša na maščevanje in sovraštvo, kot nov poiav
pa bi lahko označili primer, ko je šlo za upiranje pri aretaciji.
Tudi za minulo obdobje poročanja je razvidno, da kazniva
dejanja umorov niso rezultat nekega vnaprej premišljenega
kriminalnega načrta, ampak rezultat naključnih konfliktov, ki
pa so bili pogojeni z dalj časa trajajočimi spori. Več kot
polovica obravnavanih kaznivih dejanj umora je bilo storjenih
v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, kar je sicer bistvena
karakteristika pri storilcih tovrstnih kaznivih dejanj. Storilci so
poleg tega, da imajo nižjo izobrazbo, tudi sicer deviantnega
značaja in so blizu osebnostim psihopatskih značajev. Izrečene kazni so zelo različne in se za dokončana kazniva
dejanja gibljejo od 1 leta in 6 mesecev zapora do 13 let in 4
mesece zapora. Slednja kazen je bila izrečena storilcu zaradi
dvojnega umora, ko je oškodovanko umoril z vejevnikom,
oškodovanca pa ustrelil.

^ zvezi
s pojavnimi oblikami ugotovljenih kršitev, ki jih lahko
^rstimo v okvir »nezakonitega lastninjenja«, smo postopali v
^viru pooblastil za ukrepanje javnih tožilstev na prvi stopnji
P® 205. členu zakona o pravdnem postopku in drugem
^stavku 109. člena zakona o obligacijskih razmerjih. Tako
®"io že v letu 1991 opozorili in z vložitvijo tožbe pred pravsodiščem tudi dosegli sodno odločitev glede presoje
*P°9odb o vlaganju«, s katerimi so družbenopravne osebe
Ponašale na podjetja v mešani lastnini nepremičnine v družini lasti. Tožilstva so obravnavala in ukrepala zaradi ničnosti
P°godb o prometu z nepremičninami po 8. členu zakona o
Prometu
z nepremičninami (prodaja poslovnih prostorov in
r
*9am
adb v družbeni lastnini fizičnim zasebnim pravnim ose° ). 16. členu Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
^tavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
gjovenije (prodaja nepremičnin tujemu državljanu) 119. členu
stanovanjskega zakona (prodaja stanovanja v nasprotju s
?!,lrano določbo SZ) in po 1. odst. 88. člena v zvezi z 19.
zakona o denacionalizaciji. Na teh podlagah so bile v
I u 1992 vložene tri tožbe, v letu 1993 18 tožb, v letu 1994 17
°*b, do trenutka poročanja pa še tri tožbe. Zaradi ilustracije
jenjamo primer, ko sta sodišči prve in druge stopnje zavrtožbeni predlog tožilstva za ugotovitev ničnosti prodajne
Pogodbe in je tožilec v obravnavani zadevi uspel šele z vložijo zahteve za varstvo zakonitosti pred Vrhovnim sodiščem
®Publike Slovenije.

Medijsko precej odmeven je bil umor v Velenju. Motiv za ta
umor je bil v dalj časa trajajočih medsosedskih sporih med
storilčevo ženo in oškodovančevo hčerjo. Storilec, ki je državljan Slovenije, po narodnosti pa Srb, je z nožem večkrat
zabodel oškodovanca - Slovenca, kateri ga je pred tem pred
svojim stanovanjem poškropil s solzilcem. Oškodovanec je
takoj umrl.
V novem ZKP pripornega razloga »vznemiritvene nevarnosti«,
iz katerega je bil pogosto odrejen pripor, ni več. Tožilci
menijo, da bi zaradi tega relativno obligatorni pripor po 1.
odst. 201. člena ZKP, moral zajeti tudi »navadne« umore in ne
samo kvalificiranih, pa tudi ostala naklepna kazniva dejanja
zoper življenje in telo, ki imajo za posledico smrt oškodovanca. Pri umoru v Velenju, da v storilčevem ravnanju ni bilo
nobenih kvalifikatornih elementov. Za to pripor ni bil odrejen.
Prišlo je do hudih reakcij. Tako intenzivni pritiski javnosti pa
imajo vpliv na delo, saj se morata tako tožilec kot sodnik
ukvarjati z novinarji in pisati poročila na razne naslove, namesto da bi delala na zadevi. Zaradi tega na tem področju
pričakujemo spremembo ZKP.

*vezi s pridobivanjem lastninske pravice tujih držav na
1 ^Premičninah za potrebe delovanja diplomatskih in konzulih predstavništev na podlagi neposredne uporabe
. oiočbe drugega odstavka 9. člena Ustavnega zakona za
vedbo Ustave Republike Slovenije smo vložili dve zahtevi za
arstvo zakonitosti proti zemljiškoknjižnim sklepom, s katel^.je bil dovoljen prenos lastninske pravice na zemljišču v
na t tui® države. Več tožb je vloženih v zvezi s pogodbami,
® Podlagi katerih je domača pravna oseba odsvojila neprecnino pravni osebi, ki je ustanovljena po predpisih ZGD in
^ statusno pravno šteje za domačo pravno osebo, po še
'lavnem zakonu o tujih vlaganjih pa jo je obravnavati kot
2 l®9a vlagatelja s 100% deležem. Zaradi kršitve določb 1. in
.• člena uredbe o preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu
in
preoblikovanja (Ur. list RS, štev. 1/93) in določb 1.
OaI "ena zakona o izvajanju resolucije Varnostnega sveta
757/1992
*aht
(Uradni list RS, št. 53/92) pa smo vložili
r
za varstv0
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Tožilstvo iz Kranja posebej omenja v javnosti prav tako precej
odmevno zadevo, in sicer umor žene, ki naj bi jo storilec po
vnaprej izdelanem načrtu zvabil na kopanje in nato med
plavanjem v Blejskem jezeru utopil.
Na Primorskem lahko omenimo dve zadevi. V prvem primeru
je storilec na plaži zabodel žrtev, ki je kasneje v bolnišnici
umrla. Storilec sam je kasneje v koprskih zaporih napravil
samomor. Bolj kot dejanje samo je strasti vzburkalo zdravljenje, ki naj ne bi bilo neoporečno in, ki naj bi doprineslo k
smrtnemu izidu za oškodovanca. V drugem primeru dokončanega dejanja je šlo za razčiščevanje računov v podzemlju.
Storilec v Izoli je z 11 streli iz dveh pištol ubil hrvaškega
državljana, ki je storilcu grozil zaradi izterjave dolga, ki je
izviral iz neuspele trgovine z orožjem v Franciji ali Španiji.
ROPI IN ROPARSKE TATVINE
Zaradi ropov po členu 168 in roparskih tatvin po členu 167 KZ
RS je bilo v minulem letu ovadenih 188 polnoletnih oseb, kar
je za 53 oseb več, kot v letu 1993. Tožilstva so zahtevala
preiskavo zoper 60 oseb, zoper 56 oseb so bile vložene
obtožnice, zoper 23 oseb pa je bila že izdana obsodilna
sodba. Ovadba je bila zavržena zoper 6 oseb.

"Mori
J®*" 1994 so zaradi kaznivih dejanj umorov po členu 46/I, II
47 KZ RS temeljna javna tožilstva prejela 88 ovadb. Po
0 °"čitvi so jih 6 zavrgla, zahtevala 20 preiskav in upoštevaje
jSclbe
iz prejšnjih let, vložila 34 obtožnic. Do konca leta je
0
v teh zadevah izrečenih 11 obsodilnih sodb, tožilstva pa
s
nanje vložila 6 pritožb.

Obravnavana dejanja so storili izključno moški storilci v starosti od 18 do 45 let. Storilci so torej mlajši, kar 80% storilcev je
pod starostno mejo 30 let, večinoma so brez zaposlitve, precej
je Romov. Največ storilcev je bilo z dokončano ali nedokončano osnovno šolo. Pri izvršitvi je bila najpogosteje uporabljena le grožnja z uporabo fizične sile in le v posameznih
primerih orožje. Za razliko od umorov so bila ta dejanja vsaj v
polovici primerov storjena v sostorilstvu v skupini, zato je tudi
pogosta kvalifikacija tega dejanja po členu 168/111 KZ RS.
Dejanja večinoma niso bila vnaprej načrtovana in je bil rop
pogosto izvršen naključno. Storilec je svojo žrtev spoznal
slučajno na javnem kraju, navezal z njo stike in nato na

J®tu 1994 so tožilstva beležila 19 ovadenih storilcev umorov
nj ■ kot v predhodnem letu. Storilci so večinoma moški, z
Prp
z nedokončano
ali dokončano
5(®riCej izobrazbo,
pa jih je dokončalo
tudi poklicno
šolo. osemletko,
Dejanja so
c ° " sami, brez udeležbe, pri čemer je mišljeno brez sostorilprj ■ Pomagačev in napeljevalcev. Pri izvršitvi so v večini
erov u
rat,l a,i
Orni
strelno orožje,
temu
pa sledi
hladno
°*ie. zlastiP°nož. iPosluževali
so se tudi
drugih
načinov.
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KAZNIVA DEJANJA V ZVEZI Z OROŽJEM IN RAZSTRELI"1

primernem kraju izvršil dejanje. V večini primerov je bil kraj
dejanja javni prostor in sicer na ulici, v parku, pred gostilnami
in na avtobusni postaji. Načini storitve so si precej podobni, v
glavnem so storilci oškodovanca vrgli po tleh in ga na tleh
ležečega pretepli oziroma obrcali. Tako so zlomili njegov
odpor ter mu potem pobrali denar ali druge vredne stvari. V
nekaj primerih so storilci uporabili tudi pištolo ali nož. Nova
oblika pa so bili napadi s solzilnim plinom ali plinskim razpršilcem. Primerno primitivnemu načinu storitve je mogoče tudi
glede pridobljenih denarnih zneskov ugotoviti, da so ti relativno nizki. V ostalem se razen povečanega števila teh kaznivih dejanj načini, kraji ali struktura storilcev niso spremenili v
primerjavi z letom prej. Razlogi za povečanje števila so visoka
stopnja brezposelnosti med mlajšimi državljani, nizki dohodki
ali pa enostavno objestnost in agresivnost storilcev, ki tako
hočejo priti do denarja za trenutne potrebe.

a) Trgovina z orožjem in razstrelivi
Zaradi kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in Pr0.^jj|
orožja ali razstrelilnih snovi po členu 220 KZ RS so tožt1»
prejela ovadbe zoper 57 oseb, kar je za 19 oseb manj, kot al
i
poprej. Vložila so skupno 25 obtožnih aktov, izrečenih P
bilo 8 sodb.
Glede na vsebinske značilnosti obravnavanih prirnef0'J
mogoče izpostavljati neke problematike in skrb vzbujaj®
podatkov v zvezi s temi kaznivimi dejanji. Kaznovalno po"' 0
lahko presojamo zlasti v zadevah, v katerih je bilo razs°l*
sicer v letu 1994, vendar na podlagi obtožnih aktov za kaZ?ofn
dejanja, za katera so bile ovadbe vložene v letih pred I®'
1994. Te sodbe kažejo, da so sodišča izrekla P°9°! Z
obsodbo za lažje oblike kaznivega dejanja (čl. 220/I KZd a
brez izjeme nepogojno zaporno kazen za kaznivo ®' Rs)'
katerega predmet je bila večja količina orožja (220/II KZ
Izrečene kazni kažejo, da sodišča primerno strogo kaznU'ja
storilce, ki se ukvarjajo s preprodajanjem večjih količin oj°l
in streliva z zaslužkarskimi motivi. Največje število teh K®^
vih dejanj so obravnavali na tožilstvu v Ljubljani in sicer
^
poročajo o primerih organiziranih skupin storilcev. 0se, libile ovadene zaradi nabave avtomatskega orožja npr. kal®
kov, puškomitraljeza, bomb, nabojev in gospodarskega
streliva.

Posebno pozornost velja posvetiti neznanim storilcem, saj jih
je bilo celo več kot znanih storilcev. Pri neznanih storilcih ni
rnoč govoriti o slučajnih storilcih, saj je bil rop večinoma
načrtovan oziroma pripravljen in le v posameznih primerih je
bila žrtev naključno izbrana. Posebej zaskrbljujoče je dejstvo,
da gre v teh primerih praviloma za kazniva dejanja hujših
oblik, npr. za napade na menjalnice ali bencinske servise.
Na goriškem območju navajajo, da gre pri njih v glavnem za
dve razpoznavni skupini tovrstnih dejanj. V prvo sodijo napadi
na starejše ljudi, ki živijo sami ali v osamljenih hišah. Storilce
je zelo težko odkriti. V drugo skupino pa so uvrstili napade na
ljudi, ki hodijo v igralnico in za katere storilci vedo, da imajo
pri sebi denar. Tudi tovrstne storilce le redko odkrijejo.

Orožje, ki je bilo predmet kaznivega dejanja je bilo Pravi0'°0v
proizvedeno v bivši SFRJ in je bilo v glavnem nameni "
druge države. Kljub temu ni na mestu podcenjevanj®^
primerov, saj gre za pojave mednarodnih razsežnosti TJ .j
Novi Gorici pa opozarja na dejstvo, da na sodišču šeoro
ved"'"
rešena večina kazenskih zadev, povezanih s krajo
iggl,
eksploziji vojaškega skladišča v Črnem vrhu sredi leta 1»*
čeprav so vsi storilci domačini.

Velik porast omenjenih kaznivih dejanj, je še zlasti zaskrbljujoč med mladoletniki na področju Ljubljane. Mladoletni storilci so večinoma iskali svoje žrtve med sovrstniki. Med mladoletniki se predrznost stopnjuje. Njihove žrtve so pogosto
osebe, ki so jih mladoletniki slučajno srečali na ulici ali
spoznali za točilnimi pulti. Materialna korist, pridobljena s
kaznivimi dejanji, |e praviloma majhna. Kazniva dejanja so
izvršili največkrat v središču mesta v neposredni bližini ljubljanske železniške in avtobusne postaje.

b) Zlorabe uradnega položaja
Proti koncu leta 1994 je TJT v Ljubljani od Ministrstva ^
obrambo prejelo kazensko ovadbo zoper direktorja UPra 0(|
varnostne zadeve MO, ki je osumljen, da je v razdobju
junija 1991 pa do 6.1.1994 uničil ali skril poslovno doku/J|0 v
tacijo, ki se je nanašala na nakup tehnične opreme za M
tujini, šlo pa naj bi za opremo v skupni vrednosti .j
1,400.000 DEM. Oprema naj bi se kupovala za gotovino,»
del preko angleške firme Hillbrook, katere lastnica je °s ci
Ijenčeva polsestra. Tik pred novim letom je zoper osumiij®
UNZ Ljubljana podala še ovadbo zaradi kaznivega d®)°^|
zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po členu 0 ^
in I KZ RS. To dejanje naj bi storil tako, da je z namenom,
.
nekemu podjetniku omogočil vstop v mednarodno trrora
g°v'[Vn.
orožjem, le-temu oktobra 1991 izročil 800.000 DEM P favil
skih sredstev, da bi ta za potrebe Slovenije na Cipru na°
orožje. Zaradi nesolidnosti podjetnikovih partnerjev kijus8P c
čilu orožje ni bilo dobavljeno. V juniju 1992 naj bi osum'J jj
iz istega vira zagotovil še 15.000 DEM, s katerimi naj bi P° k
sodne stroške na avstrijskem sodišču, kjer je tekel P9S %ti
zoper uslužbence MO, ki naj bi sodelovali pri ugrabitviarg' ^
državljanov, ker ti niso dobavili že plačanega orožja. Z "\lr),
je, da MO z osumljencem ni opravilo operativnega razgov
čeprav je osumljen kaznivega dejanja, ki naj bi ga s ton* nj
uradna oseba MO. Tožilstvo do konca leta o zadevi s
odločalo.

Ena od pomembnejših in obsežnejših zadev v lanskem letu je
bil prav gotovo kazenski postopek zoper 5 pripadnikov specialne enote policije zaradi dveh ropov po členu 168/111 in I KZ
RS. Zadevo so na ljubljanskem tožilstvu začeli obravnavati v
dežurni službi po ropu, ki so ga v Celovcu izvedli obdolženci,
ko so v noči z 22. 5. na 23. 5. 1994 z uporabo fizične sile in
orožja oropali zakonski par, pri čemer je ozadje ropa do
danes ostalo nepojasnjeno. En obdolženec je bil prijet in
zaprt v Avstriji in je zoper njega tam stekel postopek. Zoper
ostale je bil odrejen pripor v Sloveniji. Obenem je zoper iste
obdolžence stekel tudi postopek zaradi do tedaj še nepojasnjenega ropa storjenega 25. 4. 1994 na Zaloški cesti v Ljubljani, ko so speljali v past in oropali kupce cigaret, katere so
pričakali v zasedi. S pištolami in palicami ter grožnjami so jih
prisilili, da so se vlegli na tla in jim skupno vzeli približno za
300.000 DEM denarja v različnih valutah. V Ljubljani so se vsi
obdolženci branili z molkom. Zoper enega od sostorilcev pa
postopek ni stekel, ker ga je policija po zaslišanju izpustila
nato pa naj bi pobegnil iz države. Obdolženci, ki so v priporu v
Sloveniji, so se uspeli med seboj dopisovati in dogovarjati ter
so jih zato premestili po različnih zaporih po Sloveniji. Po
opravljeni preiskavi je bila 21. 11. 1994 zoper obdolžence
vložena obtožba. Pripor jim je bil podaljšan tudi po vložitvi
obtožbe.

V januarju 1994 je isto tožilstvo prejelo kazensko os/a^2i
višjega javnega tožilca v Mariboru zoper bivšega minis« *
obrambo, zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega nP ^
žaja ali uradnih pravic po 191. členu KZ RS. Osumljenecz i y
dejanje storil kot minister za obrambo s tem, da je '° .ji\
svojo diskrecijsko pravico za izdajanje dovoljenj za tra v
orožja preko Slovenije na Hrvaško in v BiH tako, danI ^
nasprotju z resolucijo VS OZN št. 713, izdal 9 dovolj0 ' t.
tranzit orožja ter zastopniku Vlade BiH prodal 5560 avto ^
skih pušk. Ovadba je bila zavržena, ker deloma ni
kaznivo dejanje, deloma pa ni bilo dokazov za začetek ka
skega postopka.

Hujši primer ropa po členu 168/11 in I KZ RS, ki ga je tožilstvo
obravnavalo v preteklem letu, sta izvršila storilca, ki sta 27.6.1
994 po telefonu iz prostorov poslovne zgradbe Družbe za
avtoceste, na Griču 54 v Ljubljani zvabila dežurno ekipo. Ko je
v zgradbi ostala sama receptorka sta rop izvedla. Receptorko
sta brutalno pretepla s kijem za baseball, jo obrcala in ji
preprečila pobeg, nato pa jo zaklenila v stranišče. Ukradla sta
denar v različnih valutah v skupni vrednosti preko 5 mio SIT.
Preiskava je bila opravljena in 3. 11. 1994 zoper oba vložena
obtožba.
poročevalec, št. 53
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) Primeri poškodovanja in ogrožanja ljudi in premoženja z
"Porabo eksplozivnih snovi na mariborskem območju

obtožbami in obtožbami po preiskavi obtoženih 115 oseb za
kazniva dejanja zlorabe mamil.

Tj

Na podlagi vloženih obtožb so sodišča v letu 1994 izrekla
sodbo glede 18 obtožencev, med temi so jih 17 obsodila, 1 pa
oprostila.

T v Mariboru je obravnavalo štiri primere napadov neznanih
Morilcev z eksplozivnimi sredstvi. V dveh primerih je bila
"Porabljena neidentificirana eksplozivna snov, v dveh primer
'h Pa ročna bomba.

Javna tožilstva ugotavljajo, da se ob večjem številu oseb, ki so
bile prijavljene zaradi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, povečujejo tudi količine mamil s
katerimi trgujejo ter da so predmet te trgovine vse pogosteje
trde droge, zlasti heroin. V Ljubljani so bili obtoženi trije
storilci, ki so prodajali 5 kg tega mamila, štirje 1/2 kg in eden 2
kg heroina. V Kopru sta bili obtoženi dve osebi, ki sta po pošti
iz Kolumbije dobili "pošiljko 1,6 kg kokaina in bi ga morali
izročiti italijanskemu dtžavljanu. V Kranju se je pri storilcu
našlo 1,5 kg heroina. Predmet trgovine z mamili pa so tudi
hašiš, LSD in najpogosteje marihuana, ki jo storilci največkrat
sami pridelujejo.

Dne 26.1.1994 ob 1.00 ponoči je prišlo do močne eksplozije v
Praznih prostorih bivše čevljarske delavnice na Koroški cesti v
središču Maribora. Začetni požar so gasilci pogasili. Nastala
J® večja gmotna škoda, lažje je bil poškodovan pešec, ki je
s|
učajno šel mimo lokala. Oškodovanec je lokal kupil za 7
bilijonov tolarjev 10 dni pred dogodkom, vendar ga še ni
začel
urejati. Za dejanje ni vedel povedati nobenega motiva.
Vr
sta eksploziva ni bila ugotovljena.
Dne 22. 7. 1994 okoli 4.00 zjutraj je v Mariboru v Mejni ulici
"ekdo podtaknil eksploziv pod osebni avto, ki ga je na tem
"testu parkiral oškodovanec, stanujoč v bližini. Eksplozija je
Povzročila, da je avto zgorel in da se je razbilo nekaj okenskih
stekel na bližnjih hišah. Vrsta eksploziva ni bila ugotovljena.
Oškodovanec je po narodnosti Srb, državljan Republike
Makedonije in biva v Sloveniji od leta 1979, ko se je poročil s
Slovenko. V Mariboru ima s partnerjem v lasti tri video klube
~ lokale. Za dejanje ni vedel povedati ali nakazati nobenega
"lotiva.

Mamila, ki so predmet kaznivih dejanj, so vse pogosteje
namenjena zasvojencem pri nas in niso le v tranzitu čez
območje Slovenije, preko katere vodi »balkanska pot«, po
kateri storilci tihotapijo heroin iz Turčije v države zahodne
Evrope. Znano je, da se število odvisnežev od mamil iz leta v
leto povečuje tudi pri nas in postaja vse večji problem, zlasti
za zdravstvene organizacije, ki ob starših, najbolj neposredno
zaznavajo težave, ki jih zasvojencem in njihovim svojcem
povzroča zloraba drog.

v

noči na 11. 8. 1994 je v Šentilju nekdo na vrtno ograjo
stanovanjske hiše nastavil ročno bombo M 75 s 3000 jeklenimi
*[°glicami in jo z žico povezal z kljuko vhodnih vrat. Bomba je
®kspiodirala, ko je oškodovanka zjutraj z notranje strani
odprla
vrata, in jo hudo telesno poškodovala. Obstaja domv
"®
a,
da
je bila bomba namenjena oškodovankinemu možu,
kl
ie zaposlen kot cenilec pri mariborski zavarovalnici in je
Pogosto odklanjal izplačilo neupravičenih odškodninskih
Zahtevkov. Sodeloval je pri nekaterih cenitvah odškodnine, ki
[° je uveljavljal zavarovanec zoper katerega je v teku več
ženskih
postopkov zaradi zavarovalniških goljufij. Kritične
9a dne je mož slučajno odšel iz hiše skozi garažna vrata in
Se
tako izognil eksploziji.

Kazenski pregon trgovcev z mamili so opravljala javna tožilstva ažurno in kvalitetno. Konec leta 1994 so ostale pri javnih
tožilstvih le tiste ovadbe, ki so prišle na tožilstvo za 46 oseb v
mesecu decembru. Več časa pa zahtevajo zaradi izvedbe
dokazov in pribavljanja izvedeniških mnenj preiskave kaznivih
dejanj prometa z mamili in glavne obravnave.
Zato so sodišča v letu 1994 izrekla sodbe le glede 18 oseb.
Dolgotrajnost kazenskih postopkov pa nikakor ni prispevek k
zmanjšanju in zatiranju družbenega zla trgovine z mamili.
Poiskati bi bilo rešitve, ki bi skrajšale pot od predkazenskega
postopka do sodbe pri vseh subjektih, ki obravnavajo ta
kazniva dejanja.

Dn

e 12. 8.1994 ponoči je v Bresternici nekdo vrgel na vrt pred
stanovanjsko hišo ročno bombo M 52, ki je eksplodirala,
[azbila steklo na oknih hiše, vendar ni nikogar poškodovala,
^a motiv oškodovana zakonca ne vesta, policija pa domneva,
đa
je šlo za zameglitev eksplozije v Šentilju.

DELO JAVNIH TOŽILSTEV V KAZENSKIH ZADEVAH
PRIJAVLJENIH MLADOLETNIH OSEB
Pri temeljnih javnih tožilstvih so prijave, ki so bile vložene
zoper mladoletne osebe, reševali namestniki temeljnih javnih
tožilcev na sedežni enoti temeljnega javnega tožilstva ali
temeljni javni tožilci sami. Zunanje enote temeljnih javnih
tožilstev kazenskih zadev mladoletnih prestopnikov niso
obravnavale, ker je bila za sojenje mladoletnih prestopnikov
stvarno pristojna po zakonu o rednih sodiščih le enota
Temeljnega sodišča na sedežu temeljnega sodišča. Takšna
organiziranost za kazenski postopek proti mladoletnikom je
omogočala, da so mladoletniške zadeve obravnavali pri
temeljnih javnih tožilstvih tisti strokovni kadri, ki so se
dodatno strokovno usposabljali za specialno pravno področje
mladoletniške kriminalitete in kazenskega postopka proti
mladoletnikom in so kazali posebno zanimanje za to kazensko pravno področje. Pri večjih temeljnih javnih tožilstvih kot
sta Ljubljana in Maribor so bili organizirani tudi oddelki za
ožje področje prestopništva mladoletnikov. Za javne tožilce in
njihove namestnike, ki so reševali kazenske zadeve mladoletnikov, pa to ni bila edina delovna zadolžitev. Pri manjših
temeljnih javnih tožilstvih so morali reševati isti strokovni
kadri tudi kazenske zadeve glede polnoletnih oseb, vključno z
dežurno službo, udeležbo na narokih v preiskavi in na glavnih
obravnavah, vlagali so redna in izredna pravna sredstva ter
opravljali drugo delo, ki je pripadlo javnemu tožilstvu. Pripad
novih zadev na vseh področjih, tako zoper polnoletne znane
in neznane storilce kaznivih dejanj kot zoper mladoletnike, pa
terja iz leta v leto večje napore in več vloženega dela strokovnih delavcev javnega tožilstva, da ga morejo opraviti. Povsem
razumljivo je, da preobremenjenost strokovnih kadrov z
delom, ki ga opravljajo tudi za manjkajoče delavce na sistemiziranih delovnih mestih, ki niso zasedena, ne more trajati dalj

Najverjetneje so se na mariborskem področju ta dejanja pojava po eni strani zaradi večjih možnosti nabave takšnih sredstev, po drugi strani pa so posledica vse pogostejših frustraCl
i. ki jih doživljajo nekateri mlajši podjetniki zaradi neuspelih
Poslov in nezmožnosti izpolnitve poslovnih obveznosti s
strani poslovnih partnerjev. Težavno socialno okolje pa
Poraja vedno več storilcev, ki so pripravljeni dolžnike na vse
"logoče načine zastraševati in izsiljevati. Zato oškodovanci
,u
di niso več pripravljeni sodelovati s policijo, ki se je šele v
Zadnjem času začela preusmerjati na nove metode ustreznih
"okazov, potrebnih za uspešno izvedbo kazenskega postopka.
Neupravičena proizvodnja in promet mamil ter
VMOGOČANJE UŽIVANJA MAMIL
^ 'etu 1994 se je obseg dela javnih tožilstev, v kazenskih
zadevah, v katerih sta bili predmet kazenskega postopka
jjaznivi dejanji neupravičene proizvodnje in promet mamil, po
f| 5- členu KZ SFRJ, ter omogočanje uživanja mamil, po 246.
cienu KZ SFRJ, znatno povečal. Število javnim tožilstvom v
etu 1993 prijavljenih oseb za tovrstna kazniva dejanja je bilo
„v
letu 1994 pa se je to število povečalo na 336 ali za 99
0s
®b t. j. za 41%.
|akoj po prejemu ovadbe so javna tožilstva vložila obtožbe
g°Per 15 oseb, preiskavo pri preiskovalnih sodnikih pa glede
0seb Po končani
iL
preiskavi
bilajeobtožba
v letu
"4 še zoper 100 oseb,
tako,je da
bilo z vložena
neposrednimi
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časa in bi bilo nujno pridobiti nove strokovne delavce, da bo
tudi v prihodnje zagotovljen učinkovit in hiter kazenski pregon. Zlasti bi morale biti zagotovljene možnosti za čim
hitrejše reševanje tistih kazenskih.zadev pri javnih tožilstvih,
ki so s področja mladoletniškega prestopništva. Ni namreč
mogoče odlagati dela na kasnejši čas v mladoletniških zadevah, ker mladoletniki lahko že v teku kazenskega postopka
dosežejo polnoletnost in se zato spremeni njihov položaj v
kazenskem postopku, ali pa se omejijo možnosti za izrek
sankcije, ki so drugačne zanje kot za polnoletne osebe.

otroci. Čeprav je zoper vodjo skupine že uveden kaze<&
postopek, skupina nadaljuje kriminalno dejavnost, vključi'
vodjem. Te skupine so storile večino ropov, ki so jih iz*"*
mladoletniki. Ti ropi so bili storjeni pretežno v šredišču
Ijane v neposredni bližini železniške in avtobusne posW(
Njihove žrtve so bile osebe, ki so jih mladoletniki spozna*
gostinskih lokalih. Premoženjske koristi, ki so jih pridobili ™
so bile majhne.
Že v letu 1993, še bolj pa v letu 1994 so mladoletniki za#|
izvrševati kazniva dejanja izsiljevanja vrstnikov in otrok
bližini šole ali v bližini svojega doma. Za ta dejanja je ."j
vloženih 21 ovadb zoper 48 mladoletnikov. Premoženjs*
korist, pridobljena s tovrstnim kaznivim dejanjem, je ^
praviloma majhna, okoli 200 SIT, vendar dosežena z resnii'
grožnjami, ki so žrtve spravile v strah in stisko, saj je g rožni
spremljalo tudi fizično nasilje.

Obremenjenost javnih tožilstev z delom v mladoletniških
kazenskih zadevah je najbolj razvidna iz priložene tabele o
številu pri javnih tožilstvih obravnavanih mladoletnikov v
obdobju zadnjih petih let.
0
Statistični podatki kažejo, da so javna tožilstva v letu 1990 in
1991 dobila prijave le za 2914 oziroma 2915 mladoletnikov, v
letu 1992 kar za 4824, v letu 1993 za 4136 in v letu 1994 prijave
za 3836 mladoletnikov. Kljub manjšemu pripadu v letih 1993
in 1994 v primerjavi z letom 1992 je pripad v letu 1994 še
vedno za 25% večji, kot je bil v letu 1990.

Ob prijetju mladoletnih storilcev kaznivih dejanj so morjJ
sodniki za mladoletnike zaradi teže kaznivega dejanja, PolJ'
vitvene nevarnosti in drznosti mladoletnikov večkrat ko>0
prejšnjih letih odrediti pripor. Čeprav je odrejanje prip '
zoper mladoletnike po določbah 474. člena ZKP le
ukrep, se sodniki za mladoletnike temu ukrepu niso
izogniti.

Po proučitvi ovadb so v letu 1994 javna tožilstva zavrgla
ovadbe glede 339 mladoletnikov, ker njihovo dejanje ni imelo
znakov kaznivega dejanja ali pa iz razlogov smoternosti iz
468. člena ZKP.

Temeljna in višja javna tožilstva so v svojih letnih poro^Jjjj
poročala še o svojih aktivnostih na področju preventivne^
delovanja in sodelovanju z drugimi organi, ki se ukvarjal0
problematiko deviantnega vedenja mladoletnikov. Še ved"
se namreč pojavljajo primeri, ko vzgojni zavod odklanja sp(.
jem mladoletnikov. Znane so težave, ki jih je imel prevzgoj
dom z mladoletniki. Kot prispevek k reševanju tovrstne Pr
blematike lahko štejemo zelo pogoste stike Temeljnega J®
nega tožilstva v Celju tako z ravnateljem vzgojnega zaV°°
kot z upravnikom prevzgojnega doma. Temeljno javno to*.
stvo v Kopru je sodelovalo v študijski skupini za delo z otro1
in mladoletniki s težavami, ki deluje pri centrih za soci® "
delo obalnih občin. Ob svoji temeljni nalogi pregona storile
kaznivih dejanj so se javnotožilski strokovni delavci angažir®
torej tudi na področjih, ki so le povezana s kriminali'® ,
mladoletnikov in za katera so predvsem poklicani drue
organi. Svoje delo so delavci javnih tožilstev opravljali vest" •
odgovorno in v skladu z zakonom.

Pripravljalni postopek je bil v letu 1994 zahtevan za 2736
mladoletnikov. Po končanem pripravljalnem postopku so
javna tožilstva predlagala ustavitev pripravljalnega postopka
za 962 mladoletnikov, ker je bilo ugotovljeno, da je mladoletnik že postal polnoleten ali so bile podane druge okoliščine,
ki so kazale na to, da mladoletniku ni za storjeno dejanje
izreči sankcije, ali pa mladoletnikom dejanje ni bilo dokazano.
Predlog za izrek sankcije so v letu 1994 javna tožilstva vložila
za 1484 mladoletnikov, od tega za kaznovanje glede 186
mladoletnih storilcev kaznivih dejanj. Na podlagi teh predlogov so sodišča izrekla 797 mladoletnikom sankcije; za 818
mladoletnikov pa je sodišče postopek ustavilo bodisi iz
razloga smotrnosti ali iz drugih razlogov.
Med 797 mladoletniki, ki so jim sodišča v letu 1994 izrekla
sankcijo, je bila kazen mladoletniškega zapora izrečena 10,
oddaja v prevzgojni dom 18 in oddaja v vzgojni zavod 32
mladoletnikom. Največjemu številu mladoletnikov je bil izrečen ukor in sicer 488. Oddaja v disciplinski center je bila
izrečena 30 mladoletnikom, strožje nadzorstvo staršev, rejnika, skrbnika ali druge družine 22 in strožje nadzorstvo
organa socialnega skrbstva 197.

GOSPODARSKI PRESTOPKI
Poleg ovadb, vloženih zaradi kršitev zakona o računovodst*^
ki so najpogostejše, so številne še ovadbe zaradi krtj*
zakona o standardizaciji (prodaja nedeklariranih ali neatfiwed
ranih izdelkov) in zakona o prevozih v cestnem prometu.
knjigovodskimi kršitvami so najpogostejši gospodarski P
stopki po 4., 13. in 14. točki zakona o računovodstvu,0
pomeni, da pravne osebe v svojih poslovnih knjigah P°9
vne
ne zagotavljajo predpisanih podatkov, da knjižijo v p°sl°'
knjige na podlagi neverodostojne dokumentacije ter nep
vilno izkazujejo bilanco stanja in bilanco uspeha.

Kazniva dejanja, ki jih izvršujejo mladoletniki, dobivajo v zadnjem času vse težjo obliko. Po predlogih za izrek sankcij, ki so
jih vložila javna tožilstva v letu 1994, so mladoletniki storili 4
umore. Na sploh je značilno, da se pojavljajo med mladoletniki v večjem številu kazniva dejanja z elementi nasilja, kot so
npr. kazniva dejanja zoper življenje in telo. Teh dejanj naj bi
po predlogih, mladoletniki storili kar 105. Mladoletniki so
storili še 12 ropov v skupini, kar predstavlja kvalificirano
obliko ropa, in 96 kaznivih dejanj nasilniškega obnašanja. Še
vedno pa prevladujejo, tako kakor v prejšnjih letih, kazniva
dejanja zoper premoženje, kot so poškodovanja tuje stvari,
tatvine in velike tatvine. Zoper premoženje so mladoletniki
storili 2536 kaznivih dejanj. Druga dejanja mladoletniki storijo
v manjšem številu: 49 kaznivih dejanj ogrožanja javnega prometa, od tega 2 s posledico smrti oškodovanca, 40 k. d.
ponarejanja listin in še 187 drugih kaznivih dejanj. Skupno so
mladoletniki izvršili 3185 kaznivih dejanj. Med temi kaznivimi
dejanji je tudi 26 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in
prometa z mamili in omogočanje uživanja mamil.

Za dogajanje v trgovini so zadnji čas značilne številne r0
zakona o varstvu konkurence. Pogosti so primeri, ko P 1'gnj,
jalec ali trgovska pravna oseba z razpisi nagradnih žre
D® '
kup
srečolovov ali drugačnega nagrajevanja ponujajo bla
ga|i
nagrade, ki po vrednosti občutno presegajo vrednost na 9i%.
r
storitve, s plačilom katere si kupec pridobi možnost 9 ?jva
Gre za nelojalno konkurenco, saj si prodajalec
n
kupce bolj z obljubljanjem bogatih nagrad kot s kakovost)
ceno blaga ali storitve, ki ju prodaja.
Precejšnje težave imajo državni tožilci pri odločanju 0.°V(fje,
bah Agencije za plačilni promet, nadziranje in informira
n
ker v ovadbah odgovornost odgovornih oseb ni na,a
H enjh
razmejena. Pogosto je za isti gospodarski prestopek ova
več odgovornih oseb, ne da bi bilo razvidno, zaradi kater
ravnanja ali opustitve je podana odgovornost posamezn ^
njih. Ovadbe so tudi slabo obrazložene, zaradi česar
postopki na tožilstvih in sodiščih dodatno zavlečejo.

Za leto 1994 je značilno, da so mladoletniki storili več kaznivih
dejanj v skupinah. Tako je bilo v Ljubljani obravnavanih kar
105 skupin s skupaj 349 člani, v katerih so bili v vsaki najmanj
po 3 mladoletniki. Ti mladoletniki so med seboj trdneje povezani ter se v njihove skupine vključujejo tudi polnoletni in
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48

Gospodarski prestopki so danes zelo nedosledno urejeno
P°ročje, saj pogosto ni razumljivo, po kakšnem kriteriju zako"Odajalec spreminja gospodarske prestopke v prekrške. Kot
Primer navajamo zakon o vodah in zakon o varstvu okolja.
J^šitve prvega zakona pomenijo gospodarski prestopek, kršidrugega pa prekršek, čeprav gre v obeh primerih za
trovanje okolja in ni razlogov za takšno razlikovanje.

preseženem pravnem sistemu se kaže kot primerna podlaga
tudi za sprejemanje odločitev o sistemskih in izvedbenih
umestitvah teh tožilčevih pristojnosti v okviru nastajajočega,
modernega, na demokratičnih pravnih načelih temelječega
pravnega reda.

Sploh je nujno čimprej odločiti o statusu gospodarskih prestopkov,
saj sedanje vmesno obdobje, ko ni nikomur jasno, ali
B
°do gospodarski prestopki ostali še naprej in koliko časa, ali
Pa
bodo postali prekrški, koristi samo kršilcem, ki pogosto
°8,ajajo nekaznovani.

Vsa tožilstva v Republiki Sloveniji so v letu poročanja obravnavala 1404 civilne zadeve, kar predstavlja 4,7% porast pripada v primerjavi z letom 1993, poleg tega pa še 39 zadev z
upravnega področja (116% porast). Statistična primerjava
tako pokaže, da se je število novih letno pripadlih zadev v
zadnjih dveh letih povečalo za skoraj polovico in še kaže
tendence rasti. To je posledica nekaterih novih pristojnosti
(primerjaj zakon o detovnih in socialnih sodiščih) in aktivnosti
tožilstev v zvezi z »nezakonitim lastninjenjem«, o čemer poročamo v posebnem poglavju.

b) Podatki o reševanju zadev

°ELO NA CIVILNEM IN UPRAVNEM PODROČJU
•) Splošno o zakonskih pristojnostih

Temeljna tožilstva so na podlagi pooblastil za ukrepanje tožilstva pred sodišči prve stopnje v letu 1994 vložila 15 tožb, s
katerimi uveljavljajo ničnost pogodb v prometu z nepremičninami po 8. členu zakona o prometu z nepremičninami, pravna
problematika prodaje nepremičnin tujim državljanom pa se je
dodatno aktualizirala na področju pridobivanja lastninske
pravice domačih pravnih oseb, ki so ustanovljene s 100%
tujim deležem.

ir ,oii,ske a
na
?oA
9 dela pooblastila
obravnavanem
področju
so vtožilletu
'994 še opredeljevala
po zakonu
o javnem
(Ur. list SRS št. 10/77 - 8/90), ki so mu kot samostojnemu
javnemu
organu, poleg nalog na področju pregona kazniVltl
dejanj, nalagala tudi uporabo z zakonom določenih ukrepov za varstvo interesov družbene skupnosti ter zlasti tudi
va
' 9anje pravnih sredstev v pravdnem, nepravdnem, izvršilnert
i, upravnem in drugih postopkih (14. člen citiranega
*akona),
vključno z možnostjo, da doseže pred sodiščem ali
đr
ugim pristojnim organom odložitev ali prekinitev izvršitve
8
°dne odločbe oz. odločbe izdane v upravnem ali kakšnem
"rugem postopku (16. člen zakona).

Javno tožilstvo RS je poleg 1142 revizij, ki jih je obravnavalo
na podlagi prvega odstavkla 390. člena zakona o pravdnem
postopku, rešilo 223 pobud za vložitev zahteve za varstvo
zakonitosti. Na podlagi pooblastil iz 401. v zvezi s 404. členom
zakona o pravdnem postopku smo to izredno pravno sredstvo
vložili v 15 zadevah s področja stanovanjskih razmerij, gospodarskih sporov in stečajne problematike, izvršilnega
postopka, dedovanja, lastninskih razmerij in odškodninskega
zavarovalnega prava ter vračanja zaplenjenega premoženja.

p

°dlage za ukrepanje tožilstva se na obravnavanem področju
udi z uveljavitvijo novega zakona o državnem tožilstvu (Ur.
][*t št. 63/94, primerjaj določbe 3. odst. 2. člena, 9. člena in 11.
C|
ena) bistveno ne spreminjajo. Splošno organizacijsko
ikonsko pooblastilo pa bo institucionalno zaživelo šele z
Nadaljnjimi normativnimi rešitvami v materialnih in procesnih
*akonih civilnega in drugih, posebej tudi upravnega in uprav^osodnega področja. Razprava o novih zakonskih rešitvah
(strokovne skupine so že izdelale zakone o pravdnem in
'^vršiinem postopku ter obligacijski zakon, v parlamentarni
obravnavi
pa je tudi predlog zakona o upravnem sporu) se ne
b
° mogla izogniti načelni obravnavi vloge državnega tožilca v
6t
!a i postopkih, zlasti tudi vprašanju javnega interesa kot pod9e za njegovo ukrepanje in razmejitve vloge tožilstva kot
s,r
anke ali (in) kot državnega organa, ki svoja pooblastila
Uv
®ljavlja v javnem interesu. V zvezi s pričakovanimi spremembami
predpisov bo posebno pozornost zahtevala obravnav
a instituta zahteve za varstvo zakonitosti kot izrednega
Pravnega sredstva na tretji stopnji, ki je izključno v tožilčevi
Pristojnosti, kot tudi dosedanjim zakonskim možnostim tožils e
* 9a ukrepanja kot aktivno legitimirane stranke (tožba po 2.
Odst. 36. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmertožba zaradi ničnosti pogodbe po 2. odst. 109. člena
'akona
o obligacijskih razmerjih) o'z. kot »sui generis« interv
®nienta po 205. členu zakona o pravdnem postopku. Predla9ane zakonske rešitve prvi institut, ki naj v javnem interesu
Ugotavlja
enotno uporabo zakonov, ohranjajo, druga dva pa,
So
zavrnile.

Na podlagi pooblastil po zakonu o upravnem postopku in
zakonu o upravnih sporih je Javno tožilstvo RS v letu 1994
ukrepalo v treh primerih z vložitvijo tožbe po četrtem
odstavku 2. člena zakona o upravnem sporu, ker je bil z
upravno odločbo kršen zakon v korist posameznika oziroma
zasebnega podjetja, v dveh zadevah pa na podlagi drugega
odstavka 46. člena v zvezi z 21. členom zakona o upravnih
sporih vložilo zahtevo za varstvo zakonitosti proti sodbi
Vrhovnega sodišča v upravnem sporu. V tem okviru posebej
omenjamo zahtevo za varstvo zakonitosti proti sodbi v
upravno računskem sporu, s katero smo (na pobudo SDK
Slovenije) uveljavljali kršitev 3. točke 1. člena in 25.-29. člena
zakona o davkih občanov v zvezi z drugim odstavkom 1. člena
in določbami 4. poglavja zakona o igrah na srečo.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ki je pristojno za odločanje v obravnavanih zadevah, je v letu 1994 odločilo v skupaj
treh zadevah iz obdobja poročanja, nerešenih pa je ostalo še
9 zadev, ki smo jih vložili v letu 1993. S tem v zvezi opozarjamo
na vedno daljše roke odločanja (povprečno več kot leto dni),
kar je očitna posledica preobremenjenosti sodišč(a). Zato se
pridružujemo pobudam za čimhitrejšo zagotovitev kadrovskih, prostorskih in materialnih pogojev, ki bodo omogočili
družbenim razmeram in aktualnim zadevam primerno hitro
razreševanje spornih razmerij v pravosodnih institucijah,
vključno in enakopravno s tožilstvom.

^laliza dejanskega izvajanja dosedanjih civilnih in upravnih
*ot tudi drugih izvenkazenskih tožilskih pristojnosti in pooblastil v praksi skupaj z oceno njihovih dejanskih učinkov v
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STATISTIČNE TABELE ZA LET01994
tabela št. 1
OVADENI STORILCI KAZNIVIH DEJANJ

Leto
1990
1991
1992

polnoletni
storilci
18.678
18^298
22.122

mladoletni
storilci
2.914
2.915
4.824

1993
1994

20.374
19.418

4.136
3.836

naknadno
odkriti prej
neznani
neznani
storilci
storilci
17.449
598
20.456
571
24.582
1 089
21.589
19.792

1073
610

tabela št. 2
POSTOPEK PRI JAVNIH TOŽILSTVIH
(od ovadbe do obtožbe po osebah)
Temeljno javno
tožilstvo
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
SKUPAJ:

ovadeni
storilci
2.990
1.768
1.214
5.481
4.079
1.252
Io7
1.827
19.418

zavržene
ovadbe
949
321
312
1.212
709
243
1 74
546
4.466

zah.za
preiskavo
1.020
590
437
1.804
1.582
448
258
698
6.837

tabela št. 3
UDELEŽBA JAVNIH TOŽILSTEV PRI ZASLIŠANJU
OBDOLŽENCEV, PRIČ TER NA GLAVNIH OBRAVNAVAH

Temeljno javno
tožilstvo
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
SKUPAJ:

Udeležba pri
Udeležba na
zaslišanjih glavnih obravnavah
obdolžencev in prič
- številčno
67
992
129
638
143
800
1 065
3-224
96
2.181
114
939
150
347
19
1084
1.783
10.205
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odstopi od
pregona
514
112
98
372
407
98
46
224
1.871

obtož.po
preiskavi
889
320
318
924
879
238
179
399
4.146

neposred.
obtožnice
230~
210~
111
432^
134
134~
40
105
1.396

•tieli«št.4
JEDILNE
IN OPROSTILNE SODBE TER PRITOŽBE JAVNIH TOŽILSTEV
(Po ^bah, brez
zavrnilnih sodb)

Temeljno javno

Sobota
J^Gorlca
No
*° mesto
?^PAJ: "

obsodilne
sodbe

oprostilne
sodbe

1.042
433
456
1.004
1.160
455
159
593
5.302

206
70
18
213
108
32
23
92
762

%
obsodilnih
sodb
84
86
96
83
91
93
87
87
87

vse pritožbe
javnih
pritožbe
uspeh napadena vsaka
tožilstev zaradi kazni pritožb v % sodba v 1993
v 1994
74
59
35
357
91
51
39
79
785

54
25
24
173
67
26
17
45
431

79
71
39
45
60
55
57
55

15

17

12

14

13
19

14
10

10

l št. 5
^VlLO OBRAVNAVANIH MLADOLETNIKOV OD 1990-1994
število
Število
ovadenih mladoletnikov
mladoletnikov glede katerih so
bile ovadbe
zavržene
2.914
384»
244
2.915
4.824
452
537
4.136
3.836
339

!»90
1»91
5*
1«94

uveden
pripravljalni
postopek

ustavljen
pripravljalni
postopek

vložen
predlog
za izrek
sankcije

ustavljen
postopek po
senatu za
mladol.

Izrečene
sankcije

2.512
2.409
4.004
3.057
2.736

739
568
873
1.055
962

1.553
1.392
1.774
1.761
1.298

476
445
356
771
818

1.109
1.032
1.184
1.138
797

Tab

®'a št 6

^EGLED MLADOLETNIKOM IZREČENIH SANKCIJ
Uto

vse sankcije

Mladoletniški zapor

Disciplinski ukrep
ukor

1.109
1.032
1.184
■1.138
797

11

10

668
600
706
693
488

Strožje nadzorstvo
staršev

organa
socialnega
skrbstva
43
256
~35~
250
~21~
300
~279~
"l9~
22
197

- oddaja v
disciplinski
center
71
78
~85~
63
~3ČT

51

Oddaja v
vzgojni
zavod
42.
43
42
46
32

prevzgojni
dom

zavod za
usposabljanje

25
15
~25~
30
"nT
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tabela št. 7
PREGLED DELA VIŠJIH JAVNIH TOŽILSTEV V PRITOŽBENEM POSTOPKU
Višje javno tožilstvo

Udeležba na sejah

Sprejeti predmeti v proučitev
kazniva
dejanja
268
247
969
328~
1.812

Celje
Koper
Ljubljana
Maribor
SKUPAJ

javnih
kazniva
dejanja

gospodar,
prestopki

44
30
11
91

35
180
22
243

tabela št. 8
SISTEMIZACIJA IN ZASEDENOST JAVNEGA TOŽILSTVA
REPUBLIKE SLOVENIJE, VIŠJIH IN TEMELJNIH JAVNIH
TOŽILSTEV NA DAN 31.12.1994
javni tožilec
sistemiz. zased,
Javno tožilstvo
Republike Slovenije
VJT Celje
VJT Koper
VJT Ljubljana
VJT Maribor
SKUPAJ
TJT Celje
TJT Koper
TJT Kranj
TJT Ljubljana
TJT Maribor
~
TJT Murska Sobota
TJT Nova Gorica
TJT Novo mesto
SKUPAJ
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namestnik jav. tož.
sistemiz. zased.

118
7
1111
1111
1
1
8
8
1
1
4
3
5
5
22
20
1
1
14
13
1
1
10
8
1
1
10
9
1
1
39
35
1
1
26
23
117
6
116
6
1
1
10
10
8
8
122
110
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gospodar,
prestopki

nejavnih
kazniva
dejanja
273
187
422
167
1.049

prest<

Pr

edlog za

SPREJEM
KLENA
(UR.

OBVEZNE

ZAKONA

LIST

RS,

O

ŠT.

RAZLAGE

82.

DENACIONALIZACIJI
27/91-1

in

31/93)

- EPA 1308

podlagi 208. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur.
RS, št. 40/93 in 80/94) podpisani poslanci predlagajo
aslednji:

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega zbora RS sporočajo, da bo na sejah Državnega zbora
in njegovih delovnih teles kot predstavnik predlagateljev
sodeloval dr. Franc Zagožen.

Ils
t
n

PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 82. ČLENA
fAKONA O DENACIONALIZACIJI (Ur. list RS, št 27/91-1
In 31/93),

PREDLAGATELJI:
dr. France Bučar, I. r.
Ivan Oman, I. r.
Tone Partljič, I. r.
dr. Franc Zagožen, I. r.

^jga pošiljajo na podlagi 209. člena Poslovnika Državnega
*bora RS.

močno zaključeni pred nastankom okoliščin iz 80. in 81. člena
Zakona o denacionalizaciji, to je pred možnostjo, da bi upravičenci razpolagali pred izdajo odločbe z denacionaliziranim
premoženjem, sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, temveč skladno z besedilom citiranih členov Zakona o
denacionalizaciji in z Zakonom o dedovanju razdeli to premoženje z novim sklepom na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju.

Cedilo obvezne razlage
j^oločba
82. člena Zakona o denacionalizaciji (Ur. list, št. 27/
ln
31/93) se uporablja, če je zapustnik svojo oporoko
n
Pravil pred uveljavitvijo tega zakona, zapuščinski postopek
d ia bil pravnomočno končan pred uveljavitvijo Zakona o
4 Racionalizaciji. Sodišče v teh primerih ravna v skladu z
'°čb° prvega odstavka 221. člena Zakona o dedovanju in
0 en e ki
Sta"
* i , j®
bilo poz odločbo
pravnomočno
končanem zapuščinam postopku
vrnjeno
o denacionalizaciji,
razdeli
j. a dediče z izdajo novega sklepa na podlagi prejšnjega
0KDr®Pa o dedovanju, ne da bi opravila novo zapuščinsko
avnavo.

To obvezno razlago predlagamo zato, ker nekatera sodišča
zaradi neupoštevanja teh zakonskih določil ponovno odpirajo
že zdavnaj zaključene zapuščinske razprave. Na ta način se
postopki vračanja premoženja upravičenim dedičem zavlačujejo, kar povzroča dodatno gospodarsko škodo.

^'**ložlt«v
J*abesedila 82. člena Zakona o denacionalizaciji jasno izhaja,
se v primerih, kjer so bili zapuščinski postopki pravno-

„
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Namesto da bi se zemlja obdelovala in zapuščeni objekti
obnavljali, se kopičijo stroški administracije, povečuje in otežuje pa se tudi delo sodišč in občin.
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" EPA 1314
in jo pošiljata v obravnavo in sprejem.
Hkrati sporočata, da bosta kot predlagatelja sodelovala na
sejah delovnih teles in na seji Državnega zbora Republike
Slovenije.
mag. Marjan Šetinc, l.r.
Tone Anderlič, l.r.

Podlagi 208. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur.
|^st RS, št. 40/93 in 80/94) podpisana poslanca kot upravila predlagatelja vlagata
P
REDLOG ZA OBVEZNO RAZLAGO SEZNAMA PODJETIJ
* 57. ČLENA ZAKONA O ZADRUGAH - 4. točka B razlika Vinske kleti
Pr

organizacije kooperantov, ki so od 1. 1. 1986 do 31. 12. 1990
na podlagi pogodb proizvodno oz. poslovno sodelovale s
podjetjem oz. delom podjetja s seznama. Predmet zadružnega lastninjenja so tako le tista podjetja oz. deli podjetij,
skozi katera so zadružni upravičenci proizvodno sodelovali v
obdobju 1986-1990.

EDLOG BESEDILA OBVEZNE RAZLAGE SE GLASI

"Zavezanec Proizvodno in trgovsko podjetjeA/ino Bizeljsko . "ice predelovalna klet Šentlenart, Cesta prvih borcev 5,
«Stoji iz:
__ Prevzemnice grozdja s tehtnico,
_ Prevzemnice korita za grozdje,
„ J°bkalnikov in grozdnih mlinov,
'otoelektričnega refraktometra,
Prostora
za vinifikacijo z rototanki,
s,|
eskalnice.
_ ®r Paratorja,
^ * palke,
Pripadajočega dela zgradbe in zemljišča.«

Zadružni upravičenci so v obdobju 1986-1990 z zavezancem
sodelovali v proizvodnji vinskih sort grozdja, kar je razvidno iz
3. člena kooperacijske pogodbe. Proizvodnja vinskih sort
grozdja spada v dejavnost vinogradništva, ki je ena izmed
registriranih dejavnosti zavezanca.
Dokaz:
- kooperacijska pogodba,
- izpisek iz registra zavezanca.

Ut

emeuitev

Potrebno je poudariti, da je bila kooperacija »predvsem enosmerna in sicer od podjetja h kooperantom. Le-ti so koristili
vse bonitete, ki jim jih je družba omogočila, kooperanti so
dobili znatna nepovratna sredstva in sredstva pod ugodnimi
kreditnimi pogoji. Obnovljenih je bilo preko 800 ha vinogradov in zgrajenih nekaj vinorejskih objektov v smislu izgradnje
duržinskih kmetij. Ker pa je siva ekonomija dobro delovala
kooperanti niso izpolnjevali kooperacijskih pogodb v obratni
smeri, vsled česar so v letih, ki štejejo v zakonu za merjenje
njihove udeležbe, sodelovali v brutto prometu družbenega
podjetja Vino - Brežice z vsega 0,84%, iz česar sledi, da
praviloma sploh ne bi smeli sodelovati pri lastninjenju podjetja.

L^upščina RS je na seji Družbeno političnega zbora dne 11.
area -|gg2 na sejj zbora občin dne 5. marca 1992jn na seji
J'ru8 združenega dela dne 4. marca 1992 sprejela Zakon o
2q 9ah, ki je objavljen v 13. številki Uradnega lista RS z dne
•er2. 1992 in je stopil v veljavo osmi dan po objavi, to je z
" 28. 3. 1992.
s«Ven *anec i® b" s Predelovalno kletjo Šentlenart uvrščen na
0 * am podjetij, ki se lastninijo na podlagi X. poglavja zakona
zadrugah tako, da je tik pred sprejemom zakona v takratni
1 *uPščini, svetovalka v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
Prehrano telefonsko vprašala zastopnika zavezanca, kako
•menuia tisti del obrata Šentlenart, ki predeluje grozdje,
Tau 'e zastopnik zavezanca odgovoril »predelovalna klet«.
del
PoM° Se 'e ,a
P°dle,la v'no ~ Brežice znašel na seznamu
se
u
čil
i'
'astninijo
zgoraj citiranem
zakonskem
p ed- Kar pomeni, da naj po
bi upravičena
zadruga
lastniniladolo45%
i elovaine kleti Šentlenart, kot dela podjetja v sestavi Prodnega obrata Šentlenart.
II.
P
enu
DcLP'
zakona
o zadrugah
imajozadružne
pravico do
lastninjenja
a
ietja" oz. dela
podjetja
s seznama,
organizacije
in

III.
Zaradi kooperacijskega odnosa, katerega predmet je proizvodnja vinskih sort grozdja, kar spada v dejavnost vinogradništva, je Vino - Brežice p. o. prišlo na seznam za delno
zadružno lastninjenje po čl. 57 zakona o zadrugah in sicer naj
bi se po dikciji zakona ter priloge k zakonu lastninila Predelovalna klet Šentlenart, ki se nahaja v sestavi Proizvodnega
obrata Šentlenart. Zadružni upravičenci so namreč minimalno sodelovali skozi Predelovalno klet Šentlenart, ne pa
skozi ves Proizvodni obrat Šentlenart.
55
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- obvestilo o razvrstitvi poslovnih in drugih enot v sesta"
organizacije oz. skupnosti (I. 1986,1990) - Republiški zavo«
za statistiko,

Predelovalno klet Šentlenart sestavljajo objekti In naprave, ki
so namenjeni prevzemu in predelavi grozdja.
Predelovalna klet obsega:
-

- Statut.

prevzem grozdja s tehtnico,
prevzemna korita za grozdje,
robkalnike in grozdne mline,
fotoelektrični refraktometer,
vinifikacijo z rototanki,
stiskalnice,
separator,
črpalke,
pripadajoči del zgradbe in zemljišča.

Med trajanjem upravnega postopka je zavezanec poskušal
še vedno skuša dokazati, da je Predelovalna klet Šentlena"
samo en segment Proizvodnega obrata Šentlenart, kar I«
razvidno tudi iz Obvestila o razvrstitvi poslovnih enot v sests*
organizacije oz. skupnosti Republiškega zavoda za statistikoV sestavo Predelovalne kleti ne spadajo skladišče ustekle"''
čenega blaga, servisna delavnica, avtopark, polnilnici breza'r
koholnih pijač, polnilnica vina, kleti, objekti tehnološke P "
prave vode in drugo.

Proizvodni obrat Šentlenart, v katerem je ta sporna klet, pa
sestavljajo:

Predelovalna klet je fizično zaokrožena delovna enota s stroškovnim mestom in samo ta Predelovalna klet je pred""
lastninjenja, ne pa celotni Proizvodni obrat Šentlenart.

- predelovalna klet in tehnološka klet s potrebno opremo,
- dve brezalkoholni polnilnici,
- vinska polnilnica,
- siruparna za pripravo sirupov za brezalkohol,
- skladišče repromateriala za pripravo sirupov,
- mehanična delavnica,
- inštalacijska stavba (trato postaja, kotlovnica) s prostori
družbene prehrane,
- skladiščne kapacitete za vino in sirupe,
- in drugi manjši objekti.

Predlagatelji so mnenja, da je Ministrstvo napačno tolmači'®
zakon, ko je pod pojmom Predelovalna klet Šentlenart razumelo celoten Proizvodni obrat Šentlenart. Na ta način je r
mnenju ministrstva sestavni del Predelovalne kleti Šentlen®^
tudi skladišče gotovih proizvodov, avtopark, servisne dela*'
niče, energetski servis, tehnološka priprava vode, skladisc
kemikalij in še kaj, ki v celoti spada v brezalkoholno deja«'
nost, kuhinja z jedilnico, cisterne za mazut, in drugo,
'
razvidno iz priloženih skic.

Dokaz:

Zgoraj navedeni deli prav gotovo niso neposredno povezan' z
dejavnostjo, s katero so zadružni upravičenci sodelovali
podjetjem v obdodbju 1986-1990.

- skica nadzemnega katastra,
- skica podzemnega katastra.

Predlagatelji menijo, da se v danem primeru lahko uporajj!
tudi komentar 3. odstavka 62. člena zakona o zadrugah,
pravi, da se iz lastninjenja po 59. členu izloči tisto premo?*'
nje, ki ni neposredno povezano z dejavnostjo, s kate'
zadruge proizvodno in poslovno sodelujejo.

IV.
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (v
nadaljevanju Ministrstvo) kot upravni organ je v zadevi ugotovitve deleža zadružnih upravičencev na 45% družbenega kapitala, pojem Predelovalne kleti Šentlenart razširil na Proizvodni obrat Šentlenart in z odločbo z dne 25. 05. 1993 9t. 371
- 104/ 92 - I3NNU odločil, da se vse, razen golih brezalkoholnih polnilnic v sestavi Proizvodnega obrata Šentlenart lastnini
v obsegu 45% v korist združenih upravičencev. Torej tudi
objekte iti naprave, ki sicer služijo izključno brezalkoholni
dejavnosti (tehnološka priprava vode, energetika, itd.).

V.
Nadalje predlagatelji povdarjajo, da v celotni strukturi
nega kapitala zavezanca na vinsko dejavnost odpade 1& '
medtem ko na brezalkoholno dejavnost 85% družbeneg
kapitala. To kaže, da nikakor ni mogoče sprejeti koncepcij
ministrstva, da s Predelovalno kletjo šentlenart razu^,
celotni Proizvodni obrat Šentlenart, razen brezalkoholnih P"
nilnic.

Zoper to odločbo je zavezanec v zakonitem roku sprožil
upravni spor na Vrhovnem sodišču, ki še do danes ni končan.

VI.

Dokaz:

Upravičenci se sklicujejo, upravni organ pa jim sledi, da sel*
Vino - Brežice razvilo na račun zadružnega poslovanja •
sedaj zahtevajo še večji delež, kot jim ga je v prvi odločbi z
preširoko določil upravni organ, to je tudi obe brezalkoholjj1
polnilnici, kar praktično pomeni celotni obrat Šentlena'
Taka zahteva pa je milo rečeno nerazumljiva.

- odločba,
- tožba.
Ministrstvo je v upravnem postopku preseglo intence zakonodajalca in je pojem Predelovalne kleti Šentlenart razširilo na
celoten Proizvodni obrat Šentlenart in je tako z že omenjeno
odločbo odločilo, da zadružni upravičenci v obsegu 45%
lastninijo vse, kar se nahaja v sestavi Proizvodnega obrata
Šentlenart, razen brezalkoholnih polnilnic.

Da bi dokazali, da upravičenci nimajo niti moralne pravice d°
zadružnega lastninjenja Vina - Brežic, podajamo v nadalje^
nju kratek historiat razvoja podjetja. Pri tem pa posebej P°vv
darjamo, da ne nasprotujemo zadružnemu lastninjenju
okviru zakonske dikcije.

Ministrstvo se ni držalo zakona, saj je zakon točno in decidirano povedal, na katerem delu podjetja Vino - Brežice p. o.,
zadružni upravičenci sodelujejo pri lastninjenju v obsegu 45%
(Predelovalna klet Šentlenart).

Izgradnja obrata Šentlenart se je pričela leta 1968 z odkup
zemljišč, izgradnja predelave grozdja je pričela leta abaV
19'^
dokončana pa je leta 1974. V letih 1973 in 1974 pa je n
.j
jena tudi oprema za predelavo in uskladiščenje mošta. L®'0
1979je zaključena izgradnja hale za brezalkoholno polnilnic '
z montažo polnilne linije in opreme za siruparno. Obenem P1
je bila zgrajena tudi vsa infrastruktura za brezalkohol*
dejavnost. Tako je bil proizvodni obrat Šentlenart zgraje£
preden je sploh prišlo do povezave Kmetijske zadruge Bizei)"
sko in so vse finančne konstrukcije bile zaprte pred zadruz*
nim povezovanjem. To financiranje je šlo v breme ,astn'
sredstev takratnega obrata Vino Brežic, ustvarjenih z njeg°*
vim prometom trgovskega blaga in skupnih sredstev Slove"0*
javina, oz. pozneje SOZD-a Slovin. Sredstva za izgradnJ

Treba je povdariti, da je ni dvoma o tem kateri objekti in
naprave tvorijo Predelovalno klet Šentlenart in da sta Predelovalna klet Šentlenart in Proizvodni obrat Šentlenart dva
različna pojma.
Dokaz:
- Samoupravni sporazum o združevanju dela delavcev v
Temeljno organizacijo alkohola in brezalkoholne dejavnosti
Brežice,
poročevalec, št. 53
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Ve

ga obrata nikakor niso bila ustvarjena s kooperacijsko
VOdn 0, ker e ,akrat Se ni b 0, ,emv0
skB
' drugih
' proizvajalcev "in dobaviteljev.
č s prodajo
jj ®9a blaga
Tako jetrgovtudi
^alkoholna dejavnost zgrajena iz akumulacije prodaje
vin''koho'a. P'va' mineralne vode in sokov. Medtem ko pri
JTi W je sicer vedno predstavljalo manjši del prometa, sploh
aku
vin"s*a
i dejavnost
mulacije,
tako da
z gotovostjo
trdimo,Omenili
da se pa
je
uveljavila
na račun
brezalkohola.
*«. da so zadružni upravičenci v petih kritičnih letih v
uto prometu podjetja sodelovali le z 0,84%. Zato nikakor ni
Jf* razumeti zahtev zadružnih upravičencev, ki z zahte^'segajo celo na brezalkoholno dejavnost pri čemer pa
biuf a,ai°' da ie do integracije bivšega obrata KZ Bizeljsko in
f.J?9
obrata Vino Brežice prišlo šele v letu 1974 in 1975
»B?IStracija opravljena 01. 02. 1976), ko je nastal TOZD
celjsko - Brežice«, kmetijstvo in vinarstvo Brežice, v
»|avi DO SLOVIN Ljubljana, in ko so vsi objekti na območju
J"lzv°dnega obrata Šentlenart že bili zgrajeni. Ker zadružni
C'tenci
v ničemer niso pripomogli k izgradnji obrata
n
<lenart in razvoju podjetja tudi nimajo pravice, da ga

lastninijo v zahtevanem obsegu. Če bi sledili njihovim zahtevam, bi prišlo do kraje družbenega premoženja in oškodovanja delavcev, ki so desetletja na račun nizkih plač izgrajevali
podjetje.
Iz vsega povedanega sledi, da se zadružno lastninjenje Vina
Brežic lahko izpelje samo na osnovi obvezne razlage zakonske dikcije, zato kot predlagatelja na pobudo zavezanca predlagava,
da Državni zbor Republike Slovenije sprejme obvezno razlago
Seznama podjetij iz 57. člena zakona o zadrugah - 4. točka 8
razdelka Vinske kleti in to razlago v skladu z določbo 4.
odstavka 212. člena poslovnika Državnega zbora objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Opomba: dokazila iz utemeljitve se nahajajo v glavni pisarni
Državnega zbora Republike Slovenije

b

*ležke

V
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POSLANSKA VPRAŠANJA
odločbe, s katerimi se urejajo njihove pravice iz delovnega
razmerja, drugi pa zagovarjajo stališče, da so k sklepanju
pogodb o zaposlitvi zavezani tudi državni organi.

2^°lektivni pogodbi za negospodarstvo
Lvlov
.° Hvalica, poslanec SDSS, |e 19. 6.199S Vlado Republike
«nl|e vprašal:
Jflado Republike Slovenije sprašujem, koliko delavcev v
k?*vnl upravi (številčno ali vsaj v odstotkih) ima poleg
t *nih odločb o razporeditvi tudi sklenjene pogodbe o
"Poslitvi v skladu z 22. členom Kolektivne pogodbe za
gospodarstvo, zaka) jih še nimajo vsi in do kdaj jih bodo

Posledica navedene neenotnosti v stališčih glede obravnavanega vprašanja pa je neenotnost prakse pri sklepanju pogodb
o zaposlitvi z delavci v državnih organih. Tako imajo v nekaterih državnih organih, kot npr. v Ministrstvu za pravosodje,
Kadrovski službi Vlade Republike Slovenije, Servisu skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Centru Vlade Republike
Slovenije za informatiko delavci sklenjene pogodbe o zaposlitvi, večina delavcev v državnih organih pa pogodb o zaposlitvi
s svojimi predstojniki ni sklenila.

^'ac)a Republike Slovenije mu je pripravila odgovor:

Natančnih podatkov o tem, koliko delavcev v državnih organih je sklenilo pogodbo o zaposlitvi in koliko ne, nimamo
zbranih. Gre namreč za pogodbo med predstojnikom državnega organa in delavcem, ki je individualne narave. Vlada
Republike Slovenije se zaveda navedene problematike, pri
čemer bo jasno ureditev tega vprašanja predlagala v bodočem zakonu, ki bo urejal položaj javnih uslužbencev.

fen o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in
11
in d i v ec
" č'enu določa, da organizacija oziroma delodajalec
del Vn razmer
dogovorita
pravice in posebnosti, ki se nanašajo na
vd,ski'adu
° s 1. členom
i®'s pogodbo
zakon
pa se
zakonaoozaposlitvi.
delavcih Citirani
v državnih
organih
,ist R
UdArabija za urejanje
S. št. 15/90,
5/91, razmerij
18/91, 22/91,
2/91-I
in 4/93)
delovnih
delavcev
v državnih
a
delavcih
°ih le fltede tistih vprašanj, ki niso urejena z zakonom o
i?r'
v državnih organih. Slednji pogodbe o zaposlitvi
J*n° ne omenja, pač pa v 6. členu določa, da odločbe, ki se
ra> i° na pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega
bita 8r
'a izdaia predstojnik. Glede na navedeno nejasnost, so
Se ocl uvel av tve
leti
^
i teorije
' zakona
o delavcih
v državnih
9
yDr ] 90 mnenja
in prakse
pristojnih
organovorganih
do tegav
li asanja deljena. Po mnenju Zavoda za pokojninsko in invask° zavarovanje Slovenije morajo biti tudi delavcem v

O mariborski vzhodni obvoznici
Skupina poslancev OZ: JOŽE JAGODNIK, poslanec ZLSD,
RUDI MOGE, poslanec LDS, TONE PARTLJIČ, poslanec
LDS, mag. JOŽE PROTNER, poslanec LDS in IVAN SISINGER, poslanec ZLSD so 27. 7.1995 Vlado RS oz. Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vprašali:

h or an
dol *n'ne
9 'b pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
s
0 lr
sko°
Pogodbo
o zaposlitvi,
sicer jih
Zavod za
p > invalidsko
zavarovanje
Slovenije
delavcem
ne pokojninpriznava,
j.. a)a
Mnenju Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, ki
iz obrazložitve sodbe št. Ps 745/94 z dne 10/2-1995, pa
gr'
p Pri sklepanju delovnega razmerja v državnih organih za
fiih ra2mer
specifiko. To področje zato ne ureja zakon o delov"e Pnfe
i'h. ampak
o delavcih
v državnih
organih,
ki
dvideva
oziromazakon
ne nalaga
dolžnosti
sklepanja
pogodb
0
C^Poslitvi. ampak se na podlagi 6. člena tega zakona delavooi^^državnih organih namesto pogodb o zaposlitvi izdajajo
u
ten,Qre
' zagovarjajo stališče, da za državne organe ni doloa
Po obveznost sklepanja pogodb o zaposlitvi in se namesto
9°db delavcem zaposlenim v državnih organih izdajajo

Glede na sklepe Državnega zbora z junija 1994 ob sprejemanju programa DARS-a za leto 1994 so pristojna ministrstva
pričela z aktivnostmi, ki so potrebne, da se v 1.1996 začne z
gradnjo mariborske vzhodne obvoznice.
Med šestimi različicami je bila na podlagi strokovnih
ekspertiz in odločitev občin Maribora in Ptuja izbrana takoimenovana Rumena 3 varianta. S tem je stekel program
priprave lokacijskega načrta, rok za razgrnitev predloga
lokacijskega načrta je bil 28. 2.1995.
Program pa ni bil predložen Vladi Republike Slovenije. Po
naših podatkih je namreč Ministrstvo za kmetijstvo šele
Julija 1995 dostavilo potrebno mnenje, ki pa je bilo negativno.
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O mnenju je razpravljal med drugim tudi Odbor DZ za kmetijstvo in med drugim ugotovil, da le-to temelji na zastareli
metodologiji in da je v nasprotju s stališči predstavnikov
kmetijstva in lastnikov zamljišč na prizadetem območju.

zavoda Maribor. Študija URBISA je ponudila optimaln"
RUMENO 3 varianto, ki pa je bila sporna z vidika ohranjanj'
kmetijskega prostora, kmetijske proizvodnje in najbolji
zemljišč, kar je MKGP tudi pisno sporočilo Ministrstvu z"
okolje in prostor 7. decembra 1994!

Predstavniki mestne občine Maribor do bili nekajkrat pripravljeni sodelovati pri usklajevanju različnih stališč, vendar pa se Ministrstvo za kmetijstvo ni odzivalo.

MKGP je zaradi očitkov nestrokovnega mnenja s strani Mi"1'
strstva za okolje in prostor, Urada RS za prostorsko plani'*
nje, pridobilo recenzijsko mnenje izkušenega eksperta, *
govori v prid odločitvam MKGP.

Vlado Republike Slovenije vprašujemo:
1. Zakaj prihaja do zamud pri usklajevanju lokacijskega
načrta?

3) Zaradi vztrajanja k izbrani »optimalni« varianti, je MK<3°1
želelo razpolagati z dodatnimi za kmetijstvo pomembni"1!
podatki (npr. obseg poseganja na zemljišča z izvedeni"1 '
zemljiškimi operacijami, možnosti nadomeščanja kmetijsk !'
zemljišč, vpliv na načrtovane ali izvedene namakalne swj;1
steme, višina odškodnine zaradi spremembe namembnos'9
kmetijskih zemljišč...). Dodatni prikaz vpliva na kmetijstvo
MKGP prejelo marca 1995. V predloženih obrazložitvah ni bil"
vseh zahtevanih podatkov, predloženi pa so bili podatki0
porabi kmetijskih zemljišč pri obkanalski varianti in varianti'
ki seka Dravsko polje. Po teh podatkih zasede obkanalsk®
varianta sicer več zemljišč kot odsek rumene 3, pač pa 10)e
slednja potratnejša glede kvalitetnejših kmetijskih zemljišč 0
tudi po predloženem izračunu odškodnine za sprememb 1
namembnosti kmetijskih zemljišč in tudi po predložene"
izračunu odškodnine za spremembo namembnosti kmetijski
zemljišč. Glede na to ugotovitev, je MKGP moralo na osno"'
45. i člena »Zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij i"
drugih posegov v prostor« (UL 71/93) nasprotovati predlože"
izbiri »optimalne« variante RUMENE 3 (mnenje odposlano "■
5. 1995).

2. Ali Ministrstvo za kmetijstvo ne prekoračuje svojih pooblastil, ko dovoljuje subjektivne ocene posameznih strokovnih sodelavcev, ki lahko imajo tudi drugačne interese in
osebne povezave?
3. Kaj bo Vlada republike Slovenije storila, da odpravi šest
mesečni zastoj, ki je nastal pri pripravi dokumentacije za
lokacijsko dovoljenje vzhodne mariborske obvoznice? Z
zakasnitvijo priprav se odmika tudi začetek predvidene
gradnje, s tem pa bo kršen tudi sklep DZ z junija 1994 v
sklopu sprejemanja programa DARS-a za leto 1994.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odgovarja
tako:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je avgusta
prejelo poslansko vprašanje, ki so ga postavili poslanci: Jože
JAGODNIK, mag. Jože PROTNER, Rusdi MOGE, Tone PARTLJIČ in Ivan SISINGER. Ob vprašanju mariborski poslanci
ugotavjajo, da prihaja do zamud pri pripravi dokumentacije za
mariborsko vzhodno obvoznico zaradi negativnega mnenja
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in zaradi
poznega posredovanja tega mnenja odgovornemu resorju
(Ministrstvu za okolje in prostor). Nadalje se skupina poslancev sklicuje na obravnavanje mnenja Ministrstva za kmetijstvo
na Odboru DZ za kmetijstvo, ki ugotavlja da mnenje MKGP
temelji na zastareli metodologiji in da je v nasprotju s stališči
predstavnikov kmetijstva in interesi lastnikov zemljišč na prizadetem območju. Poslanci tudi trdijo, da so bili predstavniki
občine Maribor nekajkrat pripravljeni sodelovati pri usklajevanju različnih stališč, vendar se MKGP ni odzivalo. Poslanci
zaključujejo svoje ugotovitve z vprašanji Vladi RS, med katerimi je tudi drugo vprašanje, ki se nanaša direktno na pristojnosti MKGP in se glasi: ... « Ali MKGP ne prekoračuje svojih
pooblastil, ko dovoljuje subjektivne ocene posameznih strokovnih sodelavcev, ki lahko imajo tudi drugačne interese in
osebne povezave?«.

4. V času od maja do avgusta je bilo več medresorsKiJJ0
usklajevalnih sestankov med predstavniki MOP in MKGP
problematiki izbire najustreznejših vaiant mariborske!)«
vozlišča. Cilj teh sestankov ni bil pripraviti strokovno uski«'
jeno gradivo, pač pa ovreči strokovna mnenja Ministrstva z®
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. MKGP je moralo, J*®
argumenti o ustreznosti trase z vidika varovanja kvalitetnega
resursa niso bili predloženi, zaradi nepotrebnega (pono"'
nega) poseganja v kmetijski prostor in zaradi vsaj delno
možnega poteka trase po obstoječih infrastrukturnih korido''
jih, v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljišč (UL 17/8®'
vztrajati na odklonilnemu stališču do predložene »optimaln®
variante«.
5) Odgovorni nosilec usklajevalnih postopkov (MOP) /l®
usklajevalne sestanke ni vabil prizadetih lokalnih oblasti, »
vabila za sestanek dne 19. 7. 1995 je razvidno, da so bili n»
sestanek vabljeni DARS in MKGP, ne pa tudi lokalne oblasta
MKGP je vabilo za omenjeni sestanek prejelo dan poprej in s®
je pred začetkom sestanka zaradi drugih obveznosti tu<>
pisno opravičilo za odsotnost. Hkrati z opravičilom je bilo n®
MOP posredovano tudi ponovno stališče MKGP o izbiri naj"'
streznejše variante.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo
naslednja pojasnila, ki se nanašajo na ugotovitve, ki so
spremljale poslansko vprašanje in tudi na vprašanje samo.
Ker je poslansko vprašanje logična posledica pisma gospoda
mariborskega župana dr. KRIŽMANA predsedniku vlade
gospodu dr. DRNOVŠKU, in ker je bilo to pismo (21. 7. 1995)
posredovano mnogim poslancem naj izkoristimo možnost in
hkrati z argumenti odgovorimo na oba dokumenta.

6) MKGP je prejelo preko MOP dopis občine Maribor ijj
njenega odbora za kmetijstvo, kjer se omenjeni odbor na sej
26. 5. 1995 pozitivno opredeljuje do variante RUMENA 3f>®
podlagi sklepa seje skupščine Maribor z dne 8. 12. 19*7
Ministrstvo do teh pobud ni moglo zavzeti pozitivnega sta'
lišča, saj so obravnavale variante kot so bile prikazane v let
1994, ne pa z vsemi spremembami in pobudami, ki so nastO'
pile šele v letu 1995!

1) MKGP je po vlogi URBISA posredovalo izdelovalcem študije »Metodologijo vrednotenja kmetijskih zemljišč ob večjih
infrastrukturnih posegih«. Ta metodologija je bila spomladi
1994 MEDRESORSKO USKLAJENA in temelji na VELJAVNIH
PREDPISIH o varovanju kmetijskih zemljišč. MGKP zahteva
od izdelovalcev vseh študij o izbiri variant avtocestnih odsekov, da upoštevajo to metodologijo, kajti za korektno strokovno odločanje so potrebni podatki o velikosti in pomenu
posega variante na kmetijska zemljišča. Podatki se ne našajo
na lastništvo, pač pa na kvaliteto resursa in na proizvodno
sposobnost kmetijskih zemljišč.

7) Dne 21. julija 1995 je mariborski župan gospod KRIŽ^p
pisal gospodu DRNOVŠKU pismo, v katerem obtožuje
predvsem pa uslužbenko tega ministrstva, da zarad osebni
interesov in nepripravljenosti sodelovanja pri usklajevani
različnih mnenj, zavira program priprave LN za AC odse
Pesnica Fram.
Vsa mnenja, ki jih pripravljajo uslužbenci MKGP in so odpo*
slana na druge naslove podpiše odgovorna oseba in to I
minister dr. Jože OSTERC. Mnenje ministrstva je enotno J
usklajeno z zunanjimi eksperti. Pričujoča problematika '
odločitve o izbiri tras AC odsekov so bile predstavljene tuo

2) Novembra je MKGP prejelo »Študijo variant poteka AC na
območju Dravskega AC vozlišča« ter »Oceno prizadetosti
kmetijskih zemljišč na posameznih variantah AC na območju
Maribora« izdelovalcev URBIS in podizvajalca Kmetijskega
poročevalec, št. 53
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oiegiju MKGP, ki je ob tem dne 31. 7. 1995 sprejel sklep o
Pravilnosti odločitev ministrstva in potrebnosti zaščite kmetijskih zemljišč v skladu z veljavno zakonodajo.

subvencije, ki bi jo posamezna podjetja prejela, zmanjšali na
zanemarljivo raven, kar pa gotovo ni bil namen niti zakona,
niti uredbe, niti javnega razpisa.

^inistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano upošteva
®'iavno zakonodajo, jo izvaja v smislu sprejete strategije
®K°socialnega kmetijstva in skuša z vsemi pravnimi in strojnimi argumenti zmanjšati in ublažiti negativen vpliv, ki ga
~° imela izgradnja avtocest v Sloveniji na kmetijska zemljišča,
"a 'alni resurs in na kmetijsko proizvodnjo. Uslužbenci mini,em sm s u ne
>zaščite
i!Va vneobnovljive
' ' naravne
delujejo dobrine,
samovoljno,
pačopredeljene
pa v interesuv
ki so
Pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Določba prvega odstavka 4. člena zakona taksativno opredeljuje tri merila, ki jih uporabljamo pri dodeljevanju sredstev za
subvencioniranje. Drugi odstavek 4. člena zakona pa napotuje, da Vlada Republike Slovenije predpiše natančnejša
merila za določitev neto izvoznikov v letu 1995 oziroma posle,
ki morajo biti povezani s tujimi trgi, na katerih se posli sklepajo v valutah, ki so v največji meri razvrednotene nasproti
vrednosti tolarja.
V skladu z navedeniiji je Vlada Republike Slovenije v 2. členu
uredbe natančneje določila merila za delodajalce neto izvoznike v letu 1995, ki so upravičeni do subvencij, in med njimi
določila tudi posamezne panoge, kjer so neto izvozniki upravičeni do subvencioniranja, in sicer: panoge industrije, rudarstvo, gradbeništvo in hotelirstvo.

0 subvencioniranju prispevkov za socialno
arnost

v

Sama potreba po določitvi podrobnejših meril je bila dana že
ob pripravi zakona ob upoštevanju omejenih sredstvih, ki jih
proračun Republike Slovenije zagotavlja v tem oziroma
naslednjem letu za subvencije prispevkov za socialno varnost.

BRANKO JANC, poslanec LDS, je 17. 7. 1995 Vlado Repu*® Slovenije vprašal:
V'ada Republike Slovenije je na podlagi sprejetega zakona
. ®ubvenclonlranju prispevkov za socialno varnost v letu
"5 in 1996 sprejela Uredbo o kriterijih za subvencioniranje
Prispevkov za socialno varnost v letu 1995 in 1996 (Ur. list št.
* dne 7. 7.1995), kjer v 1. alineji 2. člena določa:
~~ Prosilec za subvencijo je lahko neto izvoznik, ki spada v
Panoge: industrija, rudarstvo, gadbeništvo in hotelirstvo.

Vlada Republike Slovenije meni, da z uredbo ni spremenila z
zakonom predpisanih meril za določitev neto izvoznikov, ki so
upravičeni do subvencioniranja, temveč jih je v skladu z
zakonom natančneje določila, in sicer na podlagi ustreznih
analiz gospodarskega položaja posameznih panog ob upoštevanju ekonomske smiselnosti velikosti dodeljene subvencije glede na materialne možnosti, ki jih zakon daje.

V'ado sprašujem: zakaj v uredbo niso vključene tudi stori»ene in druge dejavnosti, kot npr. cestni prevoz, ki izpolnju' '° vse pogoje iz zakona in uredbe?
V'ada republike Slovenije je pripravila odgovor:

O lastništvu Kobilarne Lipica

^'»trstvo za gospodarske dejavnosti kot predlagatelj
. fona o subvencioniranju prispevkov za socialno varnost v
stih 1995 in 1996 (ULRS, št. 37/95) oziroma Uredbe o kriterijih
• o9subvencioniranje prispevkov za socialno varnost v letih
J* 5 in 1996 (ULRS, št. 39/95) ter javnega razpisa za dodeljeanje sredstev za subvencioniranje prispevkov za socialno
urnost neto izvoznikov v letu 1995 (ULRS, št. 41/95) je pri
g™ zakona in podzakonskih aktov izhajalo iz naslednjih

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 25. 7. 1995 Ministrstvo
za finance in Vlado Republike Slovenije vprašal:

^ Zahtevek Gospodarske zbornice Slovenije in Vlade RepuI Mke Slovenije je bil najprej, da se pomaga predvsem delovno
_ lenzivnemu delu slovenske industrije - tistim panogam, ki
a.iveč izvažajo v valutah, ki jih drsenje tečaja SIT najbolj
P 'zadeva. Glavni namen je bil pomagati proizvodnim pano=®m, ker je njihova eksistenca lahko dohodkovno najbolj
SJrožena
in za njimi stoji največ delovnih mest, kar za stori6|
razen turizem, ne velja.

Takšna dikcija naj bi se po želji Ministrstva za finance
napisala tudi v 1.1, zakon o Lipici, ki je v pripravi.

Sprašujem Ministrstvo za finance in Vlado Republike Slovenije ali je res, da je minister za finance mag. Mitja Gaspari
na seji Vlade RS predlagal, naj se slovenski nacionalni
ponos, svetovno znana Kobilarna Lipica prepusti v last
zasebnemu podjetju. Predlog je vseboval tudi to, naj se
Lipica v večinsko last prepusti tujcem.

Če je to res, sprašujem s kakšno obrazložitvijo se vlada igra
s slovenskim nacionalnim bogastvom in zakaj se ne zgleduje po avstrijskem primeru, ko pa vendar na vsak način želi
priti v Evropo?
Vlada Republike Slovenije mu na vprašanje odgovarja tako:

Analiza neto izvoznikov za leto 1994 je pokazala, da je v>
nii,n0<3ah slovenske industrije okrog 1500 možnih neto izvozUs*ov, ki ustvarjajo skupen neto izvoz v višini 2.444.517.000

Gospod Zmago Jelinčič, poslanec Državnega zbora, je dne
25. 7. 1995 na Državni zbor naslovil pisno poslansko vprašanje, ali je res, da je gospod Mitja Gaspari, minister za finance,
na seji Vlade RS predlagal, naj se Kobilarna Lipica prepusti v
last zasebnemu podjetju, ki naj se prepusti v večinsko last
tujcem.

na iza r s e
fet^
' omenjeni
P ' P vkovneto
za socialno
je pokazala,
so v
ju 1994
izvozniki varnost
v panogah
slovenskedainduI®
vplačali
za
40.718.377.000
SIT
prispevkov
za
socialno
9rn
ost, ki jih plačujejo delodajalci.

O tem na seji Vlade nikoli ni bilo govora. Ravno nasprotno,
gospod Mitja Gaspari je na seji Vlade, njegovi sodelavci pa so
na sejah delovne komisije za pripravo Zakona o Kobilarni
Lipica, zastopali stališče, da se mora Kobilarna Lipica ohraniti kot celota.

j*. Obravnavani podatki zajemajo samo panoge slovenske
žustrije brez gradbeništva in hotelistva, ki sta bili tudi zajeti
N'®zpis. Če upoštevamo še podatke storitev (trgovina, špedi^BV i promet in zveze itd.), pa se zahtevki možnih upravičen*" Po številu in po zneskih še mnogokrat povečajo.
y

Vlada Republike Slovenije je pri pripravi Zakona o Kobilarni
Lipica podprla stališče ministra za finance, da mora zakon
onemogočiti, da bi se Kobilarna Lipica po delih razprodala,
dala v najem, »v uporabo« ali v koncesijo.

a

S J^ k°n je postavil slovenskim neto izvoznikom na voljo za
^00.000.000
SIT subvencij za leto 1995, kar je osemkrat
an
i. kot so znašali plačani prispevki za socialno varnost
s
amo za slovensko industrijo v letu 1994 kot je razvidno iz
e,
l® točke. Če bi krog upravičencev še razširili, bi učinek

Pri pripravi zakona sta se oblikovala dva predloga. Po prvem
predlogu bi bila Kobilarna Lipica last ene pravne osebe, ki bi
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bila v lasti Republike Slovenije. Možnost, da postane lastnik
Kobilarne Lipica tudi občina Sežana, ni bila izključena, vendar se je občina tej možnosti že na začetku usklajevanja
odpovedala. Po drugem predlogu bi vse premoženje Kobilarne Lipica postalo last Republike Slovenije, z njim pa bi
upravljal republiški zavod.

Na podlagi pisnega zahtevka RIC kandidata pisno obve* ^
kraju in datumu vpogleda v ocenjevalni list. Kandidat
prisotnosti pooblaščenega sodelavca RIC, ki ga sprejme.^
gleda ocenjevalni list in presodi, ali je ocenjevalec UP°.
vse naloge, ki jih je kandidat rešil, preveri, ali pri sešteli
točk ni prišlo do napake ipd. Če meni, da je bil iz kakrš^
koli razloga oškodovan, se lahko pritoži na Republiško ^'
ritetno komisijo (RMK). O vpogledu v ocenjevalni 1'JLj
sestavi tudi uradni zapisnik, ki ga podpišeta pooblas^
sodelavec RIC in kandidat. V primeru pritožbe kandid88'^
nalogo ponovno oceni glavni ocenjevalec tega predme' - ,
osnovi njegovega strokovnega mnenja RMK odloči o UP'
čenosti pritožbe.

Predlog ministrstva za finance, naj se Kobilarna Lipica statusno organizira kot gospodarska družba, je izhajal iz dejstva,
da je na področju gospodarskih družb slovenska lastninska
zakonodaja najbolj dorečena. Na ta način bi bilo mogoče
doseči potrebno varnost premoženja Kobilarne Lipica in učinkovitost njenega poslovanja. Da bi se zaščitila naravna in
kulturna dediščina, pa bi zakon nujno moral vsebovati
določbe, ki bi omejevale razpolaganje družbe s tem premoženjem v pravnem prometu. Gre predvsem za določila, da premoženje, ki je naravna in kulturna dediščina, ne sme biti
predmet prodaje ali zastave in ne more biti del stečajne mase
družbe.

Z vplačano varščino RIC pokrije del stroškov za obveš^jj
kandidata, za pripravo ocenjevalnih obrazcev, delo p°°°1 rčenega sodelavca RIC ter za ponovno ocenjevanje v p""
pritožbe.

Ministrstvo za kulturo in ministrstvo za okolje sta zastopala
predlog, naj se Kobilarna Lipica preoblikuje v javni zavod, ker
bi bilo to v duhu Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture.

O letalski enoti slovenske vojske
RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, je 28. 7. 1995 mlnlt«^
za obrambo g. Jelku Kacinu postavil osem vprašanj:

Pri nadaljnjem usklajevanju besedila Zakona o Kobilarni
Lipica so bila v predlog Zakona o Kobilarni Lipica vnešena
določila o nedeljivosti Kobilarne Lipica ter določila o prepovedi prodaje ali dajanja v najem njenih delov, zato je bilo
doseženo soglasje, da se Kobilarna Lipica statusno organizira
kot javni zavod.

Ker po podatkih, ki jih dobivamo, vladajo v letalski
slovenske vojske nevzdržne razmere, sprašujem Min'
stvo za obrambo Republike Slovenije:
1. Zakaj je MORS najel od družbe Kondor-Alr letalo
če je omenjeno ministrstvo kupilo za lastne potrebe ozlro
za potrebe šolanja akrobatska letala ZLIN 242.

O maturitetni ocenjevalni listi
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 6. 10.1995 ministra za
šolstvo In šport dr. Slavka Gabra vprašal:

Najem letala, ki leti pri ministrstvu s krajšimi presledKI ^
oktobra 1993, stane slovenske davkoplačevalce med
500 DEM za uro letenja, posebej pa se obračun«**
gorivo.

Sprašujem ministra Republike Slovenije za šolstvo In šport
dr. Slavka Gabra, na kakšni osnovi pobira Republiški izpitni
center 2.400 oziroma 3.000 tolarjev za maturitetni ocenjevalni list in za kakšne namene se uprablja na ta način zbran
denar?

2. Zakaj je MORS ravno tako od Kondor-Air najel
letalo CESSNA 172, ki leti za vojsko z manjšimi presled"' ^
februarja 1995, po ceni 150-160 DEM plus gorivo, "o
večina slovenskih aeroklubov z veseljem dala v najem
letala po bistveno nižji ceni.

To sprašujem posebej zaradi tega, ker so ti ocenjevalni
listki popolnoma neuporabni, število negativnih točk so
namreč dijaki tako že izvedeli; ker pa so maturitetne naloge
nepopravljene, dijak ne more ugotoviti kakšne napake je
napravil oziroma ne more ugotoviti zakaj je dobil tolikšno
število negativnih točk. Zakaj ministrstvo dovoljuje takšno
goljufijo?

3. Zakaj Inštruktor Borivoj Blvic govori za učence na
TURBO-LET da so slabi, nesposobni in podobno, če "
razloga da se šolanje podaljšuje v nedogled in denar da
plačevalcev odteka v lasten žep.
4. Koliko denarja je MORS nakazal na račun najema
letal In šolanja, poleg tega pa tudi koliko je bilo izP,a1
dnevnic g. Bivicu in koliko je stal najem sobe za g- B'*'
hotelu Ilirija, kjer Ima sobo že od oktobra 1993. SolW
namreč stalno plačuje navkljub temu, da v glavnem m
ne prebiva v njej.

Ministrstvo a šolstvo in šport mu je pripravilo odgovor.
Na podlagi 48. člena Pravilnika o maturi (Ur. I. RS, št. 50/93,
52/94, 20/95) Republiški izpitni center (RIC) na podlagi pisnega zahtevka in ob plačilu varščine v višini dvakratnih stroškov ocenjevanja posameznega pisnega izdelka omogoči
kandidatu vpogled v ocenjevalni list v 30 dneh po objavi
rezultatov. Po vpogledu ima kandidat pravico do pritožbe na
RIC. V primeru upravičenosti se popravi ocena in vrne varščina.

5. Kdo stoji omenjenemu gospodu za hrbtom In ga podp|r*
6. Zakaj se piloti ne šolajo za pilotlranje letala Turbo-L*'"
Češkem?
7. Kaj je storil VOMO v zvezi z obiskom g. Andreja P•rC'^
lito"
8. Zakaj nič ne storita, da bi se stanje popravilo g- '
Podbregar in g. Žunkovič, ki sta z vsem tem dobro »*
njena.

Po objavi rezultatov dijaki prejmejo Obvestilo o uspehu, iz
katerega je razvidna ocena pri posameznem predmetu, raven,
na kateri je posamezen predmet opravljal, ter točkovanje
skupnega uspeha pri maturi na skali od 5 do 34 točk.
Podrobno ocenjevanje posameznih nalog v izpitni poli, ki ga
opravijo zunanji ocenjevalci na skali od 0 do 100, pa je
razvidno iz t.i. ocenjevalnih listov. Na teh listih so zapisane
tudi opombe in komentarji zunanjih ocenjevalcev k posameznim nalogam izpitne pole. Podrobnosti so torej razvidne šele
iz ocenjevalnega lista, zato je dijaku tudi dana možnost vpogleda vanj. Naj dodamo, da pojma »negativne točke« naš
maturitetni sistem ne pozna.
poročevalec, št. 53

4 9
Zahtevam odgovore na vprašanja, saniranje obstoj* * '
stanja In sankcioniranje odgovornih.

Ministrstvo za obrambo mu je pripravilo odgovore.
Niti Generalštab Slovenske vojske niti Ministrstvo za obrc?n0ti
ne ocenjujeta stanja v 15. letalski brigadi za nevzdržno.
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O izvajanju nadzorstva v upravnih organih
SAŠO LAP, poslanec SND, je 8. 8.1995 Ministrstvu za notranje zadeve postavil vprašanja:

ohl?a°bju
• Pro
9ramov obrambnih
Republike
Slovenije
1994-2003.
Omenjena sil
enota
se pri svojem
deluv
ecuje zgolj s problemi in težavami, ki so sicer znane in
acdne
za celoten razvoj Slovenske vojske. Slovenska vojska
i 0rganizacijskem smislu vzpostavljena nekaj nad polovico
ne
del
mirnodobne sestave, kar seveda vpliva na vsakdanje
j Ol°- R^log za to pa so predvsem materialne omejitve, ki se
°cajo z vsakokratnim državnim proračunom.
s

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO) je Vlada Republike Slovenije Izdala 8 uredb o podelitvi koncesij za gospodarsko izkoriščanje vodnih virov. Vse uredbe so nezakonite,
saj bi morala Vlada ie pred 15 meseci sprejeti predpise in
merila, ki so navedeni v 101., 102. in 103. členu ZVO. Vlada
sicer ima pooblastilo za Izdajo koncesijskih aktov v 23.
členu ZVO, vendar zakon v 21. členu določa, da morajo biti
za določitev vsebine temeljnih točk akta, sprejeti zgoraj
navedeni predpisi. Z namestitvijo g. Pavla Gantarja se torej
situacija na Ministrstvu za okolje ni izboljšala, temveč
bistveno poslabšala, saj njegovo delovanje predstavlja flagrantni primer nezakonitega dela državne uprave. Novi
minister je bil tako imenovan v februarju 1993, marca bi
morala Vlada sprejeti omenjene predpise, namesto tega je
brez zakonite osnove sprejela uredbo o koncesiji za gradnjo
elektrarn na spodnji Savi, aprila pa je g. Pavle Gantar izdal
nezakonito navodilo, a katerim je zaustavil gradnjo gospodarskih objektov v kar nekaj panogah. Da je ravnanje g.
Pavla Gantarja nezakonito, dokazu|e ustavna odločba št.: U1-32/95-20 iz dne 30. 7. 1995 (Ur. I. RS, št.: 44/95), katere je
•no od uredb razveljavila, ostale uredbe in ravnanje ministrstva pa označila za protiustavno. Ker koncesije niso samo
stvar Ministrstva za okolje, pod koncesijski akt, odločbo in
koncesijsko pogodbo pa se v Imenu Vlade podpiše g. Janez
Drnovšek, tudi naslovnemu ministrstvu zastavljam tista
vprašanja v zvezi s koncesijami, ki so predmet dotičnega
delovnega področja. Odgovore bom potreboval za sestavo
ustrezne poslanske pobude, ali interpelacije zaradi nezakonitega ravnanja odgovornih oseb, saj jih je minister z zadnjimi dejanji v celoti zaščitil in podprl. Nadaljevanja
postopka podeljevanja koncesij, ki ga minister na podlagi
navodil omenjene »strokovne« ekipe predlaga vlada, je
namreč v neposrednem nasprotju s samo ustavno odločbo.

s raSu e zaka
KnSrfnec
P
i
i i® Ministrstvo za obrambo od družbe
r Air na el
ska
i
°
i ° letalo PITTS 3B, čeprav je kupilo akrobatri ® letala ZLIN 242. Ministrstvo je na to vprašanje že odgovovnp P60slancu
Državnega
Zmagu
Jelinčiču inletala
zato PITTS
odgojJ.'
ponavljamo.
V časuzbora
najema
akrobatskega

so 'e,a
'slta en,ov
ota razpolagala
s tremi letali UTVA 75, ki pa
v prvi
leta dana v
omčlenjenim akrobatskim
P° 'ci 1994
generalno minimalno
obnovo. Z
letalom se je omogočilo
13 0
loti . * P'l°tov, zlasti pa njihovo selekcijo za prešolanje na
PC 9
r
*-e,ala P|TTS
3B in ZLINletalo,
242 niso
,PITtI
S 3B"je akrobatsko
tekmovalno
letaloenakovredna.
ZLIN 242 pa
namenjeno osnovnemu šolanju pilotom z možnostjo izvajah a
voi *snovn'lo,ov
krobacij, ki so sestavni del osnovnega šolanja
P' potrebnega
' Letala števila
ZLIN 242
se stalne
v Slovenski
po
J.Uslf
Posobitvi
pilotov
sestave,vojski
uporabl'lo zlasti za šolanje kandidatov za pilote, štipendistov na
je Haovoljsme
ri Fakultete
za strojništvo.
O zasedenosti
teh letal
zgovoren
podatek,
da je na njih
potrebno izvesti
500
1
Pregled
že
po
enem
letu
od
njihove
uvedbe
v
Slovensko
v
Zat0 e
i bilupravičena
najem oziroma
občasnaTouporaba
jPitto
!'S ' 3B nujna,
in smotrna.
potrjujeletala
tudi
istvo, da so se vsi piloti, ki so predhodno leteli s PITTS 3B,
eSn
° prešolali na PC-9. Tudi nekatere najsodobnejše
a P
,0
MZDA)amree <a '8,ala uP°rabljajo pri šolanju vojaških pilo,a
So|'anje
'° CESSNA
172 je Ministrstvo
za obrambo najelo
pilotov Slovenske
vojske v instrumentalnem
letenju za
in
u
?Posabljanje pri izrednih dogodkih pri odskokih padalc
Sim ru*ba Kondor Air je najem letala ponudila pod ugodnejša Pogoji kot aeroklubi, ki so ministrstvu že v letu 1993
23 ,renažo
Dfi?
ponujali najem štirisedežnih letal po ceni 185
£m in več.

VPRAŠANJA
1. Kako upravni Inšpektor nadzoruje zakonitost dela drugostopenjskih upravnih organov, posebej pri Ministrstvu za
okolje?

plaveč družbe Kondor Air Borivoj Bivic je opravljal v skladu s
I Sodbeno urejenimi odnosi med Ministrstvom za obrambo
LpOružbo Kondor Air, delo vodje posadke na letalu TURBO|J~r v času, ko ministrstvo oziroma Slovenska vojska še ni
®'a ustreznega števila usposobljenih pilotov. Trditve, da
8oh nei°nso
i P"0,e Slovenske vojske ocenjuje kot slabe in nespo*a sledili.
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2. Ali je upravni Inšpektor Izdal odločbe v postopkih zoper
upravne organe Ministrstva za okolje, ki sta ga sprožili 2. 6.
1995 gospodarska družba Perne, d.o.o., Kranj in 27. 6.1995
Zveza društev MHE, kakšna je vsebina odločb in kakšne
sankcije so sprejete zoper morebitne odgovorne osebe?

Ministrstvo za obrambo, niti letalska enota, doslej ni imela
2at
Poslovnih niti drugih odnosov z Andrejem Percem.
Sl 'o na vprašanje kaj je storila Obveščevalno varnostna
/^ba Ministrstva za obrambo v zvezi z njegovim obiskom, pri
mer pa n) navedeno za kakšen obisk gre, ne moremo
°a9ovoriti.

5. Ali imajo uradniki Ministrstva za okolje ter sam minister
pooblastilo, ki določa, da so njihova ravnanja In izjave že
same po sebi zakon, oziroma zakonski akt?

3. Kako bo upravni inšpektor dosegel spoštovanje zakonitih rokov, če se niti sam ne drži 30 dnevnega roka, v katerem
strank ni niti obvestil o postopku, kaj šele da bi izdal odločbo?
4. Ali se upravnim službam Ministrstva za okolje nI
potrebno držati ustave, splošnih pravnih načel, veljavnih
zakonov ter ali se jim ni potrebno držati določil Zakona o
splošnem upravnem postopku?

UTEMELJITEV VPRAŠANJ
Zakon o upravi (Ur. I. RS, št: 67/94) določa nadzorstvo nad
izvajanjem predpisom v upravnih organih, katerega opravlja
Ministrstvo za notranje zadeve. Ministrstvo za okolje flagrantno krši temeljna določila Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. I. SRS, št.: 47/88), tako glede rokov, kakor
tudi glede Izdaje ustreznih listin o določenih dejstvih. Iz
ravnanja uradnikov omenjenega ministrstva je razvidna
oblastniška aroganca in uzurpacija oblasti, saj so odgovorne osebe neutemeljeno grozile strankam z zavrnitvijo

jjipistrstvo za obrambo, predvsem pa Generalštab Slovenske
Ust re*en' °ocen
jujeta,
je vodenje
in delo kiletalske
enote
j^
in zato
nisodapotrebne
spremembe,
jih poslanec
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pobud Ur t« grožnje uresničile z dopisi, s katerimi naj bi se
zaključili upravni postopki. Zavrnitev so utemel|ili z neverificiranim predlogom, da bo na primer del Save pri Hrušici
nekoč morda nacionalni park, pri čemer je prišlo do zlonamerne Interpretacije 18. (lena ZVO, saj se je ob zavrnitvi
navedel le drugI odstavek, četudi je njegova uresničitev
pogojena s prvim odstavkom. Prav tako so odgovorni uradniki ministrstva v nasprotju z ustavno odločbo nadaljevali
prepovedane postopke podeljevanja koncesij. Ker je
upravni inipektor s taktnimi ravnanji seznanjen, bi po omenjenem Zakonu o upravi moral ukrepati proti odgovornim
osebam, posebej zato, ker naj bi bila funkcija inšpektorja
zagotoviti red na področju upravnih zadev.
r
Vprašanja so postavljena v pismeni obliki, za odgovore pa
se vam Že v naprej najlepie zahvaljujem.

Po 37. členu Zakona o gospodarskih javnih službah (UrjJJ
list RS, št. 32/93), ki se na podlagi 24. člena Zakona o vfl^V
okolja uporablja med drugim tudi za pridobivanje in lZt
koncesionarjev, za javni razpis, se o izbiri koncesionarjev J
odločba o pravilih Zakona o splošnem upravnem postopa.,
tem postopku imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopa
javnega razpisa, položaj stranke. Postopek, ki ga vodi Mi"11'1
stvo za varstvo okolja v zvezi s koncesijskim aktom, ni up« '
postopek, saj v tem postopku pristojni organ ne odloČi
pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika v kfkf®
upravni stvari, kar je bistvo vsebine upravnega postoj
Koncesijski akt je predpis, ki ga ni mogoče izpodbija",
rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi, določenimi v Zakol"
splošnem upravnem postopku.
Upravni inšpektor glede na določbe 71. člena Zakona o upjjj
ni bil pristojen ukrepati, ker v konkretnih primerih niso *
kršena pravila upravnega postopka, kar je pogoj za uK
panje.

Ministrstvo za notranje zadeve je na vprašanja odgovorilo.
Upravno inšpekcijo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve (9.
člen Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev
- Uradni list RS, št. 71/94). V njenem okviru nadzoruje izvajanje upravnega postopka v ministrstvih, organih in organizacijah v njihovi sestavi, upravnih enotah, organih lokalnih skupnosti, kadar ti odločajo v upravnem postopku ter pri različnih
javnih pooblastilih. Nadzorstvo zajema zlasti vprašanje pravočasnosti izdajanja upravnih odločb, ustreznosti izobrazbe
uradnih oseb. ki odločajo oziroma sodelujejo v upravnem
postopku, izdajanja potrdil in drugih listin, vprašanje stroškov
v upravnem postopku, evidenco o reševanju upravnih stvari,
pisarniško poslovanje. V ministrstvu opravljajo nadzorstvo
nad izvrševanjem predpisov o upravnem postopku delavci s
posebnimi pooblastili - upravni inšpektorji, ki v zvezi z nadzorstvom vodijo upravne postopke, v katerih izdajajo odločbe
in druge ukrepe, s katerimi nalagajo organu, da odpavijo
ugotovljene nepravilnosti v določenem roku. Imajo pa tudi
neposredna pooblastila v razmerju do uradnih oseb, ki vodijo
oziroma sodelujejo v upravnem postopku in pri tem zagrešijo
kakšno nepravilnost. Na nepravilnosti pri izvajanju upravnega
postopka opozarjajo tudi organ, ki izvaja nadzorstvo nad
organom, pri katerem so bile ugotovljene nepravilnosti, in mu
predlaga ukrepe v okviru njegovih pristojnosti. Ministrstva in
drugi upravni organ, vsak v mejah svojega delovnega
področja, skrbijo za izvajanje Zakona o splošnem upravnem
postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.

O nabavi računalniške opreme v osnovnihšoj^

MIHAELA LOGAR, poslanka SLS, je 27. 7.1995 Mlnl»tf*,V"
za šolstvo In šport zastavila poslansko vprašanje:
Osnovna šola Vodice je bila v začetku 90. leta
program PETER. Ta program je omogočal šolam na»
računalniške opreme za Izobraževanje učencev.
199^'
Po programu naj bi OŠ Vodice prišla na vrsto 1995
l®M ^
Opozorila predstavnikov OŠ Vodice, da bi v letu
!:n|d
prišlo do spremembe lokalne samouprave In do na*
nove občine Vodice, so naletela na odgovor, da taka f
memba na izvedbo programa ne bo vplival.
Letos je prišlo do problema. Odgovor Izvajalcev P*®?!?!*
Petra je, da OŠ Vodice ne spada več pod občino LJuM "j,
Šiška oz. Mesto Ljubl|ana in da zato ni upravičena do»
stev za nabavo računalnikov za učence.
Vprašanje:
Ali je OŠ Vodice upravičena do teh sredstev ali ne?
Prosim, da mi na to vprašanje odgovorite čimprej, d*JJjJ
prej lahko sprožimo aktivnosti za pridobitev izpadlih *
stev.

2. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) določa, da
lahko republika ali lokalna skupnost proti plačilu podeli koncesijo na naravni dobrini, ki je v njeni lasti, pravni ali fizični
osebi, če je usposobljena za njeno upravljanje, rabo ali izkoriščanje. Podlaga za podelitev koncesije na naravni dobrini pa
je koncesijski akt. Za pridobivanje in zbor koncesionarjev, za
javni razpis, za vprašanja v zvezi s koncesijsko pogodbo, za
varstvo koncesionarjev in reševanje sporov, za prenehanje
koncesijskega razmerja, za prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo in odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih se primerno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo
koncesije za gospodarske javne službe, če z zakonom ni
drugače določeno. Zakon o varstvu okolja določa, da voda,
mineralne surovine, prosto živeče živali, ribe in druge prosto
živeče oziroma prosto rastoče vodne živali in rastline v odprtih vodah in v ribolovnem morju preidejo v državno lastnino.
Posledica tega pa je med drugim tudi ta, da je za njihovo
upravljanje, rabo ali izkoriščanje drugih pravnih in fizičnih
oseb potrebna koncesija, podlaga za pridobitev koncesije na
naravni dobrini pa je koncesijski akt, to pa je predpis Vlade ali
predpis lokalne skupnosti. Koncesijski akt nima niti oblike niti
narave upravne odločbe, ki bi bila izdana po predhodno
izvedenem upravnem postopku. Pravila upravnega postopka,
ki so vsebovana v Zakonu o splošnem upravnem postopku
(Uradni list SFRJ, št. 18/65, 24/65, 4/77, 11/78, 32/78, 9/86, 47/
86), veljajo kot edina in izključna pravila za postopke pri
odločanju v konkretnih upravnih stvareh na vseh upravnih
področjih, za katere ni predpisan drugačen - poseben
upravni postopek.
poročevalec, it. 53

Ministrstvo za šolstvo in šport ji je pripravilo odgovora:
Osnovna šola Vodice, občina Vodice ima 16 oddelkov,
učencev in 20,63 učenca na oddelek.

33"

Za področje vrtcev in osnovnih šol so zakonsko odg?*®' ^
občine, ki so ustanoviteljice in lastnice nepremičnega i"1
mičnega premoženja in so torej zanj in za njegovo vzo ^ nanje tudi edine pristojne. Ministrstvo za šolstvo in šport
zuje občinam na osnovi kriterijev, ki so v veljavi šele oa
30% sredstev amortizacije, ki je namenjena predvsem za <j.
sticijsko vzdrževalna dela. Varnost učencev je stalna in P p
nostna skrb Ministrstva za šolstvo in šport, vendar
P^
nfl
potrebno vprašanje, kot ga je zastavila ga. poslanka.arn
®rt|Zana matično občino. Upamo, da se bodo sredstva za °jtejSe
cijo v prihodnje povečala, kar bo omogočalo učinkov
vzdrževanje šolskega premoženja.
Vprašanje poslanke ge. Logarjeve, skupaj z odgo^°'°
bomo posredovali občini Vodice.
V zvezi s poslanskim vprašanjem poslanke Državnega
zjj®^
Republike Slovenije gospe Mihaela Logar v zvezi s sred® 0:«
nabavo računalnikov osnovne šole Vodice daje Ministrsi*
šolstvo in šport naslednje pojasnilo:
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Ministrstvo za šolstvo in šport RS je dopisom št. 603-15/95 z
dne 12. 5.1995 župane slovenskih občin, v katerih je potekal
posebej organiziran program izobraževanja za šoloobvezne
otroke - začasne begunce iz BiH zaprosilo, da njihov sodelovec oziroma sodelavka, ki v okviru njihove občine že tretje
leto skrbi za organizacijo in nadzor nad osnovnimi šolami za
začasne begunce iz BiH, vzpostavi stik z vodjo območne
organizacijske enote (v nadaljevanju OE) Zavoda za šolstvo in
šport in preuči možnost vključitve otrok - začasnih beguncev
iz BiH osnovne šole na področju njihove občine oz. sosednje
občine, če se otroci iz nje vozijo k pouku v njihovo občino
(npr. iz občine Izola v občino Piran).

jogram opremljanja osnovnih šol z računalniki, ki ga omenja
Poslanka Logarjeva, je tekel od leta 1990 v mestu Ljubljana
. lr°ma v bivših ljubljanskih občinah. Financer celotnega
Projekta so bile bivše ljubljanske občine, mestni sekretariat,
,0 en za 5o,stvo a
lul?
'
' P po
i® katerem
skrbel zabodo
realizacijo
programa.
Ta je
^'določil
vrstni red,
šole dobivale
računaldn
opremo.
informacijah
je projekt
usahnil
leto
.j!11 Prej,
predenPo
so naših
vse šole
dobile načrtovano
opremo
In med
I' "' je bila tudi Osnovna šola Vodice.
Vor 0 eventuelnem
đnH°
nadaljevanju
oziroma
"delitvi sredstev posameznim
šolam pa programa
je stvar dogovorov
. ®d Mestno občino Ljubljana in novonastalo občino Vodice,
sta po zakonu ustanoviteljici in financerki osnovnega šol-

Zgoraj navedenim dopisom smo županom predlagali, da pri
oblikovanju predloga vključevanja otrok-začasnih beguncev
iz BiH v slovenske osnovne šole upoštevajo načelo razpršenosti populacije. V posameznem oddelku naj ne bi bili več kot
dva ali trije otroci s statusom začasnega begunca. Župane
smo v istem dopisu obvestili, da v občinah, kjer zaradi prostorske utesnjenosti ali drugih objektivnih razlogov ne bo
možno vključiti otrok-začasnih beguncev iz BiH v slovenske
osnovne šole, posebej organiziranih osnovnih šol za začasne
begunce iz BiH ne bomo ukinili.

2jzobraževanju begunskih otrok
J11tEFAN MATUš, poslanec SLS, i« 28.7.1995 na Ministrstvo
šolstvo in i po rt naslovil vpraian|e:

Kot vsa leta doslej (natančneje od oktobra 1992) tudi letos vsa
sredstva za kritje stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem
programa izobraževanja za šoloobvezne otroke začasne
begunce iz BiH, izvirajo iz tujih donacij. V letu 1995 sta
donatorja: Urad avstrijskega zveznega kanclerja (preko
humanitarne organizacije Volkshilfe) in Visoki komisariat
združenih narodov za begunce (s kratico UNHCR). Manjši, a
ne zanemarljiv, del sredstev bo v tem letu prispevala tudi
Bavarska.
Za izpeljavo programa vključevanja otrok-začasnih beguncev
iz BiH smo se odločili na osnovi naslednjih razlogov:

'Ministrstvo za šolstvo In šport je 23. 6., z dopisom it 60315/95 ravnateljem osnovnih šol sporočilo, da je z dogovorom
; v,vado BIH v šolskem letu 1995/1996 ukinjeno šolsko izobra**0R>nje za začasne begunce. Begunske otroke s tem dopi' i ministrstvo vključuje v redno osnovnošolsko izobraževanje. Torej gre za vsiljeno, celo nasilno potezo ministrstva,
^'slovenskim otrokom v osnovnih šolah vsiljuje tuje govorce otroke v skupno Izobraževanje. Pri tem na| poudarim,
,a U otroci ne obvladajo slovenskega jezika, nekateri niti v
l#zl sporazumevanja.
Sprašujem, od česa oziroma od katerih kriterijev je odvisna
*k'iučitev posameznega števila begunskih otrok na posebno osnovno šolo? Kdo bo plačal prevoze teh otrok v te
°*novne šole? Kdo bo plačal šolsko malico tem otrokom?
*do bo izpeljal razporeditev teh otrok po posameznih
°*novnih šolah oziroma razredih? Ali ministrstvo prevzema
^dflovornost možnih mednacionalnih konfliktov? Ali ni to
faza asimilacije teh otrok v smislu pristanka naše
v'ade, da ti begunci postanejo stalni prebivalci naše
'ržave? Kajti iz samega dopisa sledi, da se govori celo o
®*®bah,
ki nimajo priznanega statusa begunca, torej so
"e9alci.

1. Zaradi odhajanja otrok v tretjo državo se je število šoloobveznih otrok-začasnih beguncev iz BiH v Sloveniji iz šolskega
leta v šolsko leto zmanjševalo. V šolskem letu 1994/95 je bil
poseben program izobraževanja za otroke-začasne begunce
iz BiH organiziran le v 22-ih slovenskih občinah, vanj je bilo
vključenih okoli 3240 otrok, medtem ko je bilo v slovenskih
osnovnih šolah vključen 501 otrok s statusom začasnega
begunca.
2. Poseben program izobraževanja ni bil več smiselen iz
ekonomskih in iz pedagoško-psiholoških vzrokov. Osnovne
šole za začasne begunce iz BiH so namreč delovale v prostorih zbirnih centrov za začasne begunce iz BiH ali v popoldanskem času v prostorih slovenskih osnovnih šol. V šolah smo
se srečevali s stalnim osipom učiteljskega kadra, saj so se
učiteljice in učitelji vračali nazaj v Bosno oziroma še pogosteje odhajali v kako tretjo državo. Nivo pouka se je zato skozi
preteklo šolsko leto močno zniževal.

'•'»časno na koncu dajem pobudo, da ministrstvo takoj
Prekliče omenjeno akcijo vključevanja v redne osnovne
in organizira osnovnošolsko Izobraževanje begunskih
0,r
ok kot je to bilo urejeno do letošnjega leta.«

K taki odločitvi pa so prispevali tudi podatki o učnih rezultatih
otrok-začasnih beguncev iz BiH, ki so bili v preteklih dveh
šolskih letih vključeni v slovenske osnovne šole. Otroci so se
hitro in dobro prilagodili na novo šolsko okolje (do mednacionalnih konfliktov ni prišlo niti v enem primeru) ter dosegli v
povprečju enake učne rezultate, kot njihovi slovenski sošolci
(njihov povprečni učni uspeh v šolskem letu 1993/94 je bil
2,91).

^ir>istrstvo za šolstvo in šport mu je odgovorilo
gospoda Matuša ni točna. V prvem odstavku navePo<i a doP'sa i® zapisano: »Na osnovi preučitve razmer v
snežnih osnovnih šolah za začasne begunce iz BiH in na
Sn ,ermnenj Organizacijskih enot Zavoda RS za šolstvo in
o??a
občinskih organov, zadolženih za spremljanje in
ot? "*acijo izobraževalnega programa za šoloobvezne
oke - začasne begunce iz BiH, je Ministrstvo za šolstvo in
Re ublike
P
Slovenije sprejelo sklep o ukinitvi OŠ za
C0
sne begunce iz BiH v posameznih občinah.«

Pri tem velja poudariti, da je politika izobraževanja otrok, ki jih
je vojna pregnala iz njihovih domov, v vseh evropskih državah
enaka. Slovenija je edina evropska država, ki je za to populacijo organizirala in še organizira posebne oblike pouka.
Prakso vključevanja poznajo vse evropske (in ne le evropske
države) države. Slovenija z vključevanjem otrok- začasnih
beguncev v svoj šolski sistem uresničuje eno temeljnih pravic
otrok, to je pravico do kvalitetnega izobraževanja, le-ta je
predpisana z mednarodni akti, ki jih je podpisala tudi Slovenija (Deklaracija o otrokovih pravicah).

Ji* .^vodenega citata je razvidno, da se je ministrstvo za
stv° in žport za sprejetje takega sklepa odločilo na podlagi
nen
i. ki so jih skupaj oblikovale različne institucije, ki so v
ok
šoi
P°sameznih
spremljale
program
izobraževanja
, 'Obveznih
otrok občin
- začasnih
beguncev
iz BiH
in kasneje
j I oblikovale program vključevanja otrok po posameznih

V dopisu, ki ga navaja gospod Štefan Matuš, je zapisano, da
morajo v primeru, da je otrok brez urejenega statusa v Repu65
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sprejema citiranega zakona dalje pa pravico uporabeta<? ^
fuznega kanala dodeljuje Uprava RS za telekomunikacij
predlog Sveta za radiodifuzijo.

bliki Sloveniji, otrokovi starši ta status urediti bodisi preko
Urada za priseljevanje in begunce bodisi preko Ministrstva za
notranje zadeve. Tako navodilo smo zapisali za primer, če bi
se v populaciji otrok, ki se vključujejo v slovensko osnovno
šolo znašel kak posameznik, ki zaradi različnih vzrokov tega
statusa ne bi imel urejenega in zato, ker šol doslej nismo
posebej seznanjali z vrsto dokumentacije, ki dokazuje status
posameznika, v tem primeru začasnega begunca v naši državi.

2. Ko je republiška uprava za telekomunikacije prevzela
stojnosti Zvezne uprave za radijske zveze, je imela na raZ"zJ
lago frekvence, ki so razvidne iz priloge 1. Uprava n&
telekomunikacije je do 23. aprila 1994, t.j. do uveljav ^
zakona o javnih glasilih (Ur. list RS, št. 18/94) izdala9 ^
dovoljenj za radijske postaje za zvokovne difuzne postal '^
so bile - poleg prioritetnih za nacionalni program
razpolago zainteresiranim vlagateljem (priloga 2).

Pravica do kvalitetnega izobraževanja, ki jo zagotavljamo
otrokom-začasnim beguncem iz BiH ni v nikakršni povezavi
s pravico do pridobitve stalnega bivališča. V interesu Republike Slovenije je, da se ti otroci po končani vojni vrnejo na
svoje domove. Pri tem velja poudariti, da je tak interes tudi
njihove matične države.

Po uveljavitvi zakona o javnih glasilih je uprava izdaj9'
dovoljenja za zvokovne difuzne postaje na podlagi pred'0*
Sveta za radiodifuzijo (priloga 3).
V prilogi 4 uprava posreduje spisek ugotovljenih prosti^"
mednarodno usklajenih frekvenc, v prilogi 5 pa spisek
vene, ki so v postopku mednarodnega usklajevanja.

Vključevanje otrok-začasnih beguncev iz BiH v sistemu slovenskega osnovnega šolstva ni povzročila nobenih sprememb, saj je bil, kot smo že omenili, celoten proces vključevanja v prvi fazi usklajevan tako z občinskimi organi, kot OE
Zavoda za šolstvo in šport, v naslednji fazi pa tudi z ravnateljicami in ravnatelji slovenskih osnovnih šol, ki so kasneje
začasne begunce sprejele.

Uprava izdaja dovoljenje v skladu s pozitivno zakonodajo '0
je na podlagi Zakona o sistemih zvez (Ur. list SFRJ, &0
80/89, 29/90), ki se v Sloveniji uporablja v zvezi s 4. čl " 1
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o san ^
stojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. list
91) in na podlagi Zakona o javnih glasilih (Ur. list RS št 1(* ..
in ji niso znani primeri odstopanja od kriterijev, ki F ' .
novembra leta 1991 sprejela vlada oz. kasneje določil zako
javnih glasilih. Prav tako upravi ni znano dejstvo, da Prn
mezne radijske hiše širijo programe prek nelegalnih siste
. afV
Zakon o javnih glasilih (52. člen) dopušča, da dve ali vec ^a.
organizacij delijo uporabo radiodifuznega kanala
ring), ne dovoljuje pa, da RTV organizacija odstopi rad1
fuzni kanal drugi RTV organizaciji (prenos frekvence).

O statusu oddajniških naprav za predvajanje programov lokalnih radijskih postaj
Dr. Janez Podobnik, poslanec SLS, |e 23. 6. 1995 Uradu RS
za informiranje in Ministrstvu za promet In zveze postavil
vprašanje:
»Uradu Republike Slovenije za Informiranje In Ministrstvu za
promet in zveze Republike Slovenije na upravi za telekomunikacije postavljam poslansko vprašanje v zvezi s statusom
oddajniških naprav za (emitiranje programa lokalnih radijskih postaj ter širitev slišnosti le-teh.

Uprava RS za telekomunikacije in Svet za radiodifuzijo s® •"
svojem delu soočata z objektivnimi težavami:
- ni še sprejet zakon o telekomunikacijah, ki bo ureja'
področje radijskih frekvenc;

To je problematika, ki je v slovenski državi že zelo stara in
na dejstvu, da se na tem področju stvari zapletajo in se ne
razrešujejo, postavljam naslednja vprašanja. Katere frekvence v slovenskem prostoru so oziroma so bile poleg
prioritetnih za nacionalne programe na razpolago zainteresiranim radijskem postajam oziroma družbam? Katere frekvence so že oddane in katere so še na razpolago? Kakšni so
kriteriji oziroma razlogi za odstopanje od določil, ki jih je
pred časom izdala Vlada Republike Slovenije, kasneje pa
tudi uokviril zakon o javnih glasilih? Kdo oziroma ali sploh
kdo ukrepa ob de|stvu, da posamezne radijske hiše širijo
programe preko nelegalnih sistemov, na primer prevzemanje programov od druge radijske hiše v času, ko postaja, na
katero se glasi frekvenca, ne oddaja? Ali so znana praktična
merila za klasifikacijo radijskih programov, komercialne,
nekomercialne in kdaj bomo lahko ugotovili, kaj pravzaprav
smo? Namreč vloge lokalne radijske postaje ali pa tudi
regionalne, so sedaj nekje vmes, med statusom komercialnih in nekomercialnih.

- ne obstoji program razvoja radiodifuzije v Sloveniji®!
načela delitve radiodifuznih kanalov, s katerimi bi d°1 e
koliko mrež za komercialne ali nekomercialne prog' j
potrebujemo v Sloveniji na državni, regionalni ali lokalni
(osnutek izhodišč za pripravo teh načel je Svet za radio ,
zijo poslal v obravnavo in mnenje združenjem in organ'
jam s področja radiodifuzije ter Fakulteti za družbene ve
3. Zakon o javnih glasilih v 46. členu določa, da je
nekomercialni program po tem zakonu »program, ki je "
njen obveščanju prebivalcev ene ali več lokalnih skupno>
političnih, kulturnih, verskih, gospodarskih in drugih vP
njih, pomembnih za njihovo življenje in delo.

V programih iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovi)®^,
objektivno in nepristransko poročanje ter uravnotežena P
stavitev različnih mnenj in stališč.
Informativne, kulturno-umetniške in izobraževalne vse^s3
morajo obsegati najmanj 40% dnevnega programskega
^
lokalnega nekomercialnega RTV programa, lastna Pr0 fisi in
pa najmanj eno uro dnevnega programskega časa. 09'® g)l.
druga plačana obvestila lahko obsegajo največ 15%
nega programskega časa lokalnega nekomercialnega
programa.
. 20^
Nekomercialni lokalni RTV program lahko obsega a" ga
oglasov in drugih plačanih obvestil dnevnega program*e
časa, kadar objavlja oglase, ki pomenijo neposredne P°"r v|jajavnosti za prodajo, nakup ali najem proizvodov ali op s(Tie
nje storitev (TV nakup), vendar ta oblika oglaševanja ne
presegati ene ure dnevno.«
j-igi 0
RTV organizacije v primeru iz prejšnjega odstavka ne s

In še vprašanje. Kakšno sodelovanje države lahko pričakujejo lokalne radijske postaje, ki delujejo v najtežjih pogojih,
ki imajo manjši domet slišnosti in ki imajo zelo zahtevna, za
katero pa je potrebna zelo zahtevna oddajniška oprema,
ampak te postaje pa Izvajajo nekomercialne programe?«
Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
I
1. Urad Vlade RS za informiranje je pristojen samo za vpis
javnih glasil (RTV programov) v evidenco javnih glasil, ne pa
za dodeljevanje frekvenc ali nadzor nad njihovo uporabo.
Vprašanje dodeljevanja radijskih frekvenc (radiodifuznih
kanalov) je do sprejema zakona o javnih glasilih aprila lani
sodilo v izključno pristojnost uprave za telekomunikacije, od
poročevalec, št. 53
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ima podjetje, ki je zavezano k lastninskem preoblikovanju,
možnost do dokončne izvedbe lastninskega preoblikovanja
razpolagati s sredstvi večje vrednosti, ki presega okvir rednega poslovanja podjetja, vendar le ob izpolnitvi pogoja predhodne pridobitve soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo (Agencija).

[telovati
kot pogodbeni partnerji ali zastopniki za naročanje
b|
aga in storitev
člen tega zakona tudi določa, da se »lahko lokalni nekomercialni RTV program oddaja za območje ene ali več lokalDjh skupnosti, vendar največ do polovice ozemlja Republike
Slovenije.

Izdaja soglasja za razpolaganje s sredstvi večje vrednosti
temelji na presoji obsega in namena predlagane transakcije.
Transakcija je podvržena predvsem presoji z vidika prodaje
vseh sredstev podjetja in z vidika prodaje vseh sredstev, ki
predstavljajo bistveni pogoj za opravljanje pretežne dejavnosti podjetja. Tovrstne transakcije so nedopustne, njihova
izvedba je možna le preko programa lastninskega preoblikovanja. ki omogoča celovit pregled organiziranosti in poslovanja podjetja.

Delež lastne produkcije v komercialnih RTV programih mora
°bsegati najmanj 10% dnevnega programskega časa.
Videostrani
(neplačana obvestila) in plačani oglasi ne štejejo
Za
lastno produkcijo po tem zakonu.
V'deostrani,
ki se predvajajo na začetku ali na koncu RTV
Pr°grama, se ne vštevajo v dnevni programski čas.«

Holding DELAMARIS, poslovni sistem za ribištvo in konzerviranje hrane, p.o., Izola, je imel 100% lastninsko naložbo v
podjetju LERA, gojenje rib, d.o.o., Seča 142. Dejavnost
podjetja LERA, d.o.o., je vezana na gojenje rib in školjk ter
trgovanje z njimi.

tlen zakona obvezuje Svet za radiodifuzijo, da določi
Podrobnejša merila za opredelitev nekomercialnih RTV programov. Glede na dejstvo, da temu svetu do sprejema prorada za leto 1995 niso bili zagotovljeni vsi pogoji za normalno
a
elovanje, vključno z angažiranjem ekspertov za posamezna
v f
P ašanja nekomercialnih programskih elementov (kulturnoJ^etniške, izobraževalne vsebine), ni realno pričakovati, da
0|
svet ta merila lahko sprejel pred letošnjim septembrom.

Delavski svet Holding Delamaris, p.o., je 2. 2. 1995 sprejel
sklep, da se vsled resnim težavam, ki so prisotne pri poslovanju podjetja, proda 100% delež podjetja LERA, d.o.o., skupaj z
nepremičnino v Seči 142, ki se v naravi sestoji iz poslovne
stavbe.

lri Zakon

o RTV Slovenija (14. člen) določa, da se vzdrževanje
obratovanje oddajno-prenosnega omrežja, potrebnega za
°ddajanje in razširjanje lokalnih nekomercialnih RTV programov zagotavlja iz RTV naročnine, del sredstev pa iz državnega
Poračuna (za financiranje RTV infrastrukture), medtem ko se
financiranje
nekomercialnega RTV programa lahko zago,v|ja iz sredstev lokalnih skupnosti (48. člen Zakona o javnih
9'asilih).

Podjetje je v skladu z Navodilom za izdajanje soglasij po 44.
členu ZLPP (Ur. I. RS, št. 14/93), predložilo Agenciji vso
zahtevano dokumentacijo, tako splošno dokumentacijo v
skladu z 67. členom Zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. I. SFRJ, št. 47/86), kot tudi dokumentacijo, ki je potrebna
za presojo vrednosti predmeta transakcije ter za presojo javnosti postopka.

^ skladu s 13. členom Zakona o organizaciji in delovnem
Področju ministrstev (Ur. list RS, št. 71/94) pa Uprava RS za
'elekomunikacije tudi določeno pomoč pri upravljanju frekvenčnega
spektra tistim organizacijam, ki ta frekvenčni spek6r
uporabljajo.

Javnost postopka je podjetje zagotovilo z razpisom za zbiranje ponudb. Na razpis za prodajo so se prijavili dne 24. 2.1995
Marikultura Portorož, d.o.o., MIBEX, d.o.o., Ljubljana in Mitja
Sirnik v imenu delavcev družbe Lera, d.o.o., saj je bil na seji
delavskega sveta podan predlog, da se ponudi možnost
odkupa družbe LERA, d.o.o., pod enakimi pogoji tudi zaposlenim delavcem družbe LERA, d.o.o.

Pr

iloge: 5

^Pomba:
r
''oge so na voljo v glavni pisarni Državnega zbora

Na podlagi odpiranja pismenih ponudb je bilo izbrano kot
najboljši ponudnik podjetje MIBEX, d.o.o., iz Ljubljane, ki je
ponudilo odkup celotne družbe, vključno z nepremičnino,
poslovno stavbo v Seči 142, za znesek, ki je višji od izklicne
cene. Izklicna cena je bila določena na podlagi predhodno
izvedene cenitve.

0

Prodaji TOZD-a LERA in zgodovinskega
°bjekta

Skladno s pogodbo med prodajalcem Holding Delamaris,
p.o., Izola in kupcem MIBEX, d.o.o., Ljubljana, je kupec prevzel v redno delovno razmerje tudi delavce družbe LERA, d.o.o.
ter se obvezal podpisati pogodbo o poslovnem sodelovanju.
Na ta način je zagotovljeno jamstvo za nemoteno in kontinuirano nadaljnje sodelovanje.

^ARjan
POUŠAK, poslanec SND, je 19.7.1995 Ministrstvu
a
notranje zadeve postavil vprašanja:
U«
kakšni osnovi je DELAMARIS HOLDING, P.O., IZOLA
Pf°dal svoj nekdanji »TOZD« LERA in zgodovinski objekt na
*«či 142, Portorož privatnemu podjetju MIBEX, d.o.o., L|ub'lana?

2.) Podjetje MIBEX, d.o.o., Ljubljana, je podjetje v zasebni
lasti, katerega dejavnost sestoji iz finančnih in drugih poslovnih storitev, trgovine na debelo in drobno, leasing poslov,
gostinstva, turizma in organiziranja športnih, rekreacijskih in
zabavnih prireditev.

Kakšna je dejavost podjetja MIBEX, d.o.o., in zakaj kupuje
"•Premičnine na obali?

3.) Ustanovitelja podjetja MIBEX, d.o.o., Ljubljana, sta:
Pušnik Bogdan, Glinškova ploščad 12, Ljubljana
Pušnik Ivan, Igriška 8, Ljubljana

katere osebe so glavni lastniki podjetja MIBEX, d.o.o.?
K®kšne pravne in praktične možnosti imajo ribiči - pravni
°ed
<či nekdanje Ribiške zadruge Piran, ustanovljene v času
*'a<lanja Marije Terezije, da pridobijo nazaj po li. svetovni
°N nacionalizirano zadružno imetje?

4.) Na podlagi spisne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da
obravnavana transakcija ne posega v sredstva ali družbeni
kapital, glede katerih bi po 88. členu Zakona o denacionalizaciji (ZDEN, Ur. I. RS. št. 27/91, 31/93) lahko obstajala dolžnost
vrnitve, ter glede premoženja podjetja tudi ni vloženega predloga za izdajo začasne odredbe, kar je bilo preverjeno na
podlagi uradne evidence, ki jo vodi Agencija. Agencija je
namreč v okviru postopkov lastninskega preoblikovanja
dolžna skrbeti za varstvo pravic upravičencev po ZDEN.

^ zastavljena vprašanja Vlada Republike Slovenije odgovarja:
]•) Po drugem odstavku 44. člena Zakona o lastninskem
Preoblikovanju podjetij (ZLPP, Ur. I. RS, št. 55/92, 7/93, 31/93)
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Dokler niso zavarovane pravice denacionalizacijskih upravičencev ni dopustno lastninsko preoblikovanje podjetja ali
razpolaganje s sredstvi večje vrednosti.

Iz navedenega torej izhaja, da bi nacionalizirano premo*'8
i
Ribiške zadruge lahko dobila le zadruga, ki je njena Pra
naslednica, v nasprotnem primeru pa Zadružna zveza Sio
nije, ki bi ga lahko dodelila zadrugi, ki se na območju " ^
zadruge ukvarja s podobnimi nalogami, pod pogojena
dokaže, da je bilo bivši zadrugi premoženje brez nadom«' j
podržavljeno ali preneseno na druge uporabnike ,P°
1945, in da je bil zahtevek za vračilo tega premoženja vic>
do 13. 5.1995, ko je potekel rok za vlaganje zahtevkov p'av
oseb ZDEN in odločbi Ustavnega sodišča U-l-25/92.

Glede na navedeno je v skladu z že citiranim določilom 44.
člena ZLPP, Agencija dne 30. 3. 1995 izdala na predlog
podjetja Holding Delamaris, p o., Izola, soglasje k zgoraj
obravnavani transakciji.
5.) Kar zadeva vprašanje pravnih in praktičnih možnosti ribičev, pravnih naslednikov nekdanje Ribiške zadruge Piran za
denacionalizacijo zadružnega imetja, velja zakon o zadrugah
(Ur. I. RS, št. 13/92, 7/93).
Ta v 1. odstavku 65. člena določa, da se premoženje zadružnih organizacij, organizacij kooperantov ali zadružnih zvez, ki
je bilo po 9. 5. 1945 brez nadomestila podržavljeno ali preneseno na druge porabnike, vrne zadružnim organizacijam
kooperantov oziroma zadružnim zvezam, če ne gre za premoženje, ki so ga le-te dobile iz premoženja podržavljenega na
kateri od podlag iz 3., 4. ali 5. člena Zakona o denacionalizaciji (ZDEN, Ur. I. RS, št. 27/91, 31/93). Zakon omogoča torej
vračilo premoženja, za katerega zadruga, organizacija kooperantov ali pa zadružna zveza dokaže, da ji je bilo brez nadomestila podržavljeno ali preneseno na druge porabnike po 9.
5. 1945.

O uresničevanju zakona o RTV Slovenija
JADRANKA ŠTURM KOCJAN, poslanka LDS, ja 24. 1.JJJj
Vladi Republika Slovenija oz. Uradu Vlade za intormi'8
postavila poslansko vprašanja in dala pobudo:
Urad Vlade Republike Slovenije za Informiranje •PrajSui!l|«
kako se uresničuje zakon o radioteleviziji Slovenija, kUl |n
Državni zbor Republike Slovenije sprejel 29. marea '®»*||(
je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenija 8. »P
1994.

Vračilo takega premoženja lahko v skladu s 66. členom
zakona o zadrugah zahteva zadružna organizacija ali organizacija kooperantov, ki ji je premoženje po 9. 5. 1945 brez
nadomestila podržavljeno ali preneseno na drugo pravno
osebo.

Prosim za pisni odgovor.
Dajem tudi pobudo, da Državni zbor Republike f'0*""!!!
obravnava finančno poročilo javnega zavoda RTV Slo
.
za leto 1994, zato predlagam, da predsednik Držav h
zbora ali predsednica Odbora za nadzor proračuna in o><»it
javnih financ zahteva finančno poročilo javnega *» ,|r
RTV Slovenija za leto 1994, v katerem bodo posebej ra»
njeni prihodki, odhodki (in med njimi posebej stroškij ° |
čunani po posameznih organizacijskih enotah in ga cii"K
uvrstita na dnevni red.

Če te zadružne organizacije ali organizacije kooperantov ni,
lahko vračilo tega premoženja zahteva zadruga oziroma organizacija kooperantov, ki je njen pravni naslednik in če tega ni,
potem lahko vračilo zahteva zadružna zveza, ki posluje na
območju prejšnje zadruge in združuje zadruge in organizacije
kooperantov z enako ali podobno dejavnostjo kot prejšnja
zadruga.
Če vračilo premoženja zahteva zadružna zveza, ga ta, ko ga
dobi, dodeli zadrugi, ki se najkasneje v roku enega leta od
prenehanja prejšnje zadruge ustanovi s podobnimi nalogami
na območju zadruge, ki je prenehala.

Nadzorni odbor RTV Slovenija je Državnemu zboru P°5
informacijo o poslovanju RTV Slovenija
V odgovor na Vaš dopis z dne 20. 7.1995 in v skladu z
7,
dogovorom ter našim dopisom 010-01/90-4/44 z dn® <996
1995, Vam v skladu s sklepom NO RTV, z dne 5. 10- w0j
pošiljamo gradivo, za katero ste nas prosili. V kolikor d p
odbor to gradivo obravnaval, sem seveda pripravljena rn ^
sodelovati s kakršnimikoli pojasili. Obenem se Vam
°P ®
jem, ker dogovorjeni rok (15. september) nekoliko 1 PreK ^jel
jemo. Do zamude je prišlo zaradi nekoliko kasnejšega = v
seje NO RTV, ki je posledica drugih nujnih nalog, ki Ji"
tem času moral opraviti NO RTV.

Če se taka zadruga ne ustanovi, uporabi zadružna zveza to
premoženje za razvoj zadružništva in dodeli drugi zadrugi, pri
tem pa ima pravico zahtevati od te zadruge da ji povrne
stroške, ki jih je imela zaradi postopka oziroma s postopkom
za vračilo zadružnega premoženja.
Zakon v svojem 68. členu določa, da se zadružno premoženje
vrača v skladu s predpisi o denacionalizaciji, če zakon o
zadrugah ne določa drugače, kar pomeni tudi to, da o vlogah
za vračilo premoženja odločajo organi, ki so določeni z zakonom o denacionalizaciji in da velja za vlaganje zahtevkov rok,
ki je določen po zakonu o denacionalizaciji.
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Opomba: gradivo ja na vpogled v Glavni pisarni Dri>vn®^
zbora RS, Sublčeva 4, Ljubljana.
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