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SKLEPI,

UGOTOVITVE

državnega

IN

STALIŠČA

zbora

sklep
javnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona o zdravilih.
SKLEP

'zavni zbor Republike Slovenije je na 33. seji, dne 23/6-1995,
JJ?Vaobravnavi predloga zakona o zdravilih - druga obravp?e . na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
Publike Slovenije sprejel naslednji

Predlog zakona o zdravilih za tretjo obravnavo pripravi Vlada
Republike Slovenije.

j*KLEP
"ržavnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona o
HPg&membah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti
zbor Re ublike
ob*aVu'avnavi
Predl aSlovenije je na 33. seji dne 22/6-1995
tvah zakona o Pzdravstveni
°9 zakona
o spremembah
dopolnidejavnosti
- skrajšaniin postopek,
na
5l vP°d|agi 173. člena poslovnika Državnega zbora Republike
0nije sprejel naslednji

SKLEP
Vlada Republike Slovenije oz. Ministrstvo za zdravstvo naj do
15. julija letos pripravi celostno analizo delovanja samoplačniških ambulant kot pripravo za spremembo zakona o zdravstveni dejavnosti.

—
sklep
^žavnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvah
*Bkona o političnih strankah
j^avni zbor Republike Slovenije je na 33. seji dne 21/6-1995
obravnavi predloga zakona o dopolnitvi zakona o poiitičstrankah - skrajšani postopek, na podlagi 185. člena
jT^Jovnika Državnega zbora Republike Slovenije, sprejel na"'ednji

SKLEP
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o političnih strankah se
ne sprejme.
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SKLEP
Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona o poroštvu
Republike Slovenije za najetje posojila za obnovo in doinstaliranje HE Doblar l+H
in HE Plave l+ll
Državni zbor Republike Slovenije je na 33. seji dne 21/6-1995,
ob obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojila za obnovo in doinstaliranje HE Doblar
l+ll in HE Plave l+ll - hitri postopek, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, sprejel naslednji

SKLEP
Vlada Republike Slovenije oziroma investitor naj k reali^
projekta pritegne večinsko izvajalce domače industrije.

SKLEP
Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza
Slovenije
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 33. seji dne 21. 6. 1995,
ob obravnavi predloga zakona spremembah in dopolnitvah
zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, sprejel naslednji

1
Vlada Republike Slovenije naj za izboljšanje konkursII#
sposobnosti izvoznikov na tujih trgih pripravi konsiste
predlog znižanja prispevnih stopenj na plače in iz plač '?'
predloži v obravnavo Državnemu zboru Republike Slove#
mesecu oktobru 1995.

SKLEP
Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi poročila Mandatno imunitetne
komisije k določitvi kandidatke, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v
Državni zbor postane poslanka za preostanek mandatne dobe namesto poslanca,
ki mu je prenehal mandat
Državni zbor Republike Slovenije je na 33. seji, dne 22. 6. 1995
ob obravnavi poročila Mandatno-imunitetne komisije k določitvi kandidatke, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v
Državni zbor postane poslanka za preostanek mandatne
dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat, na
podlagi 166. člena poslovnika Državnega zbora sprejel v
naslednjem besedilu

SKLEP
Potrdi se poslanski mandat gospe Ljerki Bizilj, roje"5,11
decembra 1953, diplomirani literarni komparativistki,
joči Zgornje Gameljne 4, Ljubljana.

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona o varnosti
cestnega prometa
mora nadaljnji zakonodajni postopek o obeh zakoni!1
sočasno.

Državni zbor Republike Slovenije je na 33. seji dne 19. julija
1995, ob obravnavi predloga zakona o varnosti cestnega
prometa - prva obravnava, na podlagi 173. in 185. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, sprejel naslednja

Sankcije s kazenskimi točkami naj se predpišejo za ra!
nja udeležencev v prometu v zvezi z neprilafltt
hitrostjo, nepravilno stranjo ali smerjo vožnje, nepr3^
1
prehitevanjem, izsiljevanjem prednosti ter psihofi*
■
stanjem voznikov, torej za kršitve, ki neposredno VPm
na varnost oziroma ogrožajo prometno varnost.

SKLEPA
1. Predlog zakona o varnosti cestnega prometa je primerna
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.

3. Ponovno naj se prouči možnost uporabe oziroma P'
posledice ukrepa prenehanja veljavnosti vozniškega
ljenja v razmerju z varnostnim oziroma varstvenih J
pom odvzema vozniškega dovoljenja in kaznijo prejrM
vožnje motornega vozila. Prouči naj se tudi, ali je
večkratno kaznovanje za isti prekršek.

2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog zakona za
drugo obravnavo skupaj s predlogom zakona o prekrških v
skladu z naslednjimi
STALIŠČI
1. Predlog zakona o varnosti cestnega prometa mora biti
usklajen s predlogom novega zakona o prekrških, zato
poročevalec, št. 54

4. Upošteva naj se mnenja Sekretariata za zakonodaj,
pravne zadeve, Odobra za infrastrukturo in okolje in v
4

nega svela RS ter prouči in ustrezno upošteva naslednja
stališča, izoblikovana v razpravi na Odboru za notranjo
Politiko in pravosodje:

voznikov ter uvede kategorije »voznik stažist« z vozniškim
dovoljenjem »na preizkus« za določen čas, na primer, dve leti.
Zagotovi naj se tudi postopnost pri pridobivanju višjih kategorij vozniškega dovoljenja.

Opredeliti je potrebno obveznosti in odgovornosti vseh
Udeležencev v prometu in ne le voznikov motornih vozil.

- Prouči naj se predlog, da se organizacija in izvajanje preizkusov znanja iz prve pomoči tako kot do sedaj poveri območnim organizacijam Rdečega križa Slovenije.

Podrobneje naj se opredeli vloga in namen svetov za
Preventivo
in vzgojo v cestnem prometu ter temeljne oblike
n
Jihove organiziranosti.

- Za prometne delikvente oziroma pogoste kršitelje prometnih predpisov naj se zagotovi poseben program prometnega
usposabljanja.

~u Posamezne rešitve v predlogu zakona morajo biti usklajene
^' s predloženimi rešitvami v zakonu o cestah in v zakonu o
varnosti v železniškem prometu.

- Prouči naj se predlog, da se psihofizične zmožnosti voznikov preverjajo ne le po dopolnitvi določene starosti (65 ali 70
let), temveč naj obvezni kontrolni zdravniški pregled opravi
vsak voznik amater ob vsakokratnem podaljšanju vozniškega
dovoljenja (na primer vsakih 10 let), poklicni vozniki vseh
kategorij pa bi morali opravljati letne kontrolne zdravstvene
preglede.

~ Sistem kazenskih sankcij je potrebno umestiti v sistem
aznovalnega prava, ki zajema poleg kaznivih dejanj tudi
Področje
prekrškov. Pooblastila organov za pregon oziroma
29
V| kaznovanje prometnih prekrškov pa je potrebno urediti z
dika sistemske ureditve prekrškov.
K

- Z vidika varstva načela zdravnikove molčečnosti naj se
ponovno prouči rešitev v 173. členu ter predlog, da se uvede
institut obveznega izvedenstva.

Določbe o prekrških je potrebno doreči in jasneje opredeliti
znake posameznega prekrška ob polnem spoštovanju
"ačela zakonitosti. Odpraviti je potrebno nejasnosti in
Pomanjkanje objektivnih kriterijev pri opredeljevanju stopnjevanja posamezne kršitve. Jasno je treba opredeliti kriterije in
"^ila pri določanju sankcij ter določneje opredeliti posaH^zne pojme, kot so: oviranje, ogrožanje, obremenjevanje,
Povzročitev neposredne nevarnosti ipd., s tem pa preprečiti
Možnost kakršnekoli subjektivne ocene.
Vse

- Preveri in prouči naj se strokovno terminologijo in se vse
določbe, ki se nanašajo na tehnične lastnosti cest, signalizacijo v prometu, prometni režim, konstrukcijsko-tehnične lastnosti vozil in podobno, uskladi z drugo veljavno zakonodajo
oziroma predpisi tehničnega značaja. Rešitve tehničnega
značaja, ki so zadovoljivo urejene v posebnih predpisih naj se
po nepotrebnem ne ponavlja.

~ Vzpostaviti je potrebno ustrezno ravnotežje med prekrškom
kaznijo ter omogočiti individualizacijo kaznovanja. Poleg
Posebnega minimuma kazni je potrebno določiti tudi posebni
Maksimum. Temeljna kazen naj bo denarna kazen, kazen
?apora pa mora biti omejena zgolj na hujše kršitve, ki ogrožajo
življenje in zdravje ljudi ali zaradi katerih utegnejo nastati
^ruge hude posledice. Ponovno naj se preveri rešitev v 230.
enu, ter določanje sankcij tujcem in izrekanje t. im. ukrepov
,u
icem po 138. členu.

- Ponovno naj se prouči rešitev v 72. členu ter se upoštevajoč ureditev v drugih evropskih državah omogoči mobitel
uporabljati ob pogoju vgrajene funkcije za prosto ročno uporabo telefona.

jj" Ponovno je potrebno proučiti določbe, ki določajo objekjo odgovornost, predvsem pa smiselnost kaznovanja
"ogovornih oseb, kadar gre očitno za osebno odgovornost
|5nik°v,
pozornost pa je potrebno nameniti tudi primerom,
0
delodajalci odredijo vožnjo proti predpisom.

- Razmisli naj se o skrajšanju dobe veljavnosti registracije
oziroma veljavnosti prometnega dovoljenja za starejša vozila.

ln

- Ponovno naj se prouči nov sistem nadzora sklenitve obveznih zavarovanj, ker bo po mnenju zavarovalnic, kljub večjemu
obsegu administriranja, poslabšal stanje zavarovanja vozil in
že zagotovljen učinkovit nadzor.

- Prouči naj se predlog, da se določi obveznost samostojne
registracije tudi za lahke priklopnike, za vsa vozila iz 203.
člena pa naj se predvidi preizkus v postopku homologacije.

Odpraviti je potrebno očitna nesorazmerja pri predpisovalu kazenskih točk oziroma vzpostaviti ustrezna razmerja ter
l^vnotežiti kombinacije denarnih kazni in kazenskih točk. Za
sitve, ki nimajo neposrednega vpliva na varnost prometa
^lrnar
oma ne ogrožajo prometne varnosti, naj se predpiše le
na kazen.

- V zvezi z rešitvami v poglavju o tehničnih pregledih naj se
proučijo in ustrezno upoštevajo pripombe in predlogi Sindikata delavcev tehničnih pregledov Slovenije.
- Ponovno naj se prouči rešitve v poglavju o posebnih varnostnih ukrepih in pooblastilih.

~ Prouči naj se možnost določanja kazenskih točk glede na
posamezno kategorijo.
V
" Posebno pozornost je potrebno nameniti ustreznim raznerjem
pri sankcioniranju alkoholiziranosti in upoštevati
|0
no vlogo pri nastanku prometne nesreče.

- Prouči naj se možnost, da bi bilo vozilo, za katero je
sklenjena pogodba o finančnem leasingu, mogoče registrirati
na območju sedeža oziroma stalnega prebivališča jemalca
leasinga kot ekonomskega lastnika vozila.

Zagotoviti je potrebno popolno sankcioniranje prometnih
nesreč, zato mora biti policija obveščena tudi o prometnih
"®srečah
prve kategorije, ker gre tudi pri teh praviloma za
nu
de kršitve prometnih predpisov.

- Natančneje je potrebno urediti pristojnosti redarske službe
oziroma redarjev, njihovo usposobljenost ter pogoje za opravljanje teh dejavnosti ter zagotoviti enotno uniformiranost v
celi državi.

Upošteva naj se pravila stroke ter ponovno prouči dolžnost
voznikov
odpeljati poškodovanca v prometni nesreči v bolnišnic
o ali do najbližjega zdravnika - člen 128/11.

5. Predlagatelj naj v 3. členu opredeli pristojnosti svetov za
varnost cestnega prometa tudi v mestnih občinah.

.7 Usposabljanje udeležencev v prometu vključno z usposab'anjem voznikov motornih vozil ter preverjanje znanja le-teh
£aJ se v celoti prenese v pristojnost Ministrstva za šolstvo in
»Port. Pri dejavnosti vzgoje in usposabljanja udeležencev v
Pometu
in kandidatov za voznike naj se zagotovi dvig izoDr
azbene strukture pedagoškega kadra.

6. Ponovno naj se preveri 2. in 3. odstavek 6. člena glede
kazenskih točk, če predlagani ukrep ni prestrog glede na
zdravstvene razloge in napotitev voznika na kontrolni
zdravstveni pregled.
7. Predlagatelj naj pogosteje predvidi uporabo štirih smernikov (npr. v 57. in 78. členu).

Prouči naj se problematika voznikov začetnikov ter mlajših
5
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8. Predlagatelj naj določbo 73. člena dopolni tako, da bo
uredil trajanje vožnje tudi v primerih, kadar upravljata z
vozilom dva voznika.

b) mandatna kazen z manjšim številom točk
c) sodišče (denarna kazen enaka kot pod a) in b)) in ve#
število točk.

9. Predlagatelj naj v 111. členu predvidi izdelavo eriotnih
standardov za vse ceste in to obveznost ministru pri
predpisovanju standardov posebej določi.

19. Predlagatelj naj odpravi določilo, ki predvideva kaznojj
nje voznika s petimi kazenskimi točkami in kaznijo 25.0"
SIT, če nima pri sebi vozniških dokumentov.

10. Predlagatelj zakona naj v 111. členu predvidi obvezne, po
enotnih standardih izdelane in postavljene ovire za umerjanje hitrosti pred šolami, vzgojnovarstvenimi zavodi in
domovi učencev.

20. Predlagatelj naj prouči in smiselno upošteva predlogi '
bo:
- v naselju (50 km/uro) za prekoračitev do 5 km/uro polic''1
izrekel le mandatno kazen;

11. Predlagatelj naj v 128. členu vključi zahtevo, da je policist
dolžan priti tudi na kraj prometne nesreče I. kategorije
tudi v drugih primerih na poziv enega od udeležencev
nesreče. Pozivnik je v takem primeru dolžan plačati pristojbino, katere višino določi minister, pristojen za notranje zadeve.

- za prekoračitev hitrosti pri vožnji na odprti cesti za 1®"
predvidena le mandatna kazen;
- za vožnjo na odprti cesti pri prekoračitvi dovoljene hitro51"
za več kot 10% predvideno tudi kaznovanje s točkami

12. Predlagatelj naj 130. in 218. člen dopolni z določbo, po
kateri bo dostop do evidence o vozniku omogočen samo
za to posebej pooblaščenim osebam in predpiše, da se
dokumentacija hrani na postajah prometne policije (do

21. Predlagatelj naj v ustreznem členu vključi kot alternativ",
možnost ukrep, ki bi kršitelja navajal k več obzirnoj"
(npr. tečaj iz nege bolnika, asistenca v reševalni slu#"'
ipd.).

13. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo ponovno preuči primernost zgornje starostne
meje za izdajo in podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za A, B, C, D, E in F kategorijo motornih vozil ter
možnost, da se za starejše voznike motornih vozil naštetih kategorij način preverjanja psihofizičnih zmožnosti
izenači z načinom, ki je predpisan za vse druge starostne
skupine voznikov.

22. Za tujce, udeležence v cestnem prometu, naj predlaga'®!'11
namesto točkovnega sistema najde ustrezno drugo ob '
ko izvajanja kaznovalne politike. Predvsem naj bi to vel]*
lo za tujce, ki prihajajo iz držav, s katerimi ni in ne
podpisan ustrezni sporazum.
23. Predlagatelj naj do druge obravnave ponovno razmis" °
inštitutu varščine kot obliki izterjave na kraju samem vsj
v primerih, ko so kršitelji tujci in naj varščino v tej ot>"K'
smiselno vpelje v zakon.

14. Predlagatelj naj ponovno prouči določbo 134. člena
točko 2 (glede starosti), saj je varianta 70 let prenizko
dana glede na povečano starost in stanje večine voznikov. Ta meja naj se določi na 80 let oziroma naj se ne
omeji, saj te omejitve nimajo države EU, če pa se že omeji
starost, naj se zdravniška dokazila zahteva na vsaka 3 leta
po starosti 80 let.

24. Predlagatelj naj v XII. poglavju predvidi tudi možno'1
zasega kavcije.
25. Predlagatelj naj v zakonu (npr. v 177. členu) predpi55f
obveznost t.im. euro vlečnih kljuk in seveda obvezno ''
da ima voznik vlečno kljuko odmontirano vselej, k®"
nima prikolice.

15. Predlagatelj naj v 134., 155. in 156. členu predvidi možnost opravljanja izpita tudi na območju, kjer je kandidat
za voznika zaposlen ali se šola.

26. Predlagatelj naj v zakon vključi določbo, s katero 0jjj
sankcioniral preurejanje motornih koles z namenom,
bi povečal njihovo glasnost oz. ropot.

16. Predlagatelj naj ponovno prouči pogoje za ustanovitev
avtošole in jih določi tako, da bo omogočena ustanovitev
tudi manjših in kvalitetnih avtošol in s tem prepreči monopol na področju avtošol.

27. Predlagatelj naj vključi določilo, ki odpravi obvezne 1
nične preglede za nova motorna vozila in tista do treh t "
let starosti.

17. Predlagatelj naj prouči možnost, da dovoljenje za vodjo
avtošole lahko pridobi tudi vodja s V. stopnjo izobrazbe in
delovnimi izkušnjami ali predvidi daljši rok za izpolnitev
pogoja glede stopnje izobrazbe.

28. Predlagatelj naj prouči in predvidi možnost, da bij
poglavju X. VOZILA v zvezi z odvzemom in oddajo regis'
skih tablic vnesel določila, ki bi zavezala lastnika avto"11^
bila, da dokaže s kupoprodajno pogodbo, potrdilo"
odvozu vozila na uničenje ali z drugačnim dokazilo"81
okoljevarstveno neškodljivem načinu odstranitve vozi'
prometa, da vozila ni pustil kjerkoli v okolju.

18. Predlagatelj naj upošteva tri nivoje nevarnosti in posledic
v cestnem prometu in pri tem tri nivoje kazni in sicer:
a) stoječi promet in prekrške iz prometnih predpisov, ki ne
ogrožajo nikogar (tehnični pregled, vozniško dovoljenje,
parkiranje, preobremenitve, tovorni list, 232. člen, 234.
člen,...)

V kolikor takega dokazila ne more predložiti, naj bo zaveza"
plačilu primerno visoke varščine. Ta bi služila za pokrl|l
stroškov neškodljive odstranitve vozila.

Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o varno5''
cestnega prometa sprejel tudi naslednji

b) posledice nedoslednosti v izvajanju prometnih predpisov
kot so; nesreče s samo materialno škodo, prekrški na
odprti cesti, oviranje v vožnji,...)

DODATNI SKLEP

c) smrtno ogrožanje in smrtne žrtve, velike materialne škode
in žrtve zaradi nedoslednosti pri pomembnih kršitvah
prometnih predpisov (rdeča luč v križišču, škarje s smrtnim izidom, vinjenost, prehitra vožnja v naseljih, ) za tri
nivoje naj uporabi različne načine kazni, kot so:

Vlada Republike Slovenije naj čimpreje pripravi predlog P'Z
grama nacionalne varnosti v cestnem prometu. Ob tem P8,
se prouči upravičenost oblikovanja neodvisnega interdisC'P
narnega organa oziroma nacionalnega inštituta za spr
nje prometa in prometne varnosti, katerega temeljna na'%
bi bila strokovno spremljanje stanja ter predlaganje ukrep"
za zagotovitev ustrezne prometne varnosti v državi.

a) mandatna kazen brez kaznovanja s točkami
poročevalec, št. 54
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sklepa in stališča
javnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona o Uradnem
Republike Slovenije
oblikovanje časopisnega zavoda Uradni list tako, da zagotovi:

D!*avni

zbor Republike Slovenije je ob ponovno opravljeni
obravnavi predloga zakona o Uradnem listu Republike
ovenije, na 33. seji, dne 20/7-1995, na podlagi 185. člena
TOs|
ovnika Državnega zbora sprejel naslednja

- del celotnega premoženja časopisnega zavoda Uradni list
Republike Slovenije, pridobljenega na podlagi opravljanja
dejavnosti, ki se opravljajo na način, kot se opravljajo
javne službe (izdajanje Uradnega lista RS), se opredeli kot
lastnina Republike Slovenije;

SKLEPA
1

Predlog zakona o Uradnem listu Republike Slovenije P^a obravnava, je primerna podlaga za pripravo predloga
zakona za drugo obravnavo.

- določi naj se, da lastnik subjekta, ki bo opravljal dejavnost
zalaganja uradnega lista, ne more biti tuja, pravna ali
fizična oseba;

^ predlog
zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Repub|
ike Slovenije in pri tem upošteva naslednja
STALIŠČA
1

- pri opredelitvi lastništva subjekta, ki bo opravljal dejavnost
zalaganja uradnega lista, naj se zagotovi prevladujoč kontrolni delež Republike Slovenije;

' Paradi preprečevanja morebitne možnosti neustreznega
označevanja
dneva izida uradnega lista je potrebna preci*acija tretjega odstavka 4. člena v tem smislu, da se kot
uan izida posamezne številke uradnega lista šteje dan, ko
|e
bila dana v promet, ta dan pa mora biti označen na
uradnem listu.

- natančno naj se opredeli status subjekta, ki bo opravljal
dejavnost zalaganja uradnega lista;

Pristojnosti
predstojnika službe v 11. členu naj se opredele
v
skladu z zakonom o Vladi Republike Slovenije.

- natančno naj se opredeli dejavnost zalaganja uradnega
lista kot dejavnost, ki se opravlja na način, kot se opravljajo javne službe (trajno, nepretrgano izvajanje dejavnosti,
stečaj ni možen, določanje pogojev poslovanja, cene, nadzor, obvezna revizija, pdbliciteta zaključnih računov);

Da bi onemogočili morebitno zadrževanje zakonov in dru9'h aktov Državnega zbora, ki morajo biti že zaradi določb
ustave objavljeni v predvidenih rokih, zaradi zelo široko in
Neprecizno definiranih razlogov (če je akt »nepopoln ali
*ako drugače neprimeren za objavo«), bi bilo potrebno
črtati besedilo prvega odstavka 11. člena.

- natančno naj se opredeli organe vodenja in upravljanja
subjekta, ki opravlja dejavnost zalaganja uradnega lista ter
medsebojna razmerja, pri čemer se upošteva, da gre za
specifično dejavnost, ki se opravlja na način, kot se opravljajo javne službe.

4

Dopolni naj se 12. člen v tem smislu, da odredbe za objavo
P°pravkov zakonov in drugih aktov Državnega zbora daje
sekretar Državnega zbora, ker bi bilo neprimerno, da bi
navedeno pooblastilo zaupali zgolj odgovornemu uredniku.

5

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo izdaja
•"egister pravnih predpisov, objavljenih v Uradnem listu, ki
9a založi javno podjetje.

7. V prehodnih določbah zakona naj se določi, da direktor
sedanjega časopisnega zavoda Uradni list opravlja svojo
funkcijo in naloge odgovornega urednika javnega podjetja
do poteka mandatne dobe, za katero je imenovan.

Določbe, ki urejajo lastninsko preoblikovanje časopisnega
Zavoda
Uradni list Republike Slovenije, naj se precizirajo
ln
dopolnijo. Zakon naj opravi neposredno lastninsko pre-

8. Predlagatelj naj prouči in ustrezno upošteva konkretne
pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, ki
so razvidne iz njegovega mnenja z dne 6/6-1995.

^LEPA in stališča
javnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona o Skladu za
Enačilo vojne odškodnine
STALIŠČA

Re ublike
°b 9 k1' zbor
P
Slovenije je na 33. seji dne 19/7-1995
Vnav
ret
a
°<]&k
'
zakona na
o Skladu
poplačilo
Pq | odnine - Pprva"°9
obravnava,
podlagi za173.
in 185. vojne
člena
'ovnika Državnega zbora, sprejel naslednja

1. Upoštevajo naj se rešitve, ki jih je Državni zbor Republike
Slovenije sprejel ob obravnavi predloga zakona o žrtvah
vojnega nasilja (druga obravnava), predvsem pa:

SKLEPA

- krog upravičencev - žrtev vojnega nasilja,

Predlog zakona o Skladu za poplačilo vojne odškodnine Prva obravnava, je primerna podlaga za pripravo predloga
Zakona za drugo obravnavo.

- čas, v katerem se prizna trajanje prisilnega ukrepa okupatorja (do vrnitve v domovino, najkasneje pa do 31/
12-1945);

Predlog
zakona za drugo obravnavo naj čimprej pripravi
lac
la Republike Slovenije in pri tem upošteva naslednja

- pravica do izplačila odškodnine v obliki mesečne rente ter
7
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potencialne upravičence, ne le za žrtve vojnega I#
ureja v posebnem zakonu.

kriteriji za razvrščanje žrtev vojnega nasilja v posamezne
skupine, ki jim je priznana različna višina mesečne rente.
2. Potrebno je zagotoviti, da bodo glede na morebitne razlike
v rešitvah o načinu izplačevanja odškodnine po zakonu o
žrtvah vojnega nasilja in zakonu o popravi krivic upoštevani kriteriji, ki bodo zagotavljali, da bo odškodnina za
posamezne kategorije iz obeh zakonov med seboj primerljiva in usklajena.

7. Prouči naj se možnost, da se:

3. Ponovno naj se prouči višina odškodnine in v zvezi z njo
predvidi:

- ustanovi Sklad za poplačilo vojne odškodnine kot
osebo,

- razširi krog upravičencev do odškodnine tudi na
otroke;
.
- upošteva primer invalidnosti pri definiranju oblik 0®^
nine,

- zagotovi preglednost porabe nad sredstvi za
vojne odškodnine.

- da bo za vsak mesec trajanja prisilnega ukrepa znašala med
25.000 in 50.000 SIT,

8. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za
obravnavo razširi krog upravičencev tudi na vojne sirot*

- da se bo pričela izplačevati najkasneje v 30 dneh po
pravnomočnosti določb,

9. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj'j,
celoti upošteva mnenje Sekretariata za zakone«#!0
pravne zadeve.

- da se bo izplačala največ v dveh letnih obrokih.
4. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo natančneje opredeli obseg pojma »prisilni
ukrep«, ki ga rabi v drugem odstavku 11. člena predloga
zakona.

Državni zbor je ob tem sprejel še naslednji
DODATNI SKLEP
1. Odločanje in sklepanje o predlogu zakona o Sklad%
poplačilo vojne odškodnine v drugi obravnavi se j^o
takrat, ko bosta sprejeta zakon o popravi krivic in za
žrtvah vojnega nasilja.

5. Predvideni rok iz prvega odstavka 12. člena naj se skrajša
na tri mesece, predvideni rok iz tretjega odstavka 14. člena
pa na 30 dni.
6. Prouči naj se vprašanje možnosti delnega povračila za
uničeno nepremično in premično premoženje, ki naj bi
bilo urejeno ali v tem zakonu tako, da bi bila taka pravica
priznana pod pogojem, da bodo ta sredstva zagotovljena z
meddržavnimi sporazumi in v okviru iz teh sporazumov
zagotovljenih sredstev, ali pa nšj se to vprašanje za vse

■jt
Pri pripravi predloga zakona o Skladu za poplačilo0v j
odškodnine za drugo obravnavo naj predlagatelj <Jp ^,
rešitve, ki bodo glede obsega upravičencev in pravic
zakonu o žrtvah vojnega nasilja in v zakonu o popravi K>

SKLEP
Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvah
zakona o volitvah v Državni zbor
Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 33. seji dne 20.
julija 1995 ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvah
zakona o volitvah v Državni zbor - prva obravnava, na
podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o volitvah v
zbor se ne sprejme.

SKLEP
Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi predloga poslanca Toneta
Partljiča za sprejem obvezne razlage 81. in 82. člena zakona o denacionalizaciji
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 33. seji dne 20.
julija 1995 ob obravnavi predloga poslanca Državnega zbora
Toneta Partljiča za sprejem obvezne razlage 81. in 82. člena
zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93),
na podlagi 210. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije sprejel naslednji

poročevalec, št. 54

Predlog poslanca Državnega zbora Toneta Partljiča za
jem obvezne razlage 81. in 82. člena zakona o denaci
ciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93) se zavrne.
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SKLEP
težavnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi predloga Vlade Republike
Slovenije za sprejem obvezne razlage 201. člena zakona o pokojninskem in
Invalidskem zavarovanju
SKLEP

pfžavni zbor Republike Slovenije je na svoji 33. seji dne 20.
W'ja 1995 ob obravnavi predloga Vlade Republike Slovenije
sprejem obvezne razlage 201. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni lisi RS, št. 12/92 in
4
r® ). na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije sprejel naslednji

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - ob upoštevanju
pravil mednarodnega prava in načela dejanske vzajemnosti da poravna Republiki Hrvaški prispevek za zdravstveno varstvo slovenskih upokojencev s stalnim prebivališčem v Republiki Hrvaški za čas od 1. 4. 1992 do 31. 3. 1994.

sklep
javnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi predloga Vlade Republike
Slovenije za sprejem obvezne razlage 201. člena zakona o pokojninskem in
!H}ralidskem zavarovanju
pfžavni zbor Repubtike Slovenije je na svoji 33. seji dne 20.
NJija 1995 ob obravnavi predloga Vlade Republike Slovenije
sprejem obvezne razlage 201. člena zakona o pokojninam in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in
94
J'Me ), na podlagi 210. člena poslovnika Državnega zbora
Publike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog Vlade Republike Slovenije za sprejem obvezne
razlage 201. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94) se zavrne.

beležke

»
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Predlog zakona o

LASTNINJENJU

SPOMENIKOV

ZNAMENITOSTI

V

DRUŽBENI

IN

LASTNINI

- EPA 1321 - hitri postopek

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika D Z RS predlagamo DZ RS
PREDLOG ZAKONA O LASTNINJENJU SPOMENIKOV IN
ZNAMENITOSTI V DRUŽBENI LASTNINI

- spomenikov in znamenitosti v družbenem kapitalu
podjetij, ki se lastninijo in
- spomenikov in znamenitosti, ki so bili kot družbena
lastnina dani v upravljanje ali v uporabo pravnim osebam,
ki so danes pravne osebe zasebnega prava (društva, kmetijske zadruge...)

in ga pošiljamo v obravnavo in sprejem - po hitrem
Postopku

V skladu s I. odstavkom 176. člena Poslovnika DZ RS bodo
pri delu delovnih teles in DZ RS sodelovali:
TONE ANDERLIČ, l.r.
MAKS SIŠEK, l.r.
JANEZ JUG, l.r.
JADRANKA ŠTURM-KOCJAN, l.r.
GABRIJEL BERLIČ, l.r.

Obrazložitev
Sprejemanje zakona po hitrem postopku narekuje potreba
po zaščiti javne kulturne funkcije:
1

S tem namenom sta bila na osnovi omenjenega 51. člena
sprejeta 2. člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja in 1. člen
Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, ki sta uveljavila obveznost
izločitve kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti iz
otvoritvene bilance stanja in programa lastninskega preoblikovanja. Ustavno sodišče je navedena člena z odločbo št.
U — I—320/94 —11 (Uradni list Republike Slovenije, št.37/95)
odpravilo, ker meni, da v zakonih, na katere se sklicujeta
uredbi, ni podlage oziroma pooblastila za take ukrepe.
Sodišče med drugim meni, da pri spremembi družbene lastnine v lastnino z znanimi lastniki ne gre za »odtujevanje«,
ampak za konceptualno spremembo narave lastninskih upravičenj na sredstvih in na kapitalu, ki so bili v družbeni lastnini,
ki je nov ustavni sistem ne pozna več.

- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAjb ZAKONA

Zakon
o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, ŠT.1/
81
,42/86 in Uradni list RS, št.8/90 in 26/92), ki je bil sprejet še v
Prejšnjem družbenopolitičnem sistemu je določil, da spomena in znamenitosti, ki je v družbeni lastnini, ni mogoče
°đtujiti. Edina izjema so bili stanovanjski prostori, ki so se na
Podlagi
Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o naravni
ln
kulturni
dediščini (Uradni list RS, št.26/92) s soglasjem
s
<rokovne organizacije lahko odtujili oziroma odprodali imetnikom stanovanjske pravice.
p
repoved odtujitve sta utemeljevala dva razloga. Prvi je izhajal iz družbenopolitičnega sistema po katerem je imela družbena lastnina v načelu prednost pred drugimi oblikami lastnjne, drugi pa iz kulturnega poslanstva spomenikov in znamenitosti in s tem povezanim ohranjanjem njihove javne funkcije.
Medtem ko je v novem družbenopolitičnem sistemu prvi
°dPadel, je drugi ostal nespremenjen. Vse demokratične
države težijo k čim večji javni dostopnosti spomenikov in
*namenitosti. Javno dostopnost poskušajo doseči z odkupi in
Prek nacionalizacije s pravično odškodnino. Ker so družbena
Podjetja spomenike in znamenitosti praviloma dobila od
države brezplačno ali po minimalni ceni, bi bilo kulturnopoli"čno škodljivo, da se dopusti njihova privatizacija, ne da bi se
Poskrbelo za ohranitev njihove kulturne funkcije. Res je, da
Pravnovarstveni režim obvezuje tudi lastnika, vendar pa gre
Praviloma samo za njegove obveznosti v zvezi z ravnanjem in
v
*drževanjem, ne pa dopuščanjem javne dostopnosti in uživala spomenikov in znamenitosti.

Ker taka odločitev sodišča omogoča neomejeno privatizacijo
kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti, ki so bili
doslej družbena lastnina v upravljanju podjetij, je potrebno
intervenirati z zakonom, ki bo uveljavil javni interes za ohranitev kulturne funkcije teh spomenikov in znamenitosti. Ker ni
namen tega zakona posegati ali celo zavirati uporabno vrednost in vključenost teh nepremičnin v delo in razvoj podjetij,
je potrebno sprejeti take zakonske rešitve, ki bodo to upoštevale.
Poleg tega je potrebno olastniniti tudi tiste spomenike in
znamenitosti, ki so bili dani kot družbena lastnina, v upravljati
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dejavnost v skladu z pravnovarstvenim režimom spomeni*1
ali znamenitosti.

nje oziroma v uporabo kmetijskim zadrugam, gasilskih društvom in nasploh društvom na področju kulture. Tudi tej
lastnini moramo zagotoviti tak lastniški status, da bomo zavarovali njeno kulturno funkcijo tudi v prihodnosti.

Spomeniki ali znamenitosti, ki so bili kot družbena lastni11'
dani v upravljanje pravnim osebam civilnega prava in v kate'
oziroma s katerimi se ne izvaja kot primarna dejavnost p"
zentacija njihovih spomeniških lastnosti ampak druga dej*
nost, postanejo z dnem uveljavitve tega zakona njihova l<»1
nina, če je ta dejavnost v skladu s pravnovarstvenim režimo '
spomenika ali znamenitosti.

V prilogi je priložen pregled spomenikov in znamenitosti, ki bi
bili predmet lastninjenja po tem zakonu.
2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Cilj zakona je v obdobju, ko se naša družba lastninsko preoblikuje in ko nova zakonodaja s področja varstva dediščine še
ni sprejeta, urediti lastninski status tistih spomenikov in znamenitosti, ki so kot nepremičnine še v bilanci stanja podjetij,
ki se lastninijo in tistih, ki so še družbena lastnina v upravljanju oziroma uporabi društev, kmetijskih zadrug ipd.

V dvomu ali gre za dejavnost iz prvih dveh odstavkov odi"'1
minister, pristojen za kulturo.
3. člen
V postopku lastninjenja določi ministrstvo, pristojno za ^
turo, dolžnosti lastnika iz 2. in 3. člena v zvezi z zagotavll*
njem javne dostopnosti in v zvezi s pravicami glede preučev*
nja in prezentacije strokovnih organizacij za varstvo naravi*
in kulturne dediščine.

Ker ni namen intervencije iztrgati spomenike in znamenitosti
iz dosedanje funkcionalne rabe, predlagamo v zakonskih rešitvah dve vrsti interveniranja.
1. V tistih primerih, ko osnovna dejavnost, ki se izvaja v
spomeniku ali znamenitosti, ni dejavnost prezentacije spomeniških lastnosti oziroma ni kulturna dejavnost, ampak je spomenik oziroma znamenitost v gospodarski funkciji, ni razloga,
da bi posegli v njegovo privatizacijo in iztrgali spomenik
oziroma znamenitost iz dosedanje funkcionalne rabe. Je pa
razlog, da se vendarle poseže v to privatizacijo tako, da se
zagotovi določene obveznosti novega lastnika v zvezi z zagotavljanjem javne dostopnosti in s pravicami stroke do preučevanja teh nepremičnin.

Dolžnosti lastnika iz prejšnjega odstavka morajo biti določe^
tako, da ne posegajo bistveno v opravljanje gospodars*'
dejavnosti.
4. člen
Dokler ne bo sprejeta nova zakonodaja na področju vacjjj
naravne in kulturne dediščine, postanejo z dnem uveljavi^
tega zakona spomeniki in znamenitosti, ki so na dan uveljs^
tve tega zakona družbeni kapital podjetij oziroma družben'
lastnina drugih pravnih oseb civilnega prava in v kate^
oziroma s katerimi se kot primarna dejavnost izvaja dejavno5
prezentacije njihovih spomeniških lastnosti ali kaka drug
kulturna dejavnost, lastnina države in del javne infrastruktur
na področju kulture.
Lastnina države postane tudi vse nepremično premoženje, ki
je neobhodno potrebno za izvajanje dejavnosti iz prejšnjefl
odstavka.
5. člen
/

2. V primerih, ko je gospodarska dejavnost v spomeniku ali
znamenitosti pomenila le infrastrukturno oziroma spremljajočo dejavnost, pa je potrebno lastnini zagotoviti tak status,
da bo omogočena primarna kulturna funkcija tudi v prihodnje. Taki spomeniki in znamenitosti morajo zato postati lastnina države in del javne infrastrukture na področju kulture. V
primerih, ko prinaša spremljajoča gospodarska dejavnost
dohodek, je potrebno zagotoviti, da se prihodek od gospodarjenja s spomenikom oziroma znamenitostjo vrača v ohranjanje njegove substance in v prezentacijo njegovih lastniških
vrednot.

Predlagan zakon ne bo imel finančnih posledic za državni
proračun.

Dokler ne bo sprejeta nova zakonodaja na področju varsWj8
naravne in kulturne dediščine uporabljajo spomenike in z"
menitosti iz prvega odstavka prejšnjega člena podjetja 1
druge pravne osebe, ki so na dan uveljavitve tega zakona
njimi upravljale.*

BESEDILO ČLENOV

Podjetja in druge pravne osebe iz prejšnjega odstavka
nejo z državo pogodbo o uporabi, ki ima elemente koncesij
ske pogodbe.

3. FINANČNE POSLEDICE

Če v 60 dneh po sprejemu sklepa iz naslednjega
pride do sklenitve pogodbe iz prejšnjega odstavka, lan",
vsaka od pogodbenih strank zahteva, da sodišče v nepra"
nem postopku določi vsebino pogodbe.

1. člen
Ta zakon ureja lastninjenje nepremičnih kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti (v nadaljevanju: spomenikov in
znamenitosti), ki so v družbenem kapitalu podjetij, ki se lastninijo ter tistih, ki so družbena lastnina drugih pravnih oseb
civilnega prava.

6. člen
Vlada Republike Slovenije v roku dveh mesecev od uveljavil®
tega zakona s posebnim sklepom določi, kateri spomenikivn
znamenitosti so postali z dnem uveljavitve tega zakona ja
lastnina države.

2. člen
Spomeniki in znamenitosti, ki so v družbenem kapitalu podjetij, ki se lastninijo in v katerih oziroma s katerimi se ne izvaja
kot primarna dejavnost prezentacija njihovih spomeniških
lastnosti ampak gospodarska dejavnost, se lastninijo na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, če je ta

poročevalec, št. 54

7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lis,u
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
načelu je lastnik upravičen do odškodnine za bremena oziroma za omejitve, povezane s spoštovanjem javnega interesa
za njegovo lastnino. Ker že danes vemo, da tudi jutri ne bo
dovolj sredstev niti za obnovo in vzdrževanje spomenikov, kaj
šele za odškodnine, je utemeljeno državi zagotoviti določene
koncesije nasproti novemu lastniku, še preden ta to postane.

1. člen
!• ilen določa kot vsebino zakona olastninjenje spomenikov
znamenitosti, ki so bili v preteklosti družbena lastnina
davnih oseb.
to ne le podjetij, ki se lastninijo ampak tudi pravnih oseb, ki
te pravne osebe zasebnega prava kot npr. društva in
^etijske zadruge.

4. člen
4. člen preobrazi družbeno lastnino nad spomeniki in znamenitostmi, ki so že doslej služili kulturni funkciji, v lastnino
države in javno infrastrukturo na področju kulture, da bi ta
funkcija ostala neokrnjena tudi v prihodnosti.

2. člen
% odstavek omogoča lastninjenje spomenikov in znameniuS,'\v katerih se odvija gospodarska dejavnost po zakonu o
'Stninskem preoblikovanju podjetij. Gre torej za splošna pra"a. vendar mora zakon posebej omenjati te spomenike in
n
*menitosti zato, da jih loči od spomenikov in znamenitosti,
' Primarno služijo kulturni funkciji in zato postanejo po tem
8
*0"u javna lastnina (4. člen) ter zaradi posebnih omejitev za
°Vega lastnika, ki so določene v 3. členu.

5. člen
5. člen zagotavlja dosedanjim upravljalcem družbene lastnine, da bodo imeli tudi v prihodnje pravico do uporabe in to
na osnovi pogodbe, ki bo imela elemente koncesijske pogodbe.

^'ugi odstavek olastnini spomenike in znamenitosti kmetijnos(*aclrugdruštev, v katerih se odvija gospodarska dejav-

6. člen

J*tji odstavek pooblašča ministra za kulturo, da v dvomu
G'oči, ali gre za gospodarsko dejavnost ali za kulturno funk110
spomenika ali znamenitosti.

Ker postanejo spomeniki in znamenitosti, ki so družbena
lastnina v upravljanju podjetij, lastnina države po samem
zakonu, mora vlada sprejeti ugotovitveni akt, ki bo določil za
katere spomenike in znamenitosti gre. Hkrati zakon določa
tudi rok za njegov sprejem.

3. člen

7. člen

0 fen uvaja obveznosti lastnika, ki so povezane z javno
°stopnostjo in dopuščaniem strokovnega preučevanja. V

Interventni naravi zakona mora ustrezati tudi končna določba,
ki uveljavlja zakon z dnem objave v Uradnem listu RS.

b
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y'®da Republike Slovenije je na 172. seji dne 7. decembra
'995 določila besedilo:

nika 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:

~ PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O
LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ,

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- mag. Anton ROP, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- Ivan OBAL, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
- mag. Franci FERLIN, državni sekretar v Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Jjj 9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 204. a
ciena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
skrajšanem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga, da se zakon sprejme
P° skrajšanem postopku, ker gre za manjše dopolnitve
zakona z namenom njegove uskladitve z odločbo Ustavna
sodišča Republike Slovenije št. U-l 77/93 z dne 6/719
95 (Uradni list RS, št. 43/95).
^'ada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

UVod

2. Določba drugega odstavka 5. člena ZLPP ni v neskladju z
Ustavo, kolikor se razume tako, da je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije dolžan v skladu z zakonskimi pogoji in v skladu z razlogi, navedenimi v obrazložitvi te
odločbe, skleniti z dosedanjimi upravljalci kmetijskih zemljišč
zakupne pogodbe ali jim podeliti koncesijo za kmetijska zemljišča in gozdove, ki so na podlagi ZLPP postali državna
lastnina.

0c

ENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

lisnaS 0 'astninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP, Uradni
1a o red
55/92, 7/93 in 31/93) v 5. členu med drugim določa,
p0(ji .. P.
ugotovitvijo družbenega kapitala iz sredstev
iz oć
"vel
• ' tega
'j° kmetijska
zemljišča
in gozdovi,
postanejo
»javitvijo
zakona last
Republike
Slovenijeki in
se prene-z
v
blik "Pravljanje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Repune; ® S'ovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad) oziroma posta"adaii
* obe
'n- v nadaljevanju tega člena se podjetjem jamči
obclelava ,eh
|a
"reia
zemljišč
podindoločenimi
Jo druga razmerja med
skladom
podjetjem. pogoji in

3. ZLPP ni v skladu z Ustavo, kolikor ne ureja časa trajanja
prehodnega obdobja do sklenitve zakupnih pogodb oziroma
do podelitve koncesij ter načina reševanja sporov v zvezi s
tem.
4. ZLPP ni v skladu z ustavo, kolikor ne določa načina in
postopkov za določitev odškodnine zaradi zmanjšanja vrednosti vlog tujih vlagateljev v podjetja, kadar in kolikor je
država k temu zavezana z mednarodnimi pogodbami.

S, Poletij je predlagalo, da Ustavno sodišče Republike
tyle5n'ie oceni, ali je 5. člen ZLPP v skladu z ustavo in
s
0di«i?n'mi mednarodnimi pogodbami, kar je Ustavno
(odi^A tudi s,ori,° v zadevi U-l-77/93 in je na seji 6.7,1995
,a
kole-ba ob'avl'ena v Uradnem listu RS, št. 43/95) odločilo

5. Državni zbor je dolžan ugotovljene neskladnosti z Ustavo
odpraviti do 31.12.1995.«
Glede na odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije je
torej treba spremeniti oziroma dopolniti veljavni ZLPP do
31.12.1995.

pLfJ°!°čbe prvega odstavka 5. člena zakona o lastninskem
lisn v kovaniu Podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93)
neskladju z Ustavo.
15
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NAČELA IN CILJI

BESEDILO ČLENOV
1. člen

Zakon je treba uskladiti z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

V 5. členu Zakona o lastninskem preoblikovanju podj®W
(Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) se za drugim odsta"'
kom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

POGLAVITNE REŠITVE

»Zakupna ali druga ustrezna pogodba se sklene ozirofl1'
koncesija podeli v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakol*
Če pogodba ni sklenjena oziroma koncesija podeljena v foku-1
se šteje, da je pogodbeno razmerje nastalo po sam« "
zakonu, o spornih vprašanjih pa na predlog sklada ali dosed*
njega upravljalca oziroma dejanskega uporabnika odlo'
sodišče v nepravdnem postopku.«

1. V skladu z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije
naj bi se 5. člen zakona dopolnil še z naslednjima določbama:
- določil bi se rok, v katerem naj bi bile sklenjene zakupne
pogodbe oziroma podeljene koncesije, ter način reševanja
sporov v zvezi s tem;

Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek, za njim pa36
doda novi peti odstavek, ki se glasi:

- določila naj bi se način in postopek za določitev odškodnine zaradi zmanjšanja vrednosti vlog tujih vlagateljev v
podjetja, kadar in kolikor je država k temu zavezana z mednarodnimi pogodbami.

»Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike SlovenijJ
sklene s podjetji oziroma gospodarskimi družbami iz prv®0'
odstavka tega člena, v katerih se je zaradi prenosa zemlji^
last Republike Slovenije oziroma občin zmanjšala vredno®
vlog tujih vlagateljev, pogodbo o izplačilu odškodnine za
zmanjšano vrednost vlog tujih vlagateljev, v primerih ko j"
kolikor je Republika Slovenija k temu zavezana z mednaroo"
nimi pogodbami. Podjetja oziroma gospodarske družbe,
po tem zakonu upravičena do izplačila odškodnine, Pred^j
gajo sklenitev pogodbe najpozneje v 3 mesecih po uveljavil
tega zakona, sicer jim pravica do odškodnine ugasne. Pre°"
logu morajo biti priložena dokazila, s katerimi se dokazi
upravičenost do odškodnine po tem odstavku. Odškodnina s®
določi sporazumno. Če do sporazuma ne pride v dveh mes°!
cih od vložitve predloga, odloči o tem na predlog katereko0od pogodbenih strank pristojno sodišče v nepravdnem P
stopku.«
2. člen

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Ta zakon ne bo imel neposrednih finančnih posledic za
državni proračun. Prav tako zakon ne pomeni novih nalog za
državne organe, lahko pa pomeni določeno število postopkov
pred sodišči, če ne bo prišlo do sporazuma glede sklenitve
zakupnih oziroma koncesijskih pogodb, pa tudi pogodb o
odškodnini za podjetja s tujim kapitalom.
Nova določba glede izplačila odškodnine zaradi zmanjšanja
vrednosti vlog tujih vlagateljev v podjetja, kadar in kolikor je
država k temu zavezana z mednarodnimi pogodbami, pa
pomeni finančno obveznost za Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije. Po podatkih, ki jih imamo, gre za
izplačilo le ene odškodnine.

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

OBRAZLOŽITEV
1. Predlagani novi tretji odstavek 5. člena ZLPP pomeni, da
bosta Sklad in dosedanji uporabnik - podjetje oziroma
gospodarska družba ali dotedanji zakupnik sklenila zakupno
ali drugo ustrezno oziroma koncesijsko pogodbo v 6 mesecih
po uveljavitvi teh dopolnitev zakona. Kot tudi doslej je za
kmetijska zemljišča mišljena kot pravilo zakupna pogodba, za
katera se lahko sklene tudi druga ustrezna pogodba, če za
sklenitev zakupne pogodbe ni zainteresirane stranke; za gozdove pa koncesija ali pa druga ustrezna pogodba; za druge
nepremičnine pa naj bi se sklenila ustrezna pogodba. Pri tem
je treba opozoriti, da se prve dolgoročne pogodbe z dosedanjimi upravljalei kmetijskih zemljišč in gozdov sklenejo neposredno, brez javnega razpisa in brez izdaje koncesijskega
akta, saj že veljavni zakon jamči dosedanjim upravljalcem
nadaljnjo rabo oziroma izkoriščanje kmetijskih zemljišč in
gozdov.

dopolnitev zakona predlagati podjetje-družba, ki mora
dokazati, da je do odškodnine upravičena. Če do sklenil*
pogodbe ne bi prišlo, naj bi o višini odškodnine in o
njenega izplačila odločilo sodišče v nepravdnem postopMBESEDILO DOLOČB VELJAVNEGA ZAKONA, K'
SE SPREMINJAJO
5. člen
Pred ugotovitvijo družbenega kapitala podjetje izloči iz si®^
stev podjetja kmetijska zemljišča in gozdove, ki postanejo'1
dnem uveljavitve tega zakona last Republike Slovenije ° ^
roma občin in se v skladu s posebnim zakonom prenesejo
upravljanje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Repub|l,l|
v Slovenije oziroma občin, ter vrednost nepremičnin podjetij-1
opravljajo turistično dejavnost, katerih nepremičnine se naj
jajo na območju Triglavskega narodnega parka in se las,n
nijo v skladu s posebnim zakonom.

Če pogodba ne bi bila sklenjena v roku, bi se štelo, da je
pogodbeno razmerje nastalo po samem zakonu, o spornih
vprašan/ih pa naj bi na predlog sklada ali podjetja-družbe
oziroma drugega uporabnika odločilo sodišče v nepravdnem
postopku.

Podjetje lahko nadaljuje z uporabo in upravljanjem kmetijs^j
zemljišč in gozdov, če jih obdeluje oziroma izkorišča sarnin8
za njih skrbi kot dober gospodar, do izdaje pravnomoen1
odločbe o denacionalizaciji oziroma do podelitve konce' !
ali sklenitve zakupne pogodbe v skladu z zakonom.

2. Novi peti odstavek pa ureja razmerja med Skladom in
podjetjem-družbo, v kateri so imeli ob uveljavitvi osnovnega
ZLPP vložen kapital tudi tuji vlagatelji. Če se je tem vlagateljem zaradi podržavljenja kmetijskih zemljišč in gozdov
zmanjšal delež v kapitalu podjetja-družbe, jim je Sklad dolžan plačati ustrezno odškodnino, če je z mednarodnim sporazumom sklenjeno, da za vloge tujih vlagateljev jamči država
Slovenija. Sklad in podjetje-družba naj bi v ta namen sklenila
pogodbo, s katero bi se Sklad zavezal plačati odškodnino v
višini zmanjšanja vrednosti vložka tujega vlagatelja. Sklenitev
pogodbe mora najpozneje v 3 mesecih po uveljavitvi teh
poročevalec, št. 54

Zakupno razmerje se vzpostavi ali koncesija podeli nain?i»j
za čas, ki ustreza amortizacijski dobi vlaganj v zemlp
oziroma trajne nasade. Ob plačilu zakupnine ali odškodnin
za podeljeno koncesijo se upošteva kupnina za odplaC|n
podeljena zemljišča tako, da se do poravnave te kupn
zakupnina ali odškodnina pobotata.
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dopolnitev glede oprostitve plačila zakupnine oziroma
odškodnine za koncesijo za državne organe in šole.

yjada Republike Slovenije je na 172. seji dne 7. decembra
'995 določila besedilo:

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:

~ PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN
GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE,
kijjjvam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
a člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenl
l® po skrajšanem postopku.

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- Ivan OBAL, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
- mag. Franci FERLIN, državni sekretar v Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

J^'ada Republike Slovenije predlaga, da se zakon sprejme
»skrajšanem postopku, ker gre za manjše dopolnitve
zakona z namenom njegove uskladitve z odločbo Ustavna sodišča Republike Slovenije št. U-l 78/93 z dne 18/
'"-1995 (Uradni list RS, št. 68/95, z dne 24/11-1995) in za

Uvod

od prostorskih izvedbenih aktov upošteva samo prostorske
izvedbene načrte.

' °CENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

3. Določba prvega odstavka 17. člena ZSKZ ni v neskladju z
Ustavo, kolikor se razume tako, da sta Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije oziroma občina dolžna v
skladu z zakonskimi pogoji in v skladu z razlogi, navedenimi v
obrazložitvi te odločbe, skleniti z dosedanjimi upravljalci
zakupno oziroma drugo ustrezno pogodbo oziroma jim dodeliti koncesijo.

Sl> o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
SklaHn'i°l<me,
(2SKZ
' Uradni list RS, št. 10/93) je ustanovni akt
skih
"adr .em 'i
zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v
bah '
besedilu: sklad). V prehodnih in končnih določil Pa ZSKZ ureja tudi lastninjenje kmetijskih zemljišč, kmetij
bj|°°*d°v ter nekaterih nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so
'ako uveliavi,ve lega zakona v družbeni lastnini, in sicer
p0 j'ala
^a je z uveljavitvijo tega zakona večina teh nepremičnin
Hje; last Republike Slovenije in se prenaša v gospodarjenju skladu, del teh nepremičnin pa je postal last občin.

4. ZSKZ ni v skladu z Ustavo, kolikor ne ureja časa trajanja
prehodnega obdobja do sklenitve zakupnih oziroma drugih
ustreznih pogodb oziroma do dodelitve koncesij ter načina
reševanja sporov v zvezi s tem.

(j5. P°djetij, občin in drugih pobudnikov je predlagalo, da
»kl«*00z us,avo
sodišče Republike Slovenije oceni, ali je ZSKZ v
i® Usta
i" sklenjenimi mednarodnimi pogodbami, kar
Ig ' vno sodišče tudi storilo v zadevi U—I—78/93 in je na seji
95'1995 (odločba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 68/
'dne 24. 11. 1995) odločilo takole:

5. Državni zbor je dolžan neskladnosti z Ustavo, ugotovljene v
2. in 4. točki izreka, odpraviti do 31. 12. 1995.«

Cle ^°'°čbe
prvega, drugega, četrtega in petega odstavka 14.
a
ZSKZ niso v neskladju z Ustavo.

Poleg sprememb in dopolnitev, ki so potrebne zaradi uskladitve z odločbo Ustavnega sodišča, Vlada Republike Slovenije
predlaga še eno dopolnitev, s katero naj bi uredili oprostitev
plačila zakupnine oziroma odškodnine za koncesijo državne

Glede na odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije je
torej treba spremeniti oziroma dopolniti veljavni ZSKZ do 31.
12. 1995.

^re'ji odstavek 14. člen ZSKZ ni v skladu z Ustavo, kolikor
17
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Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93) se v prve"11
stavku tretjega odstavka besedilo »za katerega ni veljavni
prostorsko izvedbenega načrta oziroma ni izvršen odkup "J'1
roma prenos v sklad stavbnih zemljišč« nadomesti z bes®" "
lom »ki z dnem uveljavitve zakona o Skladu kmetijskih la
Ijišč in gozdov Republike Slovenije, to je 11. 3.1993, niso b'
določena kot nezazidana stavbna zemljišča v prostorski
izvedbenem aktu po 21. členu zakona o urejanju naselij']
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,2*
86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93).

organe in kmetijske ter gozdarske šole. Dopolnitev je
potrebna, ker veljavni zakon ne predvideva nikakršnih oprostitev zakupnine oziroma odškodnine za koncesijo, tako da
plačujejo te obveznosti tudi državni organi in šole, ki so
financirane iz proračuna RS, torej država te obveznosti plačuje sama sebi.
2. NAČELA IN CILJI
Veljavni ZSKZ je treba uskladiti z ustavo Republike Slovenije.
Poleg tega je treba urediti tudi, da država ne bo plačevala
zakupnine oziroma odškodnine za koncesijo, ker gre za
državna zemljišča.

2. člen
Na koncu drugega odstavka 17. člena se doda še nasledi
besedilo:

3. POGLAVITNE REŠITVE
V skladu z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije
naj bi se 14. člen dopolnil še z določbo, po kateri bi bila iz
podržavljenja izključena nezazidana stavbna zemljišča, določena s prostorskimi ureditvenimi pogoji, ki so veljali na dan
uveljavitve ZSKZ, to je 11. 3. 1993.

»Zakupna ali druga ustrezna pogodba se sklene oziro^9
koncesija podeli v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakon8Če pogodba ni sklenjena oziroma koncesija podeljena v rokJJj
se šteje, da je pogodbeno razmerje nastalo po sam®"
zakonu, o spornih vprašanjih pa na predlog sklada ali dosedj'c
njega upravljalca oziroma dejanskega uporabnika odlo
sodišče v nepravdnem postopku.«

V 17. členu pa naj bi glede na odločbo Ustavnega sodišča
določil rok, v katerem naj bi bile sklenjene zakupne pogodbe
oziroma podeljene koncesije, ter načina reševanja sporov v
zvezi s tem.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se giaS'
»Zakupnina ali druga ustrezna obveznost oziroma odškod'
nina za koncesijo se ne plačuje od kmetijskih zemljišč
gozdov, ki jih uporabljajo državni organi za opravljanje svol*1
temeljne dejavnosti, ter tudi za kmetijska zemljišča in Q°3 0'
dove, ki jih za izvajanje izobraževalnega procesa uporabil !
šole oziroma fakultete s področja kmetijstva in gozdarstva
pod pogojem, da nosijo vse druge stroške v zvezi s l®1"
zemljišči in gozdovi.

Poleg tega naj bi se tudi določile oprostitve plačila zakupnine
oziroma odškodnine za koncesijo.
4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Ta zakon ne bo imel neposrednih finančnih obremenitev za
državni proračun. Prav tako zakon ne pomeni novih nalog za
državne organe, lahko pa pomeni določeno število postopkov
pred sodišči, če ne bo prišlo do sporazuma glede sklenitve
zakupnih oziroma koncesijskih pogodb.

Sedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

BESEDILO ČLENOV

3. člen

1. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lis,u
Republike Slovenije.

V 14. členu zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov

OBRAZLOŽITEV
zakon jamči dosedanjim upravljalcem nadaljnjo rabo ozirort*
izkoriščanje kmetijskih zemljišč in gozdov.

1. Predlagana sprememba v tretjem odstavku 14. člena
pomeni uskladitev z 2. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča.

Če pogodba ne bi bila sklenjena v roku, bi se štelo, da ie
pogodbeno razmerje nastalo po sameme zakonu, o spornl
vprašanjih pa naj bi na predlog sklada ali podjetja-druž^
oziroma drugega uporabnika odločilo sodišče v nepravdneK>
postopku.

2. Predlagana sprememba drugega odstavka 17. člena
pomeni uskladitev s 4. točko izreka odločbe Ustavnega
sodišča, določa se 6-mesečni rok za sklenitev dolgoročnih
pogodb in predvideva način razreševanja sporov, če pogodbe
ne bi bile sklenjene. Kot tudi doslej je za kmetijska zemljišča
mišljena kot pravilo zakupna pogodba, za katera se lahko
sklene tudi druga ustrezna pogodba, če za sklenitev zakupne
pogodbe ni zainteresirane stranke; za gozdove pa koncesija
ali pa druga ustrezna pogodba; za druge nepremičnine pa naj
bi se sklenila ustrezna pogodba. Pri tem je treba opozoriti, da
se prve dolgoročne pogodbe z dosedanjimi upravijalci kmetijskih zemljišč in gozdov sklenejo neposredno, brez javnega
razpisa in brez izdaje koncesijskega akta, saj že veljavni
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3. Novi peti odstavek uvaja oprostitve plačila zakupnine e0&
roma odškodnine za koncesijo za državne organe za km ^'
ska zemljišča in gozdove, ki jih državni organi rabijo y
izvajanje njihove temeljne dejavnosti, to sta predvsem Minis
ytvo za obrambo in Ministrstvo za notranje zadeve, ozito/"J
jih rabijo šole in fakultete s področja kmetijstva in gozdarsM"
za izvajanje izobraževalnega procesa. S tako določbo se
zagotovi, da država sama sebi ne bi plačevala dajatev.
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Sklad oziroma občina je pravni naslednik upravljalcev kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v družbeni lastnini iz prvega in
drugega odstavka tega člena v delu, ki se nanaša na prenesena kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove.

Jesedilo določb veljavnega zakona, ki
S
E SPREMINJAJO
14. člen
j^etijska zemljišča, kmetije in gozdovi v družbeni lastnini, ki
"iso postali last Republike Slovenije oziroma občin po
<akonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS,
.'•55/92) oziroma po zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št.
*92), ter kmetijska zemljišča in gozdovi, ki so jih temeljne
r
9anizacije kooperantov dobile v upravljanje in razpolaganje
a
neodplačen način, postanejo z dnem uveljavitve tega
®Kona last Republike Slovenije oziroma občin in se po stanju
" uveljavitvi tega zakona prenesejo na sklad oziroma na
°ocino.

17. člen
Prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov iz prvega in
drugega odstavka 14. člena tega zakona ne vpliva na pravice
upravljalcev, da nadaljujejo z uporabo in upravljanjem kmetijskih zemljišč in gozdov, če jih obdelujejo oziroma izkoriščajo
sami kot dober gospodar, do izdaje pravnomočne odločbe o
denacionalizaciji oziroma do podelitve koncesije ali sklenitve
zakupne pogodbe v skladu z zakonom. Po pravnomočnosti
odločbe o denacionalizaciji imajo upravljalci kmetijskih zemljišč in gozdov, zajetih v tej odločbi, pravice in obveznosti po
zakonu o denacionalizaciji.

, sklad oziroma na občino se na način, v rokih in po postopI J. določenih s tem zakonom, prenesejo tudi kmetijska zem' "a. kmetije in gozdovi, ki so postali last Republike SloveI is oziroma občin po drugih predpisih. Ta kmetijska zem™-a, kmetije in gozdovi se prenesejo na sklad oziroma na
D
cino po stanju na dan uveljavitve teh predpisov.

Upravljalci iz prejšnjega odstavka oziroma dejanski uporabniki in zakupniki sklenejo s skladom oziroma občino zakupno
oziroma drugo ustrezno pogodbo oziroma jim sklad oziroma
občina dodeli koncesijo.

k kmetijska zemljišča in gozdove po 74. členu zakona o
D^ugah, 5. členu zakona o lastninskem preoblikovanju
Podjetij in po tem členu se štejejo tudi nezazidana stavbna
®mijišča, za katera ni veljavnega prostorsko izvedbenega
®Crta oziroma ni izvršen odkup oziroma prenos v sklad
'avbhih zemljišč. Del teh kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je
"dan uveljavitve tega zakona v upravljanju občin, postane z
I j®"1 uveljavitve tega zakona last občine, na območju katere
preostala kmetijska zemljišča in gozdovi pa z dnem
veljavitve tega zakona postanejo last Republike Slovenije.

Zakupno razmerje se vzpostavi oziroma koncesija podeli najmanj za čas, ki ustreza amortizacijski dobi vlaganj v zemljišča
oziroma trajne nasade.
Ob plačilu zakupnine ali odškodnine za podeljeno koncesijo
se pri upravljalcih iz prvega odstavka tega člena upošteva
kupnina za odplačno pridobljena zemljišča tako, da se do
poravnave te kupnine kupnina in zakupnina oziroma odškodnina pobotata.
Sklad določi višino zakupnine oziroma odškodnine za koncesijo, amortizacijsko dobo vlaganj v zemljišča in trajne nasade
po tretjem odstavku tega člena ter pogoje in merila za vračunavanje kupnine v zakupnino oziroma odškodnino iz prejšnjega odstavka v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

j*®stnina občine so po 5. členu zakona o lastninskem preoblikuju podjetij in po prvem odstavku tega člena kmetijska
•"»'ittčB,
kmetije in gozdovi, ki ležijo na območju občine in
0
"ili 6. aprila 1941 v lasti občine.
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edlog zakona o

lastninski

in

drugih

stvarnih

pravicah
*" EPA 1132 - prva obravnava

yiada Republike Slovenije je na 171. seji dne 30. novembra
'995 določila besedilo:

navo in sprejem z dopisom, št. 460-01/95-8/1-8 dne 29/
5-1995.

T PREDLOGA ZAKONA O LASTNINSKI IN DRUGIH
STVARNIH PRAVICAH,
« ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174.
"ena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

7lada Republike Slovenije je na podlagi 65. Člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih teles sodelovala:

^ada Republike Slovenije umika iz zakonodajnega
Postopka predlog zakona o lastnini in drugih stvarnih
Pravicah - prva obravnava, ki smo vam ga poslali v obrav-

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

UVOD
'• °cena stanja
*Jsti3 Re ublike
Pra
2. členu
da jepravico
Slovenija
in PsocialnaSlovenije
država, vv 33.
členudoloča,
zagotavlja
do
,as,nine
in
K
*ak
dedovanja,
v
67.
členu
pa
predpisuje,
da
js °n določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da
a
lu * 9otovljena njena gospodarska, socialna in ekološka
a Te ustavne
lin
določbe opredeljujejo
izhodišča
t ' i'
kot 'podlagi za oblikovanje
gospodarskega
sistemaoinlastkot

mogoče tudi z avstrijskim občim državljanskim zakonikom iz
ledta 1811.
Družbeno-lastninska razmerja je urejal že pred sprejemom
zakona o temeljnih lastninsko-pravnih razmerjih zakon o
združenem delu iz leta 1976. Seveda pa je obstoj družbene
lastnine vplival tudi na nekatere institute zakona o temeljnih
lastninskopravnih razmerjih. Tako je 4. člen tega zakona vseboval izhodišče, da lastnik uresničuje lastninsko pravico v
skladu z naravo in namenom stvari ter v skladu z družbenim
interesom, ki ga določa zakon, ter da je prepovedano izvrševanje lastninske pravice v nasprotju z namenom, zaradi katerega je z zakonom ustanovljena ali priznana, ali v nasprotju z
naravo socialistične samoupravne družbe. Zakon je predvideval tudi fizično omejevanje obsega lastninske pravice na stanovanjih in stanovanjskih hišah (9. člen), na kmetijskih zemljiščih, na gozdovih in gozdnem zemljišču, na poslovnih stavbah in poslovnih prostorih ter na delovnih sredstvih (10. člen).
Poleg tega je zakon urejal pravico uporabe zemljišča v družbeni lastni (12. člen), prepovedoval pripostestvovanje stvari,
ki so družbena lastnina (29. člen) in tudi pri nekaterih drugih
institutih upošteval istočasen obstoj družbene lastnine.

ni ć,ovekovi
Ure®jae'inačin
pravici.inObenem
iz njihter
izhaja,
da zakon
pridobivanja
uživanja pa
lastnine
da zakon
tudi
ede| e
cijo juj njeno gospodarsko, socialno in ekološko funk-

J^državi SFRJ je bilo urejanje lastninskopravnih razmerij v
?ni
pristojnosti. Tako je bil po več desetletij trajajočem
0L
drj'u
uporabe pravnih pravil starega avstrijskega Občnega
v|
lg*® janskega zakonika (v nadaljnjem besedilu: ODZ) iz leta
/J' sprejet zakon o temeljnih lastninsko-pravnih razmerjih
is uUrenilist SFRJ, št. 6/80 in 36/90). Novela zakona v letu 1990
dila lastninske pravice tujcev na nepremičninah.

Z osamosvojitvijo je Republika Slovenija prevzela v svoj
pravni sistem tudi zakon o temeljnih lastinskopravnih razmerjih, saj je 4. člen ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) določil, da se v Republiki
Sloveniji do izdaje ustreznih predpisov Republike Slovenije
smiselno uprabljajo kot republiški predpisi tisti zvezni pred-

In
o temeljnih lastninskopravnih razmerjih ureja lastnino
U e stvarne
*asnk
®
pravice,nepriureja
tem družbeno-lastninskih
pa temelji na konceptu
s^bne lastnine. Zakon
raztemveč klasično stvarno pravo. Po vsebini pravnih
hanQal t°v je najbližji nemškemu Burgeriiches Gesetzbuch-u (v
injem besedilu: BGB) iz leta 1896, primerjati pa ga je
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V zvezi z lastninsko pravico tujcev 68. člen ustave Republik
Slovenije določa, da tujci lahko pridobivajo lastninsko p<*
vico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon, 6
morejo pa jo pridobivati na zemljiščih, razen z dedovanjem"
pogoju vzajemnosti. Ustavni zakon za izvedbo Ustave Rep"'
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91) je v 9. členu predpis*'1
moratorij za pridobivanje lastninske pravice do sprejel"
zakona iz 68. člena. Predlog zakona, ki bi urejal stvari'
pravice tujcev na nepremičninah in glede katerega je b'"
zakonodajna procedura že začeta, predvideva zelo podrobni
urejanje in vsebuje tudi izvedbene institute, kar po mnenj"
predlagatelja opravičuje tudi sprejem samostojenega zakon'
o tej materiji.

pisi, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi tega
zakona, kolikor ne nasprotujejo pravnemu redu Republike
Slovenije in kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. Ker
je tudi v državi Socialistični Republiki Sloveniji v času njene
osamosvojitve obstajala družbena lastnina, zakon o temeljnih
lastninskopravnih razmerjih ni bil nasprotoval pravnemu redu
nove države. Tudi njegova uporaba v praksi ni bila povezana z
večjimi problemi, saj je prirejen sistemu zasebne lastnine.
II. Razlogi za Izdajo novega zakona(
Ustavni sistem Republike Slovenije zahteva novo urejanje
lastnine kot ene izmed temeljnih ustavnih pravic ter novo
urejanje drugih stvarnih pravic, temelječih na zasebnem lastninskem konceptu. Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih sicer ni temeljil na koncepciji družbene lastnine, temveč je urejal pravna razmerja v zvezi z zasebno lastnino. Pri
nekaterih institutih (fizično omejevanje lastninske pravice,
priposestvovanje, pravice fizičnih oseb na družbeni lastnini,
itd.) pa je moral upoštevati soobstoj dveh lastninskih sistemov, zasebno-lastninskega in družbeno-lastninskega. Pri
tem je bil uveljavljen dominanten položaj družbene lastnine,
kar je prišlo do izraza tudi pri oblikovanju zasebno-lastninskih
institutov. Zaradi izteka z ustavo določenega uskladitvenega
roka je nujen sprejem zakona, ki bo v celoti sledil konceptu
zasebne lastnine.

III. Cilji in načela zakona

j
Lastninska razmerja zahtevajo zaradi svoje celovitosti W (
obsežnosti in vsestranosti odnosov, ki jih zajemajo, odgova" ;
jajočo pravno ureditev. Tako mora le-ta upoštevati postu14' ,
uresničevanja ustavne pravice vseh pravnih subjektov n'
temelju njihove enakopravnosti v pravnem prometu in lastni']'1
skih pravnih položajih, brez česar ni mogoče ustvariti enak" (
možnosti za vse in s tem tudi neomejeno in svobodno pravno* |
poslovno (s tem tudi tržno) delovanje ob zahtevi svobodne^
oblikovanja lastninskih razmerij. Le taka ureditev omogo#
tudi med seboj transparentnost z drugimi lastninskimi prf
nimi sistemi in s tem tudi skladnost maksim našega lastnin*
skega prava z drugimi pravnimi sistemi, ki temelje in se grad®
na zasebnolastninskem temelju. To tudi pomeni, da mo'*
predstavljeni sistem ne samo odgovarjati, temveč biti sklade"
z drugimi. Vsak drug poskus urejanja lastninskih odnosov j'
za našo skupnost nesprejemljiv že iz povsem zgodovinski]'1
razlgov. Na evropski pravni breg smo stopili preko svoji'
»evropsko« šolanih pravnikov že pred stoletji; zaradi tega)'
pomenila tudi avstrijska naravnopravna kodifikacija za slo*1
venske dežele pravzaprav samo formalni in pozitivnoprav"
začetek, sicer veljajočega, pisanega prava, ki je napolnjevali]
naš lastninskopravni prostor. Na tem stvarnem temelju grad'
tudi predložena ureditev, s tem da seveda nujno upošteva vs*
nadaljnje razvojne premike evropskih lastninskih sistemov,
ter tako ustvarja zahtevam in razmerjem odgovarjajoče res];rl
tve. V tem smislu se je omenjeno dejstvo tudi upoštevalo P
tej stopnji oblikovanja določil lastninske ureditve. Seveda P'
zahtevajo omenjene okoliščine odgovarjajoče kulturnega
izgrajevanja našega lastninskega prava nadaljnji korak o«
dosedanjega: predvsem je treba ureditev lastninskih razmeji
graditi v celovitem in usklajenem pristopu za nas dosedal
ločenih »posebnih« področij. Tak razvojni in usklajevalni Prl'
stop zahteva seveda določen čas in tudi pripravljenost odsto*
piti od posameznih, nekoliko že odpisanih pogledov in res]*
tev, ki se zaradi neskladne razvojnosti zadnjega obdobja *
vedno premočno zadržuje v pogledih oblikovanja razmerij »j1
položajev lastnikov. V tem smislu se je pri predloženi obdelav
upoštevalo predvsem določena vodila, na temelju katerih s°
se odpravila dosedanja groba odstopanja in položilo teme')'
nadaljnjemu odgovarjajočemu oblikovanju. Zaradi tega dal®
predložena temeljna zasnova ob upoštevanju temeljne ustav*
nosti lastninske pravice dovolj trdno izhodišče uresničevani"
osnovnih vodil evropskega civilnega (lastninskega) prava. °"
tem je treba seveda opozoriti na postavitev nujnega izhodi^4*
enovite lastninske pravice, kar gotovo pomeni določeno P'*
seganje naših tradicionalnih pristopov k pravnemu (in s te"'
seveda tudi ustavnemu) fenomenu lastninske pravic*Poudarjena ustavnost narave pravice in s tem povezana nujo*
enakopravnost lastninskih subjektov zajema razumljivo t"0
omejitve tega »garantiranoga« lastnikovega položaja, ki P°
»socialni vezanosti« vključuje nujno tudi omejitve lastnikovi"
pravic, upravičenj, položajev, kadar je taka zahteva oz\roW°
potreba postavljena v splošnem (širšem ali ožjem) interes"'
Taka omejevanja morajo biti odgovarjajoče utemeljena; om®"
jitve morajo pa vendar zasledovati razumnost, da se z njimi n*
podre ali celo ne odpravi zagotovljeno ustavno varovanje 1
soglasnot ustavnega (ekonomskega) in pravnega naboja Pr8*
vice ali položaja sploh ali v posameznem primeru. Vsekakor I®
za odgovarjajoče vzpostavljanje zasebnolastninskih stanj
glavno jamstvo sam formalni način omejevanj (odgovarjajoč
postopki, odgovarjajoči načini odločanja.)

Razlog za izdajo novega zakona pa je tudi razvoj lastninskega
prava v svetu. Novo lastninsko ureditev lahko prilagodimo
razvojnim trendom lastninskega prava v drugih - primerjalnih pravnih sistemih. Zlasti je to pomembno pri oblikovanju
posesti in z njo povezanih pravnih institutov, pa tudi pri
oblikovanju tistih institutov, ki so v tesni zvezi s pogodbenim
pravom (na primer pri oblikovanju osebnih služnosti, hipoteke, realnih bremen itd.).
Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih ni uredil vseh
stvarno-pravnih institutov; tako ni opredelil nekaterih pojmov
kot so premična in nepremična stvar, sestavine, pritikline itd.,
uredil pa tudi ni sosedskega prava (omejitev lastninske pravice zaradi interesov sosedov), osebnih služnosti in realnih
bremen. Zlasti za sosedsko pravo in osebne služnosti je
veljalo izhodišče, da pravna ureditev teh razmerij ne sodi v
temeljna lastninskopravna razmerja, temveč naj jih urejajo
glede na družbene in gospodarske razmere na svojem
območju republike samostojno. SR Slovenija ni sprejela
zakona, ki bi urejal sosedsko pravo, osebne služnosti in
realna bremena.
Predlagani zakon naj bi zaradi tega tudi izpolnil praznino
pravnega urejanja nekaterih stvarnih pravic oziroma upravičenj in omejitev ter obveznosti lastnikov.
V vseh primerjalnih sistemih zakoni (najpogosteje obči civilni
zakoniki) urejajo lastnino in druge stvarne pravice, medtem
ko urejajo ekonomsko in socialno funkcijo lastnine zakoni na
posameznih področjih, npr. na zemljiščih (zlasti kmetijskih in
gradbenih), na stanovanjih in stanovanjskih hišah, na naravnih bogastvih itd. V primerjalnem pravu ne poznamo zakonika, ki bi vseboval splošne določbe, na podlagi katerih bi
posamezni zakoni opredeljevali posamezne elemente socialne, ekonomske in ekološke funkcije lastnine. Tudi v tem
zakonodajnem projektu po mnenju predlagatelja ni mogoče
urediti poleg lastninske pravice in klasičnih stvarnih pravic
tudi izhodišč za zakonodajo na posameznih področjih, ki bo
uredila zlasti elemente socialne, ekonomske in ekološke funkcije lastnine. Izoblikovati pa bo mogoče teoretična izhodišča
za urejanje te pravne problematike s posebnimi zakoni.
Koncept lastninske pravice in vseh nosilnih ter izvedbenih
institutov je treba seveda prilagoditi tudi koncepciji tržnega
gospodarstva in političnemu sistemu parlamentarne demokracije. Tudi ustavna določba o svobodni gospodarski pobudi
(74. člen) je v tesni zvezi z ustavno pravico do zasebne
lastnine. Instituti stvarnega prava morajo biti taki, da omogočajo svobodno gospodarsko pobudo, zaradi tega ni možnosti
za fizično ali funkcionalno omejevanje zasebne lastnine.
poročevalec, št. 54
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ženjeni
temelji in s tem tudi kvalitete »lastnine« v golem
av
',lru
nem smislu, torej v smislu pravnega reda in pravnega
J i zahtevajo »absolutnost« lastninskih pravnih položajev,
JJi
zajamčen in družbeno zavarovan položaj lastnika (fiziči/93. pravne osebe). Le-ta se tradicionalno še vedno posePoudarja pri nepremičninskem zavarovanju. Z zadnje
pjenim, vendar ne samo s tem, igra pri varovanju lastninPoložajev gotovo poseben pomen tudi »publiciteta« (jav°st) lastninskih stanj in položajev. Preko okvirov predložene
jj^ove spadajo vprašanja odgovarjajočega dopolnjevanja
za »imaterialne« lastninske pravice, kar pa sodobni pro"let'favno tako nujno zahteva.

Izključnost (absolutnost) lastninske pravice je kljub omejitvam lastninske'pravice v predlaganem zakonu in v drugih
zakonih izhodišče za urejanje lastninske in drugih stvarnih
pravic. Na to načelo pa se navezuje tudi omejitev posegov v
lastninsko pravico.
Pošteno izvrševanje lastninske in drugih stvarnih pravic je
načelo, ki pride do izraza zlasti v določbah o sosedskem
pravu. Pravice, ki omejujejo lastninsko pravico lastnika
sosednje nepremičnine se morajo izvrševati pošteno, v skladu
s krajevnimi običaji in na način, ki najmanj obremenjuje
lastnika stvari. Pa tudi sicer morajo lastniki nepremičnin svojo
lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode.

9
e
Hm*'
priprave
nujnih dopolnitev
je
•®'ovo °*i
trebapravnosistemske
omeniti izjasnitev
posameznih
določil, kar
K*«eni njihovo napolnitev z odgovarjajočo lastninsko vse"Q. Pri tem naj se samo primeroma omeni posamezne
Podelitve in dopolnitve »absolutnih« pravic, kar ima že takoj
^Posledico sistemsko in pojmovno avtonomnost predlagala. kar pa pri vsem ni nič manj pomembno, namreč tudi
K« ®bne9a temelia za nadaljnje dopolnjevanje in izgrajevanje
"finskega sistema v moderni evropski smeri. V tej zvezi so
Vno
dnK°
odgovarjajoče
urejena vprašanja
načini
pri^Pltev, prenehanja
in prenosov
stvarnih oziroma
lastninskih
pravic.
J* vse omenjene primere ureditve seveda morajo veljati
lia
sodnega varstva. Tako izoblikovani temelji predstav'■1° glede na sistemsko naravo lastninskega (civilnega) prava
- lanje razmerij vseh lastninskih področij (stvarnega, obliga9a, dednega kot tudi iz njih izvedenih).

Varovanje dobre vere v pravnem prometu kot načelo predlaganega zakona se uresničuje pri pridobitvi lastninske pravice
pri spojitvah, z mešanjem stvari, z granjo na tujem zemljišču,
pri urejanju pravnega položaja dobrovernega posestnika v
zvezi s plodovi in stroški, pri pridobitvi lastninske pravice s
priposestvovanjem, pri varstvu dobroverne osebe itd. Varovanje dobre vere v pravnem prometu na področju lastninske in
drugih stvarnih pravic se vključuje v sistem varstva dobrovernosti v pravnem prometu nasploh.
Publicetno načelo je prav tako eno izmed načel lastninskega
prava oziroma pravne ureditve lastninskih razmerij. Zlasti
pride do izraza pri načinih pridobitve lastninske pravice, ki naj
tudi na zunaj pokažejo titularja upravičenj. Tako se pridobi
lastninska pravica na nepremičnini na podlagi pravnega posla
z njenim vpisom v zemljiško knjigo, na premični stvari pa z
njeno izročitvijo v posest pridobitelja. Posest na zunaj izkazuje lastnika, vpis v zemljiško knjigo pa temelji na materialnem publicitetnem načelu, katerega bistvo je, da se nihče ne
more sklicevati, da ni vedel za podatke, ki so vpisani v zemljiško knjigo.

Sitost lastninske pravice je izhodišče za njeno urejanje.
opredeljuje ustava v 33. členu, je lastninska pravica enotiirtGotovo bodo posamezni zakoni vnesli v pravni sistem
1
(jlov nekatere posebnosti, ki bodo veljale le za upravičenja in
, 6znosti posameznih subjektov lastninske pravice (države,
Jalnih skupnosti, javnih in zasebnih skladov ter fundacij
5'- Vendar bodo vse te posebnosti oblikovane glede na
j™<-ifik0 subjektov - nosilcev lastninske pravice, ne bodo pa
9le
posegati v bistvo enovite lastninske pravice.
Vl,'

Specialnost (individualna določenost) lastnine in vseh stvarnih pravic temelji na izhodišču, da je treba pri lastninski in
drugih stvarnih pravicah natanko opredeliti tako nosilca pravice kot tudi predmet te pravice. To sledi iz ureditve vseh
pravnih institutov, ki urejajo lastnino. S tem seveda pravna
ureditev lastninske pravice in drugih stvarnih pravic v izhodišču izstopa od ureditve družbeno-lastninskih razmerij, ki je
izhajala predvsem iz izhodišča, da je za oblikovanje družbeno-lastninskih razmerij pomembno opredeliti predvsem
upravljalska upravičenja, to je sistem odločanja.

["akopravnost subjektov in njihovih lastninskih upravičenj je
..Hti izhodišče za pravno ureditev gospodarskega sitoma,
Jja pa seveda tudi pri oblikovanju lastninskih razmerij med
j??ln1' fizičnimi in pravnimi osebami. Enakopravnost subjeknjihovih lastninskih upravičenj pa zahteva, da se tudi v
sebni zakonodaji ne oblikujejo razlikovanja, ki bi temeljila
drjazličnlh izhodiščih, kadar nastopajo v pravnih razmerjih
ne osebe, država, lokalne.

Prenosljivost lastninske pravice in drugih stvarnih pravic je
kot klasično načelo stvarnega prava prav tako načelo predlaganega zakona. Lastninsko pravico kot tudi druge stvarne
pravice se pridobijo predvsem na podlagi pravnega posla. Ker
je prenosljivost lastninske pravice in drugih stvarnih pravic
praviloma bistvena lastnost teh pravic, je za vsako omejevanje
pravnega prometa potreben obstoj prepričljivega družbenega
razloga.

j^nomska funkcija lastnine ne bo prvenstveno izoblikovana
.Pfedlaganim zakonom, čeprav pride do izraza tudi v nekateJ1 niegovih določbah, na primer v določbah o upravljanju
Jetnikov in skupnih lastnikov s skupno stvarjo, pri opredejanju pravil sosedskega prava, pri pravilih o gradnji na
zemljišču, pri pravnih pravilih o plodovih in stroških itd.
gotovo pa bodo ekonomske funkcije lastnine urejene s
rJ^bnimi zakoni, kot so zlasti zakoni, ki bodo urejali pravna
^"lerja v zvezi s posameznimi vrstami zemljišč.

Abstraktnost lastninske pravice se kot načelo predlaganega
zakona izraža pri pridobitvi lastninske pravice na podlagi
dobrovernosti pridobitelja, ko pridobi dobroverna oseba lastninsko pravico, pridobljeno odplačano od nelastnika, ki v
okviru svoje dejavnosti daje take stvari v promet, od nelastnika, kateremu je lasntik izročil stvar v posest na podlagi
pravnega posla, ki ni podlaga za pridobitev lastninske pravice, ali na javni dražbi. Abstraktnost lastninske pravice je
pomembna tudi pri njenem varstvu.

8 ur,

lurtl"""
' kcija lastnine sicer prav tako prihaja do izraza
01 v
tem zakonu, še posebej pri oblikovanju pravnih pravil
s
r ®®dsega prava. Pojma »socialna funkcija lastnine« ne gre
le v ,em
da L.metiin
smislu, da je lastnik dolžan prispevati preko
drugih obveznih dajatev sredstva za opravljanje
n
itd o 'h nalog, nalog lokalnih skupnosti, za socialno varnost
: Socialna funkcija lastnine pomeni, da je lastnina zaradi
jjKn®ga skupnega življenja in gospodarjenja omejena. V
j °nu o lastnini in drugih stvarnih pravicah pride to do
6.^a z|asti pri določbah sosedskega prava. Kot ekonomska
tudi
PrBH°
funkcija
lastnine natančnejše opredeljena
"Vsem ssocialna
posebnimi
zakoni.

Predlog zakona vsebuje tudi načelno določbo glede javnega
dobra. Javno dobro omenja Ustava Republike Slovenije v 70.
členu, glede na vrsto in vsebino pa posamezno javno dobro že
urejajo področni zakoni (npr. zakon o varstvu okolja, Ur. I. RS,
št. 32/93, zakon o gospodarskih javnih službah, Ur. I. RS, št.
32/93). Glede na to, da se pravni položaj stvari, ki so javno
dobro, razlikuje od pravnega položaja stvari, ki nimajo tega
statusa, zavisi pa od posamezne vrste javnega dobra, je po
mnenju predlagatelja predmet tega zakona le splošna opredelitev javnega dobra.

^_neavedena izhodišča veljajo tudi za ekološko funkcijo lastJ? > ki v veljavni zakonodaji prihaja do izraza predvsem v
j!*°nu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93). Predloženi
*on o lastnini in drugih stvarnih pravicah temu urejanju ne
Jjr® dati usmerjevalnih okvirov s posebej izoblikovanimi
Osnimi določbami.
23
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Sodno varstvo lastninske pravice in drugih stvarnih pravic
temelji na določbi 23. člena Ustave Republike"$lovenije, ki v
prvem odstavku določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih
pravicah in dolžnostih brez nepotrebnega odlašanja odloča
neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče.
Varstvo lastninske pravice v upravnem postopku je lahko le
izjema. Predlagani zakon posebej razgrajuje oblike varstva
(tožbe) lastninske pravice in drugih stvarnih pravic.

Pogoje pridobivanja lastninske in drugih stvarnih pravic i*
nepremičninah, ki so na območjih zavarovanih s posebni'"
predpisi zaradi varstva okolja, naravnih bogastev, kultur^
dediščine ter na območjih, ki so pomembna za obrambo"
varnost države, določa zakon.
2. člen
Na stvari, na kateri ima kdo lastninsko pravico, lahko obstal'
pod pogoji, ki jih določa zakon, služnostna pravica, zastavi"
pravica in realno (stvarno) breme.

IV. Primerjava z ureditvijo stvarnega prava v drugih državah
Ureditev lastninske pravice in drugih stvarnih pravic (stvarno
pravo) je v primerjalnem pravu relativno podobna. Praktično
vse ureditve izhajajo iz rimskega prava in pogosto povzemajo
načela, ki so jih oblikovali klasični rimski pravniki. Kljub
enakim izhodiščem pa se posamezne nacionalne zakonodaje
med seboj razlikujejo. Prvi pomembni temelj razlikovanja je
vpliv obligacijskega posla na stvarnopravno sfero. Romansko
orientirani sistemi izhajajo iz ureditve, ki jo je uveljavil francoski Code Civil iz leta 1806. Posel obligacijskega prava ima v
tem sistemu translativni (prenosni) učinek. Za razliko od
romanskih germansko orientirani sistemi izhajajo iz stroge,
juristično formalne ločitve obligacijskega in stvarnopravnega
posla. Druga pomembna razlika med zakonodajami je v opredelitvi in izoblikovanju fenomena posesti. Starejši zakoni
prevzemajo rimskopravno subjektivno koncepcijo posesti, ki
zahteva soobstoj corpusa (oblasti nad stvarjo) in animusa
(volje imeti stvar za svojo). Iz navedenih razlogov je primerjava med posameznimi zakonodajami težka in včasih ne daje
pravilnih rezultatov. Predlagani zakon se glede na slovensko
pravno tradicijo konceptualno navezuje na ureditve v germanskem pravnem krogu (Nemčija, Avstrija, Švica).

3. člen
Vsakdo je dolžan pošteno izvrševati lastninsko in drug4
stvarne pravice.
4. člen
Javno dobro je stvar ali skupina stvari, ki jih ob enaki"
pogojih, določenih v zakonu, in v skladu z njihovim nai"*
nom, lahko uporablja vsakdo (splošna raba).
Stvar ali skupina stvari, ki predstavljajo javno dobro, so neo&
tujljive in ne morejo biti predmet pravic v korist tretjih, če nis"
načini in omejitve določene z zakoni.
II. Poglavje
POSEST
5. člen
Posest obstoji na stvareh in na pravicah.

Primerjalno analizo predloga zakona otežuje in na nekaterih
mestih tudi onemogoča dejstvo, da je zaradi zgodovinskih
razlogov, deljene zakonodajne pristojnosti znotraj države
SFRJ, področje civilnega prava razbito na številne parcialne
zakone. Tuji pravni sistemi celotno materijo urejajo enotno z
enim samim zakonikom (nemški BGB, avstrijski ODZ, italijanski Codice Civile in francoski Code Civil), izjema je le Švica,
kjer poleg splošnega kodeksa obstaja še posebni obligacijski
zakonik. V našem pravnem prostoru zaenkrat še ni uzakonjen
splošni del civilnega prava, ker je upoštevaje tuje izkušnje to
izjemno dolgotrajen in strokovno zahteven projekt. Zato je
možna pprimerjava predloga zakona samo s poglavji (deli
oziroma knjigami) tujih zakonikov, ki urejajo stvarno pravo.
Tudi v teh okvirih pa je mogoče ugotoviti, da je tuja zakonodaja širša, saj znotraj teh poglavij ureja pravne institute, ki so
v slovenskem pravu sicer urejene, vendar z drugimi zakoni.
Tako del stvarnega prava, ki se tiče predkupne pravice in
ročne zastave urejajo predpisi o obligacijskih razmerjih, ureditev nujne poti in mejnih sporov ureja zakon o nepravdnem
postopku. Združevanje materije, ki je urejena z različnimi
predpisi, prihaja v poštev šele s celotno kodifikacijo civilnega
prava v enoten kodeks, saj gre za strokovno sila občutljivo
vprašanje, ki zahteva vsestransko sistemsko obravnavo.

Posest stvari ima vsak, kdor ima neposredno dejansko obla®'
nad stvarjo (neposredna posest).
Posest stvari ima tudi tisti, ki izvršuje dejansko oblast nad
stvarjo prek koga drugega, kateremu je iz naslova užitK*
najema, shranjevanja, posodbe ali iz kateregakoli drug«9®
pravnega posla dal stvar v neposredno posest (posred"*
posest).
Posest služnosti ima, kdor dejansko uporablja stvar drugega"
obsegu, ki ustreza vsebini te služnosti.
Posest stvari ali pravice ima lahko več oseb.
6. člen
Kdor izvršuje dejansko oblast nad stvarjo za drugega in j«
dolžan ravnati po njegovih navodilih, nima posesti.
7. člen
Posest je zakonita, če temelji na veljavnem pravnem naslov^'9
ki je potreben za pridobitev pravice, in če ni bila pridobljena
silo, z zvijačo ali z zlorabo zaupanja.

V. Finančne posledice
Izvajanje predlaganega zakona ne bo povzročilo novih oziroma dodatnih finančnih obremenitev proračuna Republike
Slovenije.

Posest je dobroverna, če posestnik ne ve ali ne more vede''1
da stvar, ki jo ima v posesti, ni njegova.
Domneva se, da je posest dobroverna.

BESEDILO ČLENOV
I. Poglavje

5. člen

TEMELJNA NAČELA

Dedič postane posestnik v trenutku zapustnikove smrti, na
glede na to, kdaj je pridobil dejansko oblast nad stvarjo.

1. člen

9. člen

Fizičnim in pravnim osebam je zagotovljena lastninska pravica.

Posest se izgubi, če posestnik neha izvrševati dejansko obla'1
nad stvarjo.

Zaradi zagotovitve gospodarske, socialne in ekološke funkcije lastnine lahko zakon predpiše posebne dolžnosti lastnika,
omejitve lastninske pravice in upravičenja tretjih oseb.
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Posest se ne izgubi, če posestnik neodvisno od svoje volj®
začasno ne more izvrševati dejanske oblasti.
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10. člen

drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu delu, ne
da bi s tem kršil pravice drugih solastnikov.

Vsak posestnik stvari in pravice (5. člen) ima pravico do
varstva pred motenjem ali odvzemom posesti (motenje posesti).
11. člen

Solastnik lahko razpolaga s svojim delom brez soglasja drugih solastnikov.
21. člen

p

osestnik ima pravico do samopomoči zoper tistega, ki neupravičeno moti njegovo posest ali mu jo odvzame; pogoj pa
I®.
da je nevarnost neposredna, da je samopomoč nujna in da
n
ačin samopomoči ustreza okoliščinam, v katerih obstaja
n
®varnost.
12. člen

Solastniki imajo pravico skupno upravljati stvar.
Za posle v zvezi z rednim upravljanjem stvari je potrebno
soglasje solastnikov, katerih deli sestavljajo skupaj več kot
polovico njene vrednosti.

s

odno varstvo pred motenjem oziroma odvzemom posesti je
Mogoče zahtevati v 30 dneh od dneva, ko je posestnik zvedel
*a motenje in storilca, najpozneje pa v enem letu od dneva, ko
I® motenje nastalo (spor zaradi motenja posesti).

Če se v primerih iz drugega odstavka tega člena solastniki ne
morejo sporazumeti, posel pa je nujen za redno vzdrževanje
stvari, odloči o tem sodišče.
Za posle, ki presegajo okvir rednega upravljanja (odtujitev
cele stvari, sprememba namena stvari, oddaja cele stvari v
zakup, ustanovitev hipoteke na celi stvari, ustanovitev stvarnih služnosti in podobno) je potrebno soglasje vseh solastnikov.

13. člen
Sodišče daje varstvo glede na zadnje stanje posesti in nastalo
hotenje; pri tem se ne upoštevajo pravica do posesti, pravni
n
aslov posesti in dobrovernost posestnika.

Solastniki lahko zaupajo upravljanje stvari enemu ali več
solastnikom ali komu drugemu.

Judi posestnik, ki je pridobil posest s silo, na skrivaj ali z
porabo zaupanja, ima pravico do varstva, razen nasproti
"Stemu,
od katerega je na tak način prišel do posesti, če od
n
astanka motenja še ni pretekel rok iz 12. člena tega zakona.

Stroške uporabe, upravljanja in vzdrževanja stvari in druga
bremena, ki se nanašajo na celo stvar, trpijo

14. člen

solastniki v sorazmerju z velikostjo svojih delov.

* odločbo o zahtevku za varstvo pred motenjem posesti
odredi sodišče prepoved nadaljnjega motenja posesti oziroma odredi vrnitev odvzete posesti ter druge ukrepe,
Potrebne za varstvo pred nadaljnjim motenjem.

22. člen
Solastnik ima pravico zahtevati delitev stvari, razen v času, ko
bi bila ta delitev v škodo drugih solastnikov, če ni z zakonom
določeno drugače.

15. člen

Pravica iz prejšnjega odstavka ne zastara.

Soposestnik uživa varstvo po 10. členu tega zakona v razmerju do tretjih oseb ter v medsebojnih razmerjih z drugimi
®°Posestniki, če kateri od njih onemogoča drugemu dotedanji! način izvrševanja dejanske oblasti nad stvarjo, ki je v
"Jihovi posesti.

Pogodba, s katero se solastnik za vselej odreka pravici do
delitve stvari, je nična.
Solastniki sporazumno določijo način delitve stvari; če se ne
morejo sporazumeti, odloči sodišče.

16. člen

Če fizična delitev stvari ni mogoča ali je mogoča le ob znatnem zmanjšanju njene vrednosti, odloči sodišče, naj se delitev stvari opravi s prodajo.

glede na spor zaradi motenja posesti (12. člen) je mogoče
*antevati sodno varstvo posesti iz naslova pravice do posesti.

Solastniku, ki je z delitvijo dobil stvar ali del stvari, jamčijo
drugi solastniki za pravne in stvarne napake stvari v mejah
vrednosti svojih solastniških delov.

III. Poglavje
LASTNINSKA PRAVICA
Vsebina lastninske pravice

Pravica iz prejšnjega odstavka ugasne v treh letih (varianta: v
enem letu) po razdelitvi stvari.

17. člen

23. člen

^stninska pravica lahko obstaja na premičnih in nepremičen stvareh in pravicah.
18. člen

Več oseb ima lahko na nerazdeljeni stvari skupno lastnino,
kadar njihovi deleži niso vnaprej določeni.

lastnik stvari lahko, kolikor temu ne nasprotujejo zakon ali
Pravice tretjih, s stvarjo po svoji volji ravna in druge izključi od
v
sakega posega v stvar.

Skupni lastniki rabijo stvar v skupni lastnini in razpolagajo z
njo skupno in sporazumno ter solidarno odgovarjajo za
obveznosti, ki nastanejo v zvezi s skupno stvarjo.

19. člen

Vsak skupni lastnik ali njegov upnik sme vedno zahtevati
delitev skupne stvari, ne sme pa tega zahtevati v času, ko bi
bila ta delitev v škodo drugim skupnim lastnikom.

^®č oseb ima solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari, če
I® del vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto
Realni del).

Za skupno lastnino se smiselno uporabljajo določbe o solastnini. če ni z zakonom drugače določeno.

^® solastniški deli niso določeni, se domneva, da so enaki.

24. člen
»
Zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin,
morajo lastniki teh nepremičnin svojo lastninsko pravico izvr-

20. člen
Solastnik ima pravico imeti stvar v posesti in jo skupaj z
25

poročevalec, št. 54

ševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne
povzročajo škode.

služijo za označitev meje. S svoje strani sme vzidati sl^
vrata in omare na mestih, kjer jih ni na nasprotni strani, ttjj
ne ogroža trdnosti in stabilnosti, sosedu pa ne onemojr
uporabe z njegove strani do polovice širine.

Pravice, ki omejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje
nepremičnine se morajo izvrševati pošteno, v skladu s krajevnimi običaji in na način, ki najmanj obremenjuje lastnika
stvari.

31. člen
Mejne ograje, pregrade, jarki in druge stvari, ki služijo ozn^
tvi meje, se morajo vzdrževati na krajevno običajen nai|f
stroške vzdrževanja trpijo skupni lastniki po enakih delih'

Določbe prvega in drugega odstavka se smiselno uporabljajo
tudi glede oseb, ki imajo na nepremičninah neposredno posest.
25. člen

Za škodo, ki nastane zaradi nevzdrževanja tretjim oset^
odgovarjajo skupni lastniki solidarno.

Lastnik nepremičnine mora pri uporabi nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežkočajo uporabo drugih nepremičnin čez mero,
ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na
krajevne razmere običajna ali povzročajo znatnejšo škodo.

32. člen
Dokler mejne ograje, pregrade, jarki in druge stvari na
razmejujejo nepremičnine različnih lastnikov, ni mogoče tf
tevati delitve.
33. člen

Brez posebnega pravnega naslova je prepovedano motenje iz
prvega odstavka tega člena s posebnimi napravami.

Drevo, ki raste na meji dveh ali več nepremičnin je skup"1
lastnina lastnikov mejnih nepremičnin.

26. člen
Lastnik nepremičnine, na kateri je nujno potrebno izvesti
dela, ki so potrebna za uporabo in izkoriščanje nepremičnine,
lahko začasno uporabi tujo nepremičnino zaradi izvedbe del,
če teh del ni mogoče izvesti na drugačen način ali jih je
mogoče izvesti samo z nesorazmernimi stroški.

Plodovi se delijo med lastnine po enakih delih.
Če drevo na meji ovira rabo katerega od sosednjih zemlji^
lahko vsak lastnik zemljišča zahteva, da se drevo odstrani1*
skupne stroške.
34. člen

Po uporabi mora na tuji nepremičnini vzpostaviti prejšnje
stanje.

Lastnina drevesa, ki raste ob meji se določa po zemljišči11
katerega raste deblo.

Na zahtevo lastnika nepremičnine, ki jo je začasno uporabil,
mora plačati ustrezno denarno nadomestilo.

Na plodovih, ki padejo s sosednje nepremičnine, Pr'^
lastnik tega zemljišča lastninsko pravico v trenutku lofil"
plodov od glavne stvari.

Pred začasno uporabo je treba ob primernem času in na
primeren način obvestiti lastnika ali posestnika tuje nepremičnine.
27. člen

35. člen
•
Lastnik nepremičnine ima pravico odstraniti in porabiti
sosedovega drevesa, ki segajo v zračni prostor njeg"
nepremičnine in korenine, ki rastejo v njegovo nepremični"'
če ga motijo. Preden to stori, mora o svoji nameri ob prirf1®
nem času in na primeren način obvestiti lastnika drevesa-

Sodišče uredi mejo na podlagi močnejše pravice.
Če vrednost spornega mejnega prostora presega vrednost, do
katere lahko v pravdnem postopku odloča okrajno sodišče,
lahko sodišče uredi mejo na podlagi močnejše pravice le, če
predlagatelj in oseba, proti kateri je vložen predlog, s tem
soglašata.

Če je lastniku sosednje nepremičnine s posebnim predpis^
prepovedano ravnanje iz prvega odstavka tega člena irr
pravico do odškodnine.

Če močnejša pravica ni dokazana, ali če ni podano soglasje v
smislu prejšnjega odstavka tega člena, sodišče uredi mejo po
zadnji mirni posesti.

Določbe tega odstavka se ne uporabljajo v primerih, kadar8"
mejni zemljišči gozd.

Če se ne more ugotoviti zadnja mirna posest, sodišče uredi
mejo tako, da sporni prostor razdeli po pravični oceni.

36. člen

28. člen

Domače in udomačene živali sme lastnik zasledovati na t"''
nepremičnini.

Če vrednost spornega mejnega prostora presega vrednost, do
katere lahko v pravdnem postopku odloča okrajno sodišče,
predlagatelj in oseba proti kateri je predlog vložen, pa ne
soglašata, da e uredi meja na podlagi močnejše pravice, lahko
vsak izmed njiju uveljavlja močenjšo pravico v pravdnem
postopku v roku 3 mesecev po pravnomočnosti sklepa o
ureditvi meje.
29. člen

Lastnik ali posestnik lahko lastniku živali prepove dostop "JJ
zemljišče le v primeru, če žival brez odlašanja sam 'Zr0
lastniku.
Če nastane na tujem zemljišču zaradi zasledovalne pravic®
škoda, jo je dolžan lastnik živali povrniti.
Lastnik ali posestnik nepremičnine ima pravico do Povrn',^9
potrebnih in koristnih stroškov, ki jih je imel v zvezi z živa')

Če ni dogovorjeno drugače ali če se ne dokaže, da so izključna last enega od lastnikov mejnih zemljišč, so mejne
ograje, jarki, pregrade in druge stvari, ki služijo za označitev
meje, skupna lastnina lastnikov na tak način razmejenih zemljišč.

Lastnik ali posestnik nepremičnine ima pravico pridržati žW*jj
dokler mu niso povrnjeni škoda ter potrebni in koris
stroški.
37. člen

30. člen

Lastnik ne sme poglabljati svojega zemljišča ali tako po®89 ,
vanj, da bi zaradi posegov tuja nepremičnina izgubila trdno
stabilnost ali oporo.

Lastnik nepremičnine sme do polovice širine s svoje strani
uporabljati mejno ograjo, jarek, pregrado in druge stvari, ki
poročevalec, št. 54
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46. člen

Lastnik nepremičnine, katere trdnost, stabilnost ali opora je
*aradi posegov v nevarnosti, lahko zahteva prepoved nadaljevanja začetih del za čas, dokler se ne zagotovijo in izvedejo
"krepi, ki trajno preprečujejo izgubo trdnosti, stabilnosti in
°Pore.

Po samem zakonu se lastninska pravica pridobi z ustvaritvijo
nove stvari, s spojitvijo, pomešanjem, z graditvijo na tujem
zemljišču, z ločitvijo plodov, s priposestvovanjem, pridobitvijo
lastnine od nelastnika, s prilastitvijo (okupacijo) in v drugih
primerih, ki jih določa zakon.

Če takih ukrepov ni mogoče izvesti brez trajnih posegov v
"jegovo nepremičnino, lahko zahteva prepoved posegov.

47. člen

Če je lastnik pri poglobitvah in posegih v svoje zemljišče
Postavil posebne opore in konstrukcije, ki zagotavljajo stabilnost tuje nepremičnine, jih je dolžan redno vzdrževati.

Kdor iz svojega materiala s svojim delom izdela novo stvar,
pridobi na njej lastninsko pravico.
Lastninska pravica na novi stvari pripada lastniku materiala, iz
katerega je na podlagi pravnega posla to stvar izdelal kdo
drug.

škodo, ki izvira iz teh opor in konstrukcij, odgovarja ne
fllede na krivdo.
38. člen

Če je nekdo iz tujega materiala s svojim delom naredil novo
stvar, pripada ta njemu, če je dobroveren in če je vrednost
dela večja od vrednosti materiala; če pa sta vrednosti enaki,
nastane solastnina.

Lastnik zemljišča ne sme na škodo drugega zemljišča spremeniti toka vode, njegove jakosti ter količine in kvalitete vode,
*j ima naraven tok preko njegovega zemljišča ali, ki teče skozi
njegovo zemljišče.

48. člen

39. člen

Če so stvari, ki pripadajo različnim lastnikom, tako spojene ali
pomešane, da se ne dajo več ločiti brez znatne škode ali brez
nesorazmernih stroškov, nastane na novi stvari solastnina
dotedanjih lastnikov, in sicer v sorazmerju z vrednostjo, ki so
jo imele posamezne stvari ob spojitvi ali pomešanju.

Lastnik mora storiti vse potrebno, da meteorne padavine s
strehe njegove zgradbe ne odtekajo oziroma ne padajo na
No nepremičnino.
40. člen

Če kdo izmed lastnikov ni bil dobroveren, lahko dobroverni
lastnik zahteva v enem letu od spojitve ali pomešanja stvari,
naj cela stvar pripade njemu v last, ali naj cela stvar pripade
nedobrovernemu lastniku; tisti, ki postane stvari, mora prejšnjemu lastniku nadomestiti vrednost njegove stvari.

Sodišče dovoli nujno pot za nepremičnino, ki nima za redno
obdelavo ali uporabo potrebne zveze z javnim potnim omrežjem ali pa bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi
stroški.
41. člen

Če ima ena izmed dveh spojenih ali pomešanih stvari neznatno vrednost v primerjavi z drugo, pridobi lastnik druge
stvari lastninsko pravico na novi stvari, tistemu, ki je s tem
izgubil lastninsko pravico na svoji
stvari, pa mora nadomestiti njeno vrednost.

Sodišče dovoli nujno pot, če se z njo ne onemogoča ali
*natno ovira izkoriščanje ali uporaba zemljišča, po katerem
naj
bi nujna pot potekala.
Pf
i odločanju o vrsti, obsegu in poteku nujne poti sodišče
Upošteva potrebe zemljišča, ki pot potrebuje. Pri tem je treba
"Poštevati, da se tuje zemljišče čim manj obremeni.

49. člen

ob upoštevanju zemljišč, po katerih bi nujna pot potekala,
* okviru predloga ni mogoče določiti poti v skladu z določbami prvega in drugega odstavka tega člena, sodišče predlog
*avrne.
42. člen

Če zgradi nekdo (graditelj) stavbo ali drugo zgradbo (gradbeni objekt) na zemljišču, na katerem ima nekdo drug lastninsko pravico, pridobi lastninsko pravico tudi na zemljišču, na
katerem je zgradil gradbeni objekt, ter na zemljišču, ki je
potrebno za redno rabo tega gradbenega objekta, če ni vedel
in tudi ni mogel vedeti, da gradi na tujem zemljišču, lastnik
zemljišča pa je vedel za gradnjo in se ni takoj uprl.

^a dovoljeno nujno pot je upravičenec do nujne poti dolžan
Plačati zavezancu ustrezno denarno nadomestilo.

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima lastnik zemljišča v treh letih od dneva, ko je zvedel za končano gradnjo,
vendar najpozneje v desetih letih od končane gradnje, pravico
zahtevati, naj mu graditelj nadomesti vrednost zemljišča,
enako njegovi prometni ceni ob izdaji sodne odločbe.

43. člen
Obstoječo
nujno pot je mogoče spremeniti, če zaradi spremen
ienih okoliščin ni več potrebna, pa se lahko zahteva njena
Odprava.

50. člen

44. člen

Če je graditelj vedel, da gradi na tujem zemljišču, ali če tega ni
vedel, pa se je lastnik temu takoj uprl, lahko lastnik zemljišča
zahteva, naj mu pripade lastninska pravica na gradbenem
objektu, ali naj graditelj poruši gradbeni objekt in mu zemljišče vrne v prvotno stanje, ali naj mu graditelj izplača prometno ceno zemljišča.

določbe o nujnih poteh se uporabljajo tudi za izgradnjo in
Postavitev komunalnih in drugih objektov in naprav ter priključkov na te objekte ter naprave za objekte, za katere je
'*dano predpisano dovoljenje ter za razširitev obstoječih služnosti, če med udeleženci ni sporazuma.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko sodišče odloči,
da zgrajenega gradbenega objekta ni treba porušiti, če to
glede na okoliščine primera, zlasti pa glede na vrednost
objekta, premoženjske razmere lastnika zemljišča in graditelja ter glede na njuno obnašanje med gradnjo ne bi bilo
opravičljivo.
k
V primerih iz prvega odstavka tega člena ima lastnik zemljišča
tudi pravico do odškodnine.

Pridobitev lastninske pravice
45. člen
Lastninska pravica se pridobi po samem zakonu, na podlagi
Pravnega posla in z dedovanjem.
Lastninska
pravica se pridobi tudi z odločbo državnega
0r
9ana na način in pod pogoji, kot to določa zakon.
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sedanjega posestnika imeli stvar v posesti kot dobroverni'
zakoniti posestniki oziroma kot dobroverni posestniki.

Če lastnik zemljišča zahteva, naj mu pripade lastninska pravica na gradbenem objektu, mora graditelju nadomestiti vrednost objekta, enako povprečni gradbeni ceni, ki jo je imel
objekt ob izdaji sodne odločbe v kraju, v katerem je.

Glede pretrganja in zadržanja priposestvovanja se smis^J
uporabljajo določbe o pretrganju oziroma zadržanju zast>"
nja terjatev.

Pravico izbire iz prvega odstavka tega člena more lastnik
zemljišča uveljaviti najpozneje v treh letih od dneva, ko je bila
končana gradnja gradbenega objekta. Po preteku tega roka
lahko zahteva izplačilo prometne cene za zemljišče.

55. člen
Dobroverna oseba pridobi lastninsko pravico na premij
stvari, pridobljeni odplačno od nelastnika, ki v okviru sw
dejavnosti daje take stvari v promet, od nelastnika, kateri'
je lastnik izročil stvar v posest na podlagi pravnega posla, k'
podlaga za pridobitev lastninske pravice, ali na javni dr#

51. člen
Če je graditelj dobroveren, lastnik zemljišča pa za gradnjo ni
vedel, pripade v primeru, ko je gradbeni objekt vreden precej
več kot zemljišče, objekt skupaj z zemljiščem graditelju, ta pa
dolguje lastniku za zemljišče nadomestilo po njegovi prometni ceni.

Prejšnji lastnik lahko zahteva od dobrovernega pridobite111'
naj mu stvar vrne proti plačilu po prometni ceni, če ima s "
zanj poseben pomen.

Če je vrednost zemljišča znatno večja, prisodi sodišče na
lastnikovo zahtevo gradbeni objekt njemu in mu naloži, da
mora graditelju nadomestiti gradbeno vrednost objekta,
enako povprečni gradbeni ceni objekta v kraju, v katerem je.
Lastnik lahko to zahteva v treh letih od dneva, ko je bila
gradnja gradbenega objekta končana.

Zahteva iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoča Pj
preteku enega leta, odkar je bila pridobljena lastninska p"
vica na taki stvari.
56. člen
Na premični stvari, ki jo je njen lastnik opustil, pridobi lastfl'J
sko pravico tisti, ki je stvar vzel v posest z namenom da s'"
prilasti (okupacija), če zakon ne določa drugače.

Če je graditelj dobroveren, lastnik zemljišča pa za gradnjo ni
vedel, prisodi sodišče v primeru, ko sta vrednost gradbenega
objekta in vrednost zemljišča približno enaki, gradbeni objekt
oziroma gradbeni objekt in zemljišče lastniku zemljišča ali
graditelju; pri tem upošteva njune potrebe, zlasti pa njune
stanovanjske razmere.

Na nepremičnini ni mogoče s prilastitvijo pridobiti lastnin®"*
pravice.
57. člen

Lastniku zemljišča oziroma graditelju pripada nadomestilo za
zemljišče oziroma za gradbeni objekt po prvem odstavku tega
člena.
52. člen

Na podlagi pravnega posla se pridobi lastninska pravica
nepremičnini z vpisom v zemljiško knjigo.
58. člen

Lastninska pravica na plodovih, ki jih daje stvar, pripada
lastniku stvari.

Na podlagi pravnega posla se pridobi lastninska pravica
premični stvari z njeno izročitvijo v posest pridobitelja.

Dobroverni posestnik, užitkar in zakupnik stvari, ki daje plodove, pridobi lastninsko pravico na plodovih v trenutku njihove ločitve od glavne stvari.

Izročitev premične stvari se šteje za opravljeno tudi z izf°^
tvijo listine, na podlagi katere lahko pridobitelj razpolaga'
stvarjo, kot tudi z izročitvijo kakšnega dela stvari, ali P*
izločitvijo ali drugačno označitvijo stvari, ki pomeni ni*\
izročitev. Če je premična stvar na podlagi kakšnega pravn«9
naslova že v posesti pridobitelja, pridobi ta lastninsko PraV'nl
na njej v trenutku, ko sklene z lastnikom pravni posel,
podlagi katerega se pridobi lastninska pravica.

Plodovi iz prejšnjega odstavka tega člena so do njihove ločitve sestavni del stvari in pripadajo njenemu lastniku.
53. člen
Dobroverni in zakoniti posestnik premične stvari, na kateri
ima nekdo drug lastninsko pravico, pridobi lastninsko pravico
na njej s priposestvovanjem po preteku treh let. Dobroverni in
zakoniti posestnik nepremične stvari, na kateri ima nekdo
drug lastninsko pravico, pridobi lastninsko pravico na njej s
priposestvovanjem po preteku desetih let.

Če pusti pridobitelj lastninske pravice na premični stvari
stvar na podlagi kakšnega drugega pravnega naslova .
naprej v posesti prenosnika, pridobi lastninsko pravico na »I,
v trenutku, ko sklene z lastnikom pravni posel, na pod'"
katerega se pridobi lastninska pravica.
Lastninska pravica na premični stvari, ki jo ima v PoS*t
nekdo tretji, preide na pridobitelja v trenutku sklenitve P'
nega posla, s katerim mu je prenosnik prenesel pravico zat| j
vati vrnitev te stvari. Tretji ima pravico uveljavljati n?sPre|
novemu lastniku vse ugovore, ki jih je imel nasproti P
njemu lastniku.

Dobroverni posestnik premične stvari, na kateri ima nekdo
drug lastninsko pravico, pridobi lastninsko pravico na njej s
priposestvovanjem po preteku desetih let.
Dobroverni posestnik nepremične stvari, na kateri ima nekdo
drug lastninsko pravico, pridobi lastninsko pravico na njej s
priposestvovanjem po preteku dvajsetih let.

Izročitev premične stvari se šteje za opravljeno tudi t®^r
kadar iz konkretnih okoliščin izhaja, da je bila stvar izroča

Dedič postane dobroverni posestnik od trenutka ko se uvede
dedovanje, tudi v primeru, če je bil zapustnik nedobroveren
posestnik, dedič pa tega ni vedel in tudi ni mogel vedeti;
priposestvovalna doba začne teči od trenutka, ko se uvede
dedovanje.

59. člen
Če je za pridobitev lastninske pravice na isti, individua^
določeni premični stvari več oseb sklenilo vsaka svoj Pr® a
posel, pridobi to pravico tisti, ki mu je stvar najprej izro<5®

54. člen
Priposestvovalna doba začne teči isti dan, ko je posestnik
dobil stvar v posest, konča pa z iztekom zadnjega dne te
dobe.

60. člen
Z dedovanjem se pridobi lastninska pravica na stvari v
nutku, ko se uvede dedovanje za umrlim, če zakon ne dol
drugače.

V priposestvovalno dobo se všteva tudi čas, ko so predniki
poročevalec, št. 54
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67. član

3- Prenehanje lastninske pravice

Nedobroverni posestnik je dolžan izročiti lastniku stvari vse
plodove.

61. člen
Lastninska pravica, ki jo ima nekdo na stvari, preneha, če kdo
drug pridobi lastninsko pravico na njej.

Nedobroverni posestnik je dolžan povrniti vrednost obranih
plodov, ki jih je porabil, odtujil ali uničil, kot tudi vrednost
plodov, ki jih je opustil obrati.

62. člen

Nedobroverni posestnik je dolžan povrniti škodo, nastalo s
poslabšanjem ali uničenjem stvari, razen če bi ta škoda
nastala tudi tedaj, ko bi bila stvar pri lastniku.

Lastninska pravica preneha z opustitvijo stvari.
Stvar se šteje za opuščeno, če njen lastnik na nedvoumen
način izrazi voljo, da je ne želi več imeti v posesti.

Nedobroverni posestnik lahko zahteva povračilo potrebnih
stroškov, ki bi jih imel tudi lastnik, če bi bila stvar pri njem.

Opuščena nepremičnina preide v trenutku opustitve v lastnino občine, razen če zakon določa, da preide v last Republike Slovenije.

Nedobroverni posestnik ima pravico do povračila koristnih
stroškov samo, če so koristni osebno za lastnika.

63. člen

Nedobroverni posestnik nima pravice do povračila stroškov,
ki jih je imel zaradi svojega zadovoljstva ali olepšanja stvari,
lahko pa odnese stvar, ki jo je vgradil za svoje zadovoljstvo ali
olepšanje stvari, če se da brez poškodbe ločiti od glavne
stvari.

Lastninska pravica preneha, če je stvar uničena.
Na ostankih uničene stvari obdrži lastnik lastninsko pravico.
64. člen

Dobroverni posestnik postane nedobroveren od trenutke, ko
mu je vročena tožba; lastnik pa lahko dokazuje, da je postal
nedobroveren že pred vložitvijo tožbe.

Lastninska pravica preneha tudi v drugih primerih, ki jih
določa zakon.

68. člen
Lastnikova pravica, da zahteva od nedobrovemega posestnika izročitev obranih plodov in nadomestitev vrednosti plodov, ki jih je ta porabil, odtujil, jih opustil obrati ali jih je uničil,
zastara v treh letih od dneva izročitve stvari.

Varstvo lastninske pravice
65. člen
Lastnik lahko zahteva s tožbo, naj mu posestnik vrne individualno določeno stvar.

Terjatev nedobrovemega posestnika stvari glede povračila
stroškov zastara v treh letih (varianta: v enem letu) od dneva
izročitve stvari.
69. člen
Tisti, ki je pridobil individualno določeno stvar s pravnim
naslovom in na zakonit način, ni pa vedel in tudi ni mogel
vedeti, da ni postal lastnik stvari (domnevni lastnik), ima
pravico zahtevati njeno vrnitev tudi od dobrovernega posestnika, pri katerem je stvar brez pravnega naslova ali s šibkejšim
pravnim naslovom.

Lastnik mora dokazati, da ima na stvari, katere vrnitev zahteva, lastninsko pravico in da je stvar v dejanski oblasti toženca.
Pravica tožbe iz prvega odstavka tega člena ne zastara.
66. člen

Če se dva štejeta za domnevna lastnika iste stvari, ima močnejši pravni naslov tisti, ki je stvar pridobil odplačno, če pa sta
njuna pravna naslova enako močna, ima prednost tisti, pri
katerem je stvar.

Dobroverni posestnik izroči stvar lastniku s plodovi, ki še niso
bili obrani.
Dobroverni posestnik ni dolžan plačati za uporabo stvari in ne
odgovarja za poslabšanje in uničenje stvari, nastalo v času, ko
je imel stvar v dobroverni posesti.

Pravica tožbe iz prvega odstavka tega člena ne zastara.
70. člen

Dobroverni posestnik ima pravico do povračila stroškov,
Potrebnih za vzdrževanje stvari.
Dobroverni posestnik lahko zahteva vrnitev koristnih stroškov
y
tolikšni meri, kolikor se je vrednost stvari povečala.

Če kdo tretji neutemeljeno vznemirja lastnika ali domnevnega
lastnika, in sicer kako drugače, ne pa z odvzemom stvari,
lahko lastnik oziroma domnevni lastnik s tožbo zahteva, da
vznemirjanje preneha.

Potrebne in koristne stroške iz tretjega in četrtega odstavka
'®ga člena je lastnik stvari dolžan povrniti dobrovernemu
Posestniku v tolikšni meri, kolikor ti stroški niso zajeti s
koristmi, ki jih je dobil od stvari.

Če je bila z vznemirjanjem iz prejšnjega odstavka tega člena
povzročena škoda, ima lastnik pravico zahtevati njeno povrnitev po splošnih pravilih o povrnitvi škode.
Pravica tožbe iz prvega odstavka tega člena ne zastara.

Dobroverni posestnik ima pravico od povračila stroškov, ki jih
ilee imel zaradi svojega zadovoljstva ali zaradi olepšanja stvari,
toliko, kolikor se je njena vrednost povečala. Če se da to,
kar je storil za zadovoljstvo ali olepšanje stvari, ločiti od nje
brez poškodbe, ima dobroverni posestnik pravico to ločiti in
obdržati zase.

71. člen
Solastnik in skupni lastnik imata pravico tožbe za varstvo
lastninske pravice na celi stvari, solastnik pa tudi pravico
tožbe za varstvo svoje pravice na delu stvari.

Dobroverni posestnik ima pravico pridržati stvar, dokler mu
niso povrnjeni potrebni in koristni stroški, ki jih je imel v zvezi
2
njenim vzdrževanjem.

IV. Poglavje
SLUŽNOSTNA PRAVICA

terjatev povračila potrebnih in koristnih stroškov zastara v
treh letih (varianta: v enem letu) od dneva izročitve stvari.

1. Stvarne služnosti
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79. člen

72. član

Če se gospodujoča stvar razdeli, ostane stvarna služnost'
prid vsem njenim delom.

Stvarna služnost je pravica lastnika kakšne nepremičnine
(gospodujoča stvar), izvrševati za njene potrebe določena
dejanja na nepremičnini drugega lastnika (služna stvar) ali
zahtevati od lastnika služne stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini.

Lastnik služne stvari lahko zahteva, naj stvarna služnost las1"
nika posameznega dela razdeljene gospodujoče stvari p"
neha, če za ta del ni potrebna.

Stvarna služnost je lahko ustanovljena za določen čas ali za
določen letni čas.

Če se razdeli služna stvar, ostane stvarna služnost samo <*
tistih deli, na katerih se je izvrševala.

73. člen
Stvarna služnost se izvršuje na način, ki najmanj obremenjuje
služno stvar.

2. Osebne služnosti
80. člen

Če je za izvrševanje stvarne služnosti potrebna uporaba
kakšne naprave ali je potrebno kakšno dejanje, trpi stroške za
vzdrževanje takšne naprave in za tako dejanje lastnik gospodujoče stvari.

Užitek je pravica rabe in uživanja tuje stvari ali pravice <*
način, da se ohranja njena substanca.

Če napravo uporablja tudi lastnik služne stvari ali dejanje
služi tudi njegovim interesom, trpita stroške vzdrževanja
takšne naprave in stroške takega dejanja lastnik gospodujoče
in lastnik služne stvari v sorazmerju s koristjo, ki jo imata.

Užitkar svoje pravice ne more prenesti, lahko pa prene*
njeno izvrševanje.

74. člen

Užitek na premičnini nastane z izročitvijo stvari, na nepreffl^
nini pa z vpisom v zemljiško knjigo.

81. člen

Stvarna služnost se ustanovi s pravnim poslom, z odločbo
državnega organa ali pridobi s priposestvovanjem.

Užitek na pravici nastane s pravnim poslom, ki je potreben
prenos pravice.

75. člen

Za nastanek užitka se smiselno uporabljajo pravila o pridot"'
tvi lastninske pravice.

Na podlagi pravnega posla se stvarna služnost pridobi z
vpisom v zemljiško knjigo.

82. člen

76. člen

Užitek preneha s potekom časa, odpovedjo užitkarja alis
smrtjo oziroma prenehanjem užitkarja.

S sodno odločbo ali z odločbo drugega državnega organa se
stvarna služnost ustanovi, če lastnik gospodujoče stvari sploh
ne more ali delno ne more uporabljati stvari brez ustrezne
uporabe služne stvari, kot tudi v drugih z zakonom določenih
primerih.

Užitek preneha, če je stvar uničena; če na mesto uničen'
stvari stopi nova stvar ali pravica, se užitek prenese na to stv*'
ali pravico.
83. člen

Služnost iz prvega odstavka tega člena se pridobi z dnem, ko
postane odločba pravnomočna, če zakon ne določa drugače.

Služnost stanovanja je pravica, ki upravičuje uporabljati s''*
novanjsko hišo, njen del ali stanovanjski prostor (v nadali'
njem besedilu: stanovanjski prostor).

Na zahtevo lastnika služne stvari določi pristojni državni
organ tudi ustrezno nadomestilo, ki ga mora lastnik gospodujoče stvari plačati lastniku služne stvari.

Upravičenec lahko uporablja stanovanjski prostor za svol4
potrebe in potrebe svoje družine.

77. člen

Upravičenec ima pravico do uporabe skupnih prostorov
naprav v hiši

Stvarna služnost se pridobi s priposestvovanjem, če je lastnik
gospodujoče stvari dejansko izvrševal služnost dvajset let,
lastnik služne stvari pa temu ni nasprotoval.

in

Izvrševanja služnosti stanovanja ni mogoče prenesti na drug0
osebo.

Stvarne služnosti ni mogoče priposestvovati, če je lastnik
gospodujoče stvari zlorabljal zaupanje lastnika ali posestnika
služne stvari, če je služnost izvrševal s silo ali zvijačo ali če je
bila služnost dovoljena do preklica.

Za služnost stanovanja se smiselno uporabljajo določila
užitku na stvari.

0

78. člen

84. člen

Stvarna služnost preneha, če se lastnik služne stvari upre
njenemu izvrševanju, lastnik gospodujoče stvari pa svoje pravice tri leta zaporedoma ne izvršuje.
,

Omejena osebna služnost (raba) je pravica na tuji nepremtf*
nini, katere vsebina je uporaba tuje nepremičnine, ustanovljene v korist določene osebe.

Lastnik služne stvari lahko zahteva, naj pravica stvarne služnosti preneha, če postane nepostrebna za uporabo gospodujoče stvari ali če preneha drug razlog, zaradi katerega je bila
ustanovljena.

Če v tem členu ni določeno drugače, se za omejene osebn®
služnosti smiselno uporabljajo določbe tega zakona o stva>'
nih služnostih.
Izvrševanja omejene osebne služnosti ni mogoče prenesti n4
drugo osebo.

Stvarna služnost preneha, če se ne izvršuje v času, potrebnem
za njeno priposestvovanje, če postane ista oseba lastnik
služne in gospodujoče stvari ali če je gospodujoča oziroma
služna stvar uničena.
poročevalec, št. 54

Omejena osebna služnost preneha po določbah tega zakon4
-o užitku.
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3- Varstvo služnosti

92. člen
Kadar je na isti nepremičnini več hipotek, je za njihov vrstni
red odločilen trenutek njihovega nastanka, če zakon ne
določa drugače.

85. člen
Služnostni upravičenec lahko zahteva, da se nasproti lastniku
služne stvari ugotovi obstoj služnosti.

93. člen

tožbo iz prejšnjega odstavka tega člena se smiselno upoablja drugi odstavek 65. člena tega zakona.

r

Hipoteka se lahko prenese na drugega samo skupaj s terjatvijo, ki je z njo zavarovana.

86. člen

Hipotekami upnik sme brez privolitve hipotekarnega dolžnika
ustanoviti hipoteko na obstoječi hipoteki v dobro tretje osebe
(nadhipoteka).

kdo služnostnemu upravičencu neutemeljeno preprečuje
ga moti pri izvrševanju služnosti, lahko ta s tožbo zahteva,
a preprečevanje oziroma motenje preneha.

a
'i
đ

94. člen

V. Poglavje

Če hipotekami dolžnik zmanjšuje vrednost s hipoteko obremenjene nepremičnine ali kako drugače slabša njeno stanje,
lahko hipotekami upnik zahteva od sodišča, naj naloži hipotekarnemu dolžniku, da opusti takšna dejanja; če pa dolžnik
tega ne stori, lahko zahteva prisilno izterjavo s hipoteko
zavarovane terjatve še pred njeno zapadlostjo.

"EALNO BREME
87. člen
Raalno breme je pravica, na podlagi katere je vsakokratni
®stnik obremenjene nepremičnine zavezan dajati upravičencu ponavljajoče se dajatve.

95. člen

Realno breme se lahko ustanovi v korist določene osebe ali v
Korist vsakokratnega lastnika določene nepremičnine.

Prenehanje hipoteke se lahko zahteva:

*a realno breme se smiselno uporabljajo določbe tega
«*kona o služnostih; za posamezne dajatve pa se smiselno
"Porabljajo določbe, ki veljajo za obresti s hipoteko zavaro»ane terjatve.

- če hipotekami dolžnik plača terjatev, ki je z njo zavarovana;
- če se hipotekami upnik odreče hipoteki s pismeno izjavo,
podano pri pristojnem državnem organu, ki vodi javno knjigo,
v katero je hipoteka vpisana;

VI. Poglavl«

- če je ista oseba postala imetnik lastninske pravice in imetnik hipoteke na isti nepremičnini

ZASTAVNA PRAVICA
88. člen

- če je bila s hipoteko obremenjena nepremičnina uničena in
ni bila obnovljena.

Nastavna
pravica lahko obstaja na premičnih stvareh, na
n
®premičninah in na pravicah.

96. člen

Nastavna pravica nastane na podlagi pravnega posla, sodne
°đločbe in zakona.
89. člen

Nično je določilo pogodbe o hipoteki, s katerim si hipotekami
upnik izgovarja pravico, da bo v primeru, če dolg ne bi bil
plačan, poplačan za svojo terjatev z nepremičninami, da bo
pobiral plodove, ki jih daje nepremičnina, ali da bo nepremičnino kako drugače izkoriščal.

zastavno pravico na premičnih stvareh in za zastavno
na pravicah se uporabljajo določbe o zastavi, vseboane v predpisih, s katerimi so urejena obligacijska razmerja.

yPravico

VII. Poglavje
STVARNE PRAVICE TUJIH FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB NA
NEPREMIČNINAH

90. člen
^premičnina
sme biti za zavarovanje neke terjatve obremen
Jena z zastavno pravico v dobro upnika (hipoteka); ta je
u
nPravičen zahtevati na način, predviden z zakonom, poravavo svoje terjatve iz vrednosti nepremičnine pred upniki, ki
?? "jej nimajo hipoteke, in pred upniki, ki so si pridobili,,
["Poteko na njej za njim, in sicer ne glede na to, če se je
'astnik obremenjene nepremičnine spremenil.

97. člen
Za tuje osebe (v nadaljnjem besedilu: tujce) se po tem zakonu
štejejo:
a)fizične osebe, ki niso državljani Republike Slovenije;
b)pravne osebe, ki imajo svoj sedež izven Republike Slovenije;

^'Poteka
sega na vso nepremičnino, na njene plodove, dokler
n
'so ločeni od nje, kot tudi na druge njene sestavne dele in
Pritikline.

98. člen

*a zavarovanje iste terjatve je mogoča hipoteka na več nepre^ičninah (skupna hipoteka).

Tujci imajo pod pogojem dejanske vzajemnosti glede priddbivanja lastninske in drugih stvarnih pravic na nepremičninah
enak položaj kot domače osebe, če zakon ne določa drugače.

Nastavljena
nepremičnina v celoti varuje upnikovo terjatev do
n
iene popolne poravnave, ne glede na kasnejšo delitev nepremičnin (nedeljivost hipoteke).

99. člen
Na stavbnem zemljišču lahko pridobi tujec na podlagi pravnega posla pravico gradnje in redne rabe stavbišča in funkcionalnega zemljišča (v nadaljevanju: stavbna pravica).

91. člen
a

f^ podlagi pravnega posla ali sodne odločbe se pridobi
"'Poteka z vpisom v zemljiško knjigo ali drugo javno knjigo.
N,za podlagi zakona se pridobi hipoteka
Polnjeni z zakonom določeni pogoji.

V primeru pridobitve stavbne pravice prejšnji lastnik izgubi
lastninsko pravico, lastnik tega stavbnega zemljišča pa
postane Republika Slovenija.

trenutku, ko so
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103. člen

Stavbna pravica je podlaga za pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja.

Ministrstvo, pristojno za okolje in prostor vodi evidenco ustanovljenih stavbnih pravic.

Pravni posel, s katerim se prenese lastninska pravica na
stavbi, mora vsebovati tudi določbo o ustanovitvi stavbne
pravice.

104. člen
Lastninsko pravico na nepremičninah in stavbno pravico
lahko pridobi tuja fizična oseba tudi na podlagi delitve skupnega premoženja, pridobljenega v času trajanja zakonske
zveze z državljanom Republike Slovenije.

Stavbna pravica je stvarna pravica, ki se vpiše v zemljiško
knjigo.
100. člen

VIII. Poglavje
PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE

Lastninsko pravico na nepremičninah in stavbno pravico
lahko pridobi:

105. člen
Preoblikovanje pravice uporabe na nepremičninah v družbeni
lasti, ki jo imajo tuje osebe iz 97. člena tega zakona, v lastninsko pravico teh oseb, se izvede pod pogojem vzajemnosti, na
način in po ostopku, predvidenem za preoblikovanje družbene lastnine v lastninsko pravico.

a)tujec, ki opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji, za potrebe
opravljanja te dejavnosti;
b)tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki
Sloveniji;
c)tujec, ki je najmanj tri leta legalno prebival v Republiki
Sloveniji.

106. člen
Za triletno prebivanje v Republiki Sloveniji po točki c) 100.
člena tega zakona se šteje triletno neprekinjeno legalno prebivanje v Republiki Sloveniji po 25. juniju 1991.

101. člen
Pod pogojem dejanske vzajemnosti lahko tuje države za
potrebe njihovih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
mednarodne organizacije pa s soglasjem Vlade Republike
Slovenije, za njihove službene potrebe, pridobijo lastninsko
pravico na stavbi in pripadajočem stavbnem zemljišču.

107. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati zakon
o temeljnih lastninskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80.
36/90), razen določbe 12. člena, ki se uporablja do prenehanja
veljavnosti predpisov, ki urejajo družbeno lastnino na zemljiščih.

102. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 136., 137-.
140., 143., 144. ter prvi odstavek 148. člena zakona o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86).

1) če se z odločbo državnega organa nepremičnina razlasti;

Določbe členov iz prejšnjega odstavka tega člena, ki se nanašajo na družbeno lastnino se uporabljajo do prenehanja
veljavnosti predpisov, ki urejajo družbeno lastnino.

Stavbna pravica preneha:

2) če tujec odtuji stavbo skupaj s stavbno pravico na zemljišču
v korist domače fizične ali pravne osebe, z dnem vpisa spremembe lastništva v zemljiško knjigo.

Varianta: ta odstavek se črta.
108. člen

V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka se šteje, da lastnik
zemljišča, na katerem je ustanovljena stavbna pravica prenaša lastninsko pravico na zemljišču na novega lastnika
stavbe.

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

OBRAZLOŽITEV
stvarna bremena. To pa seveda ne pomeni, da opredelita
služnostnih pravic, zastavne prave in stvarnih bremen kol
stvarnih pravic docela izključuje obveznostne oziroma oblig
cijske elemente pravne ureditve teh absolutnih pravic.

Temeljna načela (členi 1-4)
Enovitost lastninske pravice je opredeljena v 1. členu, ki s
svojo definicijo uveljavlja tudi načelo enakopravnosti subjektov in njihovih lastninskih upravičenj. Kolikor bo prišlo do
posebne ureditve lastninskih upravičenj glede na različne
subjekte lastninske pravice (s posebnimi zakoni), te omejitve
ne bodo smele poseči v lastninsko pravico tako globoko, da bi
porušile njeno enovitost in kršile načelo enakopravnosti subjektov in njihovih lastninskih upravičenj. Izpeljava ustavnega
načela o ekonomski, socialni in ekološki funkciji lastnine pa
je odkazana na posebno zakonodajno urejanje. Zakoni na
resornih področjih bi predpisovali tudi stvarne pravice glede
dobrin, ki so posebnega nacionalnega pomena (npr. varovana
območja, naravna bogastva, kulturna dediščina).

V temeljnih določbah (3. člen) je posebej poudarjeno načelo
poštenega izvrševanja lastninske pravice. S tem se prepoveduje tudi njeno zlorabo, se pravi izvrševanje lastninske Pra'
vice ne z namenom uveljavljati lastne interese, temveč z
drugim (morebiti celo oškodovalnim) namenom. Enako
načelo velja tudi za izvrševanje drugih stvarnih pravic.
V temeljne določbe je vključena splošna opredelitev javnega
dobra. Predlog zakona obravnava javno dobro kot stvari 1v
splošni rabi, katerih pravni položaj determinira tudi neodtujlj '
vost stvari in omejitev pravic na njih. Podrobna uredite*
posameznih vrst javnega dobra pa je prepuščeni področni
zakonodaji. Takqjf predlagana uvrstitev določbe o javnem
dobru je primerljiva z ureditvijo v starejšem ODZ, kot tudi t

Druge stvarne pravice, ki pomenijo za lastnika v bistvu omejevanje, so naštete v 2. členu. To so predvsem službnostne
pravice (stvarne in osebne služnosti), zastavna pravica in
poročevalec, št. 54
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delovnega razmerja, pooblastila ali položaja v družini (Stempihar: ljudje poslovnega gospodarja). V teh primerih je
posestnik tisti, po čigar navodilih imetnik (detentor) nastopa
in ravna. Odnos med detencijo in posestjo je enako rešen tudi
v drugih zakonodajah, ki sprejemajo objektivni koncept posesti, kot npr. par. 855 BGB.

oditvijo po italijanskem civilnem zakoniku (čl. 822 in si.).
<Hlrobnejša ureditev javnega dobra v posebnih zakonih pa je
Primerljiva z zakonodajno ureditvijo v nemškem pravnem
%«nu.
p

P

°*est (členi S-16)

Posest služnosti (ne le stvarne) ima, kdor uporablja stvar
drugega v obsegu, ki ustreza vsebini služnosti (četrti odstavek
5. člena). Posest pravice je po določbah predloga zakona
izjema, ki velja samo za služnosti in realna bremena. Tako
rešitev imajo tudi druge modernejše zakonodaje. Za tistega, ki
dejansko uporablja stvar drugega v obsegu, ki ustreza vsebini
služnosti, ni bistveno, ali ve, da taka pravica sploh ne obstaja.
Bistvena je dejanska uporaba tuje stvari v obsegu, ki ustreza
vsebini služnosti.

" drugem poglavju predlog zakona ureja posest, ki v današ"lom lastninskem pravu ne more imeti več značaja samo
°"tyenih institucionalnih pojavnosti, temveč je osrednji fenotako stvarnopravnih stanj kot tudi pogodbenih razmerij,
' 'majo za predmet stvar. Posest je tako spremljajoča sesfaizvedenih lastninskih položajev. Pomen ima tako pri
yidobitvi lastninske pravice kot tudi pri njenem varovanju
"Pr. priposestvovanje, dobrovernost). Razmerje posesti do
totnine je eno temeljnih teoretičnih vprašanj civilnega prava.
<j>ak posesti je njena neposrednost, neposredna oblast na
'J*ujo. Posest pomeni torej pravno priznanje odnosa do
J**ri. Od posesti moramo razlikovati imetništvo, za katero ni
"">9oče upoštevati načel za posest. Imetništvo namreč tudi
•pnamuje dejansko oblast do stvari (ki odgovarja prostornomu odnosu do stvari).

Posest stvari ali pravice ima lahko tudi več oseb (soposest).
V 7. členu sta opredeljeni zakonita in dobrovema posest (prvi
in drugi odstavek). Zakonita posest temelji na veljavnem pravnem naslovu, ki je potreben za pridobitev pravice s pogojem,
da posest ni bila pridobljena s silo, zvijačo ali z zlorabo
zaupanja. Za dobrovernost posesti pa se zahteva, da posestnik ne ve, ali ne more vedeti, da stvar, ki jo ima v posesti, ni
njegova. Ločevanje na zakonito in dobroverno posestjo zlasti
potrebno zato, ker priposestvovalni sistem temelji na predpostavki dobrovernosti. V prvem in drugem odstavku 53. člena
sta postavljeni kot predpostavki za priposestvovanje, ki je
originaren način pridobitve lastninske pravice, dobrovernost
in zakonitost posesti. Ti dve predpostavki morata biti izpolnjeni za tako imenovano redno priposestvovanje, to je priposestvovanje v krajši priposestvovalni dobi, ki znaša za premično stvar tri leta, za nepremično stvar pa deset let.

^sprotno
lel

rimski subjektivni koncepciji posesti, ki jo je spretudi ODZ, se je razvila moderna - objektivna koncepcija
P°sesf/. po tgj zadostuje za posest že dejanska oblast nad
%arjo - corpus posessionis. Po tej koncepciji so posestniki
!jfdi detentorij rimskega prava, ki imajo tudi posestno varstvo.
0 koncepcija vse bolj prevladuje v vseh modernejših zakonoyiol>. Tako jo uveljavlja nemški BGB v par. 854, Švicarski
v par. 919, kot tudi poljski in grški civilni zakonik,
^ojoktivni
koncept posesti prevladuje torej v vseh zakonoda1
•J"
p * ki so nastale v tem stoletju. Nasprotno pa starejši ODZ v
or. 309 kot razpoznavni znak posesti določa tudi voljo imeti
^or za svojo. Modernejši koncept posesti je predlagan tudi v
Pr
odloženem zakonu.

Drugačna doba je določena v tretjem in četrtrm odstavku za
primer, ko je podana samo posestnikova dobrovernost. V tem
primeru znaša priposestvovalna doba za premične stvari
deset, za nepremičnine pa dvajset let.

temelju predlaganih določil (5. člen) se loči neposredna in
P°sredna posest. Neposredna posest pomeni dejansko oblast
*d stvarjo (drugi odstavek 5. člena), medtem ko pri posredni
p
°sesti (tretji odstavek 5. člena) posestnik (upravičenec) izvrglo dejansko oblast nad stvarjo prek koga drugega.
e te
u ,T mu je dal stvar na temelju pravnega naslova (npr.
. "ta, najema, zakupa, shranjevanja, posodbe itd.) v nepolno posest. Kot je bilo že povedano, ima oblikovanje
°ioktiviziranega pojma posesti nasproti rimskemu učenju o
1°oesti za posledico razširitev posestnih dejanskih stanj, saj
™ Posest priznana vrsti pravnih položajev prejšnjih imetnikov,
Mentorjev.
Posredni in neposredni posestnik sta v določe6
m medsebojnem razmerju, mnogokrat predstavljenim tudi
stopnjevanjem. Njuno razmerje se menja s samo dejansko
Pr
a'Podnostjo stvari (na temelju pravnoposlovnega ravnanja ali
*ona), na temlju spremembe oblastvenega odnosa do stvari
redne a
ta?
9 glede
posestnika,
zastopnika
(nasproti
prav
oko p tudi
usode stvari.
Razmerje
je tedajtretjim),
opredeljeno

V tretjem odstavku 7. člena predlog izhaja iz v vsakdanjem
življenju običajne domneve, da je posest, dokler se ne dokaže
nasprotno, dobrovema.
Dedič postane posestnik v trenutku zapustnikove smrti ne
glede na to, kdaj je pridobil dejansko oblast nad stvarjo (8.
člen). Dedič ob zapustnikovi smrti nima vedno dejanske oblasti nad stvarmi, ki spadajo v zapuščino. Da bi dedič lahko imel
posestno pravico, nekateri zakoniki določajo, da z zapustnikovo smrtjo preide na dediče tudi posest. Tudi predlog sprejema tako rešitev, saj določa, da postane dedič v trenutku
zapustnikove smrti posestnik ex lege.
Posestnik ima pravico do samopomoči (11. člen). Samopomoč pa mora biti defenzivna. Pri samopomoči je dopustno
uporabiti le primerno silo, t. j. le take oblike in sredstva
samopomoči, ki ustrezajo načinu posega v posest in vrednosti napadene dobrine. Predlog pa ne daje le pravice, da se
odvrne protipraven napad, ampak daje tudi pooblastilo, da se
vzpostavi prejšnje posestno stanje. Odvzem posesti (»napadna posest) mora biti protipraven in samovoljen. Tak je, če
nima podlage v zakonu, odločbi državnega organa ali volji
samega posestnika. V predlogu je izrecno določeno, da ima
posestnik pravico do samopomoči samo proti tistemu, ki
neupravičeno moti posest ali jo odvzame. Posestnik lahko
varuje svojo posest in tekom samega motenja ali odvzema
posesti stvar in s tem posest tudi vrne, vendar pa lahko to stori
le v roku, v katerem se lahko vloži posestna tožba, tedaj v roku
30 dni od dneva, ko je zvedel za odvzem in motilca oziroma
najkasneje v roku enega leta od dneva odvzema (12. člen
predloga). Pravica do samopomoči za ohranitev posesti je
podobno določena v par. 859 BGB, par. 926 ZGB in par.
344 -348 ODZ.

a

na stvar. To seveda ne pomeni, da bi bila dejanska
,b,ost razdeljena med neposrednim in posrednim posestniVsekakor ima posredni posestnik ekonomski interes na
likovanju in razvijanju razmerja, iz katerega izhaja
postno razmerje. Tako gre pri sistemu posredne in nepoj*dne posesti za vsakokratno presojanje objektivnega
°Sestnega razmerja, kar je razlika od rimskega subjektivizi*n°9a sistema z določenimi imetniškimi (detentorskimi)
£°'oiaji. Temeljno načelo je, da predstavlja posredna posest
e
<foo neposredno določenega posestnika. Enako razmerje
. Bd posrednim in neposrednim posestnikom v primerjalnem
6roU ureia šivcarski ZGB v par. 920 in nemški BGB v par.
^otništvo je po nauku o posredni in neposredni posesti
novo vsebino, ki naj pomeni samo določeno pooblas.°,n
(! ° razmerje glede stvari. Imetništvo, kot je opredeljeno v 6.
1 v predloga zakona, ima torej drugačen pojmovni pomen
sistemu animus posesti. Zaradi tega se imetništvo v
si
JJomu objektivizacije, ki se predlaga v predlogu zakona,
.koli ne more razviti v posest pravice. Imetnik je oseba, ki
*r&uje dejansko oblast na stvari za drugega na temelju npr.

Sodno varstvo posesti je urejeno v 12. členu in naslednjih.
Tudi primerjalno pravo določa sodno varstvo posesti po
posebnih pravilih tako, da se v posestnem sporu izhaja iz
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posestnega stanja, ne pa iz lastninske pripadnosti. Gre za
zahtevke, ki so se izoblikovali iz pretorskih interdiktov recuperandae in retinaende possesssionis. Tožbo zaradi motenja
posesti ureja ZGB v par. 928 in nasi, BGB v par. 862 in nasl. ter
ODZ v par. 344 in nasl. V 12. členu sta predvidena dva
prekluzivna roka, v katerih se lahko zahteva varstvo posesti.
Rok 30 dni je subjektivni, ker se računa od subjektivnih
okoliščin tistega, ki je bil moten v posesti oziroma, ki mu je
bila posest odvzeta (ko je zvedel za motenje in motilca). Rok
enega leta je objektivni rok, ker se računa od objektivne
okoliščine, t. j. dneva, ko je motenje nastalo. Oba roka sta
prekluzivna roka materialnega prava. Ne moreta se podaljšati.
Na pravočasnost vložitve tožbe pazi sodišče po uradni dolžnosti.

stvar. Ta določba je tudi podlaga za sistem varstva lastninski u
pravice. Podobno vseobsežnost lastninskega položaja določi p
tudi par. 641 ZGB. ODZ ne vsebuje podobne generalni
določbe, vendar je enaka interpretacija mogoča ob uporabi
določb 354, 362, 364.
p
Solastnina in skupna lastnina (členi 19 - 23)
Določbe o solastnini in skupni lastnini, o deležih na stvari'
solastnini in o upravljanju solastnikov in skupnih lastnikov >
stvarjo so v bistvu klasične. V republiškem zakonu o nepravdnem postopku je zlasti upravljanje s skupno stvarjo urejeno
enako. Tudi v primerjalnem pravu so določbe civilnih zakonikov pogosto dopolnjene s posebnimi zakoni, predvsem s
področja stanovanjskega prava. Temelji solastninskih
skupnolastninskih razmerij pa so ob upoštevanju istih izhodišč urejeni v par. 646 in nasl. ZGB, par. 1008-1011 BGB, pat
825-858 ODZ. Določbe stvarnega prava dopolnjujejo tud[
pravila obligacijskega prava o societetni pdgodbi (primerjtl
par. 741-758 BGB).

Tema obravnave je v sporih zaradi motenja posesti omejena
(prvi odstavek 13. člena). Sodišče daje posestno varstvo glede
na zadnje posestno stanje in nastalo motenje. Zaradi omejenosti teme obravnave so omenjeni tudi ugovori tožene
stranke; izključeni so ugovori, da je tožnikova posest nezakonita, nepoštena oziroma, da ima toženec sam pravico do
posesti. V drugem odstavku 13. člena pa je določeno, da
nepristni posestnik, ki je pridobil posest na silo, na skrivaj ali z
zlorabo zaupanja, v tej posesti ni varovan s posestno tožbo
proti tistemu, od katerega je na tak način prišel do posesti.

Pač pa se v zvezi z ureditvijo solastnine in skupne lastnine'
tem zakonu zastavlja vprašanje njene skladnosti z urejanje
pravnih razmerij med lastniki stanovanj (etažnimi lastniki) p"
upravljanju s skupnimi prostori, deli, objekti in napravami
večstanovanjske hiše ter s funkcionalnim in skupnim funkcionalnim zemljiščem večstanovanjske hiše, ki so v solasti
etažnih lastnikov. Ureditev ni docela identična. Predlagatejl
meni, da obstojijo razlogi za odstopanja pri pravnem urejanju
razmerij med solastniki v stanovanjskem zakonu, saj gre z*
specifično področje, na katerem mora biti zlasti zagotovljeno
redno upravljanje in vzdrževanje večstanovanjskih hiš ne "
zaradi interesov etažnih lastnikov samih, temveč tudi zaradi
uveljavitve javnega interesa. To pa seveda zahteva trdnejši
obveznosti in dolžnosti etažnih lastnikov.

Posestna tožba je dajatvena tožba. Z njo se namreč zahteva,
da toženec nekaj stori, opusti
ali dopusti. Z restitucijskim zahtevkom se lahko združi tudi
opustitveni zahtevek - zahteva, da je toženec tudi v bodoče
dolžan spoštovati dejansko posestno stanje in opustiti vsako
nadaljnje poseganje v posest. Dokazno breme obstoja posesti
in zatrjevanega motenja nosi tožnik.
Ker ima lahko posest stvari ali pravice tudi več oseb (soposest), je v 15. členu predloga zakona določeno, da uživa
varstvo iz 10. člena tudi soposestnik. Soposestnik uživa
posestno varstvo tako v razmerju do tretjih oseb kot tudi v
medsebojnih razmerjih z drugimi soposestniki, če kateri od
njih onemogoča drugemu dotedanji način izvrševanja dejanske oblasti nad stvarjo, ki je v njihovi soposesti.

Sosedsko pravo (členi 24 do 44)
Sosedsko pravo urejajo členi 24. do 44. predloga zakoniIzhodišče sosedskemu pravu je svoboda (zasebne) lastninski
pravice in s tem povezana temeljna posledica, da lastnik
lahko tretjim prepove vsak poseg na zemljišče. S stvarnopra*
nega stališča posestnik ne more imeti več pravic kot lastnik
prav tako ga zadevajo enake dolžnosti. Vendar pa lastninski
pravica na zemljišču ne more imeti značaja brezpogojne prepovedi sosedskih vplivov na zemljišče. Ker so zemljišča deli
istega prostora, morajo biti tako uporabne pravice enegi
lastnika kot izključevalne drugega medsebojno izravnaneSosedsko pravo je pogojevano s spremembami v prostoru.
Rešitve so pogojevane na temlju izravnave interesov. Sosedsko pravo oziroma razmerja, ki jih zajema, ni omejeno ni
sosednost zemljišč. Meje sosedske ureditve gredo tako dalei,
do koder seže potreba po zavarovanju uporabnosti zemljiščiInteresi lastnikov zemljišč, od katerih prihajajo motnje,
onih, ki jih morajo trpeti, so deljeni, vendar je treba pri tem
vedno upoštevati tudi splošne interese. Pri urejanju sosedskih
razmerij je potrebno upoštevati zlasti tudi hitrost današnjegi
razvoja, kar ima za posledico, da so mnogi sosedski odnosi f
stalnem -gibanju«.

Poglavje o posesti je zaključeno z določbo, da je ne glede na
spor zaradi motenja posesti (12. člen) mogoče zahtevati
sodno varstvo posesti iz naslova pravice do posesti. Gre za
pomembno določbo, ki zahteva razlago v širšem smislu oblastvenih pravic. Ta določba omogoča, da se ne glede na spor
zaradi motenja posesti lahko zahteva sodno varstvo posesti iz
naslova pravice do posesti na podlagi publicjjanske tožbe ali
publicijanske negatorne tožbe. Uzakonjena možnost zahtevati sodno varstvo iz naslova pravice do posesti pa seveda ne
izključuje tudi možnosti vložitve t. im. redne lastninske tožbe
(rei vindicatio ali actio negatoriae,) če tožniku v konkretnem
položaju dokaz njegove lastninske pravice, ki je pravna podlaga lastninskih tožb, ni težji od dokazovanja njegove močnejše pravice do posesti.
Lastninska pravica (členi 17-71)
Vsebina lastninske pravice (člena 17 in 16)

Lastnik mora prenašati, trpeti samo nebistvene imisije. 2
imisijami razumemo učinkovanja, ki presegajo običajne i"
dogovorjene meje. Bistvene imisije je treba trpeti, kolikor so
krajevno običajne narave. Varovanje torej izhaja iz krajevno
običajne narave uporabe zemljišča. Zaradi tega ima lastnik
prizadetega zemljišča izravnalne zahtevke. Lastnik zemljiščii
iz katerega izhajajo motnje, je zavezan, da povzroča njegovo
delovanje čim manjše vplive in motnje. Dolžnost, upošteva
varovalna ravnanja, je vsebina sosedskega odnosa. Kadi'
opusti lastnik varovalne ukrepe, kateri predstavljajo njegovo
dolžnost, je delovanje nedopustno. Nastanejo opustitveni
odškodninski zahtevki.

Lastninska pravica lahko obstaja na premičnih in nepremičnih stvareh in na pravicah. Pojma premičnih in nepremičnih
stvari zakon ne opredeljuje. V primerjalnem pravu so definicije urejene praviloma že v splošnem delu civilnih zakonikov
(BGB par. 90 in nasl). ODZ pa definicije določa v knjigi o
stvarnem pravu v par. 294 in naslednjih. Klasične opredelitve
več ne zadovoljujejo, ker ne zajemajo nekaterih novih pojavnih oblik, kot so energija, radijski in televizijski signali itd.
Lastninska pravica pa lahko obstoja tudi na pravicah. Ta
določba predstavlja most med stvarnim in obveznostnim
(obligacijskim) pravom.

Sosedsko pravo temelji predvsem na zakonitih (splošnih)
načelih. Udeleženci pa lahko tudi posebej urede medsebojni
sosedske odnose. Za tako oblikovanje razmerij je najbrtl
odgovarjajoča ustanovitev služnosti. S tem pravnim razmerjem je mogoče izboljšati lastnikov pravni položaj. Pri tem Qre

Določba 18. člena uveljavlja načelo izključnosti (absolutnosti)
lastninske pravice. Oblikovana je po vzorcu par. 903 nemškega BGB. Bistvo lastninske pravice je, da lastnik s stvarjo
po svoji volji ravna in druge izključi od vsakega posega v
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Podpoglavje o pridobitvi lastninske pravice povzema klasične
pridobitne načine. Generalna določba 45. člena splošno
našteva pravne naslove pridobitve: zakon, dedovanje, pravni
posel, izjemoma tudi odločba državnega organa. Na tej
osnovi so v nadaljevanju razdelani posamezni originarni in
derivativni pridobitni načini. Postopek in pogoje za pridobitev
lastninske pravice z odločbo pristojnega državnega organa
določa posebna zakonodaja za posamezen primer (npr. razlastitev).

'a stvarno pravico, ki učinkuje zoper vsakogar in pomeni
Povečanje uporabne možnosti zemljišča.
Sosedsko razmerje je temelj medsebojnih dolžnosti in pravic.
Splošno ga je mogoče opredeliti kot obveznostno razmerje.
urejanju sosedskih razmerij predlog upošteva današnji
tehnološki razvoj. Kdaj je posamezno delovanje dovoljeno za
določeno zemljišče (je z njegovo uporabo neločljivo povedno),
se mora določiti po posameznem primeru, seveda tudi
1
upoštevanjem škodljivega vpliva na prizadeto zemljišče.
°<lločilno je pošteno, krajevno običajno izvrševanje pravic in
Upravičenj. Uporaba je krajevno običajna takrat, kadar odgoda naravi določenega prostora. Z razvojem kraja pa se
Pogosto menja tudi krajevna običajnost.

Predlog zakona v 46. členu našteva v zakonu urejene načine
pridobitve. V primerjavi s tujo zakonodajo so izpuščeni nekateri sicer klasični pridobitni načini, izoblikovani v rimskem
pravu (alluvio, avulsio\ insula in flumine nata, roj čebel), ki so
jih povzele praktično vse evropske zakonodaje. Razlogi za
takšno odločitev so v tem, da gre za arhaične in ekonomsko
nepomembne primere, ki pa jih je kljub vsemu mogoče rešiti
ob upoštevanju splošnih pravil. Prav tako predlog zakon ne
ureja najdbe zaklada, ki je podrejena posebnim zakonskim
določbam. Pridobitne načine, ki jih določa predlog zakona,
vsebinsko podobno ureja primerjalno pravo (spojitev, mešanje: par. 722 ZGB, par. 950 BGB, par. 414-416 ODZ; gradnja
na tujem: par. 673 in nasl. ZGB, par. 417 in naši, ODZ,
nekoliko ožje par. 912-916 BGB: ločitev plodov: par. 645
ZGB, par. 97-99 BGB, par. 294-296 ODZ; priposestvovanje:
par. 1466 in nasl. ODZ (poglavje o priposestvovanju in zastaranju), ppar. 728 ZGB, par. 937-945 BGB; pridobitev od
nelastnika: par. 932 in nasl. BGB, par. 714 ZGB: prilasitev par.
958 BGB, par. 718 ZGB.

Razmerja sosedskih odnosov predlog vrednosti na temelju
^Porabe načela dobre vere in poštenja, ki je za urejanje teh
°dnosov temeljna -generalna klavzula«. Ob ustavnem zago'zvijanju in varovanju lastninskem pravice je potrebno priznavati tuču njeno socialno vezanost. Upoštevati je potrebno tudi
današnji pomen varstva okolja.
današnji tehnični napredek daje naravi sosedskih odnosov
Povsem druge razsežnosti, kot jih je imela nekdaj. Danes se
tovori o »gibljivosti« sosedskega prava. V povsem sistemskem smislu se danes del razmerij »sosedskih« odnosov
Prestavlja kot del ureditve prostora (oziroma okolja).
sosedske odnose vplivajo tudi »javnopravne« ureditve
sosedskih odnosov. Zato oblikovanje sosedskih razmerij
'*9ublja svojo stvarnopravno samostojnost. Lastninska pramca je življenjsko razmerje, ki se, kljub vsem spremembam
družbenih odnosov, predstavlja s svojim zasebnim jedrom, ki
ustanavlja pravice, z njimi pa tudi dolžnosti oziroma obveznostl
- Ni mogoče več vzdrževati opredeljevanja lastninske prav
'°e, znane iz učenja rimskega prava, da lastnik lahko izvršuje
ne
omejeno, po svoji volji lastninska upravičenja. Upoštevati je
Potrebno
tudi omejitve, ki izhajajo iz lastnikove odgovornosti
a
* stvar v smislu celotnega socialno-pravnega reda. Meje
babine lastninske pravice se opredeljujejo in omejujejo s
Socialno vezanostjo (dolžnostjo), ki je tudi element lastninske
Pravice. Gre za reševanje stalne napetosti med posameznikovo lastninsko svobodo in njegovo vezanostjo na interese
skupnosti.

47. člen ureja izdelavo nove stvari. Lastninska pravica na novi
stvari pripada tistemu, ki je stvar ustvaril, če je prispeval delo
in material. Nadalje so urejene konfliktne situacije, ko delo
prispeva ena oseba, material druga. Ta konflikt se razrešuje
po načelu dobrovernosti.
Dobroverni izdelovalec pridobi lastninsko pravico na novi
stvari tudi, če jo je izdelal iz tujega materiala. Lastnik materiala tako izgubi svojo lastninsko pravico, kar pa seveda ne
vpliva na možnost uveljavljanja reparacijskih zahtevkov zoper
poštenega izdelovalca. Kadar uporaba načela dobrovernosti
ne pride v poštev, ali to nasprotuje merilom ekonomske vrednosti, nastane na novo nastali stvari solastnina. 48. člen ureja
primere spojitve in pomešanja. Tudi ti primeri so rešeni z
nastankom solastnine, če dobrovernost ali ekonomska vrednost stvari ne zahtevata drugače. Izguba lastninske pravice
zaradi spojitve oziroma predelave ne vpliva na reparacijske
zahtevke, kar predlog zakona tudi izrecno poudarja. V členih
49 do 51 predlog zakona ureja primer gradnje na tujem svetu.
Gre za pomembna pravila, ki odstopajo od sicer veljavnega
načela superficies solo cedit. Podobno ureditev zasledimo
tudi v drugih vodilnih evropskih zakonodajah. Takšna rešitev
je utemeljena z ekonomsko vrednostjo objektov in zemljišč v
sodobnem svetu. 49. člen rešuje primer dobrovernosti graditelja in lastnika zemljišča, ki je vedel za gradnjo na svojem
svetu in se tej gradnji ni uprl. V tem primeru pridobi graditelj
lastninsko pravico tudi na zemljišču, zavezan pa je nadomestiti vrednost zemljišča, če lastnik to zahteva. 50. člen ureja
primer, ko nekdo vedoma gradi na tujem svetu. Ker gre za
nepošteno ravnanje, je razumljivo, da gre zakonska rešitev v
korist lastnika zemljišča. Predlog zakona mu daje široko možnost za oblikovanje razmerja in lahko izbira med različnimi
variantami: prepustitev objekta, plačilo vrednosti nepremičr
nine, rušitev objekta. Lastnik je pri izbiri med variantami
načeloma prost. Izjemoma se graditelj lahko upre le rušitvi
objekta, če takšno ravnanje glede na okoliščine ne bi bilo
opravičljivo. Predlog zakonske ureditve glede na izbrano varianto predvideva lastninske in reparacijske rešitve. 51. člen
rešuje primere, ko je ravnanje obeh oseb v odnosu gradnje na
tujem svetu dobroverno. V teh primerih je odločilen kriterij za
razrešitev konflikta vrednost obeh dobrin. V primeru približno
enake vrednosti obeh dobrin pa predlog zakona predvideva
dodatne kriterije za razmejitev. To pa so potrebe obeh oseb,
predvsem njune stanovanjske razmere. 52. člen ureja pridobitev lastninske pravice na plodovih. Odločilen je trenutek ločitve ploda od glavne stvari (separatio). Plodovi gredo lastniku
glavne stvari oziroma pod določenimi pogoji dobrovernemu
posestniku ali imetniku stvarne pravice na tuji stvari ali obli-

—"»»• ne moremo postavljati dokončnih opredelitev lastninske pravice na zemljiščih, ne da bi pri tem upoštevali, da gre
Pravzaprav za dele prostora, kar naj torej pomeni, da se
Prenašajo
na ta lastninska razmerja vse opredelitve, s katerimi
Se
danes pravno opredeljuje razmerja v prostoru v širšem
sjnislu sploh. Zato se predstavlja položaj zemljišča v prostoru
*°t temelj pravnih posledic. Gre za ureditev razmerij s stališča
sosedskih (lastninskih) razmerij. Pri njih po današnjem opredeljevanju ne gre za omejevanje lastninske pravice, temveč za
dolžnosti, ki izhajajo iz tega položaja, torej za vzajemnost, ki
10
narekuje prostorska skupnost (v lastninskem smislu).
°t> upoštevanju navedenih opredelitev sosedskih odnosov in
'thodišč
za urejanje teh odnosov je v prvem odstavku 24.
e,
ana
predloga
zakona določeno da morajo, zaradi sosedstva
a
" prostorske povezanosti nepremičnin, lastniki teh nepref^-nih svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode. Pravice, ki
°rnejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje nepremičnine,
?®n Pa morajo izvrševati pošteno, v skladu s krajevnimi običaji
na račun, ki najmanj obremenjujejo lastnika stvari (drugi
Odstavek 24. člena). Enake obveznosti veljajo tudi za poseatn
'ke nepremičnin (tretji odstavek 24. člena).
^ 25. členu so, kot najbolj tradicionalne oblike posegov,
ucjene imisije, v 26. členu je posebej urejena začasna upotuje nepremičnine. V členih 27. do 44. so predpisana
J asična soseska razmerja, nekatera od teh (ureditev meje,
določitev nujne poti) so povzeta iz zakona o nepravdnem
tostopku (Uradni list SRS, št. 30/86).
Pridobitev lastninske pravice (členi 45 do 60)
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V 65. členu predloga je urejena tožba, s katero se zahtevi
vrnitev stvari od posestnika. Za vložitev tožbe morajo bit
izpolnjeni določeni pogoji in sicer: da je stvar individualni
določena, da lastnik dokaže, da ima na stvari, katere vrnit#
zahteva, lastninsko pravico in da je stvar, katere vrnitev s>
zahteva, v dejanski posesti toženca. Lastninska tožba f>
zastara (tretji odstavek 65. člena).

gacijske pravice. Nadalje predlog zakona ureja pridobitev
lastninske pravice s priposestvovanjem. Gre za klasičen pridobitni način, ki pomeni zmago dejanskega nad pravnim.
Priposestvovalna doba se razlikuje glede na stvar (premičnine, nepremičnine) in glede na kvaliteto posesti, ki jo izvršuje
priposestvovalec. Osnovni pogoj za pridobitev lastninske pravice s priposestvovanjem je dobrovernost priposestvovalca.
Priposestvovalna doba je krajša, če ima priposestvovalec na
stvari zakonito posest. Glede teka priposestvovalne dobe se
smiselno uporabljajo določbe obligacijskega zakona o pretrganju in zadržanju zastaranja. Po 55. členu je mogoča pridobitev lastninske pravice od nelastnika. Gre za odstopanje od
klasičnega načela nemo plus iuris transffere potest, quam
ipso habet v korist varnosti pravnega prometa. Pravilo je
potrebno zaradi samostojnosti prenosnega posla v odnosu do
temeljne obveznosti in je uveljavljeno v primerljivih tujih sistemih. Razumljivo je drugačna ureditev v tistih pravnih sistemih
(Francija), kjer ima obligacijska pogodba sama traslativni
učinek. Pridobitev lastninske pravice od nelastnika je omejena samo na premične stvari, pogoj dobrovernosti na strani
pridobitelja ter posebne okoliščine na strani razpolagalca s
tujo stvarjo. Zadnji pridobitni način na podlagi zakona je
okupacija, ki je urejena v 56. členu. Okupacija (prilastitev) je
izvirni način pridobitve lastninske pravice samo na premičnih
stvareh, na katerih ne obstaja lastninska pravica. Na nepremičninah okupacija ni mogoča.

Poleg zahteve, da mu posestnik vrne individualno določeno
stvar, ima lastnik pravico zahtevati, da mu dobroverni posest■
nik stvari izroči stvar s plodovi, ki še niso bili obrani. Kakšni
zahtevke lahko lastnik utemeljno naperi proti posestnih
stvari, je odvisno od dobrovernosti oziroma nedobrovernosli
posestnika. Vsi ti primeri so obravnavani v 66., 67. in 66
členu.
V 69. členu pa je urejena tožba tistega, ki je pridobil individualno določeno stvar s pravnim poslom in na zakonit način,
pa vedel in tudi ni mogel vedeti, da ni postal lastnik (domnevni
lastnik). Gre za t. im. publicijansko tožbo, ki, tako kot sicet
lastninske tožbe, ne zastara.
V 709. členu je urejena negatorna tožba, ki jo imata, zaradi
neutemeljenega vznemirjanja, na razpolago tako lastnij1
stvari, kot tudi domnevni lastnik. Solastnik in skupni lastnik1
imata pravico tožbe za varstvo lastninske pravice na cfl'
stvari, solastnik pa lahko zahteva varstvo svoje pravice tudi ni
delu stvari (71. člen).

Zakonskim načinom pridobitve lastninske pravice sledi ureditev pridobitve lastninske pravice na podlagi pravnega posla.
Glede nepremičnin je določeno, da je pogoj za pridobitev
lastninske pravice vpis v zemljiško knjigo. Enak pogoj za
veljavnost nepremičninskega prenosa na temelju pravnega
posla je določen tudi v primerjalnem pravu, par. 656 ZGB, par.

Predlog zakona povzema klasične lastninske tožbe, ki so si
izoblikovale že v rimskem pravu. Predlagana ureditev je samo
izpeljava klasičnih pravil, pri čemer se upošteva pravni
narava reparacijskih zahtevkov v našem pravu. To pride š>
posebej do izraza v določbah o ius tollendi. Smiselno enaki
ureditev je določena v par. 985 in si. BGB in par. 366 in nasl
ODZ.

873 BGB, par. 431 -446 ODZ. Na premičnih stvareh se lastninska pravica s pravnim poslom pridobi praviloma z izročitvijo v
posest pridobitelja. Enako načelo je določeno tudi v tujih
zakonodajah, par. 929 BGB, par. 714 ZGB, par. 426 ODZ.
Poleg omenjenega temeljnega načina so predvidene še izvedene oblike izročitve: simbolna izročitev, traditio brevi manu,
cessio vindicationis in constitutum possessorium. Če je bilo
glede iste stvari sklenjeno več pravnih poslov, pridobi lastninsko pravico tisti, ki mu je bila stvar prva izročena. Večkratni
prenos je enako rešen kot v pravnih sistemih, ki ločujejo
temeljni posel od prenosnega. Na podlagi dedovanja pa se
lastninska pravica pridobi v trenutku zapustnikove smrti.
Določba je usklajena z zakonom o dedovanju, saj v slovenskem pravnem sistemu delacija in akvizicija nista časovno
ločeni.

Predlog zakona pušča odprto variantno možnost glede rokoi
za reparacijske zahtevke lastnika proti dobrovernemu 1
nedobrovernemu posestniku. Predlagana rešitev izhaja '
obstoječega stanja, variantni predlog pa roke skrajšuje, M'
predlaga praksa. Odločitev za eno ali drugi varianto
posega v samo sistema t i ko zakona.
Služnostna pravica (72-86)
Poglavje o služnostni pravici je razdeljeno v tri podpoglavji
stvarne služnosti, osebne služnosti in varstvo služnosti, ki ss
uporablja za obe obliki služnostnih razmerij.
Primerjalno pravno služnostno pravico enako definira. Tako
je stvarna služnost v korist gospodujočega zemljišča določena s par. 730 ZGB, par. 1018-1019 BGB in par. 472-4*'v
ODZ. Enako je uveljavljeno načelo vpisa v zemljiško knjigo
par. 731 ZGB, par. 480-481 ODZ in načelo restriktivnosti P''
izvrševanju v par. 737 ZGB, par. 1020 BGB in par. 482-503
ODZ.

Prenehanje lastninske pravice (členi 61 do 64)
Lastninska pravica preneha: kadar pridobi na stvari lastninsko pravico kdo drug (61. člen); z opustitvijo stvari (62. člen);
uničenjem stvari (63. člen); in drugih primerih, ki jih določa
zakon (64. člen). Predlog zakona povzema klasična pravila, ki
so povsem logična izpeljava lastninskih stanj. Pri izgubi pravice zaradi pridobitve drugega je treba poudariti, da določba
zajema fako originarne kot derivatne pridobitve. Opustitev
stvari (derelekcija) je vezana na nedvoumen izraz volje, da
pravica na stvari preneha. S tem postane stvar ničija in je kot
taka lahko predmet okupacije. Ker okupacija nepremičnine ni
dopustna, je predvideno, da se na nepremičnino vzpostavi
lastninska pravica lokalne skupnosti, razen če zakon določa,
da preide v last Republike Slovenije. Primerjalno pravo predvideva eno ali drugo rešitev, pri čemer gre za izrazito politično
vprašanje. Lastninska pravica preneha tudi na uničeni stvari,
lahko pa se prenese na ostanke stvari oziroma na morebitno
pravico, ki jo ima lastnik proti tretji osebi (npr. zavarovalnica).
Končno je odprta tudi možnost, da se prenehanje lastninske
pravice predpiše s posebnim zakonom. S tem je odprta možnost za izvedbo vseh oblik razlastitev, ki so dovoljene z
ustavo. Primerjalno pravo prenehanje lastninske pravice vsebinsko enako ureja (par. 729 ZGB, par. 444 ODZ).

Osebne služnosti so v predlogu zakona urejene bdi
abstraktno kot v primerjalnem pravu. S tem je prepuščen8
večja teža avtonomiji strank pri oblikovanju njunega razmerja-a
Vendar je mogoče z interpretacijo splošne določbe predlog
zakona doseči enake rezultate, kot jih tuje zakonodaje dosegajo s podrobnejšo izdelavo na normativni ravni. Generali
opredelitev vsebinsko odgovarja splošnim določbam primerjalnega prava (par. 745 ZGB, par. 1030 BGB, in par. 509 ODZITudi poglavje o varstvu služnosti je logična izpeljava, ki Pre~.
naša načela varstva lastninske pravice na področje služnosti.
Stvarne služnosti (členi 72 do 79)
72. člen je temelj za oblikovanje vseh stvarnih služnostni
razmerij na služeči nepremičnini v korist gospodujoče
Določba je podlaga za oblikovanje klasičnih zemljiških (P0'!'
skih) služnosti (iter, actus, via, pecoris pascendi), klasičnih
hišnih služnosti (tigni immittendi, oneris ferendi, stillicidUh
kot tudi služnosti, ki se pojavljajo zaradi sodobnega način*

Varstvo lastninske pravice (členi 65 do 71)
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Zastavna pravica (členi 88-96)

^ljenja (parkiranje na tujem zemljišču, napeljave, postavitev
hetitske antene). Glede na raznolikost navedenih razmerij je
Razumljivo, da je mogoča samo generalna klavzula kot pod'aga za njihovo oblikovanje. 73. člen uvaja splošno sprejeto
načelo
restrikcije pri izvrševanju služnosti, kar pomeni, da
m
ora služnostni upravičenec svojo pravico izvrševati na
način,
ki najmanj obremenjuje tujo stvar. Nadalje je uveljav'leno klasično načelo servitus in faciendo consisterte nequit,
Po katerem je dolžnost služnostnega zavezanca samo v tem,
*ja nekaj trpi, k aktivnemu ravnanju pa je zavezan le, če je to
'°c<i v njegovo korist in samo v tem obsegu. Kot druge stvarne
Pravice je tudi nastanek stvarne služnosti možen na podlagi
Pravnega posla, odločbe državnega organa in priposestvovanja.
Pravnoposlovna pridobitev stvarne služnosti je vezana na
v
Pis v zemljiško knjigo, kar je logična posledica njene pravne
narave. Pri ustanovitvi služnosti z odločbo državnega organa
Predlog zakona izrecno poudarja, da je takšna ustanovitev
Mogoča le iz omejenih razlogov oziroma na podlagi posebne
*akonske določbe. Služnostni zavezanec ima v teh primerih
tudi pravico do denarnega nadomestila. Stvarno služnost je
^ogoče pridobiti tudi s priposestvovanjem (77. člen) na pod'agi 20-letnega mirnega in poštenega izvrševanja. 78. člen
Predvideva
načine prenehanja stvarnih služnosti: prenehanje
z
aradi neizvrševanja v času, ki je določen za priposestvovanje
Pravice; na zahtevo služnostnega zavezanca, da služnost preneha, ker ta ni več potrebna; prenehanje zaradi uničenja
stvari
in združitve lastninske pravice na obeh nepremičninah
y
eni osebi; in prenehanje na podlagi dejstva, da se lastnik
^užeče nepremičnine upre izvrševanju služnosti (usucapio
"bertatis).

Primerjalno je predlog zakona ožji kot tuja zakonodaja, vendar je treba pri tem upoštevati, da je zastavna pravica na
premičninah in pravicah v našem pravu urejena z obligacijskimi predpisi. Predlog zakona ureja torej samo hipoteko kot
obliko zastavne pravice na nepremičnini. V tem poglavju je
predlog zakon najbližji ODZ, kar je nenazadnje povezano s
tradicionalnimi razlogi. Zato zakon ne predvideva nekaterih
izvedenih oblik nepremičninske zastave. Širši od ODZ pa je
predlog v delu, kjer ureja simultano hipoteko ter nadhipoteko.
Predlagana načela so usklajena z ureditvijo tujih civilnih
zakonikov. Tako je vpis hipoteke v zemljiško knjigo predviden
s par. z 799 BGB in par. 451 ODZ. Varstvo hipotekarnega
upnika pred vnovčevanjem hipoteke smiselno enako urejajo
par. 808 ZGB, par. 458 ODZ in par. 1134 BGB. 88. člen je
generalna določba, ki govori o zastavni pravici, ki jo je
mogoče ustanoviti na premičninah, nepremičninah in pravicah. V nadaljevanju predloga zakona je natančneje razdelana
samo ena od naštetih oblik zastavne pravice, to je zastavna
pravica na nepremičninah oziroma hipoteka. Ostale oblike
zastavne pravice so urejene z drugo zakonodajo, predvsem
obligacijskim zakonom, ki ureja ročno zastavo (pignus) na
premičninah ter zastavno pravico na terjatvi in drugih zastavIjivih pravicah. Pravni naslov za pridobitev zastavne pravice je
lahko zakon, pravni posel ali sodna odločba.
90. člen splošno določa hipoteko na nepremičnini kot
posebno obliko zavarovanja terjatve. Hipotekarnemu upniku
je zagotovljena prednostna pravica poplačila iz obremenjene
stvari, ne glede na osebo, v katere korist je vpisana lastninska
pravica na stvari in predvsem ostalimi upniki. Upnikovo korist
še dodatno varujeta pravili o ekstenzivnosti hipoteke (drugi
odstavek 90. člena) in nedeljivosti hipoteke (četrti odstavek
90. člena). Predlog zakona prav tako omogoča oblikovanje
skupne hipoteke. Konstitutivni pogoj za nastanek hipoteke je
vpis v zemljiško oziroma drugo javno knjigo (možnost ustanovitve hipoteke na ladji ali letalu). Brez vpisa v javno knjigo
hipoteka ne nastane, kar pa ne onemogoča drugačnih načinov oblikovanja stvarnega zavarovanja, razumljivo le z omejenimi učinki. Vpis je torej nujen pogoj izključujočega učinkovanja hipoteke proti kateremukoli lastniku obremenjene
stvari. V primeru, da je na posamezni stvari ustanovljenih več
hipotek, se te ravnajo po načelu vrstnega reda, kar pomeni, da
prejšnja hipoteka do popolnega poplačila izključuje kasnejšo.
Odločilen je kriterij nastanka hipoteke, to je trenutek vpisa v
javno knjigo in ne morebiti posla, na podlagi katerega se
hipoteka vpiše.

Osebne služnosti (členi 80 do 84)
p
u odpoglavje

o osebnih služnostih ureja tri temeljne oblike:
*itek (ususfructus), stanovanje (habitatio) in omejene
°sebne služnosti (rabo-usus). Določbe tega poglavja so
generalne in omogočajo izoblikovanje omenjenih razmerij na
temelju avtonomnega pravnoposlovnega urejanja. V odsotnosti dogovora pa je razmerja mogoče razložiti na podlagi
splošrflh pravil. Užitek je najširša služnostna pravica na tuji
stvari, ki je ustanovljena v korist določene osebe na stvari ali
Pravici. Bistvo užitka je, da se ohranja substanca predmeta,
grajanje užitka je vezano na življenje oziroma obstoj užitkarja.
a svoje pravice kot celote ne sme prenesti, lahko pa prenaša
Posamezna upravičenja, ki iz njegove pravice izvirajo. Stanovanje je osebna služnost, ki upravičuje rabo stanovanja za
astne potrebe in potrebe družine. Možnost oblikovanja služnosti stanovanja dopolnjuje načine urejanja razmerij med
'astniki stanovanj in uporabniki, ki so določena z drugo zakonodajo. Splošno pravilo o omejenih osebnih služnostih je
najširša podlaga za oblikovanje služnostnih razmerij, ki upravičujejo rabo tuje stvari v korist določene osebe.

93. člen ureja možnost hipotekarnega upnika, da s svojo
pravico razpolaga. Prenos hipoteke je mogoč samo skupaj s
prenosom terjatve, ki je z njo zavarovana. Samostojno razpolaganje s hipotekarno pravico zaradi njene odvisne narave ni
mogoče. Hipotekami upnik lahko svojo pravico uporabi kot
obliko zavarovanja v korist tretje osebe (nadhipoteka). To
lahko stori brez privolitve hipotekarnega dolžnika, vendar
ustanovitev nadhipoteko v pravni pložaj hipotekarnega dolžnika ne posega. 94. člen določa zahtevke hipotekarnega
upnika pred zapadlostjo terjatve, ki je s hipoteko zavarovana.
Upnik ima zahtevke, če dolžnik zmanjšuje vrednost s hipoteko
obremenjene stvari. Najprej je to zahteva za opustitev ravnanj,
ki zmanjšujejo vrednost stvari, ki je po svoji vsebini podoben
negatorii. Nadalje pa ima hipotekami upnik z devastacijsko
tožbo pravico zahtevati poplačilo pred zapadlostjo zavarovane terjatve, če prvi zahtevek ni uspešen.

^rstvo služnosti (člena 85 in 86)
p

°dpogiavje o varstvu služnosti služnostnemu upravičencu
Ugotavlja dve nujno potrebni obliki pravnega varstva. Najprej
to zahteva, da se ga prizna za služnostnega upravičenca. Ta
zahtevek se ravna smiselno po pravilih o vindikacijski tožbi.
Nadalje ima upravičenec še zahtevek, s katerim se lahko upre
^otnjam ali oviram pri izvrševanju pravice. Zahtevek je po
vsebini podoben negatorni tožbi imetnika lastninske pravice.

16

**alno breme (člen 87)
^alnega bremena kot stvarne pravice do sedaj veljavni
akon o temeljnih lastninsko-pravnih razmerjih ni urejal,
rodlagana zakonska določba pa v načelu opredeljuje realno
°r*rne kot pravico, na podlagi katere je vsakokratni lastnik
"remenjene nepremičnine zavezan dajati upravičencu
Ponavljajoče se dajatve. Glede na skopost zakona pri normalnem
urejanju posameznih pravnih institutov pa zakon pra'Ce realnega bremena ne razčlenjuje, temveč napotuje na
/niselno uporabo zakonskih določb o služnostih in deloma
•"*i o hipoteki. Definicija realnega bremena vsebinsko odgoda primerjalnemu pravu (par. 7862 ZGB in par. 1106 BGB).

Prenehanje hipoteke (95. člen) je enako kot nastanek vezan
na vpis izbrisa v javno knjigo. Našteti so primeri, ko se izbris
hipoteke lahko zahteva. Najpogostejši in ekonomsko najpomembnejši razlog izbrisa je plačilo terjatve, za katero zavarovanje je bila hipoteka ustanovljena.
Z namenom, da hipotekami upnik ne bi izkoriščal svojega
prevladujočega položaja, predlog zakona prepoveduje
pogodbene klavzule, ki hipotekarnemu upniku dovoljujejo
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poplačilo z obremenjeno stvarjo, pobiranje plodov ali njeno
izkoriščanje. Tovrstne pogodbene klavzule so nične. Gre za
pravilo, ki je v korist hipotekarnega dolžnika, uveljavljeno v
primerjalnem pravu.

Kot kriterija za pridobitev lastninske pravice na nepremiO
nah in stavbne pravice določa predlog zakona (100. čl*
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji ali dovoljenje
stalno prebivanje v Republiki Sloveniji oziroma trileO
legalno prebivanje v Republiki Sloveniji po 25. 6. 1991 (J*
člen). Možnost pridobivanja nepremičnin je tako odprta tis'
subjektom, ki izkažejo določeno vez z Republiko Slovenije

Stvarne pravice tujih fizičnih In pravnih oseb na nepremičninah (členi 97-104)
Pri opredelitvi tujca (97. člen) izhaja predlog zakona iz
splošne teorije mednarodnega zasebnega prava, ki za tujce
šteje državljane tujih držav in pravne osebe, ki so vpisane v
register tuje države. Za tujce pa se po tem zakonu ne štejejo
pravne osebe, ki so ustanovljene po pravilih slovenskega
prava in vpisane v slovenski sodni register ne glede na provinienco kapitala in morebitno kapitalsko udeležbo tujca.

Posebej določa predlog zakona način prenehanja stavb11
pravice (102. člen). Zakon to ureja kot smiselno izpelji
pravil o prenehanju lastninske pravice.
V 101. členu se posebej opredeljujejo pravice tujih držaf'
mednarodnih organizacij.
Določba je usklajena z 9. členom Ustavnega zakonaJf
izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33l>
21/94), ki določa, da tuje države lahko pridobijo lastnin5*'
pravico do nepremičnin, ki jih uporabljajo za dejavnost dipr.
matsko-konzuiarnih predstavništev. Glede med narode'
organizacij, za katere se po mednarodnem pravu štejejo n>^
vladne organizacije, je, upoštevajoč njihov položaj in dejstf
da kriterij pridobivanja ni opravljanje gospodarske dejavni
oz. prebivanje, po mnenju predlagatelja potrebno, da se P~
dobivanje lastninske pravice na nepremičninah pogojuje
soglasjem Vlade Republike Slovenije.

Za vse oblike pridobivanja in uživanja stvarnih pravic vzpostavlja predlog zakona dejansko vzajemnost (98. člen). Gre za
splošno načelo, ki zagotavlja pravice le pripadnikom tistih
držav, ki slovenskim fizičnim in pravnim osebam priznavajo
vsaj isti obseg in kvaliteto pravic.
Glede na umestitev materije stvarnih pravic tujcev v predlagani zakon, ki sistemsko ureja te pravice v pravnem redu
Republike Slovenije, so tudi stvarne pravice tujcev s tem
zakonom urejene načelno. Že po obstoječi zakonodaji je za
posamezne vrste stvari pridobitev pravic specifično dodelana
(npr. glede kmetijskih zemljišč se pridobitev veže na status
pridobitelja kmeta, predpisan je vrstni red). Vrednote, glede
katerih obstaja poseben nacionalni interes (npr. varovana
območja, naravna bogastva, kulturna dediščina), že na
splošno zahtevajo zaščito, ki pa naj bi bila glede na koncept
tega zakonskega akta, da stvarne pravice regulira načelno,
tudi za tujce natančneje opredeljena v področnih zakonih
(tretji odstavek 1. člena).

Pridobivanje pravic tujcev, ki so sklenili zakonsko zveZ°J{
državljanom Republike Slovenije, ureja 104. člen predlof
zakona. Premoženje, ki ga zakonca pridobita v trajanju zaK^[
ske zveze, je njuno skupno premoženje. Ob delitvi le-1%
postane tujec lastnik nepremičnin v skladu z določbami■
sicer veljajo za tujce.
Prehodna določba (člen 105)
16. člen Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neod&
nosti Republike Slovenije je določil, da je tujcem pod p°r
jem vzajemnosti zajamčena lastninska in druge stvarne P<1
vice na nepremičninah v obsegu, kot jih imajo ob uveljaf '
tega zakona. Problem, ki je nastal, se odraža v pridobil«
pravici uporabe tujcev na družbenem premoženju. ZakO"
daja na področju lastninskega preoblikovanja družbene
nine namreč ne daje podlage za tako preoblikovanje tisto*
družbenega premoženja, na katerem imajo pravico upo"JJ
tujci, z izjemo stanovanjskega zakona, ki je določil, da
poleg naštetih tudi vse druge pravne osebe, ki imajo pra"1 }
uporabe na družbenih stanovanjih in stanovanjskih hiša^
dnem uveljavitve stanovanjskega zakona postale lastnice
seV
stanovanj. Med temi »drugimi pravnimi osebami- sootre
rL
tudi tuje pravne osebe. Predlagatelj meni, da je P oS
družbeno lastnino tudi na drugih vrstah premoženja (P ..
nih prostorov ipd.) ustrezno preoblikovati, saj družbena
nina ni več ustavnopravna kategorija. Na kakšen način in P\J
kakšnimi pogoji bi se izvedlo tako preoblikovanje, pa ni 9
tega zakona. Zato se v tem zakonu določi osnova za « .
preoblikovanje. Predlagano besedilo 105. člena pomeni, da
pravica uporabe preoblikuje v lastninsko pravico na nep0^
mičninah (tudi na zemljiščih) izhajajoč iz pravice, ki je (
pridobljena še pred sprejemom Temeljne ustavne listi"'
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.

Podlaga zakonske ureditve lastninske pravice tujcev je v
ustavni določbi 68. člena in le v okviru te je predlagatelj
dolžan oblikovati zakonske rešitve. Ker ustava Republike Slovenije sedaj prepoveduje tujcem pridobivanje lastninske pravice na zemljiščih, ne pa tudi na drugih nepremičninah, je za
ustanovitev lastninske pravice tujca na zgradbi ali njenem
delu potrebna posebna stvarna pravica, ki se tiče rabe zemljišča. Predlog zakona uvaja posebno stavbno pravico (99.
člen), ki se kot stvarna pravica vpiše tudi v zemljiško knjigo.
Stavbno pravico pridobi tujec na podlagi pravnega posla z
lastnikom, ki s sklenitvijo posla izgubi svojo lastninsko pravico, kot če bi nepremičnino odtujil domači osebi. Za čas
trajanja stavbne pravice se lastninska pravica vzpostavi v
korist države, ki nastopa kot fiduciarni lastnik stvari, kateri
ima na zemljišču samo golo lastninsko pravico, nima pa
nobenih upravičenj. Če tujec odtuji zgradbo, stavbna pravica
preneha, pridobitelj zgradbe, če je domača oseba, pa pridobi
lastninsko pravico na zemljišču in zgradbi. Prenos z države na
novega lastnika se opravi avtomatično. Možnost pridobitve
stavbne pravice je omejena le na stavbna zemljišča z namenom zagotoviti tujcem možnost pridobivanja lastninske pravice na zgradbah, ki so potrebne za opravljanje njihove dejavnosti.

glede pridobivanja nepremičnin s strani oseb s področja ujj
pojavljajo v poglavju, ki ureja pravico do ustanavljanja P° '.
tij. Posamezni sporazumi se sicer razlikujejo med seboj, *
dar lahko ugotovimo nekatere skupne značilnosti:

DELNA MEDNARODNOPRAVNA PRIMERJAVA
UREDITEV PRAVIC TUJCEV NA
NEPREMIČNINAH GLEDE NA DOLOČILA
ASOCIACIJSKIH SPORAZUMOV
Odnose s pridruženimi članicami EU ureja z asociacijskimi
sporazumi, v katerih so vključene tudi določene zahteve glede
ureditve pridobivanja lastninske in nekaterih drugih pravic na
nepremičninah. Dolgoročno izhodišče je zagotovitev nacionalnega tretmaja vsem fizičnirr) in pravnim osebam s
področja EU, kar lahko obratno razumemo tudi kot prepoved
neenakopravnega obravnavanja na osnovi državljanske pripadnosti. Analiza petih podpisanih sporazumov (Bolgarija,
Češka, Madžarska, Poljska, Romunija) kaže. da se zahteve
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(i) Unija od pridruženih članic zahteva, da posameziko^jj
pravnim osebam s področja Unije zagotovijo nacio" ^
tretma glede ustanavljanja podjetij; (ii) da v času tr3!® .
sporazuma ne sprejemajo nobenih ukrepov, ki zadevajo v
navijanje in delovanje podjetij, po načelih neenakoprav" :C
obravnavanja; (iii) z dnem uveljavitve sporazuma
podjetja, ustanovljena s strani pripadnikov unije, pravic"
pridobitve, rabe, najema in prodaje nepremičnin.
Ob tem velja pripomniti, da v pozitivnem pravu držav pridrf*r
38

nih članic omejitve obstajajo. Tako je na primer na Češkem in
Slovaškem omejena (zamenjava, dedovanje) možnost pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah tujim pravnim in
fizičnim osebam ki nimajo stalnega prebivališča v tej državi.
Določene omejitve pa veljajo tudi za pravne osebe, ki imajo
sedež na Češkem ali Slovaškem in če imajo pretežno tuj
kapital. Vendar so te omejitve v fazi odpravljanja. V Bolgariji
lahko pridobijo tujci lastninsko pravico na nepremičninah
samo z dovoljenjem in še to le za določen čas. Omejitev velja
tudi za domače osebe z več kot 50% tujega kapitala, ki ne
morejo pridobiti lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih.
Časovno neomejena pa je možnost pridobitve pravice gradnje
na zemljišču pod pogojem dovoljenja pristojnega organa.
Podobna ureditev velja tudi na Poljskem.

glede na besedilo zakona v Republiki Sloveniji to načelo
sploh velja).
Drugačne zahteve postavljajo asocijacijski sporazumi, ki jih
podpisuje EU s pridruženimi članicami, za obdobje prilagajanja. Z iztekom tega obdobja morajo pridružene članice pravico do pridobitve lastninske pravice na nepremičninah zagotavljati še dvema kategorijama gospodarskih subjektov:
(1) podružnicam pravnih oseb, ki imajo svoj registrski sedež
na območju države članice in ki opravljajo gospodarsko
dejavnost na območju pridružene članice;
(2) fizičnim osebam (»zasebni podjetniki«) pripadnikom držav
članic EU, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na območju
pridružene članice. Upoštevaje nacionalne predpise se ti subjekti obravnavajo kot tujci. Za njih EU zahteva nacionalni
tretma, kar pomeni odpravo vseh predpisov, katerih omejevalni kriterij je državna pripadnost. Pri tem pa je treba poudariti, da je neenakopravno obravnavanje še zmeraj vezano
samo na osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost za
potrebe opravljanja te dejavnosti.

Analiza nepremičninske določbe asocijacijskih sporazumov
(7. odstavek 45. člena sporazuma s Češko, 8. odstavek 44.
člena sporazuma z Madžarsko, 7. odstavek 44. člena sporazuma s Poljsko, 7. odstavek 45. člena sporazuma z Romunijo),
kaže na stopnjevanje zahtev Unije glede na čas trajanja sporazuma. V prvi fazi Unija od pridruženih članic zahteva, da imajo
podjetja Unije (pravnih in fizičnih oseb), ustanovljena na
območju pridružene članice, pravico do nakupa, rabe, najema
in prodaje nepremičnin, kadar so te neposredno potrebne za
opravljanje gospodarske dejavnosti, za katero je podjetje
ustanovljeno. Ožji obseg pravic se zahteva glede naravnih
virov, kmetijskih zemljišč in gozdov. Glede teh nepremičnin
zadošča, če država pridružena članica omogoča unijskim
podjetjem pravico najema. Pri razlagi te določbe je treba
izhajati predvsem iz njenega dometa. Nanaša se na podjetja,
ki jih pripadniki Unije ustanovijo na ozemlju pridružene članice. Po pravilih, ki so večinoma sprejeta v teoriji mednarodnega zasebnega prava, se pripadnost pravne osebe določa po
državi vpisa v sodni register. Zato so ta podjetja v skladu s
splošnimi pravnimi načeli povsem izenačena s podjetji, ki jih v
pridruženi članici ustanovijo domačini. Kljub temu pa nacionalni predpisi ponekod predvidevajo drugačen pravni položaj za podjetja, ki so ustanovljena in registrirana na teritoriju
države, v njih pa imajo določen delež fizične ali pravne osebe,
ki so pripradniki tujih držav. Omejitve so običajno vezane na
večinski kapitalski delež in se pogosto nanašajo na pridobivanje nepremičnin. Zahteve Unije so v trenutku uveljavitve asocijacijskega sporazuma relativno blage. Od držav zahtevajo le
ukinitev predpisov, ki neenakopravno obravnavajo podjetja,
ki so ustanovljena po pravu pridružene članice. Omejevalne
določbe se lahko ohranijo le glede naravnih virov, kmetijskih
zemljišč in gozdov. Ob tem pa je treba upoštevati še splošni
Pogoj, da se nacionalni tretma zahteva le v povezavi z opravljanjem registrirane dejavnosti. Če primerjamo veljavno slovensko zakonodajo z zahtevami Unije v asocijacijskih sporazumih, lahko ugotovimo, da v slovenskem pravu ne najdemo
nobenih omejevalnih določb v smislu neenakopravnega
obravnavanja tujcev. Podjetja (gospodarske družbe) lahko
tujci v Sloveniji prosto ustanavljajo. Vsa podjetja, registrirana
v Republiki Sloveniji, imajo ne glede na kapitalski delež tujca
v njem pri pridobivanju lastninske pravice na nepremičninah
popolnoma enak položaj. V praksi se pojavljajo sicer tudi
nekatera drugačna mnenja, ki pa jim ni mogoče pritrditi. Vsa
Podjetja uživajo status domače pravne osebe in glede pridobivanja nepremičnin niso omejena. Tako razumljivo za domače
pravne osebe ne velja omejitev, ki izvira iz ustave in se nanaša
na prepoved pridobivanja zemljišč. Prav tako v pozitivnem
pravu ne najdemo pravil, ki bi domače pravne osebe omejevali pri pridobivanju kmetijskih zemljišč in gozdov. Izhajajoč
iz povedanega veljavna slovenska zakonodaja glede pravnih
oseb že v tem trenutku izpolnjuje zahteve, ki se zahtevajo od
pridružene članice v času podpisa asocijacijskega sporazuma. Zakonodaja jim tako ne zagotavlja samo pravice do
najema, ampak omogoča pridobitev lastninske pravice. Pravica do pridobivanja lastninske pravice za pravne osebe,
registrirane v Republiki Sloveniji, prav tako ni vezana na
potrebe za opravljanje gospodarske dejavnosti. Za vse pravne
osebe, ne glede na provinienco lastništva, veljajo splošne
omejitve, ki izhajajo iz določil zakona o gospodarskih družbah in se nanašajo na pravno sposobnost pravnih oseb.
Neveljavne so pridobitve lastninske pravice, ki nasprotujejo
določilu 4. člena omenjenega zakona (ultra vires, kolikor

Interpretacija določil asocijacijskih sporazumov kaže, da v
krog predpisov, ki neenakopravno obravnavajo tujce, sodijo
predvsem različne oblike kvantitativnih omejitev glede
obsega lastnine na nepremičninah in posebna postopkovna
pravila, ki od tujca zahtevajo pridobitev soglasja ali dovoljenja
za sklenitev pravnega posla, ki ima za posledico pridobitev
lastninske pravica na nepremičninah. Pri tem je popolnoma
vseeno, če zakondaja določa natančne kriterije za pridobitev
in pomeni dovoljenje zgolj ugotavljanje izpolnjevanja predpisanih pogojev ali če je predvidena povsem arbitrarna odločitev pristojenga organa. Zahtevam EU pa ne nasprotujejo
omejitve lastninske pravice, ki so določene za pravne ali
fizične osebe ne glede na njihovo pripadnost. Tako lahko
država članica na podlagi Rimske pogodbe oziroma država
pridružena članica, ker to ne nasprotuje asocijacijskemu sporazumu s svojo nacionalno zakonodajo predpiše omejitve
lastninske pravice v javnem interesu, ki pa morajo enako
učinkovati za vse pravne in fizične osebe. Takšne omejitve so
lahko kvantitativne narave ali pa se nanašajo na določeno
vrsto nepremičnin, določena območja ali določene gospodarske dejavnosti.
Dodatnih zahtev iz asocijacijskih sporazumov slovenska
zakonodaja ta hip ne izpolnjuje. Ključna določba je omejitev
iz 68. člena ustave, ki tujcem prepoveduje pridobivanje lastninske pravice na zemljiščih z izjemo dedovanja. Upoštevaje
to ustavno določbo se morajo ustrezno oblikovati tudi predpisi, ki zagotavljajo pravice tujcev na nepremičninah. Izhajajoč iz ustave tujcem ni mogoče priznavati možnost, da pridobijo lastninsko pravico na zemljiščih. Potrebe pravnega prometa pa gotovo zahtevajo oblikovanje pravice stvarne narave
na zemljiščih, ki omogoča pridobivanje lastninske pravice na
zgradbah in drugih objektih. Še posebej zato, ker z lastninsko
tranzicijo odmira v času družbene lastnine utemeljen odnos
med zemljiščem in zgradbo kot zemljiškoknjižnima telesoma I
in II, na katerih lahko obstajata pravici različne kvalitete. Ker
zakon o lastnini in drugih stvarnih pravicah oživlja staro
pravno maksimo superficies solo cedit, je treba oblikovati
rešitev, ki tujcu omogoča pridobitev lastninske pravice na
objektu ter hkrati določenega upavičenja rabe na zemljišču,
pri čemer pa lastninska pravica na zemljišču ostane osebi, ki
je podrejena slovenskemu pravu in ki ni zajeta z ustavno
določbo. V poštev pride predvsem pravica, ki je po svoji
vsebini podobna rimskopravni superficies oziroma dedni
stavbni pravici, ki jo poznajo nekateri tuji pravni sistemi.
Enostavni prevzem tuje ureditve zaradi posebnega namena
zakonske ureditve seveda ni mogoč, lahko pa se izhaja iz istih
temeljev. Tujcem je mogoče priznati pravico, ki je po svoji
vsebini podobna služnosti, in ki daje pravico rabe zemljišča z
namenom postavitve zgradbe ali uporabe (pridobitve) že zgrajene zgradbe. Lastniku zemljišča pa v času trajanja takšne
služnosti ostane »gola« lastninska pravica, ki oživi potem, ko
služnost preneha. Konstrukcija služnosti uporabe ni v
nasprotju z ustavo in je nujno pomagalo, ki omogoča tujcem
pridobitev lastninske pravice na nepremičninah (zgradbah) v
obsegu, ki je z ustavo dovoljen.
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Asocijacijski sporazumi z nekaterimi državami določajo še
nekatere posebne ugodnosti. Tako 8. odstavek 44. člena sporazuma z Madžarsko in 7. odstavek 45. člena sporazuma z
Romunijo posebej iz obveznosti nacionalnega tretmaja izključujeta podjetja, ki se ukvarjajo s posredovanjem in prometom
z nepremičninami.

meznega določila neenakopravno obravnavanje na temelju
pripadnosti. Države članice EU, toliko bolj pa države, katerih
vez z Unijo je rahlejša, lahko avtonomno sprejemajo predpise
o omejitvi lastninske pravice, če s tem ne posežejo v štiri
temeljne pravica Unije. Zato je mogoče po spremembi ustave
sprejeti omejevalne predpise glede pridobivanja lastninske
pravice na nepremičninah. Seveda pa ti predpisi ne bi smeli
neenakopravno obravnavati tujcev, ampak bi jih morali obravnavati enako kot domače osebe.

Asocijacijski sporazumi molčijo o pridobivanju lastninske
pravice na nepremičninah izven okvirov potreb opravljanja
gospodarske dejavnosti. V teh okvirih se zahteva nacionalni
tretma sprva za podjetja, ustanovljena v državi pridruženi
članici, kasneje pa tudi za prodružnice in podjetnike, pripadnike držav EU. Bistvo vseh sporazumov je ravno v povezovanju pridobivanja lastninske pravice z opravljanjem dejavnosti.
Po drugi strani pa ni mogoče najti zahtev, ki bi se nanašale na
fizične in pravne osebe, ki ne opravljajo gospodarske dejavnosti oziroma, ki ne opravljajo gospodarske dejavnosti na
ozemlju pridružene članice. Zato omejitev iz slovenske
ustave, kar se tiče možnosti pridobivanja lastninske pravice
teh oseb, ni v nasprotju s konkretnimi zahtevami asocijacijskih sporazumov. Ni pa izključeno, da bi bili pritiski usmerjeni
tudi na to področje.

Takšne posebne omejitve je mogoče sprejeti:
- glede nepremičnin v nacionalnih parkih;
- glede nepremičnin, ki so del naravne in kulturne dediščine;
- glede nepremičnin na obali pod pogojem, da se najprej
določi poseben varovalni pas, v katerem bi'veljal poseben
režim.
Omejitve se lahko določijo v obliki dovoljenja za pridobitev
lastninske pravice, z zakonito predkupno pravico in podobno.
Takšne omejitve obstajajo tudi v pravu držav EU in se nanašajo na obvezno registracijo prenosov, široke možne razlastitve in določanja predkupne pravice v korist države.

Popolno izenačitev tujcev z domačini zahteva EU šele s sklenitvijo sporazuma o članstvu. Ta zahteva je prišla posebej do
izraza pri pogajanjih med EU in Avstrijo glede vstopa Avstrije
v EU. V avstrijskem pravnem sistemu so za zadeve povezane s
pridobivanjem lastninske pravice pristojne zvezne dežele.
Nekatere od njih (Koroška, Tirolska, Vorarlberg) so sprejele
zelo omejitveno zakonodajo, ki se tiče pridobivanja lastninske
pravice na nepremičninah. Predvsem gre za sistem pogojevanja pridobitve lastninske pravice z dovoljenjem pristojnega
organa. 70. člen sporazuma med Avstrijo in EU od Avstrije
zahteva, da odpravi vse omejitve, ki pomenijo neenakopravno
obravnavanje tujcev. Isti člen pa Avstriji dovoljuje, da v
obdobju 5 let obdrži v veljavi obsoječe omejevalne predpise,
ki se nanašajo na tako imenovane »Zweiwohnungen oz.
secundary residence«. Omejitve se v predhodnem obdobju
lahko ohranijo za tujce, ki ne pridobivajo nepremičnin za
potrebe opravljanja gospodarske dejavnosti in ki imajo stalno
prebivališče v drugi državi članici. Zanimiva je tudi določba
skupne deklaracije med Avstrijo in EU, ki izrecno poudarja, da
lahko države sprejemajo nove nacionalne ali regionalne predpise glede »Zweitwohnungen«, če gre za izvedbo utemeljenih
ukrepov, ki jih zahtevajo razlogi urejanja prostora, izrabe tal
ali varstva okolja. Vendar takšni ukrepi ne smejo uvajati
neenakopravnega obravnavanja na osnovi državne pripadnosti. Ker avstrijski deželni predpisi (vsaj nekaterih zveznih
dežel) zahtevajo dovoljenje za pridobitev lastninske pravice
na nepremičninah tudi od domačij oseb, bi bilo zanimivo
preučiti, ali se bodo ti predpisi ohranili tudi po vstopu Avstije v
EU. Analiza obstoječih predpisov (razpolagamo z omejenimi
pravnimi viri) kaže, da je neenak način pridobivanja dovoljenj.
Za tujce veljajo drugačna pravila kot za domačine. Predvsem
je ožji krog izjem, ko dovoljenje ni potrebno. Vprašanje na
katerega bi bilo potrebno poiskati odgovor je, ali je v skladu s
temeljnimi akti EU splošno omejevanje pridobitve lastninske
pravice na nepremičninah s kakršnimkoli dovoljenjem. Pri
tem gre predvsem za oceno konflikta med 222. členom Rimske pogodbe, ki članicam dopušča urejanje lastninske pravice in štirimi temeljnimi pravicami, ki so nosilni steber unijske pravne ureditve. V ureditvi držav EU je le malo primerov,
ki uvajajo omejitve pridobivanja lastninske pravice po kriteriju
neenakopravnega obravnavanja. V Franciji obstaja omejitev
glede bivših vojaških postojank iz leta 1933, ki danes nima več
praktičnega pomena. Italijanska zakonodaja predvideva za
tujce obvezno pridobitev dovoljenja za pridobitev lastninske
pravice na nepremičninah, ki se nahajajo v neobalnih mejnih
področjih. Sprva je bila omejitev določena za vse pridobitve
lastninske pravice, kasneje pa je bilo dovoljenje odpravljeno
za domače fizične in pravne osebe. Podobno je v Grčiji, kjer
se za vsako pridobitev lastninske pravice na nepremičnini v
obmejnem področju zahteva dovoljenje. Vendar je postopek
pridobivanja dovoljenja različno urejen za domače osebe in
tujce.

Posredno pa je mogoče doseči omejevanje tudi s pomočjo
drugih predpisov. Predvsem je mogoče določiti posebne
pogoje za opravljanje dejavnosti prometa z nepremičninami
in posebne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati subjekti, ki to
dejavnost opravljajo.
REPUBLIKA AVSTRIJA - ZVEZNA DEŽELA KOROŠKA
V avstrijskem pravnem sistemu so za urejanje prometa s
stvarnimi pravicami na nepremičninah pristojne zvezne
dežele. Tako velja v Zvezni deželi Koroški zakon o prometu z
zemljišči z dne 13. oktobra 1994, ki na splošno zahteva
posebno dovoljenje za pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na nepremičninah tako od domačih, kot od tujih
oseb. Deželni zakon avstrijske Koroške o prometu z zemljišči
je relativno obsežna zakonodajna materija, ki celovito in
podrobno ureja promet z zemljišči vseh kultur (kmetjska zemljišča, gozdovi, gradbena zemljišča,...). Tujci so po tem
zakonu fizične osebe, ki nimajo avstrijskega državljanstva in
pravne osebe, ki nimajo sedeža, oziroma glavne podružnice v
Avstriji. Poleg tega pa štejejo kot tujce tudi tiste pravne osebe,
s sedežem v Avstriji, v katerih imajo lastninske deleže izključno ali pretežno tujci, ter društva, katerih redni člani so
izključno ali pretežno tujci in fondacije oziroma skladi, katerih
premoženje in prihodki pripadajo izključno ali pretežno tujcem (7. člen cit. zakona).
Potrebno pa je omeniti, da navedeni zakon izrecno izenačuje
z avstrijskimi državljani oziroma avstrijskimi pravnimi osebami tiste državljane držav članic evropskega gospodarskega
prostora in pravne osebe, ustanovljene po predpisih teh
držav, ki imajo svoj sedež oziroma glavno podružnico v kateri
od teh držav, vendar le v primerih, če te osebe pridobivajo
lastninsko pravico na nepremičninah v okviru sporazumov
evropskega gospodarskega prostora zaradi zagotavljanja
temeljnih načel EGP.
Pridobitev lastninske pravice na počitniškem bivališču pa je
omogočena le tistim osebam, ki imajo pri uresničevanju svobode gibanja in pravice do naselitve delojemalcev ali pravice
do naselitve (glavno bivališče oziroma sedež, glavno upravo
ali glavno podružnico) v Avstriji ali so v okviru teh pravic svoje
glavno bivališče (sedež, glavno upravo ali glavno podružnico)
v Avstriji najmanj pet let.
Osebe pripadnice držav evropskega gospodarskega prostora,
morajo, če želijo pridobiti pravice na gradbenih zemljiščih,
predložiti izjavo z ustreznimi dokazili, da uveljavljajo pravico v
skladu z načeli sporazumov EGP in o tem predložiti ustrezna
dokazila.
Pridobivanje lastninske in drugih stvarnih pravic, dalj časa
trajajočega najema ter lastninskih deležev v trgovinskih druž;
bah, katerih predmet poslovanja je trgovina z gradbenimi

Pravna ureditev EU ne posega v režim določanja vsebine in
omejitev lastninske pravice, razen kolikor ne pomenijo posaporočevalec, št. 54
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zemljišči, je torej pogojeno z obveznostjo pridobitve dovoljenja na območjih, Ki jih določi deželna vlada z uredbo. Za tujce
®lja ožji krog izjem, ko dovoljenje ni potrebno. Pri čemer pa
J® potrebno upoštevati že zgoraj navedeno določbo o izenačili
oseb, pripadnic držav evropskega gospodarskega pro-;
s,
ora, z avstrijskimi osebami. V enem izmed določil posebnega poglavja o prometu z zemljišči s tujci pa je določeno, da
s
® določbe tega poglavja ne uporabljajo, če so v nasprotju z
obveznostmi iz državnih pogodb.
;

obrambo, organa javnega reda, kmetijstva in ekonomije in
območja, kjer nepremičnina leži. Omejitve se nanašajo tako
na domače osebe kot tudi na tuje, pri čemer za tuje osebe,
pripadnice držav EGS veljajo enake določbe glede postopka
za pridobitev dovoljenja kot za domače osebe. Za druge tujce
(ki niso pripadniki držav članic EGS) pa velja drugačen postopek pridobitve dovoljenja in morajo te osebe za potrebno
dovoljenje zaprositi Ministrstvo za obrambo.

■talija

Območja pomembna za narodno obrambo so deljena na
območja, kjer velja splošna prepoved pridobivanja nepremičnin tako za grške državljane kot za tujce in na »opazovana«
vojaška območja, kjdr velja prepoved pridobivanja nepremičnin le za tujce.

v

'talijanska zakonodaja določa poseben režim za nakup nepre-i
mičnin tujcev v neobalnih obmejnih podočjih. Na podlagi I
zakonov iz leta 1931 in 1935 je bilo potrebno za pridobivanje'
'en nepremičnin posebno dovoljenje prefekta okraja, kjer se
nepremičnina nahaja. Pred izdajo dovoljenja pa mora prefekt
vprašati pristojno vojaško oblast za soglasje. Pogodba sklenjena brez predpisanega dovojenja je nična. Z zakonoma iz
[®ta 1976 in 1990 pa dovoljenje ni več potrebno za italijanske
Pavijane,
italijanske pravne osebe in italijanske državne
0r
gane.

ČEŠKA
Zakon, ki ureja finančno poslovanje s tujino (iz 1.1990 in 1992)
določa subjekte, ki imajo lahko lastninsko pravico na nepremičninah:
- fizične osebe s stalnim prebivališčem;
- tuje fizične osebe, ki lahko dokažejo češko družinsko vez in
imajo dovoljenje za stalno bivanje;
- rezidenti; poleg fizičnih oseb s stalnim bivališčem tudi
pravne osebe s sedežem na območju Češke; tuji nerezidenti
pa lahko postanejo lastniki nepremičnin samo v omejenih
primerih (dedovanje, zamenjava).

Sicer pa obstaja glede obdelanih zemljišč predkupna pravica
oseb, ki so zemljišča obdelovali najmanj 4 leta oziroma lastnikov sosednjih zemljišč, pod pogojem, da ta zemljišča obdelulejo.
Spomeniško varstvo je uveljavljeno z zakonom iz leta 1939, po
Katerem je potrebno dovoljenje za nakup nepremičnine, ki je
označena kot umetniški spomenik; država pa ima predkupno
Pravico.

Po prenehanju pravne osebe se morajo nepremičnine prodati
češkim rezidentom.
MADŽARSKA

Grčija

,
•
r
s® ška zakonodaja določa omejitve glede pridobivanja lastninKe pravice na nepremičninah v obmejnih območjih in
Območjih pomembnih za obrambo. Za obmejna območja
ooloča zakon iz leta 1990, da je za vsak pravni posel v zvezi z
nepremičninami (razen za najemno razmerje, sklenjeno za
n*anj kot 6 let) na teh območjih potrebno dovoljenje poseb-(
nega organa v katerem so predstavniki Ministrstva za

Podjetja, ki jih tuje osebe ustanovijo in registrirajo na Madžarskem imajo možnost pridobivati stvarne pravice na nepremičninah pod enakimi pogoji kot domače osebe. Za pridobitev
lastninske pravice na zgradbah morajo tuje fizične in pravne
osebe pridobiti dovoljenje pristojnega ministrstva. Na podlagi
zakonodajnih spremmb iz leta 1994 lahko tujci pridobijo lastninsko pravico na zemljišču, ki pripada stavbi in to v omejenem obsegu površine.

b
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Predlog zakona o

PRIVATIZACIJI

PRAVNIH

PREMOŽENJA V

USTI

OSEB

IN

REPUBLIKE

SLOVENIJE
- EPA 879 - draga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 171. seji dne 30. novembra
1995 določila besedilo:

pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije druga obravnava.

- PREDLOGA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PRAVNIH OSEB
IN PREMOŽENJA V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE,

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

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 28. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 30/1-1995 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Tone ROP, državni sekretar v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade
Republike Slovenije k predlogu zakona o privatizaciji

AMANDMAJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
K PREDLOGU ZAKONA O PRIVATIZACIJI
PRAVNIH OSEB IN PREMOŽENJA V LASTI
REPUBLIKE SLOVENIJE (DRUGA OBRAVNAVA)

Organi in organizacije, ki upravljajo z nepremičninami iz
prejšnjega odstavka, v 90 dneh od dneva uveljavitve tega
zakona predložijo Javnemu pravobranilstvu Republike Slovenije zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo lastninske pravice
države na teh nepremičninah.«.

1.AMANDMA K NASLOVU

Obrazložitev:

Naslov zakona se spremeni, tako da se glasi:

V 2. členu predloga zakona o privatizaciji pravnih oseb in
premoženja v lasti Republike Slovenije (druga obravnava) je
opredeljeno, da so državno premoženje po tem zakonu delnice v lasti države, premoženje v upravljanju javnih zavodov,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ter premične in
nepremične stvari, ki so v lasti Republike Slovenije.

»Zakon o privatizaciji državnega premoženja«.
Obrazložitev:
Glede na področje, ki ga zakon ureja ter zaradi terminološke
uskladitve z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna, se po mnenju Vlade Republike Slovenije s predloženim
amandmajem bolj natančno določa naziv predloženega
zakona.

Z veljavno zakonodajo (zakon o zavodih, stanovanjski zakon,
zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, zakon o gozdovih, zakon o gospodarskih javnih službah, zakon o varstvu okolja, zakon o obrambi in zakon o
blagovnih rezervah) je bil ie del premoženja, ki je kot družbena lastnina v upravljanju državnih organov in organizacij, ki
jih je ustanovila država, opredeljen kot državna lastnina. Tako
še vedno ostaja del premoženja v upravljanju državnih organov in organizacij, ki jih je ustanovila država, družbena lastnina. V skladu z opredelitvijo državnega premoženja v 2.
členu predloga zakona je zato treba tudi ta del premoženja v
upravljanju državnin organov in organizacij, ki jih je ustanovila država, opredeliti kot državno lastnino in opraviti ustrezne
vknjižbe v zemljiško knjigo.

2.AMANDMA K 58. ČLENU
Za 56. členom se pod naslovom »IV. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE« doda nov 56. a člen, ki se glasi:
»56. a člen
Premoženje, ki je družbena lastnina v upravljanju državnih
organov in organizacij, ki jih je ustanovila država, postane z
dnem uveljavitve tega zakona državna lastnina.
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TEMELJNE DOLOČBE

- privatizacijo naravnih dobrin ter naravne in kulturne dediščine v lasti Republike Slovenije.

1. člen

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

Ta zakon ureja:
- metode in postopek prodaje državnega premoženja fizičnim in pravnim osebam zasebnega prava;

PRIVATIZACIJA DRŽAVNEGA PREMOŽENJA

- pogoje za privatizacijo oziroma lastninsko preoblikovanje
na področju dejavnosti, ki se opravljajo kot javne službe;

Splošne določbe

- lastninsko preoblikovanje pravnih oseb, ki so delno ali v
celoti v lasti Republike Slovenije na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, St. 32/93);

4. člen

- lastninsko preoblikovanje zavodov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija.

Državnega premoženja ni dopustno odtujiti v zasebno lastnino neodplačno, odplačno pa samo na način in pod pogoji
določenimi z zakonom.

2. člen

Pojem

Državno premoženje po tem zakonu so:

5. člen
Privatizacija po tem zakonu je prehod državnega premoženja
iz 2. člena tega zakona v zasebno lastnino.

- deleži oziroma delnice v pravnih osebah, katerih lastnik je
Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: delnice v lasti
države); '

Lastninsko preoblikovanje pravnih oseb, ki so delno ali v
celoti v lasti Republike Slovenije na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah, po tem zakonu pomeni preoblikovanje
deleža družbenega kapitala, ki je na podlagi določb zakona o
gospodarskih javnih službah postal last države, oziroma preoblikovanje deleža, ki ga je država pridobila z vložitvijo'objektov in naprav pridobljenih na podlagi zakona o gospodarskih
javnih službah, z izdajo delnic državi.

- premoženje v upravljanju javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija;
- premične in nepremične stvari, ki so v lasti Republike
Slovenije.
3. člen
- prodajo premoženja lokalnih skupnosti fizičnim in pravnim
osebam zasebnega prava;

Lastninsko preoblikovanje zavodov po tem zakonu pomeni
spremembo zavoda v gospodarsko družbo, katere delničarji
oziroma družbeniki so deloma ali v celoti fizične oziroma
pravne osebe zasebnega prava oziroma preoblikovanje javnega zavoda v zavod s prenosom ustanoviteljske pravice na
fizične oziroma pravne osebe zasebnega prava.

- lastninsko preoblikovanje pravnih oseb, ki so delno ali v
celoti v lasti lokalne skupnosti na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah;

Za prehod v zasebno lastnino po tem zakonu se šteje tudi
prehod državnega premoženja na pravno osebo, ki je vsaj
delno v lasti fizičnih oziroma pravnih oseb zasebnega prava.

- lastninsko preoblikovanje zavodov, katerih ustanovitelj je
lokalna skupnost;

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se za
privatizacijo po tem zakonu ne šteje prehod v zasebno lastnino državnega premoženja iz druge in tretje alinee 2. člena
tega zakona, če posamezna ali skupna vrednost premoženja,
ki se privatizira v obračunskem letu, ne presega 5.000.000,00
SIT.

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za:

- lastninsko preoblikovanje zavodov, katerih ustanovitelj so
pravne osebe javnega prava;
- prodajo delnic bank, katerih lastnik je Agencija Republike
Slovenije za sanacijo bank in hranilnic;

Privatizacija oziroma lastninsko preoblikovanje na področju
dejavnosti, ki se opravljajo kot javne službe

- prodajo premoženja pravnih oseb, katerih večinski lastnik
so pravne osebe v lasti Republike Slovenije.

6. člen

Ta zakon se ne uporablja za:
- prodajo delnic oziroma deležev ter premoženja v lasti
skladov, ustanovljenih s posebnimi zakoni na podlagi zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, St. 55/
92, 7/93 in 31/93);

Privatizacija oziroma lastninsko preoblikovanje na področju
dejavnosti, ki se opravljajo kot javne službe, je dopustna, če s
tem ni ogroženo opravljanje javne službe določene z zakonom.

- prodajo delnic oziroma deležev ter premoženja v lasti
Sklada Republike Slovenije za razvoj;
- privatizacijo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Republiškega zavoda za zaposlovanje ter Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje;

Privatizacija oziroma lastninsko preoblikovanje na področju
vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva,
socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva
ter socialnega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: področje
družbenih dejavnosti) je dopustna, če s tem ni okrnjeno
nemoteno delovanje javne službe oziroma ni okrnjena javna
mreža, določena v skladu z zakoni, ki urejajo posamezno
področje družbenih dejavnosti, oziroma z drugimi zakoni.

- privatizacijo kmetijskih zemljišč, kmetij, gozdov in nezazidnih stavbnih zemljišč v lasti Republike Slovenije, s katerimi
gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije in gozdov iz drugega odstavka 44. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93);

Privatizacija na področjih iz prejšnjega odstavka je dopustna,
če se premoženje nadomesti z novim premoženjem ozironia
ni več potrebno za opravljanje javne službe, v drugih primerih
pa v skladu s pogoji za privatizacijo premoženja, ki je namenjeno opravljanju javne službe, določenimi z zakonom.
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če je bil del premoženja na področju posamezne javne službe
pridobljen s samoprispevkom, se z uredbo oziroma sklepom o
privatizaciji navedenega premoženja uredi tudi način ugotavljanja deleža premoženja pridobljenega s samoprispevkom.

dejavnost pravne osebe oziroma število, vrsto, razred ter
nominalno vrednost delnic pravne osebe, ki se privatizira);

Skupne določbe

3. metodo oziroma kombinacijo metod privatizacije, ki se
bodo uporabile;

2. prodajno ceno in plačilne pogoje;

Postopek privatizacije

4. pogoje in način izvedbe posamezne metode privatizacije;

7. člen

5. skupno nominalno število delnic oziroma odstotek osnovnega kapitala, ki ga je mogoče vplačati z lastniškimi certifikati;

Vrsta in obseg premoženja, ki bo predmet privatizacije po tem
zakonu ter seznam pravnih oseb, ki se bodo lastninsko preoblikovale po tem zakonu, se določi:
- z državnim proračunom za posamezno leto, če gre za
državno premoženje oziroma pravne osebe, katerih ustanovitelj, delničar ali družbenik je Republika Slovenija;

6. morebitne omejitve udeležencev privatizacije (največje število delnic, ki jih lahko pridobi posamezni udeleženec,
posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati pravna oseba za
udeležbo v posameznem postopku privatizacije);

- s proračunom lokalne skupnosti za posamezno leto, če gre
za premoženje lokalne skupnosti oziroma pravne osebe, katerih ustanovitelj, delničar ali družbenik je lokalna skupnost.

7. morebitne statusne spremembe pred pričetkom privatizacije (preoblikovanje v gospodarsko družbo, razdelitev pravne
osebe, izločitev enote);

Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če je vrsta in
obseg premoženja, ki bo predmet privatizacije ter seznam
pravnih oseb, ki se bodo lastninsko preoblikovale po tem
zakonu na področju družbenih dejavnosti, določen z zakonom iz drugega oziroma tretjega odstavka 6. člena tega zakona.

8. preoblikovanje v oziroma izdaja delnice posebnega razreda
ter obseg pravic, ki jih državi zagotavlja delnica posebnega
razreda;
9. terminski plan izvedbe privatizacije;
10. utemeljitev razlogov za privatizacijo ter navedbo načina
zagotovitve nemotenega izvajanja javne službe oziroma javne
mreže po opravljenem lastninskem preoblikovanju, kadar gre
za lastninsko preoblikovanje na področju družbenih dejavnosti;

Privatizacija oziroma lastninsko preoblikovanje v obsegu
določenem v prvem oziroma drugem odstavku tega člena se
izvede na podlagi uredbe o privatizaciji, ki jo za vsak posamezni primer privatizacije oziroma lastninskega preoblikovanja izda Vlada Republike Slovenije na predlog pristojnega
ministrstva.

11. druge podatke pomembne za privatizacijo.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se privatizacija
državnega premoženja iz druge in tretje alinee 2. člena tega
zakona izvede na podlagi sklepa o privatizaciji, ki ga sprejme
Vlada Republike Slovenije, na predlog pristojnega ministrstva.

9. člen
Sklep o privatizaciji mora vsebovati zlasti:
. 1. predmet privatizacije z navedbo vseh podatkov potrebnih
za identifikacijo premoženja, ki je predmet privatizacije;

Lastninsko preoblikovanje oziroma privatizacija premoženja
lokalne skupnosti se izvede na podlagi akta oziroma sklepa o
privatizaciji premoženja lokalne skupnosti, ki ga sprejme pristojni organ lokalne skupnosti.

2. ceno in plačilne pogoje;
3. metodo privatizacije, ki se bo uporabila;
4. rok za izvedbo privatizacije;

Kadar gre za lastninsko preoblikovanje oziroma privatizacijo
premoženja lokalne skupnosti na področju družbenih dejavnosti, mora k aktu oziroma sklepu o privatizaciji dati soglasje
ministrstvo, pristojno za posamezno področje družbene
dejavnosti. Ministrstvo ne izda soglasja, če ugotovi, da bi bilo
s tem okrnjeno nemoteno delovanje javne službe oziroma
javna mreža določena z zakoni iz drugega in tretjega odstavka
6- člena tega zakona.
„

5. druge podatke pomembne za privatizacijo.
Kadar gre za privatizacijo na področju družbenih dejavnosti,
mora sklep vsebovati še utemeljitev razlogov za privatizacijo
ter navedbo dokazov o izpolnitvi pogojev iz tretjega odstavka
6. člena tega zakona.
10. člen

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na uredbo oziroma sklep
o privatizaciji državnega premoženja, se uporabljajo za akt
oziroma sklep o privatizaciji premoženja lokalne skupnosti.

Uredba oziroma sklep o privatizaciji se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena, sprejme
sklep o privatizaciji premoženja pravne osebe, ki je v večinski
lasti Republike Slovenije oziroma katere večinski lastnik je
pravna oseba v lasti Republike Slovenije, pristojni organ te
pravne osebe s soglasjem Vlade Republike Slovenije.

Pogodbo o prodaji državnega premoženja sklene pristojni
organ iz 7. člena tega zakona.
Privatizacijska komisija
11. člen

če je za gospodarjenje z državnim premoženjem na posameznem področju ustanovljen sklad, ki je pravna oseba, sprejme
sklep o privatizaciji pristojni organ sklada s soglasjem Vlade
Republike Slovenije.

Strokovni nadzor nad pravilnostjo določitve prodajne cene ter
plačilnih pogojev v postopku privatizacije državnega premoženja po tem zakonu:

8. člen

- če ocenjena vrednost presega 80.000.000,00 tolarjev oziroma

Uredba o privatizaciji mora vsebovati načrt privatizacije in
mora urejati zlasti:

- če je ocenjena vrednost večja od 40.000.000,00 in manjša
od 80.000.000,00 tolarjev in je pristojni organ iz 7. člena tega

1. predmet privatizacije (firmo in sedež, matično številko ter
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zakona določil prodajno ceno, ki je nižja od ocenjene vrednosti,

16. člen

opravlja Privatizacijska komisija, ki se kot neodvisno strokovno telo ustanovi s tem zakonom.

Postopek se začne z vložitvijo zahteve za izdajo mnenja (v
nadaljnem besedilu: zahteva). Zahtevo vloži pristojni organ iz
7. člena tega zakona.

Privatizacijska komisija opravlja strokovni nadzor določen s
tem zakonom tudi v postopku lastninskega preoblikovanja
oziroma privatizacije premoženja lokalne skupnosti oziroma
drugega premoženja, za privatizacijo katerega se uporabljajo
določbe tega zakona.

Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega
organa, začne Privatizacijska komisija postopek samo, kadar
tako določa zakon.
Zahtevi je potrebno priložiti dokumentacijo, ki jo predpiše
Privatizacijska komisija v roku 90 dni od uveljavitve tega
zakona.

12. člen
Privatizacijska komisija šteje predsednika in šest članov, ki jih
imenuje Vlada Republike Slovenije.

17. člen
O zahtevku za izdajo mnenja odloči Privatizacijska komisija
najkasneje v 30 dneh od prejema popolne vloge.

Člani Privatizacijske komisije se imenujejo iz vrst priznanih
strokovnjakov na ekonomskem, finančnem ali pravnem področju.

Če Privatizacijska komisija da negativno mnenje, mora pristojni organ iz 7. člena tega zakona o predmetni zadevi
ponovno odločati.

Privatizacijska komisija ima sekretarja, ki ga imenuje Vlada
Republike Slovenije. Sekretar Privatizacijske komisije
pomaga predsedniku pri pripravi in vodenju sej, skrbi za
objavo mnenj Privatizacijske komisije ter opravlja druge
zadeve, določene z zakonom in poslovnikom Privatizacijske
komisije.

18. člen
Mnenje Privatizacijske komisije se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in v vsaj enem dnevno informativnem
časopisu z veliko naklado.

13. člen
Mandat predsednika in treh članov Privatizacijske komisije
traja šest let, mandat ostalih članov Privatizacijske komisije
pa tri leta, računajoč od dneva imenovanja.

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

Člani Privatizacijske komisije ne morejo biti razrešeni funkcije
pred iztekom mandata, razen:
- na lastno zahtevo,
- v primeru kršitve prepovedi iz 14. člena tega zakona,
- če so pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje zoper
premoženje oziroma gospodarstvo.

Vrednost državnega premoženja in plačilni pogoji
20. člen

14. člen

Vrednost državnega premoženja, ki se privatizira po tem
zakonu, se določi na podlagi ocene, ki jo opravi pooblaščeni
ocenjevalec (v nadaljnjem besedilu: ocenjena vrednost).

Člani Privatizacijske komisije ne smejo biti pogodbeno
vezani, zaposleni ali imeti lastniških deležev oziroma biti člani
organov upravljanja v pravnih osebah, ki se lastninsko preoblikujejo po tem zakonu oziroma katerih delnice so predmet
prodaje po tem zakonu in ne smejo opravljati nalog v organih
političnih organizacij. Člani privatizacijske komisije tudi ne
smejo biti pogodbeno vezani, zaposleni oziroma ustanovitelji
pravnih oseb, ki upravljajo s premoženjem, ki se privatizira po
tem zakonu. Navedena prepoved velja tudi eno leto po prenehanju njihovega mandata.
#
Člani Privatizacijske komisije so dolžni varovati kot poslovno
skrivnost vse podatke, ki jih pridobijo v zvezi s svojim delom
in ki še niso dostopne javnosti ter bi lahko vplivale na prodajno ceno državnega premoženja, ki se privatizira po tem
zakonu.

Pooblaščeni ocenjevalec je lahko oseba, ki ima za opravljanje
cenitev licenco Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo ali druge pooblaščene institucije oziroma sodno zapriseženi cenilec ustrezne stroke v primeru
cenitve premoženja iz druge in tretje alinee 2. člena tega
zakona.
Pooblaščeni ocenjevalec se izbere na podlagi javnega razpisa.
21. člen
Prodajna cena državnega premoženja, ki se privatizira po tem
zakonu, se določi na podlagi ocenjene vrednosti.

15. člen

Organ, pristojen za določitev prodajne cene, mora k prodajni
ceni in plačilnim pogojem pridobiti mnenje Privatizacijske
komisije iz 11. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu:
privatizacijska komisija) v naslednjih primerih:

Privatizacijska komisija odloča o zadevah iz svoje pristojnosti
na sejah.
Privatizacijska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsaj
štirje člani.

- če ocenjena vrednost presega 80.000.000,00 tolarjev,

Privatizacijska komisija veljavno sklepa z večino glasov prisotnih članov komisije.

- če je ocenjena vrednost večja od 40.000.000,00 in manjša
od 80.000.000,00 tolarjev in je pristojni organ iz 7. člena tega
zakona določil prodajno ceno, ki je nižja od ocenjene vrednosti.

Način sklicevanja sej ter druge zadeve v zvezi z delovanjem
Privatizacijske komisije se določijo s poslovnikom. K poslovniku Privatizacijske komisije daje soglasje Vlada Republike
Slovenije.
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Prodajna cena je lahko nižja od ocenjene vrednosti za največ
30% in ne nižja od likvidacijske vrednosti.
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^eie pristojni organ dvakrat neuspešno izvedel javno prodajo
*a ceno, h kateri je dala pozitivno mnenje Privatizacijska
komisija, sme znižati prodajno ceno brez ponovne pridobitve
Mnenja
Privatizacijske komisije za največ 30%. Znižana cena
ne
sme biti nižja od likvidacijske vrednosti.

Kupnina pridobljena s prodajo premoženja pravnih oseb,
katerih večinski lastnik so pravne osebe v lasti Republik
Slovenije, pripada tem pravnim osebam.
Ne glede na določbo 25. člena tega zakona se del kupnine,
pridobljene s privatizacijo deleža premoženja pridobljenega s
samoprispevkom, ugotovljenega na način iz četrtega
odstavka 6. člena tega zakona, uporabi za namene določene s
posebnim zakonom.

Pristojni organ mora obvestiti Privatizacijsko komisijo o vseh
členjenih poslih:
~ če ocenjena vrednost premoženja, ki je predmet posla,
^ssega 80.000.000,00 tolarjev,

Metode privatizacije delnic v lasti države
27. člen

""n če
'*ja
0(1

je ocenjena vrednost premoženja, ki je predmet posla,
od 80.000.000,00 tolarjev in je bila prodajna cena nižja
ocenjene vrednosti.

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

22. člen

28. člen

Jf'ada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske določne v tem zakonu, če se spremeni razmerje tolarja proti ECU
P° srednjem tečaju Banke Slovenije za več kot 10%.

Ne glede na določbo 27. člena tega zakona je dopustno
opraviti privatizacijo delnic v lasti države tudi z neposredno
prodajo, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

23. člen
j-r uredbo oziroma s sklepom o privatizaciji določi pristojni
° 9an iz 7. člena tega zakona tudi plačilne pogoje.

- če se s pogodbo o prodaji delnic zagotovi pravni osebi, ki
se privatizira, pridobitev nove tehnologije oziroma sodobne
opreme,

v katerem mora biti plačana kupnina, ne sme biti daljši
°a dveh let, šteto od dneva sklenitve pogodbe ne glede na to
al>
se kupnina plačuje naenkrat ali v obrokih.

- če se s pogodbo o prodaji delnic zagotovijo pravni osebi, ki
se privatizira, dodatna finančna sredstva kot obratni ali trajni
kapital,

iz prejšnjega odstavka je lahko daljši od dveh let, če
Pristojni organ iz 7. člena za to pridobi pozitivno mnenje
rivatizacijske komisije.

- če se s pogodbo o prodaji delnic pridobijo kadri, ki bodo
zagotovili uspešno vodenje pravne osebe, ki se privatizira,
- če se s pogodbo o prodaji delnic zagotovi pravni osebi
dostop do novih trgov.

JfClePrimeru javne prodaje delnic, rok iz drugega odstavka tega
na, ne sme biti daljši od 15 dni.

Če vrednost delnic, ki so predmet neposredne pogodbe presega 80.000.000,00 tolarjev, mora pristojni organ iz 7. člena
tega zakona pridobiti mnenje Privatizacijske komisije.

je rok, v katerem mora biti kupnina plačana daljši od 15
mora biti plačilo kupnine zavarovano z nepreklicnim
cdokumentarnim akreditivom ali z nepreklicno bančno garan'lo renomirane banke.

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

j^onos delnic ni dopusten pred plačilom kupnine ali zagotovijo zavarovanja iz prejšnjega odstavka.

Ne glede na določbo 27. člena tega zakona, se prodaja delnic
v lasti države lahko opravi tudi s prodajo delnic zaposlenim,
bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem pravne osebe
izdajatelja z uporabo metode notranjega odkupa.

24. člen
Zgodba,
s katero se določi prodajna cena v nasprotju s
te,
jim in četrtim odstavkom 21. člena tega zakona, je nična.

29. člen

jjjčna
je tudi pogodba, ki določa drugačne plačilne pogoje,
0d
tistih določenih v 23. členu tega zakona.

Prodajna cena delnic, ki se prodajajajo na način iz 27. in 28.
člena tega zakona ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti
oziroma v primeru, ko skupna nominalna vrednost delnic, ki
so predmet privatizacije presega 80.000.000,00 tolarjev, od
najnižje prodajne cene, h kateri je dala pozitivno mnenje
Privatizacijska komisija.

*"Pnina
25. člen
u

Pogodba, ki jo sklene pristojni organ iz 7. člena tega zakona v
nasprotju s prejšnjim odstavkom, je nična.

^ Pnina pridobljena s privatizacijo po tem zakonu se po
^ravnavi stroškov izvedbe postopka privatizacije v celoti
P!ača v državni proračun in izkaže v premoženjski bilanci.

Javna prodaja delnic v lasti države

2 zakonom ni drugače določeno, se kupnina iz prejšnjega
Ostavka lahko uporabi le:

30. člen

z

Javna prodaja delnic v lasti države se opravi:

~ a zmanjševanje obsega javnega dolga,
" za investicije v državno premoženje.

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

26. člen
glede na določbo 25. člena tega zakona se kupnina primljena s privatizacijo premoženja lokalne skupnosti vplača
Proračun lokalne skupnosti.

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

j*® z zakonom ni drugače določeno, se kupnina iz prejšnjega
jjjjstavka uporabi za namene določene z akti lokalne skup-

Javno zbiranje ponudb je na nedoločen krog oseb naslovljeno
javno vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic.
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Javna dražba je javna prodaja delnic, pri kateri je pogodba o
nakupu delnic sklenjena s tistim, ki ponudi največ nad
izkTicno ceno delnic.

notranjega odkupa, se lahko opravijo z denarnimi sredstvi
oziroma z lastniškimi certifikati.
36. člen

Vlada Republike Slovenije lahko natančneje predpiše postopek prodaje delnic po tem členu.

Ne glede na določbo prvega odstavka 34. člena tega zakona,
lahko upravičenci na podlagi izdelanega programa notranjega odkupa in če s tem soglaša pristojni organ iz 7. člena
tega zakona, odkupijo tudi več kot 20% vseh delnic, ki so v
lasti države.

31. člen
Javna prodaja delnic v lasti države se lahko opravi tudi na
organiziranih trgih vrednostnih papirjev.

V programu notranjega odkupa iz prejšnjega člena mora
sodelovati več kot tretjina zaposlenih.

V primeru iz prejšnjega odstavka se javna prodaja delnic
opravi po pravilih, ki veljajo na navedenih trgih.

Z uredbo o privatizaciji pristojni organ iz 7. člena tega zakona
določi čas trajanja notranjega odkupa iz prvega odstavka tega
člena, največje število delnic, ki jih lahko pridobi posamezni
udeleženec programa notranjega odkupa, skupno nominalno
vrednost delnic, ki jih morajo udeleženci odkupiti v določa*
nem časovnem obdobju, način določitve prodajne cen«,
višino popusta, če je le-ta predviden ter rok plačila kupnine v
posameznem časovnem obdobju.

V primeru javne prodaje delnic v lasti države na organiziranih
trgih vrednostnih papirjev se ne uporabljajo določbe drugega
odstavka 21. člena tega zakona.
32. člen
Plačilo delnic v lasti države, ki so predmet javne prodaje, se
opravi v denarju.

Popust pri odkupu delnic v okviru programa notranjega
odkupa ne sme presegati 50% prodajne cene delnic.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se plačilo delnic v
lasti države, ki so predmet javne prodaje, lahko opravi tudi s
stvarnimi vložki oziroma z dolgoročnimi vrednostnimi papirji,
ki jih je izdala Republika Slovenija, če k takemu načinu plačila
da pozitivno mnenje Privatizacijska komisija.

Program notranjega odkupa iz prvega odstavka tega člena n«
more trajati več kot štiri leta.
37. člen

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se delnice v
lasti države, ki so predmet javne prodaje, lahko vplačajo tudi z
izročitvijo lastniških certifikatov iz 31. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (v nadaljnjem besedilu: lastniški
certifikati).

Upravičenci lahko zaradi izvedbe programa notranjega
odkupa ustanovijo posebno gospodarsko družbo, organizirano kot kapitalsko družbo, ki v svojem imenu in za račun
upravičencev kupuje delnice v okviru programa notranjeg8
odkupa ( v nadaljnjem besedilu: družba-pooblaščenka).

V primeru iz prejšnjega odstavka imajo pod enakimi pogoji
prednostno pravico vplačil delnic z izročitvijo lastniških certifikatov imetniki lastniških certifikatov iz šestega odstavka 31.
člena zakona o lastniškem preoblikovanju podjetij.

Upravičenci delnice, ki so predmet privatizacije po tern
zakonu in so vplačane z lastniškimi certifikati, vložijo k°'
stvarni vložek v osnovni kapital družbe-pooblaščenke.

Skupno nominalno število delnic, ki se lahko vplačajo z izročitvijo lastniških certifikatov se določi z uredbo o privatizaciji.

Ne glede na določbo tretjega odstavka 191. člena zakona o
gospodarskih družbah, je lahko osnovni kapital družbe-P°*
oblaščenke v celoti vplačan s stvarnimi vložki.

Vlada Republike Slovenije lahko z uredbo o privatizaciji omeji
krog oseb, ki se lahko udeležijo javne prodaje, in sicer tako,
da predpiše posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe,
ki se udeležijo javne prodaje, oziroma lahko omeji posamezno
oziroma skupno število delnic, ki jih lahko pridobijo osebe, ki
se udeležijo javne prodaje.

Če je število upravičencev do udeležbe v programu notr®'
njega odkupa večje od 100 lahko pooblaščeni organ iz '■
člena tega zakona z uredbo o privatizaciji pri uporabi metod®IZ
notranjega odkupa določi obvezno ustanovitev družbe
prvega odstavka tega člena.

Notranji odkup delnic v lasti države

Pristojno registrsko sodišče mora o zahtevi za vpis v sodni
register družbe-pooblaščenke odločiti v osmih dneh.

33. člen

38. člen

Notranji odkup je metoda privatizacije, na podlagi katere
zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci pravne osebe,
ki se privatizira na način in pod pogoji določenimi s tem
zakonom, pridobijo proti plačilu kupnine delnice te pravne
osebe.

Udeleženci programa notranjega odkupa lahko kapitalsko
strukturo in upravljalska razmerja v družbi-pooblaščen*
oblikujejo prosto.
Delnice družbe-pooblaščenke ni mogoče prenašati izv®"
kroga udeležencev notranjega odkupa s pravnimi posli m®"
živimi v času trajanja notranjega odkupa, prenosljivost deln' 1
po izteku programa notranjega odkupa pa se uredi s statuto"
oziroma družbeno pogodbo družbe-pooblaščenke.

34. člen
Po metodi notranjega odkupa, imajo upravičenci iz prejšnjega člena pod enakimi pogoji prednostno pravico odkupa
delnic do višini 20% vseh delnic pravne osebe izdajatelja, ki
so v lasti države.

Metode prodaje delnic bank, katerih lastnik je Agencij*
Republike Slovenije za sanacijo bank In hranilnic

Z uredbo o privatizaciji se tudi določi najvišje število delnic,
do katerega ima posamezni upravičenec prednostno pravico
odkupa.

39. člen
Prodaja delnic bank, katerih lastnik je Agencija Republik®
Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (v nadaljnjem bes®"
dilu: delnice bank) se opravi z javno prodajo delnic.

Rok za uveljavitev prednostne pravice ne more biti krajši od
30 dni.
35. člen

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se prodaja deln'c
bank lahko opravi tudi z neposredno pogodbo.

Vplačila delnic v lasti države, ki se prodajajo na podlagi
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48

Odstotek delnic, ki se lahko prodajo z neposredno pogodbo
določi Vlada Republike Slovenije z uredbo o privatizaciji
delnic banke in ne sme presegati 30% delnic, ki so predmet
Prodaje.

sklene, da se privatizira le organizacijska enota zavoda oziroma javnega zavoda.
V primeru iz prejšnjega odstavka ustanovitelj ustanovi gospodarsko družbo, v katero vloži sredstva in prenese dejavnost
organizacijske enote zavoda, ki se izloča.

Omejitev iz prejšnjega odstavka se ne nanaša na delnice
bank, ki se prodajajo v postopku dokapitalizacije banke v
okviru privatizacije po tem zakonu. Za dokapitalizacijo banke
v okviru privatizacije se uporabljajo določbe tega zakona o
dokapitalizaciji pravnih oseb v lasti države.

45. člen
Za prodajo delnic gospodarske družbe, ustanovljene v skladu
z 42. in 44. členom tega zakona, se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o prodaji delnic v lasti države.

Ce vrednost delnic bank, ki se prodajajo z neposredno
pogodbo, presega vrednost 80.000.000,00 tolarjev, mora pristojni organ iz 7. člena tega zakona pridobiti mnenje Privatizacijske komisije.

Razdelitev pravnih oseb v lasti države
46. člen

Pri prodaji delnic bank z javno prodajo delnic se uporabljajo
določbe tega zakona o javni prodaji delnic v lasti države.

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

Metode prodaje drugega premoženja v lasti države
40. člen

Sklep o razdelitvi pravne osebe sprejme pristojni organ upravljanja pravne osebe s soglasjem pristojnega organa iz 7. člena
tega zakona.

podaja državnega premoženja iz druge in tretje alinee 2.
člena tega zakona se opravi z javnim zbiranjem ponudb ali na
lavni dražbi.

Sklep o razdelitvi zavoda sprejme ustanovitelj.

41. člen

S sklepom o razdelitvi se tudi določi rok za izdelavo delitvene
bilance. Če pravna oseba ni v celoti v lasti države, mora
delitveno bilanco potrditi pooblaščeni revizor.

Določbe od 4. do 26. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi pri dajanju v najem oziroma zakup pravni ali fizični
osebi zasebnega prava, če najem oziroma zakup traja več kot
12 mesecev.

47. člen
Razdelitev pravne osebe se opravi na podlagi Akta o razdelitvi, ki ga sprejme pristojni organ upravljanja pravne osebe s
soglasjem pristojnega organa iz 7. člena tega zakona.

Metode lastninskega preoblikovanja zavodov
42. člen

Akt o razdelitvi zavoda sprejme ustanovitelj.

Zavod se lastninsko preoblikuje tako, da se najprej preoblikuje v gospodarsko družbo, če posebni zakon, ki ureja dejavnost, katero opravlja zavod, dopušča opravljanje te dejavnosti
kot gospodarske dejavnosti, po preoblikovanju pa se opravi
Prodaja delnic fizičnim in pravnim osebam zasebnega prava.

Akt o razdelitvi mora vsebovati naslednje sestavine:
- firmo in sedež družb, ki se ustanovijo z razdelitvijo,
- višino osnovnega kapitala ter nominalno vrednost delnic
vsake od družb, ki se ustanovi z razdelitvijo,
- število delnic, ki jih prevzame država oziroma posamezni
ustanovitelj ter menjalno razmerje,
- način ureditve regresnih razmerij iz naslova poravnave
obveznosti pravne osebe, ki je z razdelitvijo prenehala obsta-

Preoblikovanje v gospodarsko družbo se opravi tako, da se za
ocenjeno vrednost zavoda in državnega premoženja, s katerim zavod upravlja, izdajo državi navadne delnice na ime.
Poleg delnic iz prejšnjega odstavka se v postopku lastninskega preoblikovanja zavoda po tem zakonu lahko izda državi
tudi delnica posebnega razreda iz 54. člena tega zakona.

48. člen

Sklep o preoblikovanju mora vsebovati vse sestavine akta o
ustanovitvi oziroma družbene pogodbe po zakonu o gospodarskih družbah. S sklepom o preoblikovanju se tudi določi
obseg pravic, ki jih državi daje delnica iz prejšnjega odstavka.

Če je pravna oseba že organizirana v obliki kapitalske družbe
odločajo o delitvi imetniki delnic oziroma poslovnih deležev z
večino 9/10 osnovnega kapitala in s soglasjem pristojnega
organa iz 7. člena tega zakona.

O preoblikovanju zavoda v gospodarsko družbo odloča ustanovitelj.

49. člen
Vsak delničar, ki je prek zapisnika ugovarjal razdelitvi, lahko
zahteva v dveh mesecih od objave vpisa družb, ustanovljenih
z razdelitvijo v sodni register, da navedene družbe odkupijo
njegove delnice. Kupnina se določi na podlagi tržne vrednosti, če te ni pa na podlagi vrednosti, določene s strani pooblaščenega cenilca.

43. člen
če posebni zakon, ki ureja dejavnost, ki jo opravlja javni
zavod, ne dopušča opravljanja te dejavnosti kot pridobitne
dejavnosti, se javni zavod preoblikuje v zavod, katerega ustanovitelj so fizične oziroma pravne osebe zasebnega prava.

Sklep o razdelitvi se ne more izpodbijati zaradi višine kupnine.

Preoblikovanje v zavod se opravi s prenosom ustanoviteljskih
Pravic in prodajo premoženja, s katerim je upravljal javni
zavod.

50. člen

Sklep ustanovitelja o preoblikovanju javnega zavoda mora
vsebovati vse sestavine akta o ustanovitvi zavoda po zakonu o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91).

f

Z dnem vpisa družb, ki se ustanovijo z razdelitvijo, v sodni
register, obstoječa pravna oseba preneha obstajati. Delničarji
oziroma družbeniki uveljavljajo svoje pravice v družbah, ustanovljenih z razdelitvijo, v katerih imajo svoje deleže.

44. člen

Vse družbe nastale z razdelitvijo, odgovarjajo za obveznosti
pravne osebe, ki je prenehala obstajati z razdelitvijo, ki so

Ne glede na določbo 42. člena tega zakona lahko ustanovitelj
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nastale do vpisa novoustanovljenih družb v sodni register,
neomejeno solidarno.

Šteje se, da gre za prodajo oziroma zastavo znatnega dela
sredstev podjetja, če ena ali več manjših transakcij v obračunskem letu presega tolarsko protivrednost 100.000 ECU oziroma 10% knjigovodske vrednosti osnovnega kapitala podjetja.

Dokapltalizaclja pravnih oseb v lasti držav*
51. člen

55. člen

Pravna oseba v lasti države lahko v postopku privatizacije po
tem zakonu poveča osnovni kapital.

Če ima država v pravnih osebah iz prvega odstavka 54. člena
večinski delež, pristojni organ iz 7. člena tega zakona enakopravno odloča o programu lastninskega preoblikovanja
tistega dela družbenega kapitala, ki se lastninsko preoblikuje
na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ter
daje soglasje na Akt o preoblikovanju v kapitalsko družbo.

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

Če država v pravnih osebah iz prvega odstavka 54. člena nima
večinskega deleža daje pristojni organ iz 7. člena tega zakona
soglasje le na Akt o preoblikovanju v kapitalsko družbo.

V primeru iz prejšnjega člena tega zakona lahko pristojni
organ iz 7. člena tega zakona sklene, da se navadne delnice v
lasti države delno ali v celoti spremenijo v prednostne delnice
brez glasovalne pravice.

Z Aktom o preoblikovanju v kapitalsko družbo se določi tudi
obseg pravic, ki jih daje državi zlata delnica.

Če vrednost delnic iz prejšnjega odstavka presega
80.000.000,00 tolarjev, mora pristojni organ iz 7. člena tega'
zakona pridobiti mnenje Privatizacijske komisije.

56. člen
V primerih določenih s tem zakonom lahko država zahteva, da
se njena delnica preoblikuje v zlato delnico.

Premoženjska upravičenja in druge pravice države iz naslova
delnic se uredijo s pogodbo, ki jo skleneta pristojni organ iz 7.
člena tega zakona in investitor.

57. člen
Pravico do preoblikovanja svoje delnice v zlato delnico pridobi država tudi v podjetjih, v katerih je na podlagi meril iz 69.
in 73. člena Zakona o gospodarskih javnih službah oziroma z
vložitvijo objektov in naprav pridobljenih na podlagi 76. člena
zakona o gospodarskih javnih službah manjšinski delničar, če
gre za podjetja, ki so za državo posebnega pomena.

53. člen
Če pravna oseba v lasti države ni organizirana kot kapitalska
družba se hkrati z dokapitalizacijo preoblikuje v kapitalsko
družbo, in sicer tako, da za ocenjeno vrednost pravne osebe
pred povečanjem osnovnega kapitala izda navadne oziroma
prednostne delnice.

Vlada Republike Slovenije določi seznam podjetij, ki so
posebnega pomena za državo, v skladu s prejšnjim odstavkom v roku šestdeset dni od dneva uveljavitve tega zakona.

Sklep o preoblikovanju mora imeti vse sestavine akta o ustanovitvi oziroma družbene pogodbe po zakonu o gospodarskih družbah.

Podjetja, ki jih Vlada v roku iz prejšnjega odstavka ne uvrsti na
seznam iz prejšnjega odstavka, niso podjetja, ki so posebnega pomena za državo.

LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PRAVNIH OSEB, KI SO
DELNO ALI V CELOTI V LASTI DRŽAVE NA PODLAGI
ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH

58. člen
Posebne pravice, ki jih daje zlata delnica, prenehajo ob odtujitvi zlate delnice iz državne lastnine ali če tako sklene lastnik
zlate delnice.

54. člen
Za vrednost deleža družbenega kapitala, ki je na podlagi 69. in
73. člena zakona o gospodarskih javnih službah postal last
države oziroma za vrednost deleža, ki ga je država pridobila z
vložitvijo objektov in naprav, pridobljenih na podlagi 76. člena
zakona o gospodarskih javnih službah, izda pravna oseba
državi v postopku lastninskega preoblikovanja delnice, ki se
glasijo na ime.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
59. člen
Dokler niso z zakoni opredeljene javne službe in način njihovega izvajanja oziroma v skladu z zakoni določene javne
mreže ter pogoji za privatizacijo premoženja na področju
družbenih dejavnosti, je dopustna le privatizacija pravnih
oseb oziroma njihovih pravnih naslednikov navedenih v prilogi A, ki je sestavni del tega zakona.

Če ugotovljeni delež iz prejšnjega odstavka, ki postane last
države znaša več kot 50% izda pravna oseba državi poleg
delnic iz prejšnjega odstavka tudi eno delnico posebnega
razreda (v nadaljnjem besedilu: zlata delnica), ki daje državi
kot imetniku navedene delnice vse ali nekatere od naslednjih
premoženjskih in upravljalskih pravic:

V postopku privatizacije pravnih oseb iz prejšnjega odstavka
se ne uporablja določba prvega odstavka 7. člena tega zakona.

- pravico veta na odločitev o spremembi dejavnosti podjetja,
- pravico veta na odločitev o prodaji oziroma zastavi znatnega dela sredstev podjetja,
- pravico veta na odločitev o prenehanju in likvidaciji podjetja,
- pravico veta na spojitve, pripojitve, razdelitve in preoblikovanja,
- pravico veta na odločitev o spremembi osnovnega kapitala.
- pravico veta na prenos delnic na tuje osebe,
- pravico veta na odločitev o oblikovanju rezerv nad 20%
dobička,
- pravica veta na odločitev o sprejemu plana razvoja podjetja,
- pravico do delegiranja določenega števila članov nadzornega sveta, vendar največ eno tretino.
poročevalec, št. 54

Pristojni organ iz 7. člena tega zakona mora v postopku
privatizacije pravnih oseb iz prvega odstavka tega člena obdržati vse ali nekatere od premoženjskih ali upravljalskih pravic
iz 54. člena tega zakona. Odtujitev zlate delnice iz državne
lastnine v primerih iz tega člena ni dopustna pred sprejemom
zakonov, ki opredeljujejo javno službo in način njenega izvajanja.
60. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka 7. člena tega zakona se
seznam pravnih oseb ter vrsta in obseg državnega premože50

I

n

ia, ki se bo privatiziral po tem zakonu v letu 1996, določi v
Prilogi B, ki je sestavni del tega zakona.

zakona postane v pravnih osebah iz 57. člena tega zakona, pri
katerih so pravne posledice lastninskega preoblikovanja že
vpisane v sodni register, ena izmed delnic, katerih lastnik je
Republika Slovenija, zlata delnica.

61. člen
p|,

Obseg pravic, ki jih daje državi zlata delnica iz prejšnjega
odstavka, določi Vlada Republike Slovenije s sklepom, najkasneje v roku 30 dni od objave seznama iz drugega odstavka
57. člena tega zakona.

edsednik in člani Privatizacijske komisije ter sekretar komisije se imenujejo v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona.
62. člen
2 dnem uveljavitve tega zakona postane v pravnih osebah, v
katerih je država na podlagi meril iz 69. in 73. člena zakona o
gospodarskih javnih službah oziroma z vložitvijo objektov in
"aprav pridobljenih na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah večinski delničar in pri katerih so pravne
Posledice
lastninskega preoblikovanja že vpisane v sodni
r
egister, ena izmed delnic, katerih lastnik je Republika Slovenja, zlata delnica z vsemi pravicami iz 54. člena tega zakona.

Pravne osebe iz prvega odstavka tega člena morajo v roku 60
dni od objave sklepa iz prejšnjega odstavka opraviti uskladitev svojih aktov z določbami tega zakona.
64. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe
zakona o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in
premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/
95 in 37/95).

p

ravne osebe iz prejšnjega odstavka morajo v roku 60 dni od
uveljavitve tega zakona opraviti uskladitev svojih aktov z
določbami tega zakona.

65. člen

63. člen

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

^ dnem objave seznama iz drugega odstavka 57. člena tega

priloga a

E. Področje znanosti
1.
2.
3.
4.
5.

seznam pravnih oseb iz 59. člena tega zakona
A- Področje prometa In zvez
1

Gradbeni institut - ZRMK Ljubljana
Vodno gospodarski institut Ljubljana
Institut za geodezijo in fotogrametrijo Ljubljana
Institut za metalne konstrukcije, Ljubljana
Ekonomski inštitut Pravne fakultete, Ljubljana

- Telekom Slovenije, p. o. Ljubljana

F. Področje Izobraževanja

B. Področje energetike

1. Steklarska šola Rogaška Slatina

1

- Petrol, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino ter
finančno poslovanje d. d. Ljubljana
<• Istrabenz d. d. Koper

PRILOGA B

C- Področje zdravstva

SEZNAM PRAVNIH OSEB OZIROMA PREMOŽENJA IZ 60.
ČLENATEGAZAKONA

J- Zdravilišče Laško d. o. o.
Zdravilišče Dobrna
J4 Zdravilišče Atomske toplice
- Bolnišnica Topolšica

A. Delnice oziroma deleži pravnih oseb, katerih lastnik Je
Republika Slovenija
1. Slovenske železarne

Področje varstva pri delu

B. Delnice bank, katerih lastnik je Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank In hranilnic

1

- Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu

D

- Področje stanovanjskega gospodarstva

1. Nova Kreditna banka Maribor d. d.
2. Nova Ljubljanska banka d. d.

1

- Staninvest Maribor p. o.

51
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Predlagatelj ne predvideva enake rešitve pri gospodarski
javnih službah, ker je v navedenem primeru javni interes
varovan z institutom zlate delnice. Predlagatelj je tudi črtalil
predloga zakona za drugo obravnavo nacionalne program'
privatizacije na področju javnih služb, ker bo navedena ptO"
blematika urejena z zakoni.

Državni zbor Republike Slovenije je na 28. seji dne 30. 1. 1995
opravil prvo obravnavo predloga zakona o privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije in ugotovil,
da je predlog zakona ustrezna podlaga za drugo obravnavo
ter naložil Vladi Republike Slovenije, da pripravi predlog
zakona za drugo obravnavo ter pri tem upošteva sprejeta
stališča ob prvi obravnavi predloga zakona.

Glede na podane pripombe ob prvi obravnavi predlogi
zakona, da vsi zakoni, ki urejajo posamezno področje javni
služb še niso sprejeti, je predlagatelj v prehodnih določbi"
(59. člen) določil prepoved privatizacije na področju dejavnosti, ki se opravljajo kot javne službe, dokler ne bodo z zakon1
določene javne službe in način njihovega izvajanja ter i
skladu z zakoni določene javne mreže na področju družbeni
dejavnosti, s čemer naj bi se zagotovila postopnost privatM'
cije na navedenem področju. Predlagatelj je predvidel eno
izjemo od navedenega pravila, in sicer tako, da je dopust"
privatizacijo pravnih oseb, ki so navedene v seznamu, ki j*1
sestavni del predloga zakona. Varovanje interesov države pf1
izvajanju javnih služb preko navedenih pravnih oseb pa i
zagotovljena z institutom zlate delnice in predpisano prepovedjo odtujitve zlate delnice pred sprejemom zakonov, *'
opredeljujejo javne službe in način njihovega izvajanja.
K
V skladu s stališčem Državnega zbora Republike Slovenije ob
prvi obravnavi predloga zakona, da naj predlagatelj v zakon
vključi določbe, s katerimi bo zagotovil, da bo premoženji
javnih zavodov in javnih podjetij v Republiki Sloveniji, ki j*
bilo ustvarjeno iz samoprispevkov, postalo last vlagatelji
oziroma lokalnih skupnosti, je predlagatelj v 6. členu uredil
način ugotavljanja deleža premoženja pridobljenega s samoprispevki. Napotitev na posamične akte je utemeljena saj b°s
način ugotavljanja vrednosti premoženja pridobljenega
samoprispevki zelo različen, od tega pa bo tudi odvisna ugotovitev deleža kupnine pridobljene s privatizacijo navedenega
premoženja. V skladu z dopolnjeno določbo 26. člena predloga zakona pa je predlagatelj predvidel, da se nameni, za
katere se lahko uporabi del kupnine pridobljene s privatizacijo ugotovljenega deleža premoženja pridobljenega s samoprispevki, uredi s posebnim zakonom.

Glede na navedeno je predlagatelj v predlogu zakona za
drugo obravnavo dodelal temeljne določbe in v 2. členu
natančno določil, kaj se šteje za državno premoženje, ki je
predmet privatizacije po tem zakonu. V 3. členu predloga
zakona za drugo obravnavo je predlagatelj opredelil uporabo
predloženega zakona v relaciji do lokalnih skupnosti ter določil obvezno uporabo predloženega zakona v primeru prodaje
delnic bank, katerih lastnik je Agencija Republike Slovenije za
sanacijo bank in hranilnic, in v primeru prodaje premoženja
pravnih oseb, katerih lastnik je Republika Slovenija posredno.
V skladu s stališčem Državnega zbora Republike Slovenije, da
naj predlagatelj v zakon vključi določbo, s katero bo iz lastninjenja izvzet gozdove v državni lasti, je predlagatelj ustrezno
dopolnil 3. člen predloga zakona ter iz lastninjenja po tem
zakonu izvzet gozdove in tudi kmetijska zemljišča, kmetije in
nezazidana stavbna zemljišča v lasti Republike Slovenije, s
katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter gozdove s posebnimi nameni, na katerih se
nahajajo skladišča oziroma vadbeni objekti za obrambne potrebe.
V dopolnjenem 5. členu predloga zakona za drugo obravnavo
je predlagatelj dodatno opredelil pojme, ki se uporabljajo v
tem zakonu.
Ob upoštevanju pripombe Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve Državnega zbora Republike Slovenije, da bi
bilo potrebno sistemski pristop k privatizaciji pravnih oseb in
premoženja v lasti Republike Slovenije na področju javnih
služb zasnovati na normativni ureditvi teh služb za področja
posameznih dejavnosti in sicer za obe področji javnih služb (t.
i. družbenih dejavnosti, kot tudi materialne infrastrukture),
zlasti pa v prehodnih določbah, v katerih naj bi se zagotovila
postopnost tega procesa v odvisnosti od zakonske ureditve
posameznih dejavnosti, je predlagatelj preoblikoval 6. in 59.
člen predloga zakona za drugo obravnavo ter določil, da je
privatizacija oziroma lastninsko preoblikovanje na področju
dejavnosti, ki se opravljajo kot javne službe dopustna, če s
tem ni ogroženo opravljanje javne službe. Dodaten pogoj za
dopustnost privatizacije oziroma lastninskega preoblikovanja
na področju družbenih dejavnosti pa je neokrnjeno delovanje
javne službe oziroma neokrnjenost javne mreže določene v
skladu z zakoni, ki urejajo posamezno področje družbenih
dejavnosti oziroma z drugimi zakoni. Pri privatizaciji premoženja, ki je namenjeno opravljanju javne službe na področju
družbenih dejavnosti, pa zakon predvideva, da je le-ta
dopusttja, če se premoženje nadomesti z novim oziroma če
gre za premoženje, ki ni več potrebno za opravljanje javne
službe, v drugih primerih pa je privatizacija dopustna le, če so
izpolnjeni posebni pogoji, določeni z zakonom.

Z namenom omogočiti večji vpliv Državnega zbora Republik*
Slovenije na privatizacijo državnega premoženja ter glede na
dejstvo, da je privatizacija državnega premoženja tesno P°*
zana z državnim proračunom je predlagatelj dodelal 7. ciee
predloga zakona za drugo obravnavo ter določil, da bo °^f wlu
in vrsta premoženja, ki se bo privatiziralo v posameznem lo
določen s proračunom Republike Slovenije za posamezn
leto. Zaradi možne neusklajenosti terminov sprejemanja teg
zakona in državnega proračuna za leto 1996 je predlagatelj1
leto 1996 določil izjemo od navedenega pravila in v skladu
določbo 60. člena določil seznam pravnih oseb in premoženja, ki se lahko privatizira v letu 1996 s prilogo B, kije sestav
del tega zakona.
Na podlagi tako opredeljenega obsega privatizacije v Posa',
meznem letu, bo Vlada Republike Slovenije, kot pristop
organ, natančno predpisala izvedbo vsakega posameznega
primera privatizacije državnega premoženja z uredbo oziroma
s sklepom o privatizaciji, v odvisnosti od tega ali gre za
privatizacijo pravne osebe s prodajo delnic oziroma za las''
ninsko preoblikovanje določene pravne osebe ali le za Pr°'
dajo določenega premoženja. Predlagatelj je z določbo 8 in
9. člena natančneje opredelil vsebino uredbe oziroma sklepa
o privatizaciji.

S predlagano rešitvijo se želi zagotoviti, da se pred privatizacijo na področju dejavnosti, ki se opravljajo kot javne službe,
zlasti pa na področju družbenih dejavnosti, z zakoni opredelijo javne službe ter način njihovega delovanja oziroma v
skladu z zakoni določijo javne mreže, tako da privatizacija na
navedenem področju ne okrni nemotenega izvaiania navedenih javnih služb. S tem v zvezi je predlagatelj pri opredelitvi
postopka privatizacije z določbo šestega odstavka 7. člena
predpisal tudi obvezno soglasje ministrstva, pristojnega za
posamezno področje družbenih dejavnosti k aktu oziroma
sklepu o privatizaciji premoženja lokalne skupnosti, s katerim
se želi zagotoviti dodaten nadzor nad tem, da privatizacija na
področju družbenih dejavnosti ne bi ogrozila nemoteno izvajanje javne službe oziroma okrnila javno mrežo na posameznem področju družbene dejavnosti.
poročevalec, št. 54

V primeru lastninskega preoblikovanja oziroma privatizacije
premoženja lokalne skupnosti pa bo obseg navedenega Pre~
moženja določen s proračunom lokalne skupnosti, sam
izvedba privatizacije pa bo urejena z aktom oziroma sklepo"*
ki ga sprejme pristojni organ lokalne skupnosti. Glede vsebine navedenih aktov veljajo določbe zakona, ki urejal
uredbo oziroma sklep o privatizaciji državnega premoženja52
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rganizacija in konstituiranje Državnega sveta
:

Republike Slovenije

i:

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije imenuje za svojega predstavnika za člana v Statističnem svetu Republike Slovenije
državnega svetnika dr. Petra Glaviča.

V skladu s 86. členom poslovnika državnega sveta je Državni
svet Republike Slovenije na 59. seji, dne 23. oktobra 1995,
sprejel

rva alinea 1. odstavka 79. člena ustave Republike
Slovenije - državni svet predlaga državnemu zboru
. -i

sprejem zakonov

Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93 in 80/94) pošilja
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in
sprejem.

Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji, dne
11.10.1995, obravnaval zakonodajno iniciativo predloga
zakona o spremembah zakona o izvajanju dogovora o politiki
plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in najviSji dejanski
plači in sprejel
SKLEP

Na podlagi 204. a člena poslovnika državnega zbora državni
svet predlaga, da se predlog zakona obravnava in sprejme po
skrajšanem postopku, ker gre za prenehanje veljavnosti dveh
določb zakona.

Na podlagi 1. alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije je
Državni svet Republike Slovenije določil besedilo predloga
zakona o spremembah zakona o izvajanju dogovora o politiki
plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in najvišji dejanski
plači in ga na podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora

Državni svet na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta
in 176. člena poslovnika državnega zbora določa državnega
svetnika Dragana Mozetiča kot predstavnika državnega sveta
na sejah državnega zbora In njegovih delovnih teles pri obravnavi predloga zakona.

2. ADMINISTRATIVNO OMEJEVANJE MANAGERSKIH PLAČ
- DRŽAVA POBERE MANJ DAVKOV IN PRISPEVKOV KOT BI
JIH SICER
Z administrativnim omejevanjem najvišje dovoljene plače se
država odreka dela davkov in prispevkov, ki bi jih lahko
pobrala zaradi progresivne obdavčitve, kar je razvidno tudi iz
spodnjega prikaza, kjer so prikazani prispevki in davki pri
plači 700.000 tolarjev bruto, 800.000 tolarjev bruto in 900.000
tolarjev bruto.

DODATNA OBRAZLOŽITEV
za sprejem zakona o spremembah zakona o izvajanju dogovora o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in
najvišji dejanski plači
1. NEKATERI PODATKI O MANAGERSKIH PLAČAH
V SLOVENIJI
Bojazen, da bi se po odpravi zakonske omejitve plač managerjev le-te nekontrolirano povečevale, so odveč, saj bi se s
tem lahko v, gospodarstvu povečala plača manjšemu številu
tianagerjev (predvsem v uspešnih podjetjih, olastninjenih
Podjetjih, mešanih podjetjih in zasebnih podjetjih).
Že analiza združenja Manager leta 1993 je pokazala, da ima le
2% slovenskih managerjev več kot 4500 DEM bruto mesečne
Plače, 40% do 3500 DEM, večina pa do 2000 DEM mesečne
Plače.

Po drugi strani pa so prihodki javne porabe zaradi nepobranih
prispevkov in davkov manjši tudi zaradi tega, ker številna tuja
podjetja, mešana podjetja itd. izplačujejo svojim managerjem
plače v tujini.
Prikaz nekaterih bruto plač, prispevkov in davkov
Bruto plača
Prispevki
Davek Neto plača
700.000 SIT
STT
ŠTT
SIT
- brez olajšave
154.700
221.534
323.766
- 10% olajšave
154.700
215.977
329.323
800.000 SIT
~
- brez olajšave
176.800
260.484
362.716
- 10% olajšave
176.800
254.927 ~ 368.273
900.000 SIT
~
- brez olajšave
198.900
299.434
401.666
- 10% olajšave
198.900
293.877
407.223

Tudi zadnja raziskava, ki jo je marca 1995 izvedel Zavod RS za
statistiko (raziskava porazdelitve zaposlenih v gospodarstvu
Po velikosti bruto plače), kaže na to, da je marca 2,7% zaposlenih v gospodarstvu prejemalo plačo na osnovi individualnih pogodb, medtem ko je 97,3% zaposlenih prejemalo plačo
na osnovi ustreznih kolektivnih pogodb.
1.2% vseh zaposlenih v Sloveniji je marca letos prejemalo
Plačo, ki je bila višja od 400.000 tolarjev bruto. V gospodarstvu je bilo takšnih zaposlenih 1,3%, v negospodarstvu pa
1.1% (prikazano v priloženem grafu).
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PORAZDELITEV ZAPOSLENIH V GOSPODARSTVU PO
VELIKOSTI BRUTO PLAČE - MAREC 1995
Izhodiščne plače
po tarifnih razredih
SKPG (v SIT)

nad 400.000
do 400.000
do 300.000
do 200.000
do 150.000
do 110.000
do 100.000
do 95.000
do 90.000
do 85.000
do 80.000
do 75.000
do 70.000
do 65.000
do 60.000
do 55.000
do 50.000
do 45.000
do 40.000
do 35.000

- 127.422 (IX)
- 106.185 (VIII)
- 89.195(VII)
- 78.577(VI)
- 65.835 (V)

Graf: SKEP GZS
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DELFŽ ZAPOSLENIH V GOSPODARSTVU (V %)
Vir: Statitistični urad RS

- 58.189 (IV)
- 52.243 (III)
- 46.721 (II)
- 42.474(1)
- zajamčena plača
20 30.136 SIT

Vir: Ocena konjunkturnih gibanj za Slovenijo, avgust 1995 SKEP-GZS
na osnovi podatkov Zavoda RS za statistiko.
3. PRIHODKI AVSTRIJSKIH MANAGERJEV IN MANAGERJEV
V NEKATERIH DRUGIH DRŽAVAH

4. PLAČE MANAGERJEV IN GOSPODARSKI REZULTATI
SLOVENIJE

V razvitih tržnih gospodarstvih se plače managerjev že dolgo
oblikujejo na način in v višini, ki je v skladu z vlogo in
pomenom managerjev v gospodarskem razvoju oziroma
predvsem s prispevkom, ki ga imajo managerji pri uspešnosti
oz. v razvoju posameznih gospodarskih družb. Lastniki oziroma predstavniki lastnikov kapitala so zainteresirani, da njihove družbe vodi ustrezno strokovno usposobljen, izkušen,
predvsem pa sposoben management, za kar pa ga je
potrebno ustrezno plačati ter motivirati; to pa je možno
doseči z ustrezno plačo, bonusi in dolgoročnimi iniciativami,
nikakor pa ne z administrativnim omejevanjem. Pri višini plač
je potrebno posebej upoštevati dejstvo, da ima management s
strani lastnika postavljene visoke poslovne cilje, predvsem
donosnost kapitala, in nedoseganje teh ciljev je praviloma
sankcionirano, kar pomeni, da je za prevzem velikega rizika
potrebna tudi primerna plača.

Menimo, da naj bi se prihodki managerjev v Sloveniji obliko*
vali na način, ki je običajen oziroma značilen v evropskiv
podjetjih. To pomeni, da naj bi bil delež osnovne plače
celotnih managerjevih prejemkih približno 80-90 % vseh p'*
jemkov, ostali delež pa naj bi predstavljali različni bonusi (n
dolgoročne iniciative. Njihovo višino v olastninjenjih podjetjih
določajo lastniki podjetij oziroma njihovi predstavniki (nadzorni sveti itd.).
Bistveno pri prejemkih managerjev ps(naj bi bilo predvsem to,
da naj bi bili prejemki v funkciji stimuliranja managerjev za
dobre poslovne rezultate, kar je v obdobju prestrukturiranja
gospodarstva in nujne vključevanja v mednarodne gospodarske tokove še toliko bolj pomembno. To pomeni, da bi bili v
povprečju v določeni korelaciji tudi s pozitivnimi gospodarskimi trendi Slovenije, ki jih izkazujejo uradni podatki ter
predvsem primerljivi podatki z ostalimi evropskimi državamiv
prehodu, kar je razvidno tudi iz predloženih tabel (Busines®
Central Europe, november 1995).'

V nadaljevanju prikazujemo za primerjavo prihodke avstrijskih managerjev.

Ureditev problema managerskih plač ni toliko pomembna s
stališča števila prizadetih ljudi, temveč predvsem z vidika
razvoja kakovosti managementa v slovenskem gospodarstvu
Če bomo njihov razvoj omejevali z administrativnimi preP°*
vedmi bo prišlo še do močnejšega odliva najsposobnejši"
kadrov v podjetja s pretežnim tujim lastništvom v Sloveniji,
redki vrhunski kadri pa bodo še pogosteje odhajali v tujino

Prihodki avstrijskih managerjev za leto 1993 (v avstrijskih
šilingih)
Letno povprečje 1993
Generalni direktor
1,466.000
Ostali top management
1,402.000
Drugi managerski razred
1,090.000
Tretji managerski razred
912.000
Povprečje
1,233.000

' Tabele so na vpogled v službi državnega sveta
Predlog zakona o spremembah zakona o izvajanju dogovo^
o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu1
in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in najv^l
dejanski plači - EPA 1264 - je objavljen v Poročevalk"
Državnega zbora Republike Slovenije, št. 46, 27. 10. 1995-

Vir.: Industrie 39/93 (plače managerjev, zaposlenih v podjetjih hčerah
mednarodnih koncernov)
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Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembah zakona o izvajanju dogovora o politiki
i plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in najvišji dejanski
plači - prva obravnava, na 36. seji, dne 21. 11. 1995, na
podlagi 173. in 186. člena poslovnika državnega zbora sprejel
naslednji
,

SKLEP
Predlog zakona o spremembah zakona o izvajanju dogovora
o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu
in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in najvišji
dejanski plači - prva obravnava, se ne sprejme.

__

,

Druga alinea 1. odstavka 97. člena ustave Republike
Slovenije - državni svet daje državnemu zboru mnenja o
L vseh zadevah iz njegove pristojnosti
Mnenje državnega sveta k Oceni konjunkturnih gibanj v Republiki Sloveniji december 1993
Državni svet Republike Slovenije je na 27. seji, dne 9.2.1994,
°b obravnavi Ocene konjunkturnih gibanj v Republiki Sloveniji - december 1993 (gradivo Gospodarske zbornice Slovenje), sprejel

pravne fakultete in vlade kot osnovo za proračun, proračunsko porabo in vse politike v letu 1994. Vztraja na 397 milijardah SIT proračunske porabe in zahteva uskladitev zakonsko
določenih pravic z možnostmi gospodarstva;

SKLEP

- podpora in intenziviranje redistribucije virov zajemanja
sredstev za javno porabo, zlasti glede obremenjevanja cene
dela;

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje

- obvladovanje plač;
MNENJE

- nadaljnje zniževanje obresti;

državni svet meni, da predstavlja gradivo Gospodarske zbornice Slovenije »Ocena konjunkturnih gibanj v Republiki Složniji« kvalitetno podlago za razpravo o gospodarskih gibalih v Republiki Sloveniji v letu 1993. Za celovitejšo razpravo o
Sospodarskem dogajanju v Republiki Sloveniji pa bi bilo moč
upoštevati tudi študijo Velimirja. Boleta, objavljeno v reviji
9°spodarska
gibanja, in gradivo »Mednarodne primerjave
l&vne porabe med Slovenijo in nekaterimi drugimi državami«.
H
Ocena gospodarskih gibanj naj vsebuje tudi podatke o Stroških zaradi nesreč pri delu po kriterijih ILO.

- podpora izvoznikom z zagotovitvijo pogojev za atraktiven
izvoz;
- hitro in korektno izpeljani postopki lastninjenja, vključno z
denacionalizacijo;
- pospešeni procesi prestrukturiranja gospodarstva in aktivnejše spodbujanje razvojno propulzivnih projektov na
področju malega gospodarstva;
- realnejše zajemanje BDP, predvsem z zmanjšanjem deleža
t. i. sive ekonomije.

državni svet ugotavlja, da so imela gospodarska gibanja v
Poteklem letu poleg temeljnih negativnih gibanj na področju
lavne porabe in plač tudi nekatera pozitivna obeležja. Predvsem gospodarska rast v drugi polovici leta, ki je v zadnjem
Kvartalu presegla 20%, predstavlja izjemen dosežek. Nesporni
"ejstvi, ki govorita v prid takšni trditvi in predstavljata ne
zadosten, vendar pozitiven rezultat, sta znižanje inflacije z
'2,9% v letu 1992 na 22,9% v letu 1993, kot tudi občutno
Nižanje obresti (revalorizacijskih in realnih).

Glede na nekatere nejasnosti v zvezi s porabo proračunskih
sredstev zastavlja državni svet naslednja vprašanja:
- v zvezi s kršenjem kolektivnih pogodb naj Gospodarska
zbornica Slovenije, sindikati in Vlada Republike Slovenije
odgovorijo na vprašanje, kakšno je njihovo stališče o realizaciji kolektivnih pogodb ter predložijo predloge za politiko plač
v letu 1994;

*a Slovenijo je najpomembneje, da bi se začeta gibanja zadkih mesecev preteklega leta nadaljevala tudi v letu 1994. Po
Mnenju državnega sveta je to možno le, če bodo izpolnjeni
Nekateri pogoji, sicer pa bodo postali problemi ob sedanji
[avni gospodarske aktivnosti nerešljivi oziroma rešljivi na
^sprejemljiv način (večanje zunanjega dolga oziroma novo
zadolževanje ter nižanje standarda).

- zastavlja se vprašanje, za katere namene je bilo potrošenih
77 mlrd SIT realno povečane javne porabe;
- kje so viški, glede na to. da obstaja razlika med odobrenimi
in zajetimi proračunskimi sredstvi;
- kako se je gibalo število zaposlenih v različnih državnih in
paradržavnih organih, šolstvu in zdravstvu in kaj je bilo storjeno za racionalizacijo javnega sektorja v obdobju
1990-1993;

Jemeljni
pogoji, ki jih mora zagotoviti gospodarska politika za
n
adaljevanje gospodarske aktivnosti, so:
"TUrrdosledno uresničevanje osnovne usmeritve Memoranj >a, kar pomeni realno zmanjševanje javne porabe oziroma
zmanjševanje
deleža javne porabe v BDP na 47%. Državni svet
®PrPreiema ocene Službe za konjunkturo in ekonomsko politiko
' Gospodarski zbornici Slovenije, Ekonomskega inštituta

- koliko proračunskih sredstev je bilo porabljenih zgolj v
mesecu decembru 1993. Državni svet prosi, da Vlada Republike Slovenije pripravi poročilo o aktualnih gospodarskih
razmerah.
5

Mnenje državnega sveta k Programu trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji
Državni svet Republike Slovenije je na 28. seji, dne 28.2.1994,
ob obravnavi Programa trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji sprejel

4. V programu bi bilo nujno strokovno (interdisciplinarno)
opredeliti vlogo gozda način reševanja vedno daljših sušnih
obdobij in način zadrževanja vodnih rezerv.

SKLEP

5. Zaradi propadanja gozdov kot posledice onesnaženosti
zraka je tudi z ekološkega in ekonomskega vidika nujna
čimprejšnja ekološka sanacija onesnaževalcev, zlasti TE.

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje

6. Večji poudarek je potrebno dati izobraževanju o ravnanju z
gozdovi; na kmetijskih srednjih šolah naj bi imeli tudi gozdne
površine, namenjene izobraževanju. Vsaka kmetijska šola t)i
morala Imeti v svoji sestavi tudi gozd, ki bi moral biti v sklop"
posestva.

MNENJE
k Programu trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji
Državni svet Republike Slovenije se je do Programa trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji opredelil pozitivno, Državnemu zboru Republike Slovenije pa predlaga, da upošteva
naslednje ugotovitve:

7. Program naj bi vseboval in določil tudi mehanizme za
obnovitev zaraščenih kmetijskih zemljišč.

1. Pomen gozda za državo ni le v pridelavi lesa kot surovinskega vira. Ta funkcija je v povprečju omejena le na približno
20% vseh koristi. Pretežni pomen gozda (v 80%-ih) pa je v
drugih funkcijah (varovalna, hidrološka, turistično-rekreativna ter ostale ekološko in socialne funkcije).

8. V programu je potrebno smiselno poudariti vlogo turizma
in izrabiti gozdove v turističnem smislu; z vključitvijo turizma
v gozdu pa je potrebno rešiti nasprotje med gozdarji in love1
ter prebivalstvom. V prihodnje se bo treba odpirati v smeri, Ko1
bodo morali gozdarji skrbeti za sožitje med gozdom in ljudm
- obiskovalci gozdov;

Državni svet daje pobudo, naj bo iz strukture koristi gozda
financirana gozdarska služba, obnova ter vzdrževanje gozda
in gozdne infrastrukture.

9. V primeru naravnih nesreč in ujm bi moral program predvideti mehanizme za obnovitev prizadetih gozdov.
10. Neusklajenost med rastlinstvom in rastlinojedo divjadjo i6
možno, pa tudi potrebno še natančneje opredeliti.

2. Državni svet daje pobudo, da se program dopolni z rešitvami za red ter gibanje v gozdu, nabiranje plodov in uporabo
drugih koristi gozda.

11. Potrebna je krepitev potenciala lesnih zalog v slovenski'1
gozdovih z večjo akumulacijo lesnih zalog in z večjim vlaga'
njem v nego in varstvo gozdov.

3. V programu bi morali opredeliti odnos države do vzdrževanja in financiranja gozdnih prometnic, saj mnogokrat ne gre
za gozdne ceste, pač pa za ceste lokalnega pomena. Zato je
potrebno namen gozdnih cest opredeliti in po funkcijah zagotavljati del sredstev za vzdrževanje iz proračuna, ostalo pa iz
drugih virov, predvsem v breme uporabnikov teh cest.

12. Zaradi boljše organizacije obnovitvenih del je potrebno
opredeliti olajšave, ko lastnik plačuje stroške gojitvenih oe
drugim izvajalcem.

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine
se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka - hitri postopek
MNENJE

Državni svet Republike Slovenije je na 29. seji, dne 16.3.1994,
ob obravnavi predloga zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično
dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju
Triglavskega narodnega parka - hitri postopek, sprejel

k predlogu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (*
družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in
katerih nepremičnine se nahajajo na območju Trlglavskefl*
narodnega parka
8
Državni svet predlaga državnemu zboru, da predlog zakon
f0
obravnava po normainem tristopenjskemu postopku. P °'.
matika je zelo zahtevna, saj ne posega le na področje lastn
njenja, temveč tudi v poseben družbeni interes vsega, kars»
dogaja v okviru edinstvenega Triglavskega narodnega par*
in zato tudi ljudi, ki morajo preživeti znotraj tega naravneg
parka.

SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o šolski inšpekciji - prva obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 32. seji, dne 1.6.1994,
ob obravnavi predloga zakona o šolski inšpekciji - prva
obravnava, sprejel

MNENJE
k predlogu zakona o šolski Inšpekciji - prva obravnav*

SKLEP

Državni svet je ugotovil, da predloženi zakon temelji i*
načelu institucionalne ločenosti nadzora od svetovanja
razvojnih nalog, saj šolsko inšpekcijo opravlja inšpektor®'

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu Zboru naslednje
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Republike Slovenije kot organ v sestavi Ministrstva za šolstvo
in šport, in ne več Zavod Republike Slovenije za šolstvo in
šport. Poleg tega se je zavzel za deklarirano načelo strokovne
avtonomije pedagoških delavcev, vzgojiteljev in učiteljev, s
čimer jim je odprta možnost proste izbire metod poučevanja,
kar pomeni, da dejavnost nadzora ni več pedagoški nadzor,
kot je opredeljen v še veljavnem zakonu o pedagoški službi.

izvedencev za pedagoško področje v primerih kršitve pravic
učencev v prvem odstavku 8. člena bolj natančno opredeli in
določi njegove pristojnosti, saj izvedenec po 15. členu le
sodeluje pri delu komisije pri ponovnem preverjanju znanja
potem ko inšpektor že razveljavi oceno z odločbo.
Predstavniki sindikata so predhodno ugotovili, da so pedagoški delavci, opredeljeni kot zaposleni v izobraževalnem
zavodu, določeni v 11. členu kot pobudniki izrednega nadzora, kar naj bi dopolnili še s predstavniki njihovih sindikalnih,
organizacij. To dopolnitev je državni svet podprl. V opredelitvi
rednega nadzora naj bo poudarjeno, da se le-ta enako izvaja v
javnih zavodih in pri zasebnikih oziroma zavodih s koncesijo.

Ugotovil je tudi, da v uvodu deklarirano načelo strokovne
avtonomije učiteljev ni nikjer v predlogu zakona izrecno zapisano, niti v splošnih določbah 1. in 2. člena niti v 12. členu,
kjer so navedena področja nadzora. V prvih dveh alineah 12.
člena je sicer opredeljen nadzor nad izpolnjevanjem pogojev
za opravljanje vzgojno-izobraževaine dejavnosti in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela, kar po pojasnilu predlagatelja posredno pomeni tudi varovanje učiteljeve strokovne
avtonomije. Vendar državni svet predlaga, da naj se 12. člen
dopolni s posebno alineo, v naslednjem besedilu: »- nadzor
se nanaša na zagotavljanje pogojev za uresničevanje strokovne avtonomije pedagoških delavcev« (v odnosu do ravnatelja in inšpektorja pri izrednem nadzoru).

Glede taksativnega navajanja najtežjih kršitev učitelja ali ravnatelja v 16. členu, katerih posledica je, da inšpektor lahko
izreče suspenz ustno, državni svet predlaga, da naj predlagatelj prouči, ali ne bi nadomestil naštevanja s splošno opredelitvijo: če iz dejstev izhaja utemeljen sum, da je storjeno kaznivo dejanje..., mora inšpektor takoj ukrepati. Vprašljivo je
namreč, če so pri naštevanju teh dejanj navedena vsa, poleg
tega pa po mnenju državnega sveta besedilo navaja k razmišljanju, da mora v naših šolah preganjati takšna dejanja
inšpekcija, ne pa organi pregona.

Prav tako je na predhodna zagotovila predlagatelja, da je v 12.
členu opredeljen zgolj formalni nadzor nad zakonitostjo dela,
ne pa strokovni nadzor, državni svet menil, da iz opredelitve v
prvem odstavku 13. člena, ki določa, da ima inšpektor pravico
seznaniti se s potekom vzgojno-izobraževaine dejavnosti, ni
jasno, ali ni omogočen tudi strokovni nadzor nad vzgojno-izobraževalno dejavnostjo. Zato predlaga natančnejšo formulacijo besedila v prvem odstavku 13. člena, kjer naj bo
določeno, da ima inšpektor pravico...« seznaniti se z organizacijo poteka vzgojno-izobraževaine in druge dejavnosti...«

Glede pristojnosti inšpektorja iz 16. člena, ko v primerih
utemeljenega suma, da so storjene navedene kršitve, lahko
takoj izreče ustni suspenz, je državni svet menil, da naj predlagatelj prouči, ali je upravičeno, da je inšpektor pooblaščen
ukrepati, ali pa bi bilo skladnejše z delovno zakonodajo, da
inšpektor poda predlog za suspenz predstojniku oziroma
svetu zavoda, ki ga le-ta mora izpeljati. Predlagatelj naj predvidi tudi postopek, kadar je dan predlog za suspenz predstojnika.

Če je predlagatelj želel v skladu z novim zakonom o upravi, ki
je v drugi obravnavi in v 10. členu določa, da uprava v skladu z
zakonom opravlja strokovni nadzor nad dejavnostjo javnih
služb, v predlog zakona vključiti tudi strokovni nadzor, pa
mora z jasnejšimi opredelitvami dopolniti določbe 12. in 13.
člena. Tudi iz drugega odstavka 13. člena ni jasno, zakaj mora
imeti inšpektor za vstop v razred dovoljenje ravnatelja, medtem ko izvedenec prisostvuje vzgojno-izobraževalnemu procesu le z dovoljenjem glavnega inšpektorja, saj po predlogu
zakona o upravi inšpektor kot delavec s posebnimi pooblastili
qpravlja nadzor, medtem ko mu je izvedenec le v strokovno
pomoč. Zato državni svet predlaga, da se postopek vključitve

Pravica do pritožbe zoper odločbo inšpektorja je opredeljena
v 21. členu in sicer je možna na Ministrstvo za šolstvo in šport,
torej na organ, v katerega sestavi je inšpektorat, kar je vprašljivo z vidika istovrstnosti organa.
Državni svet tudi zastavlja vprašanje rokov v 25. členu glede
določitve liste izvedencev. Ti roki bi bili lahko krajši, prav tako
tudi rok za pisno odločbo od izreka ustnega suspenza, ki naj
bi bil namesto 8 dni le 3 dni, če je glede na upravni postopek
to možno.

Mnenje državnega sveta k Poročilu o aktivnostih na področju splošne, turistične in
gospodarske promocije
Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji, dne 29.6.1994,
ob obravnavi Poročila o aktivnostih na področju splošne,
turistične in gospodarske promocije, sprejel

3. Pri promocijskih aktivnostih naj se upošteva usklajen program, pri čemer naj se nosilce aktivnosti tudi ustrezno
finančno podpre.

SKLEP

4. Poiskati je treba trajnejše rešitve in vzpostaviti dolgoročen
sistem, tako da bo mogoče to, za gospodarstvo potrebno
aktivnost, čim kvalitetneje opravljati.

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje

5. V poročilu bi bila lahko vključena tudi ocena pravilnih in
odvečnih promocijskih potez v funkciji korekcije dela v prihodnje.

MNENJE
k Poročilu o aktivnostih na področju aploine, turistične
In gospodarske promocije

6. Glede na to, da se v poročilu omenja problem imenovanja
ekonomskih svetnikov pri diplomatskih predstavništvih v
tujini, državni svet predlaga, da se razmisli o spremenjeni
strukturi v teh predstavništvih v smeri krepitve ekonomskega
dela.

1. Državni svet zahteva, da Vlada Republike Slovenije striktno
upošteva 29. člen zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju in
sprejema program gospodarske promocije v sodelovanju z
Gospodarsko
zbornico Slovenije, kar se v letu 1993 ni zgodilo.
p
ri pripravi programa promocije naj sodelujejo zainteresirani
subjekti (obrtna zbornica, univerza).

7. Izdelati bi morali strategijo interesnih krogov, pri čemer bi
morali imeti največji gospodarski interes v sosednjih državah,
naslednja kriterija pa bi bila oddaljenost države in slovenski
gospodarski interes. Temu bi morali prilagoditi intenzivnost
promocije.

2. Določi naj se program promocije za leto 1994, saj proračunskih sredstev ni mogoče trošiti brez izdelanega programa.
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Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in
vina - prva obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji, dne 29.6.1994,
ob obravnavi predloga zakona o vinu in drugih proizvodih iz
grozdja in vina - prva obravnava, sprejel

K 18. členu:
Predlaga se v razmislek, ali ne bi namesto termina »pokuševalec« bolj ustrezal »degustator«.

SKLEP

K 20. členu:
Natančneje naj se določi kriterij za to, katera priznanja se
lahko izpiše na etiketi.

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje

K 23. členu:
Zaradi ekoloških in zdravstvenih razlogov naj se predpiše in
kontrolira tudi promet vina iz hibridnih sort. Zato naj se
predpiše kontrolo prometa vseh vin, vzgojenih po vinski tehnologiji, kot so npr. vina iz samorodnice, sadna vina ipd.

MNENJE
k predlogu zakona o vinu In drugih proizvodih iz grozdja
in vina - prva obravnava
Državni svet predlaga državnemu zboru, da pri obravnavi in
sprejemanju zakona upošteva naslednje pripombe:

K 26. členu:
Izvajanje 3. odstavka tega člena, ki govori o prevozu in količini
vina (20 litrov) na prevozno sredstvo brez ustreznih listin, je
nerealno, zato ga je potrebno objektivizirati.

1. Splošne pripombe
Zaradi varovanja geografskega porekla se morajo kleti, ki se
ukvarjajo s pridelavo vin kakovostnega razreda, prilagoditi
novi vinski zakonodaji v enem letu in pri tem izprazniti stare
zaloge uvoženega odprtega vina. Prilagoditveni rok petih let
je absolutno predolg, ker v tem primeru sploh ni mogoče
govoriti o zaščiti vin geografskega porekla v celotnem 5-letnem obdobju.

K 30. členu:
Člen se dopolni tako, da se za 2. odstavkom vloži dopolnilo, ki
se glasi: »Odprto uvoženo vino lahko gre v promet le ustekleničeno, v razredu namizna vina (belo, rdečkasto, rdeče) brez
navedbe sorte, z oznako države izvoznice.«
K 31. členu:
3. odstavek naj se črta, 4. odstavek naj se glasi: »Če se t
oceno vina ugotovi, da vino po kakovosti ne ustreza predpisom Republike Slovenije, se po izbiri uvoznika vino pošlje
nazaj ali uporabi za proizvodnjo drugih proizvodov iz vina, te
za to izpolnjuje pogoje. Pri postopku ocenjevanja se uporablja 17. člen predlaganega zakona.«

II. Pripombe k poglavju o oceni stanja in razlogih za izdajo
zakona
Na območju severovzhodne Slovenije naj se regionalna pristojnost in razdelitev vinarske inšpekcije opredeli tako, da
bosta vinorodna okoliša Haloze in Slovenske Gorice
(območje Ptuja, Ljutomera, Ormoža, Gornje Radgone in
Lenarta) organizacijsko pokrita z dvema inšpektorjema.

K 32. členu:
Zadnji odstavek tega člena naj se dopolni in sicer: »Vino iz
razreda kakovostnih vin se sme izvažati originalno polnjeno
izjemoma tudi iz pridelovalnega okoliša, če obstajajo za t°
posebni razlogi, na podlagi katerih da dovoljenje za izvoz
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo.«

III. Konkretne pripombe k posameznim členom
K 2. členu:
Tako v tem členu kot v celotnem predlogu zakona naj se
uporablja slovensko izrazoslovje, brez uporabe nepotrebnih
tujk.

K 36. členu:
Člen se dopolni z naslednjo vsebino: »Uvoznik vina mora
dobiti za uvoz soglasje od Fonda za vino. Vino ostane d°
povzorčenja s strani vinskega inšpektorja v prisotnosti carinika, v prosti carinski coni oziroma^v carinskem skladišč"
zapečateno, dokler ni pozitivno ocenjeno.«

K 3. členu:
V prvi alinei se za besedama »pravne osebe« doda vejico in
naslednje besedilo: »samostojni podjetniki in kmetje vinogradniki«.
K 7. členu:
Za trgatev naj se poleg časovnih omejitev predpiše tudi vremenske pogoje. Stroške pooblaščene organizacije, ki pred
trgatvijo kontrolira količino in kakovost grozdja, naj pokriva
država in s tem spodbuja vinogradnike k pridelavi vina vrhunske kakovosti.

K 43. členu:
1. Člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom: »ZaraOj
določitve vinorodnih okolišev, manjših pridelovalnih obmofiil
in določitve dovoljenih in priporočenih sort vinske trte, oznfl'
čevanja vina ter za kriterije ocenjevanja se izdela poseben
elaborat za vina, ki sodijo med slovenske vinske posebnost'*
kot so kraški teran, dolenjski cviček, metliška črnina.«

K 13. členu:
2. stavek 1. odstavka naj se glasi: »Izjema je cviček, pri
katerem za razvrščanje v kvalitetni kavovostni razred ni nujno
upoštevanje sladkorne stopnje in stopnje alkohola, temveč
druge lastnosti. Cviček ne more biti uvrščen v razred namiznih vin.«

2. V 2. odstavku naj se doda naslednje besedilo: »Vino Kraški
teran in Dolenjski cviček kot posebnosti morata biti opredeljeni tudi v osnovnem besedilu zakona in ne samo v prehodni
določbah.«
Državni svet podpira predlog zakona o vinu in drugih ProizV?*
dih iz grozdja in vina ter državnemu zboru predlaga, °°
pripombe državnega sveta upošteva in jih uvrsti v predlo?
zakona, ne pa v posamezne podzakonske akte po uveljavi'*
zakona.

K 15. členu:
Zaradi možnosti gospodarske škode bi veljalo proučiti določilo, po katerem je vino lahko ocenjeno pred polnitvijo, vendar mora po tem polnjeno ustrezati kvalitetni stopnji ocenjenega vina.
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Mnenje državnega sveta k predlogu strategije učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z
energijo - prva obravnava
razvoj pa je potrebno zagotoviti širjenje zemeljskega plina, po
možnosti v vse regije.

Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji, dne 29. 6.1994,
ob obravnavi predloga strategije učinkovite rabe in oskrbe
Slovenije z energijo - prva obravnava, sprejel

3. Državni svet meni, da bi se morala podjetja samodejno
prilagajati, ne da bi bila deležna posebnih spodbud, s pravilnim organiziranjem energetske svetovalne mreže porabnikom
pa bi bilo možno doseči prihranke energije. V zvezi s tem
državni svet predlaga izvajanje energetskega svetovanja
preko razpisov.

SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje

4. V zvezi z gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi državni
svet poudarja, da je potrebno urediti vprašanje koncesij ter
čimprej pripraviti javni razpis.

MNENJE
k predlogu strategije učinkovite rabe In oskrbe Slovenije
z energijo - prva obravnava

5. Državni svet se strinja z odločitvami, da se rabo domačega
premoga usmeri in osredotoči v termoenergetske objekte, za
široko rabo pa se uporablja uvoženi, ekološko sprejemljivejši
premog.

1. Državni svet pozitivno ocenjuje predloženo strategijo, ki
Postavlja v ospredje učinkovito rabo, oskrbo Slovenije z energijo in reševanje ekološko-prostorskih problemov, pri čemer
Pa državni svet pogreša elemente prestrukturiranja, ki bi bili
opremljeni z ustreznimi kvantifikacijami. Pri tem pa je
potrebno upoštevati dejstvo, da je strategija energetike
sestavni del širše strategije splošnega razvoja.

6. Državni svet se zavzema za pospešitev aktivnosti v zvezi z
zapiranjem rudnikov rjavega premoga. Zato je treba čim prej
pripraviti ustrezne zakonske podlage.
7. Državni svet meni, da je potrebno doseči soglasje o gradnji
ali ne-aradnji TE Trbovlje in o nadaljevanju ekološke sanacije TE Šoštanj, ter odločitve o delovanju JE Krško glede na
razgradnjo oz. nabavo uparjalnikov, ki sicer zagotavljajo
obratovanje s polno močjo, dokler bo JE Krško obratovala.

2. Državni svet podpira težnjo po uporabi različnih virov
energije, ki bodo omogočali normalno poslovanje tako podjetij elektrogospodarstva kot širših porabnikov. V ravnovesju z
ostalimi primarnimi energetskimi viri in glede na regionalni

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije
Slovenije - druga obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji, dne 29. 6.1994,
°b obravnavi predloga zakona o lastninskem preoblikovanju
Loterije Slovenije - druga obravnava, sprejel

- 20% delnic v last Fondacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ustanovljene na podlagi posebnega zakona,

SKLEP

- delavcem, ki so zaposleni v Loteriji Slovenije, se omogoči,
da se vključijo v lastninjenje Loterije Slovenije, smiselno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij,

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje

- preostanek kapitala Loterije Slovenije se sorazmerno razdeli Kapitalskemu skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenskemu odškodninskemu skladu.

MNENJE

3. Kupnino, ki se pridobi s prodajo delnic, se vplača:

k predlogu zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije
Slovenije - druga obravnava

- 85% v Fondacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji,

Državni svet podpira amandmaje k predlogu zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki so jih na 4. seji
Sveta invalidskih organizacij Slovenije, dne 11.5.1994, sprejeli predstavniki vseh desetih invalidskih organizacij v Sloveniji.

- 15% v Fondacijo za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji.

Državni svet predlaga, da se besedilo 1. člena predloga
zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije črta
in sprejme novo besedilo, ki se glasi:

2. člen
V 2. členu naj se v 2. vrstici za besedo »organizacij« dodata še
besedi »v Republiki Sloveniji«.

1- člen

V prehodnih določbah naj se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»Loterijski svet pri Loteriji Slovenije nadaljuje z delom po
določbah zakona o igrah na srečo (Ur. I. SRS, št. 32/80 in 29/
86) in po dosedanjih splošnih aktih do konstituiranja obeh
fondacij.

1 Loterija Slovenija se preoblikuje v delniško družbo z znanimi lastniki, katere osnovni kapital se razdeli na navadne
delnice.
Delnice iz 1. točke tega člena se razdelijo tako:

Nerealizirana razporejena sredstva Loterije Slovenije po letnem planu loterijskega sveta za financiranje invalidskih,
humanitarnih in športnih organizacij se prenese na fondaciji
po stanju na dan njunega konstituiranja.«

~ 60% delnic v last Fondacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, ustanovljene
ha podlagi posebnega zakona,
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Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o organiziranju in financiranju na
področju kulture - druga obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji, dne 29.6.1994,
ob obravnavi predloga zakona o organiziranju in financiranju
na področju kulture - druga obravnava, sprejel

3. Zaradi v točki 2 staliič in sklepov državnega zbora in v
mnenju Komisije državnega sveta za negospodarske dejavnosti izražene pripombe glede upravljanja javnega zavoda je
predlagatelj oblikoval v 40. členu možnost združitve funkcije
poslovnega in programskega direktorja v eni osebi.

SKLEP

Staliiče

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje

Predlagatelj s to rešitvijo ni spremenil koncepta, da poslovni
direktor zastopa zavod v primeru, če ima le-ta posebej tudi
programskega direktorja, ki strokovno vodi zavod, ne pa ga
zastopa. Iz stališča komisije v prvi obravnavi izhaja, da naj
programski direktor vodi in zastopa zavod, za izvajanje
poslovanja naj ima pomočnika.

MNENJE
k predlogu zakona o organiziranju In financiranju
na področju kulture - druga obravnava

Državni svet predlaga na predlog zakona v drugi obravnavi
naslednje konkretne pripombe:

Državni svet je ob obravnavi navedenega predloga zakona
sprejel naslednje ugotovitve In stališča:

1. K 3. členu:
a) za 1. alineo se vstavi novo 2. alineo, ki se glasi: »- s
kulturnimi programi lokalnih skupnosti,«

1. Načelna pripomba Komisije državnega sveta za negospodarske dejavnosti iz 1. obravnave, da zakon ne upošteva
različnosti posameznih kulturnih dejavnosti, zaradi česar naj
bo v prehodnih določbah navedeno, kateri posebni zakoni
bodo urejali posamezna področja kulture, je predlagatelj v
obrazložitvi predloga zakona za drugo obravnavo v zvezi z
identično točko 8 stališč In sklepov Državnega zbora pojasnil, da bo nacionalni kulturni program upošteval specifiko
posameznih področij kulture in umetnosti ter da bo ta program predložen predvidoma v roku 10 dni.

Obrazložitev:
Javni interes na področju kulture se uresničuje tudi s kulturnimi programi lokalnih skupnosti.
b) Na koncu se doda novo alineo: »- s sklepanjem kolektivne
pogodbe za negospodarstvo in za področje kulture.«
Obrazložitev:
Vse evropske parlamentarne demokracije, na katere se predlagatelj sklicuje, temeljijo na socialnem korektivu sindikatov.
Ali drugače: brez dogovarjanja s sindikati ni parlamentarne
demokracije. Materialno stanje na področju kulture je slabše,
ker država že od leta 1989 ne kompenzira inflacije in ker so
nove nevalorizirane naložbe (Cankarjev dom, novogoriško
gledališče itd.) prepolovile programska sredstva.

Glede posebnih zakonov je v obrazložitvi točk« 7 staliič In
sklepov državnega zbora pojasnjeno, da se pripravlja nova
zakonodaja na področju varstva nepremične in premične
dediščine, knjižničarstva ter avtorskih in njim sorodnih pravic.
V zvezi z rešitvami za posamezne kulturne dejavnosti pa
predlagatelj pojasnjuje, da so raznolikosti ne le med dejavnostmi, temveč tudi znotraj njih in predlaga, da jih urejajo z
vrsto posamičnih ustanovitvenih aktov, ki jih bo na podlagi
meril iz nacionalnega kulturnega programa in tega splošnega
zakona sprejemala vlada (36. in 37. člen predloga zakona).
Predlagatelj zagovarja takšen koncept, čeprav se zaveda, da
bi nacionalne kulturne ustanove lahko ustanovili tudi s posebnimi zakoni, nikakor pa ne celotno področje kulturnih dejavnosti, kjer naj se državna regulativa umakne svobodi umetniškega ustvarjanja.

V kolektivni pogodbi mora biti določeno delavsko predstavništvo in njegove pristojnosti glede na pravico delavcev do
sodelovanja pri upravljanju zavoda (kot je določeno v zakonu
o sodelovanju delavcev pri upravljanju).
2. K S. členu:

Staliič*

V 2. in 3. odstavku naj se na koncu stavka doda: »v soglasju s
svetom za kulturo.«

Zastavlja se vprašanje ali res ne potrebujemo posebnih zakonov za njihovo ustanovitev, ki bi jih sprejemal državni zbor.
Zato državni svet predlaga, da se 37. člen dopolni z novim 2.
odstavkom, ki se glasi: »Javne zavode nacionalnega pomena
s področij kulturnih dejavnosti, v skladu z nacionalnim kulturnim programom, ustanovi državni zbor z zakonom.«

Obrazložitev:
Vprašanje kaj kultura je in kaj ni, ne more biti podvrženo
trenutni volji ministra in odgovor ne more biti od ministra do
ministra drugačen. Zato je nujno proces razsojanja in odločanja razširiti v širšem strokovnem telesu, kajti nenehno iskanje
drugačnosti je imanentno sami umetnosti.

2. Glede pripombe Komisije državnega sveta za negospodarske dejavnosti, da je kulturna zbornica nepotrebna, ker že
obstajajo strokovna društva, je predlagatelj v zvezi s točko 9
stališč in sklepov državnega zbora o institucionalni in
finančni ureditvi odnosa ministrstva za kulturo do strokovnih
kulturnih združenj v obrazložitvi pojasnil, da glede na dosedanji zakon o društvih, ki jih ne predvideva za izvajanje dejavnosti, torej odgovorna za stanje in razvoj dejavnosti, je kulturniška zbornica tista institucionalna oblika, v katero se strokovna društva združujejo. Preko nje kot samostojne pravne
osebe uveljavljajo stroko pri oblikovanju kulturne politike.

3. K 10. členu:
2. odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Predsednika in
člane sveta imenuje državni zbor, in sicer predsednika in
tretjino članov na predlog ministra pristojnega za kulturo,
drugo tretjino na predlog strokovnih združenj in društev s
področja kulture po panogah in na predlog združenja na
področju ljubiteljske kulture za območje države, tretjo tretjino
pa na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
univerzitetnih izobraževalnih institucij s področja kulture,
predstavnikov italijanske in madžarske skupnosti ter predstavnikov zamejskih Slovencev (kot opazovalcev).«

Stališče

Obrazložitev:
Svet za kulturo naj bo najvišje strokovno telo na področju
kulture in ne zgolj navidezno demokratično posvetovalno
telo, v katerem je ministru avtomatično zagotovljena večina
kot to predlaga predlagatelj. Predlog amandmaja izključuje

Predlagatelj naj predvidi glede na novi zakon o društvih tudi
drugačno rešitev,* ki naj jo predloži v obliki amandmaja,
namreč, da se določbe o kulturniški zbornici črta|o (IV poglavje).
10

8. K 37. členu:

možnost popolne politizacije kulture, z vključitvijo zamejcev
kot opazovalcev pa praktično vzpostavi slovenski kulturni
prostor, ki je del nacionalnega programa.

Doda se nov 2. odstavek, ki se glasi: »Javne zavode nacionalnega pomena s področij kulturnih dejavnosti, v skladu z
nacionalnim kulturnim programom, ustanovi državni zbor z
zakonom.«

4. K 11. členu:
V 4. alinei se besedo »mnenje« nadomesti z besedo »soglasje«.

Obrazložitev izhaja iz 1. stališča tega mnenja.

Obrazložitev:
Svet oblikuje vsebinska izhodišča in sodeluje pri pripravi
nacionalnega kulturnega programa, zato mora, ko oblikuje
oceno izvajanja tega programa, dati soglasje k poročilu o
izvajanju nacionalnega kulturnega programa.

9. Za 39. členom se doda nov 39. a člen, ki se glasi:
t
»Pravice v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju
zavoda se uresničuje preko:
- sveta delavcev ali delavskega zaupnika,
- zbora delavcev,
- predstavnikov delavcev v svetu zavoda.

5. Četrto poglavja se v celoti črta.
Obrazložitev:
Namesto priznavanja društev in združenj, delujočih na
področju kulture, kot predstavnikov strokovne javnosti, predlagatelj s Kulturniško zbornico Slovenije vsiljuje novo obliko,
s katero strokovna združenja še bolj oddaljuje od odločanja,
obenem pa jim nalaga dodatne obveznosti, delovne in
finančne - medtem ko v zakonu predvideva, da Kulturniško
zbornico financirajo samo člani. Po drugi strani pa zbornici
namenja le vlogo neobveznega posvetovalnega telesa, namesto da bi bila strokovni korektiv vsakokratni oblasti.

Sodelovanje delavcev pri upravljanju se uresničuje na naslednje načine:
- s pravico do pobude in s pravico do odgovora nanjo,
- s pravico do obveščenosti,
- s pravico dajanja mnenj in predlogov in s pravico odgovora
nanje,
- z možnostjo ali obveznostjo skupnih posvetovanj z direktorjem,
- s pravico soodločanja,
- s pravico zadržanja odločitev direktorja.«
»
Obrazložitev:
Ker so v 39. členu navedeni organi upravljanja javnega
zavoda, je treba urediti tudi sodelovanje delavcev pri upravljanju, v skladu z ustavo in zakonom o sodelovanju delavcev pri
upravljanju.

6 K 18. členu:
Na začetku 18. člena naj se doda naslednje besedilo: »Sredstva za financiranje kulture se zagotavljajo: s sredstvi iz državnega proračuna, s subvencijami, dotacijami, študijskimi in
delovnimi štipendijami, z odkupi umetniških del in podobno.
Delež proračunskih sredstev iz prvega odstavka tega člena za
tekoče leto ne sme biti manjši od deleža, namenjenega kulturi
v prejšnjem letu. Vsakokratne naložbe v kulturno infrastrukturo ne smejo zmanjšati realnega fizičnega obsega sredstev
za programe, ki se financirajo iz deleža iz 2. odstavka tega
člena.«

10. K 41. členu:
Besedilo člena naj se črta in nadomesti z naslednjim:
»Poslovnega in programskega direktorja imenuje svet zavoda
oziroma programski svet s soglasjem ustanovitelja in na podlagi javnega razpisa.«

Obrazložitev:
Država mora odgovorno zagotavljati eksistenčni minimum
kulture, to je tisto stopnjo, ko nacionalna bit ni ogrožena.
Strokovni krogi nas prepričujejo, da je sedanja stopnja na
kritičnem minimumu in daleč pod mednarodnimi normativi
(Unescovi kriteriji predvidevajo za tako razvitost države okoli
1.5% bruto nacionalnega dohodka namenjenega kulturi, medtem ko Slovenija namenja trikrat manjši delež, trend pa je še
vedno padajoč). Slovenski parlament ima zgodovinsko priložnost (to je tudi njegova odgovornost), da enkrat za vselej
Zaščiti slovensko kulturo in našo nacionalno bit.

Obrazložitev:
Popravek je analogen novi zakonodaji na področju šolstva in
zdravstva. Avtonomija stroke pa je v kulturi vitalna nuja. Glede
na pozitivne izkušnje pri nas je nesmiselno prenašati model iz
mnogo večjih, bogatejših in zgodovinsko drugačnih držav.
11. K 44. članu:
1. odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Eno tretjino
javnega zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, drugo
tretjino predstavniki delavcev zavoda, ki opravljajo dejavnost,
za katero je zavod ustanovljen, tretjo tretjino pa sestavljajo
predstavniki uporabnikov oz. zainteresirane javnosti.«

Opomba:
Predlagatelj je pojasnil, da se v Nacionalnem kulturnem programu zavzema za načelo, da bo 1.5% v bruto dohodku delež
za kulturo do leta 2000.
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Obrazložitev:
Namen predloga je, uravnotežiti zastopanost zainteresiranih.

K 20. členu:

12. Za VIII. poglavjem se doda novo VIII. a poglavja, ki se
glasi: »VIII. a KULTURNA DRUŠTVA.«

') V 1. vrsti 1. odstavka se beseda »lahko« nadomesti z
besedilom »krijejo strokovnim združenjem in društvom na
Področju kulture, lahko pa tudi drugim,«

48. a član
Za ustvarjanje kulturnih dobrin in vrednot tudi zunaj urbanih
središč, za uveljavljanje mladih, še neuveljavljenih ustvarjalcev, za nove vsebine in oblike ustvarjanja, za širjenje kulturne
vzgoje in kulturnega izobraževanja se ustanavljajo kulturna
društva.

b) v 4. vrsti istega odstavka pa se črta beseda »krijejo«.
c

) 2. odstavek 20. člena naj se črta.

Obrazložitev:
Strokovna združenja so pri nas utemeljitelji organizirane kulture, torej sodijo zaradi svoje izhodiščne vloge v nacionalno
kulturno jedro. Zato je potrebno poudariti odgovornost
države do obstoja tako organiziranih strokovnih nosilcev
dejavnosti.

48. b član
Kulturna društva lahko za uresničevanje svojih interesov ustanovijo zvezo kulturnih društev, lahko pa se tudi povezujejo v
druge zveze društev.
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48. c člen

13. Za 52. členom naj se doda 52.a člen, ki se glasi:

Društvo na področju kulturne dejavnosti lahko postane kulturno društvo, če je vpisano v razvid kulturnih društev pri
ministrstvu, pristojnem za kulturo. V razvid kulturnih društev
se lahko vpiše društvo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

»Vlada Republike Slovenije podeli na skupen predlog ministra, pristojnega za kulturo in ministra, pristojnega za zunanje
zadeve, umetniku, ki je državljan Republike Slovenije, deluj«
pa v tujini, častni naziv KULTURNI AMBASADOR REPUBLIKE
SLOVENIJE.«

- da opravlja dejavnost ustvarjanja kulturnih vrednot iz 5.
člena tega zakona, ki so v splošno korist,
- da ima strokovno usposobljenega programskega vodjo,
- da pomeni njegovo delo pomemben prispevek k slovenski
kulturi,
- da je registrirano pri Ministrstvu za notranje zadeve.

Obrazložitev:
Mnogi slovenski umetniki, ki uspešno delujejo v tujini, ša
naprej želijo pripadati slovenskemu kulturnemu prostoru.
Zato so doslej na tak način sprejemali tudi t. i. status samostojnega umetnika, ki pa so ga zaradi uvedbe dohodkovnega
cenzusa kot pogoja izgubili. Predlagana rešitev v tem amandmaju je zato ustreznejša.

Podrobnejše pogoje za vpis v razvid kulturnih društev in
vodenje tega razvida predpiše Vlada Republike Slovenije.
48. č člen

14. Za 52. a členom naj se doda 52. b člen, ki se glasi:

Kulturno društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

»Upokojeni državljani Republike Slovenije, ki so pomembno
prispevali k slovenski kulturi, njihova pokojnina pa nI
ustrezna danemu prispevku slovenski kulturi, imajo pravico,
da jim minister prizna republiško priznavalnino kot poseben
dodatek k njihovi pokojnini.

- iz proračuna Republike Slovenije oz. iz proračunov lokalnih
skupnosti,
- iz sredstev javnih skladov za financiranje kulturnih programov,
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
- z darili in volili,
- iz prispevkov donatorjev,
- iz članarin.

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

Ministrstvo, pristojno za kulturo, določi normative in standarde za financiranje neprogramskih stalnih stroškov kulturnih društev, ki opravljajo dejavnost, ki je v splošno korist.

Podrobnejše pogoje in postopek za pridobitev republiška
priznavalnine predpiše Vlada Republike Slovenije.«

48. d člen

Obrazložitev:
Čeprav je mogoče pritrditi vsem tistim, ki menijo, da mora
kulturna politika ustrezno vrednotiti kulturno-umetniško
delo tako, da ob upokojitvi ni nobene potrebe po dodatkih'
kakršna je republiška priznavalnina, je vendarle dejansko
stanje drugačno. Mnogi pomembni umetniki in kulturnih
imajo pokojnine, ki niso v skladu z njihovim prispevkom *
slovenski kulturi. Zato menimo, da je institut republiške priznavalnine za področje kulture še naprej aktualen. Potrebno
ga je le revidirati oziroma očistiti slehernih ideoloških spon a'j
senc preteklosti. V tem smislu ga je potrebno razumeti le koj
plačilo neporavnanega dolga države oziroma kot instrument
naknadne korekcije.

Kulturno društvo lahko preneha obstajati po volji članov ali po
samem zakonu.
Sklep o prenehanju obstoja kulturnega društva mora vsebovati ime in opis dejavnosti društva, na katero se po poravnavi
vseh obveznosti prenese premoženje društva in ki mora imeti
enak status kot društvo, ki preneha obstajati.
Obrazložitev:
Zakon o društvih, ki je v prvi obravnavi v državnem zboru, v
svojih določbah ne rešuje statusa kulturnih društev, zato jih je
treba urediti v tem zakonu.

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o javnih cestah - prva obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji, dne 27.7.1994,
ob obravnavi predloga zakona o javnih cestah - prva obravnava, sprejel

_

SKLEP

2. V predlogu niso jasni kriteriji za razvrstitev javnih cest na
državne, občinske in ceste s posebnim namenom. Slednjih J
veliko, v določenih regijah je delež nekategoriziranih cest ze
pomemben, zato jih občina ne sme zanemariti. Potrebna J
posebna pozornost kako na državnem nivoju opredeliti občinske ceste.

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje

3. Nejasno je opredeljeno financiranje lokalnih cest v celot'na primer ob elementarnih nesrečah.

MNENJE

4. V predlogu manjkajo kvahtitativni podatki o deležu Posa„
meznih kategorij cest, kar bi bila osnova za financirani
cestnega omrežja v celoti.

k predlogu zakona o Javnih cestah - prva obravnava
Državni svet podpira predlog zakona o javnih cestah in predlaga državnemu zboru, da pri obravnavi in sprejemanju
zakona upošteva naslednje splošne pripombe:

5. Financiranje celotne infrastrukture v občinah bi moralo bjjj
zajeto v enotnem zakonu in ne razparcelirano po posamezn
specialnih zakonih.

1. Razvrstitev in kategorizacija javnih cest bi morala biti usklajena z novo organiziranostjo lokalne samouprave, ki je pa še
ni. Večina evropskih držav je ceste razvrstila v tri in ne dve
kategoriji, zaradi trostopenjske organiziranosti države (država
- regija - občina).

6. Vsa zakonodaja, ki ureja problematiko cest, se spreje*^®^
prevelikimi časovnimi zamiki, kar onemogoča celovit preg
nad obravnavano problematiko.
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Konkretne pripombe:

K 22. členu:
V 2. točki manjkata poleg prometnih, tehničnih, ekonomskih
in okoljskih kriterijev še regionalni ter prostorski kriterij.

K 9. členu:
Glede financiranja vzdrževanja javnih cest oziroma sredstev
za vzdrževanje državnih cest in za redno vzdrževanje lokalnih
cest, ki naj bi jih zagotavljali iz proračuna Republike Slovenije, je prevladalo mnenje, da bi sredstva morala biti na
občinah.

K 24. členu:
V 2. točki niso opredeljeni kriteriji za primere, v katerih se
uporablja določbe drugih predpisov in v katerih se uporabljajo členi tega zakona.
K 39. členu:
V zvezi z vzdrževanjem državnih cest, za katere naj bi skrbela
republiška javna gospodarska služba, se postavlja vprašanje,
kdo bo skrbel za mostove, objekte in naprave, ki spadajo pod
občine.

K 14. členu:
Prvi odstavek naj se dopolni z novim stavkom: »Te prometne
površine mora opredeliti lokalna skupnost v svojem aktu ter
določiti pogoje za njihovo vzdrževanje.«

Mnenje državnega sveta k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana SR
Slovenije - prva obravnava
interesih, ki zadevajo »obveznosti in pravice« celotne skupnosti - države (točka 2 iz 1. člena predloga odloka), odloča po
postopku, ki izključuje državni svet oz. legalne zastopnike
lokalnih interesov (96. člen Ustave RS).

Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji, dne 27. 7. 1994,
ob obravnavi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije - prva obravnava, sprejel

3. Vprašljiva je skladnost odloka z zakonom o varstvu okolja
(Ur. I. RS, št. 32/93), - katerega 51. in 52. člen določata, da
mora planiranje posegov v okolje in usmerjanje razvoja v
prostoru izhajati iz študije ranljivosti okolja.

SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje

4. Vprašljiva je skladnost 10. člena odloka s kartografskim
delom, saj imajo publikacijske karte, navedene v tem členu,
bistveno širšo vsebino - določajo prostorsko hierarhično
opredelitev mest in pokrajin v Republiki Sloveniji, pod terminom »strukturirani policentrizem«.

MNENJE
k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana SR Sloveni|e - prva obravnava

5. Brez predhodne predstavitve celovite razvojne strategije
Republike Slovenije, vključno z opredeljeno vlogo mest in
pokrajin v funkcionalnem (hierarhija mest) in statusnem
pogledu, na podlagi nove geostrateške in geopolitične študije, ni mogoče obravnavati parcialnih (deželnih) načrtov in
programov.

Državni svet je sprejel naslednja staliiča:
1- Državni svet meni, da bi se akt, ki s svojo vsebino - ob
spremembi naziva samega akta, spreminja zasnovo državnega prometnega omrežja in poleg državnega opredeljuje
različne stopnje deželnih, regionalnih in lokalnih središč (pod
terminom »strukturni policentrizem«) - posega v pravice
državljanov in drugih oseb, lahko sprejemal le z zakonom in
ne z odlokom.
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6. Državni svet začne postopek pred Ustavnim sodiščem
Republike Slovenije za oceno ustavnosti določila 2. odstavka
2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ur. I. RS, št. 48/90) ter razveljavitev navedenega
določila.

Državni svet ocenjuje za nedopustno, da se o tako vitalnih

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o spodbujanju regionalnega razvoja prva obravnava
pogledu kljub mnogim sklepom in dogovorom ni bilo pozitivnih premikov v smeri enakomernega regionalnega razvoja
Slovenije. To se jasno kaže v dodeljenih sredstvih, saj so se
sredstva za enakomeren regionalni razvoj zmanjševala in
sicer od leta 1991, ko so predstavljala 0,23% BDP, na 0,13%
BDP v letu 1993. Politika evropskih držav si prizadeva delovati
ravno v obratno smer. Državni svet meni, da bi morali pripraviti koncept enotnega in učinkovitega vodenja politike pospešenega regionalnega razvoja. Sedanja sredstva se podeljujejo
po različnih vladnih resorjih, zato so podeljena neusklajeno in
tudi manj učinkovito, kot bi lahko bila. Torej bi moral biti za
tovrstno celovito politiko odgovoren en sam vladni resor.
Državni svet meni, da bi moral zakon zavezati državo, da bi se
lokalne skupnosti razvijale materialno skladno z državo v
celoti.
Državni svet tudi meni, da bi moral zakon opredeliti tudi
koncept razvoja tistih krajev, ki so sicer naravno in kulturno
zaščiteni in s tem gospodarsko ter razvojno omejevani.

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 21.9.1994,
ob obravnavi predloga zakona o spodbujanju regionalnega
razvoja - prva obravnava, sprejel
SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu zakona o spodbujanju regionalnega razvofa
- prva obravnava
^ razpravi je bilo ugotovljeno, da tržna ekonomija kljub svojim
nedvoumnim prednostim povečuje razlike v ekonomskem
razvoju v škodo oddaljenih krajev in področij v Sloveniji.
Zadnja štiri leta v demografskem, ekološkem in ekonomskem
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Državni svet opozarja tudi na tista področja, ki so pod stalnim
negativnim naravnim pritiskom, kot so dolge mesece poplavljena kraška polja z mnogimi slabimi učinki nia kmetijsko
proizvodnjo in celotno infrastrukturo.

K 10. členu:
V členu niso navedeni predpisi, ki bodo določali delo sveta.
Zakon bi moral določiti, da sta med člane sveta uvrščena tudi
predstavnik državnega zbora in državnega sveta iz interesne
skupine za lokalne interese.

Državni svet ima naslednje konkretne pripombe:

Predsednik sveta bi moral biti neposredno minister za razvoj.
K 3. členu:
Kot območja s posebnimi problemi bi morali biti navedeni
tudi kraji z veliko onesnaženostjo zraka.

K 11. členu:
Svet bi moral imeti pravico usklajevanja in dokončne koordinacije in ne le pravico dajati mnenje, kajti v nasprotnem
primeru njegovo delovanje ne bo učinkovito.

K 6. členu:
Kriterij zmanjšanja števila prebivalstva od leta 1991 dalje je
krivičen za nekatera okolja, v katerih se je število prebivalstva
radikalno zmanjšalo v prejšnjem obdobju.
t .
Med merila bi morali uvrstiti tudi višinski faktor nad 600
metrov, kjer je kmetijska proizvodnja bistveno težja in manj
donosna.

K 14. členu:
Informacijski sistem bi moral beležiti tudi rezultate vseh dodeljenih spodbud, saj bi na tej osnovi izdelovali analize učinkov
kot podlago za ukrepanje v prihodnje.
K 15. členu:
Sredstva bi morali namenjati tudi za obmejna območja.

Med merila bi morali vključiti tudi področja z izjemno veliko
emisijo slabega zraka.

K 16. členu:
Jasno bi morali določiti merila, v katerem primeru bo nek
subjekt dobil sredstva v obliki kreditov in v katerem primeru
bodo sredstva nepovratna.

K 8. členu:
Kriterij 15% telefonskih priključkov ni jasen, saj se lahko
nanaša na število prebivalstva ali na odnos do velikosti
ozemlja.

K 24. členu:
Vlada bi morala poročati enkrat letno tudi državnemu svetu.

Mnenje državnega sveta k Projektu sanacije slovenskega gospodarstva v letih 1994
in 1995
Državni svet Republike Slovenije je na 40. seji, dne 16. 11.
1994, ob obravnavi Projekta sanacije slovenskega gospodarstva v letih 1994 in 1995, sprejel

Državni svet podpira »Projekt sanacije slovenskega gospodarstva v letih 1994 in 1995«.

SKLEP

Ob tem državni svet opozarja na probleme: dokapitalizacije
gospodarstva, likvidnosti, obresti in na stimuliranje uspešnih
sanacijskih ekip.

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje

Vse te probleme bo državni svet obravnaval v stališčih o
proračunskem memorandumu, ko bo opredelil tudi temeljna
stališča do načrtovane gospodarske politike, ki mora predvsem z enakimi pogoji in linearnimi ukrepi spodbujati
uspešne dele gospodarstva.

MNENJE
k Projektu sanacije slovenskega gospodarstva v letih 1994
in 1995

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o omejevanju uporabe tobačnih
izdelkov - prva obravnava
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je Državni
zbor Republike Slovenije sprejel na 22. seji, dne 23. 6. 1994.
Na le-tega je Državni svet Republike Slovenije na svoji 34. seji,
dne 29. 6. 1994, vložil odložni veto, ki ga je pri ponovnem
odločanju potrdil tudi Državni zbor Republike Slovenije na
svoji 23. seji, dne 19. 7. 1994.
Glede na dejstvo, da je ostal 10. člen omenjenega predloga
zakona nespremenjen tudi v ponovno vloženem predlogu
zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, državni svet
meni, da predloga zakona ne more podpreti in da je potrebno
10. člen smiselno spremeniti tako, da se v tretjem odstavku za
besedama »tobačnih izdelkov« vejica nadomesti s piko in črta
besedilo »če takšni izdelki, označeni s temi logotipi, znaki ali
blagovnimi znamkami, s svojim namenom, videzom, embalažo ali načinom promocije neposredno spodbujajo uporabo
tobaka ali tobačnih izdelkov«.

Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 22.2.1995,
ob obravnavi predloga zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - prva obravnava, sprejel
SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu zakona o omejevanju uporabe tobačnih Izdelkov
- prva obravnava
Državni svet je obravnaval predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, ki sta ga Državnemu zboru Republike
Slovenije predložila v obravnavo poslanca Tone Anderlič in
dr. Janez Zupanec.

Državni svet ocenjuje, da si Slovenija kot majhna država ne
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more dovoliti tako liberalnega zakona na področju reklamiranja tobaka, ki dovoljuje uporabo tobačnega logotipa na vsakem drugem izdelku, kar je samo po sebi reklama tobaka.
Dosedanji Zakon o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/85) v 15.
Členu
prepoveduje reklamiranje tobačnih izdelkov po tisku,
r
adiu, televiziji in drugih sredstvih javnega obveščanja. Na
Podlagi zakonskega pooblastila je bil sprejet tudi poseben
odlok (Uradni list SFRJ, št. 34/79 in 57/80), ki je proizvajalcem
in uvoznikom tobačnih izdelkov dovolil obveščanje potrošnikov o prejetih nagradah in priznanjih ter o kakovosti in lastno-

stih novih proizvodov; obveščanje je bilo lahko le enkratno in
sočasno.
Državni svet opozarja tudi na petletni program WHO z imenom Evropa brez kajenja (Smoke free Europe), ki ga je sprejel
leta 1987 Regionalni Evropski komite. Petletni program WHO
predvideva, da naj bi bilo do leta 1995 v vsaki državi najmanj
80% nekadilcev, poraba tobačnih izdelkov pa naj bi se zmanjšala za 50% na osnovi razvoja zdravstvene vzgoje in javnega
informiranja ob omejevanju proizvodnje, propagiranja in prodaje tobačnih izdelkov.

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o spodbujanju regionalnega razvoja prva obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 22.2.1995,
ob obravnavi predloga zakona o spodbujanju regionalnega
razvoja - prva obravnava, sprejel

5. Državni svet meni, da je to le temeljni dokument, na osnovi
katerega bo potrebno razmišljati tudi o spodbudah za razvoj
specifičnih območij. Vlada se bo morala opredeliti do problemov obmejnih občin s Hrvaško ali o celotnem kompleksu
Tolminske, o industrijsko nazadujočih področjih itd.

SKLEP

6. Državni svet tudi meni, da bi moral zakon opredeliti tudi
koncept razvoja tistih krajev, ki so sicer naravno in kulturno
zaščiteni in s tem gospodarsko ter razvojno omejevani.

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje

7. Državni svet opozarja tudi na tista področja, ki so pod
stalnim negativnim naravnim pritiskom, kot so dolge mesece
poplavljena kraška polja z mnogimi slabimi učinki na kmetijsko proizvodnjo in celotno infrastrukturo.

MNENJE
k predlogu zakona o spodbujanju regionalnega razvo|a
— prva obravnava

Konkretne pripombe:

Državni svet ugotovlja, da tržna ekonomija kljub svojim nedvoumnim prednostim povečuje razlike v ekonomskem razvoju
v škodo oddaljenih krajev in področij v Sloveniji.

K 3. členu:
Kot območja s posebnimi problemi bi morali biti navedeni
tudi kraji z veliko onesnaženostjo zraka.

Zadnja štiri leta v demografskem, ekološkem in ekonomskem
Pogledu kljub mnogim sklepom in dogovorom ni bilo pozitivnih premikov v smeri enakomernega regionalnega razvoja
Slovenije. To se jasno kaže v dodeljenih sredstvih, saj so se
sredstva za enakomeren regionalni razvoj zmanjševala in
sicer od leta 1991, ko so predstavljala 0,23% BDP na 0,13%
BDP v letu 1993. Politika evropskih držav si prizadeva delovati
ravno v obratno smer. Državni svet je sprejel splošne in
konkretne pripombe na predlog zakona.

K 6. členu:
Kriterij zmanjšanja števila prebivalstva od leta 1991 dalje je
krivičen za nekatera okolja, v katerih se je število prebivalstva
radikalno zmanjšalo v prejšnjem obdobju.
Med merila bi morali uvrstiti tudi višinski faktor nad 600
metrov, kjer je kmetijska in ostala proizvodnja bistveno težja,
zato so vsi pogoji za preživetje bistveno težji in zaslužijo
posebno pozornost države.

Sploine pripombe:

Med merila bi morali vključiti tudi področja z izjemno veliko
emisijo slabega zraka.

Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja potrebujemo,
^ato Državni svet Republike Slovenije podpira njegov sprejem. Ob sprejemu predloga zakona o spodbujanju regionalnega razvoja bi morala Vlada Republike Slovenije predstaviti
tudi osnove nacionalne razvojne strategije, s katero bodo
opredeljeni ključni problemi, načini reševanja in prioritete za
Posamezna območja s posebnimi razvojnimi problemi.

K 8. členu:
Kriterij 15% telefonskih priključkov ni jasen, ali se nanaša na
število prebivalstva ali na odnos do velikosti ozemlja.
K 10. členu:
V členu niso navedeni predpisi, ki bodo določali delo sveta.

2- Enakomerna razvojna politika mora temeljiti na spodbujanju razvojnih človeških in materialnih potencialov, ki so že v
občinah, njim mora država učinkovito pomagati pri razvoju
dejavnosti v prvi fazi. Nato pa mora država ustvariti pogoje, da
se bodo lahko razvijali v odvisnosti od lastne volje in sposobnosti.

Zakon bi moral določiti, da sta med člane sveta uvrščena tudi
predstavnik državnega zbora in državnega sveta iz interesne
skupine za lokalne interese.
Predsednik sveta bi moral biti neposredno minister za razvoj.

3- Državni svet meni, da so sredstva razpoložljiva v ta namen
nedopustno nizka, zakon bi moral kratkoročno določiti njihov
dvig na nivo leta 1991, ko so predstavljale 0,23% BDP, srednjeročno pa na 1%.

K 11. členu:
Svet bi moral imeti pravico usklajevanja in dokončne koordinacije in ne le pravico dajati mnenje, kajti v nasprotnem
primeru njegovo delovanje ne bo učinkovito.

Državni svet opozarja, da v zakonu ni razrešen problem
stimulativnega odnosa države do ponovne poselitve izpraznjenih prostorov. Gre na eni strani za različne davčne pristope, ki posamezniku materialno olajšajo naselitev na odda'ienem področju. Gre pa tudi za poenostavitev izjemno zapletenih in dolgih postopkov pri pridobitvi različnih dovoljenj za
naselitev in predvsem gradnjo.

K 14. členu:
Informacijski sistem bi moral beležiti tudi rezultate vseh dodeljenih spodbud, saj bi na tej osnovi izdelovali analize kot
podlago za ukrepanje v prihodnje.
K 15. členu:
Sredstva bi morali namenjati tudi za obmejna območja.
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K 16. členu:
Jasno bi morali določiti merila, v katerem primeru bo nek
subjekt dobil sredstva v obliki kreditov in v katerem primeru
bodo sredstva nepovratna.

K 24. členu:
Vlada bi morala poročati enkrat letno tudi državnemu svetu.

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o varnosti cestnega prometa - prva
obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 22.2.1995,
ob obravnavi predloga zakona o varnosti cestnega prometa prva obravnava, sprejel

sodijo na področje varstvenih ukrepov, v pristojnosti sodišča
za prekrške. Na ta način bi bilo zagotovljeno tudi izvajanje
načela objektivnosti in enakega obravnavanja vseh udeležencev v cestnem prometu, v predlogu zakona opredeljeno kot
temeljno načelo, ki ga vsebuje tudi večina evropskih zakonov.
Dejstvo je, da je ugotavljanje prekrška na kraju samem dostikrat stvar subjektivne ocene že s fiziološkega vidika, ker je čas
za zaznavo prekratek, zato bi morali zaradi objektivne ocene
prekrška izrek prekrška na kraju samem predpisati le za lažje
prekrške (predpisana denarna kazen do določenega zneska).

SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu zakona o varnosti cestnega prometa
- prva obravnava

Predlog zakona v XII. poglavju, ki določa evidenco kazenskih
točk in jih deli na tiste, ki jih izreka policist in tiste, ki jih izreče
sodišče za prekrške, je po našem mnenju nesprejemljivo.

Splošne pripombe:

Taka določba postavlja storilce prekrškov v neenak položaj,
saj se točke, ki jih izreče policist, izbrišejo po dveh letih od
vpisa, medtem ko se kazenske točke, ki jih izreče sodišče za
prekrške, izbrišejo šele po štirih letih od vpisa (222. člen
predloga zakona).

1.
Predlagatelj zakona v razlogih za izdajo tega zakona opozarja, da se istočasno s tem zakonom spreminjata tudi zakon
o javnih cestah (EPA 665) in zakon o prekrških (še ni v
zakonodajnem postopku), s katerima je zakon o varnosti
cestnega prometa sistemsko povezan.

3.
Zakon ne ureja problema voznikov začetnikov, med katerimi
so predvsem mladi vozniki, ki so najnevarnejši povzročitelji
nesreč. Državni svet predlaga, da bi uvedli kategorijo »voznik
stažist«, kar pomeni, da bi izdali vozniku začetniku vozniško
dovoljenje za določeno dobo (npr. dveh let). V tem času si
voznik nabira izkušnje, če pa stori hujše prekrške, ne more v
določenem času pridobiti stalnega vozniškega dovoljenja.
Državni svet tudi predlaga obvezno psihološko testiranje ob
izdaji vozniškega dovoljenja.

Zaradi tega predlagamo, da se takoj pošlje v zakonodajni
postopek tudi predlog zakona o prekrških, kjer bodo določena pooblastila policistov pri nadzoru in urejanju prometa
na javnih cestah.
Prekrški katerekoli vrste in s kateregakoli področja sodijo v
okvir dejanj in ravnanj, ki so kazniva. Zaradi tega mora vsaka
država, ki je ratificirala Mednarodni pakt o državljanskih in
političnih pravicah, v svoji zakonodaji zagotoviti svojim državljanom »pošteno sojenje«. V 6. členu Konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Ur. I. RS št. 33/94,
MP št. 7) je prav tako določena pravica vsakogar, da o kazenski obtožbi zoper njega odloča z zakonom ustanovljeno,
neodvisno in nepristransko sodišče. Tako določbo vsebuje
tudi ustava Republike Slovenije v 23. členu.

Državni svet meni, da je predlagatelj zakona pravilno opredelil
splošno pravilo za določanje kazni, ko je določil najnižjo
kazen za določeni prekršek. Le tako se odmerjena kazen v
konkretnem primeru lahko določi skladno s težo storjenega
prekrška in upoštevajoč vse okoliščine, ki vplivajo na izrek
oziroma določitev višine kazni.

Tudi predlog 2. člena zakona o javni varnosti (EPA 871 - prva
obravnava), ki našteva zadeve javne varnosti, ne določa pristojnosti policije za vodenje postopka o prekršku.

5.
Predlagatelj zakona je v predlogu zakona opozoril, da ima
veliko vlogo pri varnosti v cestnem prometu država, ki j«
odgovorna za cestno mrežo in njeno opremljenost, vendar v
besedilo zakona sankcij ni vključil.

Glede na navedeno predlagamo temeljito proučitev določbe
227. člena predloga zakona z vidika uporabe zakona o prekrških za vodenje prekrškov (v primeru, da ostane policistom
praviloma le izrekanje denarne kazni na kraju samem), še
posebej pa petega odstavka tega člena.

Glede na to, da predlog zakona o javnih cestah, ki je držav-e
nemu zboru predložen v drugo obravnavo (EPA 665), °
vsebuje sankcij za zagotavljanje kakovostnega in varnega
prevoza v cestnem prometu ter vzdrževanja javnih cest, pred'
lagamo vključitev sankcij za to vrsto odgovornosti v predlog
zakona o varnosti cestnega prometa.

Državni svet opozarja na problem kumuliranja denarne kazni
in kazenskih točk. Meni, da je treba prekrške razvrstiti v več
kategorij, predvsem po stopnji ogrožanja varnosti cestnega
prometa. Kaznovanje bi lahko izvajali po eksponencialni krivulji tako, da bi bile v začetku kazni nižje in brez kazenskih
točk, na koncu pa višje. Šele pri težjih prekrških je smiselno
kumulirati denarno kazen in kazenske točke.

Konkretna pripomba k posameznim členom predloga zakona:

2.
Iz obrazložitve k XII. poglavju, ne pa iz določil predloga
zakona izhaja, da bi policist na kraju samem lahko izrekel do 4
kazenske točke.

K 3. odstavku 7. člana:
Tretji odstavek je nepotreben, ker že drugi odstavek predpisuje, kdaj in pod kakšnimi pogoji so lahko naprave in rezervn
deli vgrajeni v vozilo. S tretjim odstavkom bi samo povečan
vodenje evidenc - administracije.

Glede na veljavni zakon o prekrških menimo, da bi bilo primerno ohraniti tudi v novem predlogu zakona o varnosti
cestnega prometa izrekanje kazenskih točk, ki nedvomno

K 1. In 2. odstavku 8. člana:
V praksi bo nemogoče izpolnjevati določbe iz prvega in drugega odstavka, zato naj se 8. člen črta.
16

K 1. odstavku 9. člena:
Predlagamo, da se ta člen črta, ker je neživljenjski in v vsakdanji praksi neuresničljiv.

K 2., 3., 5. in 6. odstavku 125. člena:
Presoja o izpolnjevanju drugega, tretjega, petega in šestega
odstavka bo preveč prepuščena policistu. V drugem in tretjem
odstavku se nekaj dovoljuje, vendar v drugih odstavkih prepuščamo presojo policistu.

K 1. odstavku (4. In 5. točka) 18. člena:
Zaradi varnostnih razlogov so vsi odstavki v 18. členu
Potrebni, vendar uresničitev 4. in 5. točke zahteva dodatna
sredstva v občinskih proračunih.

K 9. odstavku 116. člena:
Menimo, da ni dovolj sankcionirana malomarnost vseh izvajalcev del na cestah, saj nekateri predmeti, table itd. leže še
nekaj dni po končanem delu na cesti in ovirajo vožnjo.

K 3. in 5. odstavku 21. člena:
Menimo, da je voznik preveč prepuščen presoji policistov, ki
ocenjujejo, kaj pomeni« čim bližje desnemu robu vozišča«,
zato naj se peti odstavek črta.

K 11 odstavku 128. člena:
Zaradi nepoznavanja osnov prve pomoči in morebitnih škodljivih posledic za ponesrečenca predlagamo, da se črta prva
točka tega odstavka.

K 2. In 4. odstavku 23. člena:
Tudi v tem členu drugi odstavek prepušča vso presojo policistom, da ugotavljajo, ali je voznik oviral druge udeležence,
več kot je potrebno. Zato naj se ta dva odstavka črtata. ■

K 133. členu:
Zaradi preprečitve prometnih nesreč med mladino predlagamo, da se prouči primernost prve, druge in tretje alinee.
Mladi (še posebej mladi moški) so zaradi pomanjkanja izkušenj zelo nevarni vozniki, še posebej v primeru, ko vozijo
motorna kolesa velike moči, pri tem kubični centimetri niso
vedno najpomembnejši.

K 2. in 3. odstavku 28. člena:
Na državnih cestah v naseljih naj bo največja dovoljena hitrost
za vozila 50 km/h in ne 70 km/h, tudi če varnost prometa to
omogoča, saj bo tam, kjer je regionalna cesta z več priključki,
Potrebno zgraditi obvoz, ne pa dovoljevati večjo hitrost.

K 134. in 172. členu:
V obeh členih predlagamo sprejem variante.

Predlagamo, da se dovoljena hitrost izven naselij na vseh
ostalih cestah določi na 90 km/h, ker je ob taki hitrosti ekološka izraba goriva najprimernejša.

K 169. in 173. členu:
Predlagamo proučitev primernosti tega člena, saj je lahko (ob
upoštevanju moralnih zadržkov) le osebno izbrani zdravnik vir
informacij za ugotavljanje zdravstvenih razlogov za omejitev
ali odvzem vozniškega dovoljenja. Takega pacienta bi bilo
potrebno napotiti v dispanzer medicine dela, kjer bi dali
oceno zmožnosti za upravljanje z motornim vozilom.

K 1. odstavku 50. člena:
Namesto izraza »bolnike« naj se uporabi izraz »varovance«
ter pred besedama »smejo parkirati« doda še naslednje besedilo:« ali vozniki, ki vozijo slepega potnika«.
K1. odstavku 62. člena:
Predlagamo da se za besedo »biti« dodata besedi »take in«,
ker se besedilo nanaša na tovor in naprave.

K 219. členu:
Predlagamo, da se denarna kazen ne spreminja v kazenske
točke.

K1. odstavku 72. člena:
Namesto besed »vidno polje« predlagamo širši pojem »vidno
zaznavo ter pozornost«.

Za nov 249. a člen:
Glede na to, da v državi nimamo najmodernejših vozil, ki bi že
imela na zadnji strani vozila tovarniško vgrajeno belo luč in
poseben zvočni signal (četrti odstavek 24. člena), predlagamo, da se v tem členu določi rok dveh let za uveljavitev
četrtega odstavka 24. člena.

K 3. odstavku 105. člena:
Predlagamo, da se točno določi območje, ki zajema pojem
»ob cesti«.

Mnenje državnega sveta k predlogu pomorskega zakonika Republike Slovenije Prva obravnava
Državni svet Republike Slovenije je 48. seji, dne 12.4.1995, ob
obravnavi predloga pomorskega zakonika Republike Slovenije - prva obravnava, sprejel

Za uresničitev načel, določenih v citirani resoluciji, pa je
potrebno tudi v okviru pomorskega zakonika Republike Slovenije določiti organizacijo in status organov, ki bojio - med
drugim - skrbeli za umno rabo obalnega območja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, nadziranje stanja morja in
obale na varnostnem, plovnem, ekološkem, sanitarno zdravstvenem in fiskalnem področju.

SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje

Glede na določilo prvega in drugega odstavka 13. člena
zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. I.
RS, št. 71/94) državni svet meni, da je nujno urediti pristojnosti ministrstva za promet in zveze tako, da bo le-to lahko
urejalo in usklajevalo našteta odprta vprašanja na področju
pomorstva.

MNENJE
k predlogu pomorskega zakonika Republike Slovenije
— prva obravnava
Državni svet podpira predlog pomorskega zakonika in
Poudarja, da se z zakonikom, ki celovito ureja vsa vprašanja v
enotnem zakonskem besedilu, uresničuje eden od pomembnih elementov samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije, to je Slovenije kot pomorske države.

Državni svet predlaga, da se v predlogu zakona opredelijo
tudi finančne posledice, ki izhajajo iz samostojnega urejanja
pomorskih vprašanj v naši državi.
Državni svet je poleg splošnih pripomb sprejel še naslednje
konkretne pripombe k posameznim členom zakonika:

Državni svet ugotavlja, da je sprejeta resolucija o pomorski
usmeritvi Republike Slovenije postavila temeljne usmeritve
9ospodarske in razvojne politike naše države na tem
Področju.

K 1. členu:
Predlagamo črtanje besedila: »v skladu z drugimi zakoni in
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predpisi, mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko
Slovenijo ter splošnimi načeli in pravili mednarodnega
prava«, ker morajo biti po 8. členu ustave vsi zakoni v skladu s
splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami.

K 201. členu:
Državni svet postavlja vprašanje, ali je predlog za oblikovanje
posebne slovenske pomorske zastave z lipovim listom smiseln in ali je s stališča sedanje ustavne ureditve izvedljiv brez
spremembe zakona o grbu, zastavi in himni ter o slovenski
narodni zastavi.

K 14., 20. in 88. členu:
Predlagamo, da se določi matično pristojnost za izdelavo
pomorskih kart, ustanovo za klasifikacije ladij in podzakonskih predpisov, ki so potrebni na področju pomorstva, v
okviru ministrstva za promet in zveze. Kolikor se delovna
področja ministrstev prekrivajo, pa naj take probleme skupaj
rešujejo ministrstva z dajanjem soglasij ministrstvu, pristojnemu za promet in zveze.

Ustava Republike Slovenije v 6. členu določa grb in zastavo
ter himno Republike Slovenije. V četrtem odstavku je tudi
določeno, da zakon ureja uporabo grba, zastave in himne.
Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o
slovenski narodni zastavi (Ur. I. RS, št. 67/94) ne določa
posebne pomorske zastave. V drugi točki prvega odstavka 28.
člena citiranega zakona je le določeno, da minister, pristojen
za promet in zveze, izda podrobnejše predpise za uporabo
grba in zastave na ladjah in drugih plovilih.

K 32. členu:
Predlagamo obligatorno določitev stalne radijske službe za
varstvo človekovega življenja in varnosti plovbe po morju.

K 205. členu:
Državni svet predlaga ponovno proučitev določbe drugega
odstavka, da register ladij vodi pristojni upravni organ.

K 43. členu:
Državni svet predlaga proučitev vprašanja, ali lokalna skupnost lahko finančno zagotavlja vzdrževanje in razvoj pristaniške infrastrukture v pristaniščih za domači javni promet in v
mandračih.

V prvem odstavku 103. člena zakona o sodiščih (Ur. I. RS št.
19/94) je določena pristojnost okrožnega sodišča v Kopru za
vodenje registra ladij.

K 57. členu:
Ustava Republike Slovenije v prvem odstavku 70. člena
določa, da se lahko pridobi na javnem dobru pravica uporabe
pod pogoji, ki jih določa zakon.

Uprava RS za pomorstvo po 13. členu zakona o organizaciji in
delovnem področju ministrstev nima pristojnosti, da vodi
register ladij, saj opravlja le zadeve, ki se nanašajo na gospodarjenje s pristaniško infrastrukturo ter na varnost plovbe na
morju, rekah in jezerih.

Državni svet meni, da bi bilo primerno določiti pogoje v tem
zakoniku.

Glede na dejstvo, da je register ladij v osnovi podoben zemljiški knjigi, poleg tega pa se na ladje vežejo stvarne pravice
(zastavne pravice - hipoteke, privilegiji), o katerih odloča
sodišče, menimo, da bi moralo register ladij voditi sodišče.

K 152. členu:
Predlagamo, da se ponovno prouči zahteva, da morajo imeti
vsi člani posadke »ustrezno pooblastilo«.

Tudi sklicevanje na uporabo raznih zakonov (zakona o upravnem postopku in zakona o pravdnem postopku) ne pripomore
k primerni strokovni in nedvoumni uporabi pravnih norm.

K 161. členu:
Državni svet se je večinsko izrekel za črtanje četrtega
odstavka (torej za sprejem variante) in sicer zaradi odprtosti
registra ladij in zaradi odprtih problemov izvajanja petega
odstavka 246. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. I. RS
št. 30/93 in 29/94), ki določa, da mora biti direktor ali prokurist
gospodarske družbe državljan Republike Slovenije. Državni
svet ocenjuje, da bi si s tako določbo pomorskega zakonika
lahko otežili našo včlanitev v Evropsko skupnost.

K naslovu In členom druge točke II. poglavja četrtega dela.
ki določa stvarne pravice na ladjah
Druga točka opredeljuje pomorske privilegije, ki predstavljajo
privilegirane terjatve na ladji.
Državni svet meni, da bi bilo terminološko primerno pred
besedo »privilegij« dodati besedo »pomorski« ali pa proučiti,
če je možno v slovenskem besedilu najti drugo besedo.

Kljub temu pa predlagamo, da se prouči vprašanje javnih
pooblastil poveljnika ladje in vezanosti teh pooblastil na slovensko državljanstvo, torej primernosti variante k četrtemu
odstavku.

K 313. členu:
Menimo, da bi bilo primerno tudi pri registru ladij uporabljati
tiste tehnične novosti, ki se bodo uporabljale za vodenja
zemljiške knjige, zato nasprotujemo določilu drugega
odstavka.

K 174. členu:
Državni svet predlaga ustreznejšo formulacijo tega člena.

Mnenje državnega sveta k predlogu soglasja k prostorskim ureditvenim pogojem za
sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka
Državni svet Republike Slovenije je na 49. seji, dne 24.5.1995,
ob obravnavi predloga soglasja k prostorskim ureditvenim
pogojem za sanacijo degradiranega prostora na območju
Triglavskega narodnega parka, sprejel

MNENJE
k predlogu soglasja k prostorskim ureditvenim pogojem za
sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega
narodnega parka

SKLEP

1. Državni svet ugotavlja, da mora Slovenija v Evropskem letu
varstva narave 1995, zavedajoč se izrednega pomena varstva
narave in kot država, ki je v začetku tega leta sprejela predlog

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu,
da državnemu zboru naslednje
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deklaracije o sodelovanju s Svetom Evrope pri Evropskem
'etu varstva narave 1995, zaostriti tudi odnos do nedovoljenih
Posegov v prostor, še zlasti na območjih zakonsko zaščitenih
narodnih parkov, kot je Triglavski narodni park.

varstvo narave, Uprave RS za kulturno dediščino in sicer o
tem, kakšne naj bi bile posledice predlaganih sanacij v smislu
večje zaščite varstva okolja, naravne in kulturne dediščine.
Zavzemamo se za celovito strokovnooceno o tem, kakšne naj
bi bile pozitivne in negativne posledice morebitnega soglasja
oziroma zahteve za vzpostavitev v prejšnje stanje.

2. Državni svet meni, da lahko sanacija degradiranega prodora na območju parka zaradi nelegalne gradnje počitniških
pomeni hkrati začetek in nadaljevanje širše degradacije
Parkovnega območja. Zato državni svet predlaga, da državni
*bor pridobi še strokovne ocene Zavoda TNP, Uprave RS za

3. Državni svet se zavzema za čimprejšnjo obravnavo in sprejem novega zakona o urejanju prostora in graditvi ter ustrezne
uskladitve zakona o TNP z drugimi zakoni.

Mnenje državnega sveta k predlogu plana zdravstvenega varstva Republike
^[ovenije - zdravje v Sloveniji do leta 2000 - druga obravnava
^avni svet Republike Slovenije je na 51. seji, dne 14.6.1995,
Uravnavi predloga plana zdravstvenega varstva Repu°»ke Slovenije - zdravje v Sloveniji do leta 2000 - druga
°oravnava, sprejel

izbire med javnim in privatnim zdravstvom. Državni svet
nasprotuje predlaganemu krčenju obsega pravic v obveznem
zdravstvenem zavarovanju, njihovi prestavitvi v prostovoljno
zdravstveno zavarovanje, odpravi možnosti zavarovanja za
posamezne primere ter ponovnemu uvajanju participacije,
ker se na tak način ruši z zakonom uveljavljeni sistem zavarovalništva.

SKLEP
jja na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
"a državnemu zboru naslednje

Državni svet ugotavlja, da je Vlada Republike Slovenije izdelala mrežo javne zdravstvene službe, ki pa se ne pokriva z
novimi občinami, zato je potrebno to mrežo ponovno proučiti
in vanjo vključiti sleherno občino. Prav tako pa je potrebno
oceniti primernost vezave mreže javne zdravstvene službe na
primarni ravni na občino. Načelo učinkovitosti in smotrnosti
namreč zahteva, da načrtujemo mrežo javne zdravstvene
službe glede na značilnosti obolevnosti prebivalstva, gostoto
prebivalstva v posameznih regijah in s tem v zvezi enakomerno prostorsko in časovno dostopnost ter kakovost zdravstvenih storitev. Za redko poseljena in odmaknjena območja
pa je potrebno ob državni podpori stimulirati racionalen razvoj tako zasebne prakse kot tudi lokalnih zdravstvenih domov
na osnovi koncesij.

MNENJE
k predlogu plana zdravstvenega varstva Republike
Slovenije - zdravje v Sloveniji do leta 2000 - druga
obravnava
jj^-avni svet je ocenil, da je plan zdravstvenega varstva do leta
pomemben dokument, ki ga je potrebno čim preje sprev državnem zboru. Ob tem državni svet meni, da bi bilo
Potrebno omogočiti načelno razpravo o tem predlogu, predam zaradi novih elementov, ki jih vsebuje v prilogi I - Mreža
lavne zdravstvene službe in v prilogi II - Strategija razvoja
'Nravstvenega varstva v Republiki Sloveniji ter predlaga
davnemu zboru, da predlog plana vrne v prvo obravnavo.

Državni svet ocenjuje, da je potrebno v dokumentu opredeliti
jasen koncept uvajanja privatne prakse v zdravstvo in določiti
kriterije za podeljevanje koncesij. Ti naj upoštevajo smotrno
razmerje med državnim in zasebnim zdravstvom, postopnost
in obvladovanje prehoda v mešano zasebno - socialno zdravstvo, opredeljujejo specifičnost regij (nekatere imajo javno
mrežo za opravljanje posameznih vrst zdravstvenih storitev
zasičeno, drugje jo je treba zgostiti). Za zobozdravstvo in
lekarniško dejavnost je potrebno definirati mrežo, ki mora biti
sestavni del socialnega zdravstva.

ndržavni

svet predlaga, da se spremeni naslov akta, kajti v
iem se obljublja vrsta stvari, ki smo jih do nedavnega - vsaj v
Planu
- že Imeli, pomembno pa je zagotoviti implementacijo
'đa ne bo prepuščena zgolj entuziastom).
Državni svet ocenjuje, da se je potrebno v tem dokumentu
"ačelno opredeliti do javne mreže zdravstvene službe, postajasen koncept uvajanja privatne prakse v zdravstvo, zagotoviti zdravstveno in socialno varnost dolgotrajno brezposelnirn
. nakazati sistemsko ureditev oblikovanja in nadzora nad
*j®nami zdravil, definirati pristojnosti Ministrstva za zdravstvo
oo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in precizneje
Uf
editi varovanje zdravja delavcev.

Državni svet meni, da je potrebno v planu urediti tudi pravno
varnost in finančno vprašanje prekvalifikacij in dokvalifikacij
oz. prešolanja odvečnih kadrov, ki se bodo pojavili z uveljavitvijo standardov iz priloge II tega plana.
Državni svet predlaga, da se v plan zdravstvenega varstva
Republike Slovenije - zdravje v Sloveniji do leta 2000 vgradi tudi sistem organizacije in evalvacije, kot to priporoča
svetovna zdravstvena organizacija (Health programme evaiuation, Guiding principles, WHO Ženeva) in da se predvidi tudi
sistem reprogramiranja plana oziroma strategije, če bo evalvacija izkazovala to potrebo, kot je razvidno iz naslednje
sheme:

državni
svet ugotavlja, da je imela Slovenija dober zdravstveni
p
[0gram in kvalitetne zdravstvene storitve ter da je treba
ohraniti razmerje med dosedanjim obsegom programa zdravljenih storitev, ki je zagotovljen z obveznim zdravstvenim
Zavarovanjem in programi, ki bodo tržno naravnani. Plan
^Nravstvenega varstva mora zagotoviti skladen razvoj zdrav"Venih dejavnosti, ohraniti enakost in povečati svobodo
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MANAGEMENT ZA RAZVOJ ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Državni svet meni, da je k delovanju Sveta za zdravje, povezujočega vse, ki poleg zdravstva vplivajo na zdravstveno stanje
prebivalstva, potrebno vključiti tudi združenja delodajalcev in
reprezentativnih sindikatov na ravni države.

zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavarovalnice v razvitih
državah za tak nadzor namenjajo do 10 % zbranih premij.
Podatki kažejo, da je po uvedbi zasebnega dela v zdravstvu i"
zlasti po uvedbi samoplačniških ambulant prišlo do bistvenega podaljšanja čakalnih dob na zdravstvene storitve in do
neupravičenega usmerjanja pacientov v samoplačnik
ambulante. Zavarovanci so tako prisiljeni dvakrat plačati zav
isto storitev, prvič z zavarovanjem in drugič s plačilom
samoplačniški ambulanti. Državni svet ocenjuje, da ni sm<^
trno razvijati vzporedne vojaške zdravstvene službe, temveč
da jo je potrebno vključiti in razvijati s civilnim zdravstvom-

Državni svet predlaga, da se v plan zdravstvenega varstva
Republike Slovenije - zdravje v Sloveniji do leta 2000 vključi poglavje o zdravju, kot ga opredeljuje novi zakon o
varstvu pri delu, ki je še v pripravi. Predlog plana zapostavlja
ekonomske spodbude za varovanje zdravja delavcev, ki jih
poznajo gospodarsko razvite države. V teh plačujejo delodajalci različne višine premij za zdravstveno in invalidsko zavarovanje delavcev za primer poškodb pri delu in poklicnih
bolezni. Tako so delodajalci stimulirani za visoko varnost
zaposlenih na delovnem mestu.

Državni svet meni, da je potrebno urgentno in reševalno
službo bolj temeljito obdelati in jo vključiti pod primarn
raven zdravstvene dejavnosti, v poglavje 5.1.

V predlogu plana je področje rehabilitacije invalidov in njihovo ponovno vključevanje v aktivno delo premalo dorečeno.
Med ukrepi je sicer predvidena tudi rehabilitacija za preprečevanje invalidnosti, čeprav priloga II predvideva izločitev nekaterih oblik rehabilitacije iz obveznega zavarovanja. Plan mora
opredeliti, da je cilj rehabilitacije ponovna vključitev v delo in
s tem zagotovljeno ekonomsko samostojno življenje posameznika.

Zdravstveno varstvo delavcev je obdelano le v poglavju 3.3 *'
čeprav ima posebno organizacijo in poseben način financiranja. Ta posebnost bi se morala odražati tudi v drugih ustreznih poglavjih. Vloga psihologa in socialnega delavca je v
planu veliko preveč obrobna. V planu zdravstvenega varstva
je potrebno zagotoviti dosedanji program zobozdravstveni!1
uslug in tudi potrebna sredstva za izvajanje le-tega.

Predlog plana ne določa obveznosti države za nadzor nad
cenami zdravil, ki rastejo hitreje od rasti drobnoprodajnih cen
in s tem pomembno vplivajo na stroške zdravstvenega zavarovanja in varstva.

Državni svet se ne strinja z zmanjševanjem izobrazbe kadra za
zdravstveno nego ter z zaposlovanjem delavcev iz tujine, saj
je je leto za opravljanje tega dela na razpolago 1.300 dip'0"
mantov (ti diplomanti, v katere družba vloži sorazmerno velika
sredstva, se seveda zaposlijo na drugih področjih, ker so v
zdravstvu prenizki osebni dohodki).

Predlog plana bi moral v prilogi II v poglavju o nadzoru
posvetiti posebno pozornost zlasti finančnemu in fizičnemu
nadzoru nad izvajanjem pogodbenih obveznosti do Zavoda za
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mladine se bo dosedanje delo vsebinsko, vzgojno in organizacijsko izboljšalo; preventivne aktivnosti bodo ovrednotene
vsebinsko, vzgojno in izpopolnjene ter osnovane na življenjskih navadah otrok, mladostnikov, staršev, družine, šole,
fakultete, okolja in družbe;«

Konkretna pripombe:
1. Spremeni se naslov tega gradiva, tako da se pred uvodom
doda naslov »I. Strategija zdravja v Sloveniji do leta 2000« in
pred 5. točko doda naslov »II. Plan zdravstvenega varstva
Slovenije«.

11. V istem poglavju se pod 3.3.1 v 3. točki dopolni 2. alineo
tako, da se glasi:
»- zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine bo potekalo
po dispanzerski metodi dela, s preusmeritvijo od bolezni k
zdravju, od zdravstvenega doma v šolo, k celostni obravnavi
šolskih otrok in mladine, saj je večina njihovih somatskih
težav posledica duševnih stisk, ki izhajajo iz njihovega načina
življenja, načina dela in vpliva okolja;«

2. V poglavju 1 - Uvod - se v drugem odstavku za besedo
»zdravje« doda beseda »posameznika«.
Utemeljitev:
Zdravje posameznika ni zgolj odsotnost bolezni, temveč je
čim večje telesno, duševno in socialno blagostanje posameznika oz. čim večjega števila ljudi, uravnovešeno z okoljem, v
katerem živijo in delajo.

12. V istem poglavju se naj pod 3.3.4 podrobneje opredeli
ukrepe za varovanje zdravja delavcev.

3. V poglavju 1 - Uvod - se deveti odstavek spremeni tako,
da se glasi:
»Za zdravje ljudi so odgovorni vsi sektorji družbe. Država in
vsi javni sektorji so soodgovorni za oblikovanje, sprejem in
Izvajanje politike in programov za pospeševanje zdravja.«

13. V poglavju 3.3.6 se za besedilom«... gradbeništva in arhitekture« doda naslednje besedilo: »psihologije, strojništva ter
industrijskega oblikovanja...«.

4. V poglavju 1 - Uvod - se šestnajsti odstavek dopolni z
nosilci oziroma upravičenci sredstev proračuna in s kriteriji za
določitev demografsko ogroženih območij.
Utemeljitev:
Demografsko ogrožena območja določa uredba o območjih,
ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki
Sloveniji za obdobje 1994-1996 (Ur. I. RS, št. 13/94), izdana
na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 48/90, 3/91,
12/92).

Utemel|itev:
V poglavju 3.3.6, tč. 4 manjkajo psiholog, strojnik in industrijski obliVovalec, če se že odločimo za naštevanje.

5. V poglavju 2 - Zdravstveno stanje prebivalcev Slovenije in
primerjava z drugimi državami v Evropi - je potrebno konkretno opredeliti, koliko postelj bo Slovenija imela do leta
2000.

15. V poglavju 5.1. - Primarna raven zdravstvene dejavnosti

14. V poglavju 3.3.7 se za naštetimi nosilči odgovornosti za
izvajanje plana doda alineo, ki se glasi: »- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.«
Utemeljitev:
V poglavju 3.3.7 manjka ZPIZ.

- se za prvim odstavkom doda stavek, ki se glasi: »Območni
zavod za zdravatveno varstvo opravlja vlogo koordinatorja
zdravstvenega varstva.«

Utemeljitev:
V tem poglavju je zdaj zapisana ugotovitev, da Slovenija že
sedaj zaostaja za državami zahodne Evrope po preskrbljenosti z zdravniki in bolniškimi posteljami in da to zaostajanje ni
takšno, da bi negativno vplivalo na načrtovani program zdravstvenega varstva. Ob taki ugotovitvi ni logično, zakaj načrtovalci zdravstvenega varstva kljub temu znižujejo posteljni
fond do leta 2000. Prav tako ni odgovora, kako bomo obvlar
dali bolnišnično zdravstveno varstvo starejše populacije, ko
pa vendar vemo, da se delež starejše populacije veča in da bo
to eden bistvenih socialno medicinskih problemov v prihodnosti. Deloma bi lahko dobili odgovor na to vprašanje v
uvajanju novih tipov bolnišnic (poglavje II. Zdravstvena dejavnost, 6. Bolnišnična dejavnost, str. 99), kot so negovalne
bolnišnice, dnevne bolnišnice in bolnišnice na domu. Plan
zdravstvenega varstva naj teh tipov bolnišnic ne bi le našteval,
ampak bi moral prikazati njihovo mrežo in velikost v slovenskem prostoru.
6. V poglavju 3.1 - Globalne usmeritve in strateški cilji - se v
4. točki doda dvopičje in nadaljuje »zato je potrebno zagotoviti osnovni zdravstveni službi prioriteto pri kadrih in sredstvih«.

Utemeljitev:
S povečanjem števila občin in vstopanjem zasebnikov v zdravstveno službo se je izjemno povečala potreba po koordinatorju zdravstvenega varstva, ki naj bi bil območni zavod za
zdravstveno varstvo. Njegova vloga ne bo dovolj učinkovita,
če ne bo imel položaja sopodpisnika pri sklepanju pogodb
med izvajalci in plačniki (Zavodom za zdravstveno zavarovanje). Zavedati se bo moral, da mreža (zlasti osnovne) zdravstvene službe ni zgolj aritmetični seštevek dejavnosti javne in
zasebne službe - kot se v planu zdi - temveč bolj komplicirana funkcija. Poseben primer ZZV je zavod na Ravnah, ki naj
bi koordiniral delo v tako imenovanih koroških občinah, ne pa
v Šaleški in Zgornjesavinjski dolini, čeprav zdravstvo v teh
dveh dolinah spada v območno enoto Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Ravne. Bilo bi smiselno, da se služba, ki zdravstveno zavarovanje organizira in služba, ki zdravstveno zavarovanje financira, prekrivata, ali z drugimi besedami: Zdravstveno varstvo Šaleške in Zgornjesavinjske doline naj bi šteli k
ZZV Ravne.
16. V poglavju 5.1.1 - Osnovna zdravstvena dejavnost - se
pod točko 5.1.1.2 uskladi določbe v tem poglavju z določbami, ki določajo mrežo za minimalno preskrbljenost in število zdravnikov, ki so predvideni na 2.000 prebivalcev, tako da
se za prvim odstavkom doda naslednje besedilo: »O spremembi števila zaposlenih bo odločilo Ministrstvo za zdravstvo
v soglasju s pristojnimi zbornicami.«

7. V poglavju 3.2.5 - Predlog razvoja zdravstvenega varstva
Po prednostnih ciljih - se v besedilo 2. točke doda dvopičje in
nadaljuje »in poenotenje obstoječega zdravstvenega informacijskega sistema«.
8. V poglavju 3.3 - Predlog razvoja zdravstvenega varstva po
prednostnih ciljih - niso navedeni nosilci in ne način, kako se
v izvajanje nalog vključujejo zasebni izvajalci, ki niso napisani
niti v poglavju 4, kjer so na splošno našteti.

Utemeljitev:
Obstaja očitno neskladje med določbami v tem poglavju in
mrežo, ki določa minimalno preskrbljenost in kjer je en zdravnik predviden na 2.000 prebivalcev. Državni svet meni, da
morajo za zasebno zdravstveno dejavnost veljati enaki normativi, kot za javno zdravstveno službo in je zato ta uskladitev
potrebna. Četrti odstavek je potrebno črtati, ker je nedopustno, da bi za zasebno zdravstveno dejavnost veljali drugačni kadrovski standardi. Tako za celotno javno službo kot
za zasebno zdravstveno dejavnost morajo veljati enotni
kadrovski normativi na podlagi strokovnih meril. O kadrih, ki

9. V istem poglavju se pod 3.3.1. doda novo alineo, ki se glasi:
»- v največji možni meri se bomo vključevali v projekt »zdrav
vrtec«.
10. V istem poglavju se pod 3.3.1 v 3. točki dopolni 1. alineo
tako, da se glasi: »- pri varovanju zdravja šolskih otrok in
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delajo na področju določenih zdravstvenih del, lahko daje
soglasje le zdravniška zbornica, zbornica zdravstvene nege
itd.

Utemeljitev:
Zavarovalne osnove je potrebno izenačiti - če pa »država«
meni, da je treba kmete, obrtnike in podjetnike v tem pogledu
subvencionirati, naj jih podpira neposredno iz proračuna ne pa iz Sklada za zdravstveno zavarovanje.

17. V poglavju 5.3.2 - Zavodi za zdravstveno varstvo - je
potrebno uskladiti načrtovano število zaposlenih v zavodih za
varovanje zdravja s številom zaposlenih na primarni ravni.

23. Poglavje 8 - Spremljanje zdravstvenega varstva in nadzor
nad njim - se v drugem odstavku dopolni: »Služba bo strokovno telo zdravstvenega sveta ministrstva, zdravniške zbornice in zbornice zdravstvene nege...«
»Nadzor nad strokovnim delom posameznika bo v pristojnosti
zbornice z javnimi pooblastili oziroma ministrstva«.

Utemeljitev:
Državni svet meni, da je načrtovano število zaposlenih v
zavodih za varovanje zdravja v primerjavi s številom zaposlenih na primarni ravni bistveno preveliko. Tako gradivo navaja,
da bo za občino Sevnica in Brežice opravljal socialno medicinsko higiensko, epidemiološko in zdravstveno ekološko
dejavnost ZZV Celje, za občino Krško pa ZZV Novo mesto. V
poglavju III. (str. 98) pa se pod št. 5 navaja možnost oblikovanja izpostave ZZV Celje v Posavju. Državni svet predlaga, da
se glede na ugotovitev, da naj bi vsaka regija imela svoj lastni
zavod za zdravstveno varstvo, tudi za Posavje predvidi samostojni zdravstveni zavod.

24. Priloga 1 - Mreža javne zdravstvene službe za potrebe
obveznega zdravstvenega zavarovanja - v II. poglavje pod B.
Bolnišnična dejavnost - se doda 8. alineo, ki se glasi:
»- omogočenje premestitve bolnikov s potrebo po intenzivni
negi;«
25. V istem poglavju se pod točko 6 - Uresničevanje mreže v
bolnišnični dejavnosti - doda »osebe za zdravstveno nego«-

18. V poglavju 5.4. - Socialnovarstveni zavodi in zavodi za
usposabljanje - je potrebno uskladiti kadrovske standarde.

26. V isto poglavje se pod točko 7 umesti in opredeli področje
zdravstvene nege.

19. V poglavju 5.5.2 - Naravna zdravilišča - pod 6.1 se 3.
alinea pravilno glasi:
»- predlagane spremembe skupnosti Alpe Jadran, priporočila Mednarodnega združenja medicinskih sester in SZO pri
izobraževanju kadrov za zdravstveno nego;«

Utemeljitev:
Zaradi naraščajočega pomena zdravstvene nege je potrebno
upoštevati njeno opredelitev, ki je zapisana v SZO in kot jo je
opredelila Mednarodna organizacija medicinskih sester.
Zdravstvena nega je integralni del sistema zdravstvenega
varstva in se vključuje v dejavnost zdravstvenega varstva, ki
ohranja in izboljšuje zdravje, preprečuje bolezen in deluje v
času prizadetosti zdravja posameznika, družine in skupnosti.
Zdravstvena nega bo delovala tako, da bo dosegla visoko
strokovno raven, ki bo dvigovala kakovost obravnave varovancev in hkrati kakovost zdravstvene nege, in ki bo racionalna S tem bo prispevala k izboljšavi zdravstvenega stanja
prebivalcev Slovenije.

20. V poglavju 5.5.2 - Naravna zdravilišča - pod 6.2. se doda
naslednjo alineo: »- 20 medicinskih sester z visoko izobrazbo;«
21. V poglavju 7.1. - Prebivalci - je potrebno dodati tretji
odstavek, ki se glasi:
»V nadaljnjem razvoju zdravstvenega varstva je potrebno skrbeti za usposabljanje in prestrukturiranje določenih odvečnih
poklicev in jih usposabljati za potrebe zdravstvenega varstva.
Pri zaposlitvi tega osebja pa je potrebno upoštevati tudi
prevrednotenje določenih del in opravil (primer medicinskih
sester, ki so trenutno zelo nizko vrednotene, s tem da imajo
potrebno znanje, obvladajo domačo kulturo in domači jezik).«

Pomanjkanje medicinskih sester naj se rešuje z boljšim
nagrajevanjem in drugimi ugodnostmi na skrbno izbranih
delovnih mestih, s premestitvami v deficitarne dejavnosti, s
povečanim vpisom v visokošolski študij, s štipendiranjem in z
izvajanjem tistega dela, za katero so zdravstveni tehniki in
medicinske sestre usposobljeni. Najnižja strokovna izobrazba
za delo na področju zdravstvene nege je zdravstveni tehnik.

Utemeljitev:
Glede poglavja 7.1 državni svet meni, da je treba dati prednost
prestrukturiranju gospodarstva. Čim manj uvažajmo delavce,
ki prinašajo s seboj številne indirektne stroške in probleme.
Posebej ne uvažajmo medicinskih sester z drugim jezikom in
kulturo. Številne Slovenke - socialne delavke so brez zaposlitve in bi jih lahko »prestrukturirali«. Možne so še druge
rešitve.

27. V Isto poglavje se doda 8. točko - Nadzor.
Utemeljitev:
Strokovni nadzor posameznih zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester bo izvajala zbornica zdravstvene nege. Strokovni nadzor zavodov bodo izvajale posebne skupine strokovnjakov, ki jih bo imenoval minister za zdravstvo na predlog
zdravstvenega sveta in po posvetu z zbornicami z javnimi
pooblastili.

22. K poglavju 7.6. se doda četrti odstavek, ki se glasi: »Če
Državni zbor Republike Slovenije izglasuje subvencije za
kmetijske zavarovance, obrtnike in podjetnike, se sredstva, ki
predstavljajo razliko med vplačanimi zavarovalnimi osnovami
in subvencijami, izplačuje direktno iz proračuna, ne pa iz
Sklada za zdravstveno zavarovanje.«

Za poročevalca je bil določen državni svetnik in podpredsednik Komisije državnega sveta za negospodarske dejavnosti
Erih Šerbec.

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o telekomunikacijah - druga
obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 51. seji, dne 14.6.1995,
ob obravnavi predloga zakona o telekomunikacijah - druga
obravnava, sprejel

MNENJE
k predlogu zakona o telekomunikacijah - druga obravnava

SKLEP

Državni svet meni, da bi moralo Ministrstvo za promet in zveze
pripraviti nacionalni program za področje razvoja telekomunikacij v Republiki Sloveniji, v katerem bi bile nakazane tudi
temeljne usmeritve za preseženje velikih regionalnih razlik v
državi.

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje
22

Pravni svet meni, da bi morala biti vzpostavitev enakomerne
mreže v državi stvar investitorja, ki bi investilo vračal z realnejšo ceno impulza.

K 12. členu:
12. člen se spremeni tako, da se glasi:

Komunikacijske
cl

»Ob stavki so izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev
dolžni zagotavljati telekomunikacijske storitve za opravljanje
nujnih storitev ter prenosa in oddajanja enega televizijskega
in enega radijskega programa v Republiki Sloveniji. V času
stavke je potrebno odpravljati napake, ki bi lahko povzročile
nevarnost za ljudi ali povzročile veliko materialno škodo na
opremi.
t
Direktor izvajalca telekomunikacijskih storitev s sklepom
določi delavce, ki so dolžni omogočati opravljanje storitev iz
prejšnjega odstavka.

Konkretne pripombe:
J 3- (lenu:
3- členu se v drugem odstavku doda novi stavek, ki se glasi:
'Nacionalni program opredeljuje razvoj telekomunikacij za
•«rl leta, sprejme pa se ga najkasneje v enem letu po spremnu zakona.«
JB '• členu:
- členu se dodata novi točki, ki se glasita:

Tako odločbo dobi največ deset odstotkov delavcev. Direktor
ne more določiti za opravljanje del delavcev, ki so sindikalni
zaupniki in članov sveta delavcev. Delavci, ki ne opravijo
naloženih nalog, storijo hujšo kršitev delovne discipline, za
kar se jim izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.«

11

i - Lastnik telekomunikacijskega priključka je pravna ali
'«čna oseba, ki je plačala telekomunikacijsko soglasje.
]?- Telekomunikacijsko soglasje je soglasje, ki ga plača
Pravna ali fizična oseba za priključitev na telekomunikacijsko
°mrežje.«

K 68. členu:
Na koncu drugega odstavka 66. člena se doda besedilo, ki se
glasi: »in občin v deležu njihovih vlaganj v zadnjih desetih
letih.«

Ostale točke se ustrezno preštevilči.
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Nacionalnemu programu socialnega varstva do leta

Državni svet Republike Slovenije je na 55. seji, dne 19.7.1995,
le obravnavi Nacionalnega programa socialnega varstva do
*a 2000, sprejel

Za pregled nad dogajanji v družbi na področju socialnega
varstva državljanov državni svet ocenjuje, da bi moral ta
program vsebovati širše zasnove položaja posameznika v
hitro spreminjajoči se družbi. Slovenska družba se tako na
področju gospodarstva kot politike šteje med dinamično
družbo in prebivalci pogosto prehajajo iz enega socialnega
položaja v drugega, zamenjujejo svoj status in svoj stratum. S
socialnim programom bi morali vnaprej predvideti stanja, v
katerih se bodo srečali tako delodajalci kot delojemalci in
predvideti preventivne ukrepe za določena stanja.

SKLEP
<ja na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
a
državnemu zboru naslednje
MNENJE
* Nacionalnemu programu socialnega varstva do leta 2000

Družbeno stanje, ko posamezniki hitro spreminjajo poklice,
delovna mesta, delovno okolje, prehajajo iz enega kraja v
drugega, iz zaposlenosti v nezaposlenost in iz nezaposlenosti
v privatno delo, ni značilno samo za Slovenijo, temveč je po
padcu berlinskega zidu značilno za celotno Evropo. Posamezne evropske države se soočajo z novimi oblikami ukrepov
na področju socialnega varstva in s preusmerjanjem proračunskih sredstev, ki so planirana za zagotavljanje socialne
varnosti, v razne oblike pospeševanja aktivnega zaposlovanja.

Racionalni program socialnega varstva vsebuje prikaz nametanih dejavnosti države na področjih in pri nalogah, ki jih
p°l°ča
Zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/92, 42/94).
r
ogram vsebuje ukrepe in dejavnosti države, s katerimi se
Preprečujejo socialne stiske in težave, ukrepe za storitve prve
®ocialne pomoči, osebne pomoči, pomoči družini za dom,
Pomoči družini na domu, institucionalno varstvo v zavodu in
"arstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.
predloženi nacionalni program bi moral poleg naštetega po
^enju državnega sveta vsebovati še naslednje bistvene se-

Nacionalni program socialnega varstva do leta 2000 v Sloveniji bi tako moral obsegati problematiko aktivne populacije
glede na zagotavljanje socialnega suporta v večjih gospodarskih in negospodarskih družbah (socialni delavci bi morali
ponuditi nove programe za delo z ljudmi in z zaposlenimi
opravljati sodobne treninge za bolj motivirano prilagajanje
spremembam in hitrejšo odzivnost na stalno spreminjajoče
razmere) ter na ravni občin oziroma bodočih regij za tiste
privatne in mešane družbe, kjer ni mogoče organizirati socialnih služb. Gre torej za aktivno populacijo, ki jo je treba
privajati na hitre spremembe na področju tehnologije, znanja
in jo aktivirati in izobraževati ter prilagajati nastalim razmeram.

~ analizo doseženega stanja na področju razvoja socialno~varstvenih dejavnosti v povezavi z uveljavljanjem zakona o
■oclalnem varstvu ter posrednimi učinki vodenja tržno naravnega gospodarskega razvoja Slovenije;
"oceno vodenja in določitev ciljev slovenske socialne poliz vidika spoštovanja mednarodnih dokumentov, posebej
opske socialne listine;

ci*8
CVf

"določitev prioritetnih razvojnih nalog s strategijo njihovega
postopnega uveljavljanja, upoštevajoč nujnost uravnotežena razvoja posameznih področij, tako gospodarskih kot
"ružbenih;

Nacionalni program socialnega varstva do leta 2000 bi moral
vključevati tudi problematiko brezposelnih, upokojencev,
šolajoče mladine, specifiko kmečkega prebivalstva, specifiko
mestnega prebivalstva, invalidov, tujcev. Kvaliteten socialni
nacionalni program bi moral dati pregled nad življenjem vseh
struktur tako aktivnega prebivalstva kot tudi upokojencev,
invalidov, mladine, prebivalstva na podeželju in v mestih.

" operativno izpeljavo določil zakona o socialnem varstvu na
Področjih,
ki zaradi različnih razlogov še niso deležna bistvelh
sprememb.
23

V primeru, da Slovenija ne bo dosegla optimistične variante
gospodarske rasti, se bomo srečali z neravnotežjem v socialni
reprodukciji, ki bo povezano s strukturno brezposelnostjo,
fleksibilizacijo trga delovne sile in velikim nesorazmerjem
med delovno aktivnim in neaktivnim prebivalstvom. Zato bi v
nacionalnem programu morali opredeliti socialno politiko
tako, da bi preprečevali širjenje socialnih problemov, kot sta
revščina in socialna izključenost, in pri tem uporabiti širok
spekter ukrepov ob tesnem sodelovanju z gospodarsko, izobraževalno politiko ter politiko zaposlovanja. Nacionalni program bi moral vsebovati ukrepe za izobraževanje in usposabljanje odraslih, za povečanje delovne aktivnosti prebivalstva
in za dopolnjevanje javne mreže socialne varnosti z zasebno
neprofitno.

ljudi za zdravo ter ustvarjalno življenje, v omogočanju pogojev za soustvarjanje zdravih pogojev za poklicno angažiranje
ljudi glede na njihova znanja, sposobnosti in ambicije skratka povsod, kjer se ljudje kot posamezniki ali skupine
pojavljamo v različnih socialnih vlogah. Uspeh na področju
prevencije bo mogoč samo z uravnoteženim vodenjem socialno-ekonomske politike, kjer se bodo tako strokovna moč
nosilcev kot materialna podpora tem prizadevanjem smotrno
in racionalno dopolnjevali, ne glede na »resorno pristojnost
in pripadnost«.
V nacionalnem programu bi morali biti temeljiteje obdelani s
socialnega vidika cilji in konkretni programi na področju
zdravja, športa, kulture, izobraževanja, stanovanj, enakomernejše porazdelitve dohodka in odpravljanje absolutne revščine.

Preventivno naravnana socialna politika se tesno povezuje in
neločljivo prepleta v procesih vzgoje in izobraževanja mladih

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Boris Šuštaršič.

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o postopku za ustanovitev občin ter za
določitev njihovih območij - prva obravnava
sporov. Občani, ki so se udeležili referenduma, so bili prepričani, da bodo rezultati referenduma obvezni za državni zbor

Državni svet Republike Slovenije je na 55. seji, dne 19.7.1995,
ob obravnavi predloga zakona o postopku za ustanovitev
občin ter za določitev njihovih območij - prva obravnava,
sprejel

Zaradi navedenega državni svet itieni, naj referendumska
odločitev ne bi bila obvezna za državni zbor samo v primeru,
ko niso izpolnjeni pogoji II. poglavja zakona o lokalni samoupravi in bi bila referendumska odločitev zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev za ustanovitev občine oziroma mestne
občine v nasprotju s tem zakonom (Ur. I. RS št. 72/93, 57/94 in
14/95).

SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje

Iz tega sledi, da bi bilo potrebno črtati tudi drugi odstavek 27.
člena predloga zakona.

MNENJE
k predlogu zakona o postopku za ustanovitev občin ter za
določitev njihovih območij — prva obravnava

Državni svet se zavzema za to, da bi določili minimalno število
glasov, ki je potrebno za sprejem veljavne referendumske
odločitve, ker bi to dalo referendumu večjo demokratično
veljavo. Zato državni svet predlaga, da bi bila odločitev na
referendumu sprejeta, če se bi referenduma udeležilo več kot
50% volivcev in bi za referendumsko odločitev glasovala
večina volivcev, ki so glasovali. S tem bi prišli do rešitve, da b'
za veljavno odločitev na referendumu o ustanovitvi občin
morala glasovati vsaj ena četrtina volilnih upravičencev.

Državni svet ugotavlja, da vsebuje predlog zakona v II.
poglavju pod drugo točko določbe o referendumu za ustanovitev občin.
Zakonodajalec je z izrecno določbo prvega odstavka 2. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Ur. I. RS št.: 15/94)
predvidel, da referendum o ustanovitvi občine ureja poseben
zakon.

Že v prvem odstavku 2. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi je določeno, da referendum o ustanovitvi
občine ureja poseben zakon. Zato je v tem posebnem zakonu
mogoče določiti minimalno večino za veljaven sklep na referendumu o ustanovitvi občin. Poleg tega ima ureditev poznejšega zakona prednost pred starejšim zakonom (npr. zakon o
referendumu in o ljudski iniciativi).

V 17. členu predloga zakona o postopku za ustanovitev občin
ter za določitev njihovih območij pa je določeno, da se referendum izvede po določbah zakona o referendumu in ljudski
iniciativi, ki urejajo posvetovalni referendum.
Državni svet se ne strinja s predlogom zakona, da bi imel
referendum v postopku ustanavljanja občin samo posvetovalni značaj in predlaga, da se vsebinsko spremenijo določbe
druge točke II. poglavja predloga zakona tako, da bo izid
referendumske odločitve obvezen za državni zbor ob sprejemanju zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovega območja.

Glede ostalih določb predloga zakona se postavlja vprašanje'
ali je določba 5. člena, ki odstopa od določil 4. člena, smiselna
in bi jo zato lahko črtali.
Državnemu svetu se postavlja kot odprto tudi vprašanje, ali i®
primerno v ta predlog zakona vnašati določbe IV. poglavja, k'
bi po svoji vsebini sodile v zakon o lokalni samoupravi.

Referendumu kot tradicionalni in demokratični obliki neposrednega odločanja je potrebno zagotoviti veljavo, ki jo je do
sedaj že imel. Posvetovalni referendum je nesmiseln, ker je
glede na rezultat, to pa je neobvezno mnenje, predrag in
prekompliciran. Ugotavljanje neobvezne volje prebivalcev
določenega območja se lahko izvede na enostavnejši in
cenejši način, to je z anketami.

Ob obravnavi navedenega predloga zakona je državni svet
tudi sklenil opozoriti državni zbor, da bi bilo primerno čimpr®l
sprejeti ustrezno zakonodajo glede oblikovanja pokrajin.
Stališče Vlade Republike Slovenije do mnenja Drtavnegi
sveta Republike Slovenije k predlogu zakona o postopku &
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij obravnava je objavljeno v Poročevalcu Državnega zbor8
Republike Slovenije, št. 39, 14. 9. 1995.

Izkušnje z že opravljenimi referendumi za referendumska
območja občin so pokazale, da je odločitev državnega zbora
mimo volje, izražene na referendumu, povzročila politično
nerazpoloženje med prebivalci, poleg tega pa je imela za
posledico sprožitev velikega števila (več kot 80) ustavnih
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Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
Pokojninskem in invalidskem zavarovanju - druga obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 55. seji, dne 19.7.1995,
ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - druga
obravnava, sprejel

rostna in družinska pokojnina ter ostale pravice pa se odmerijo sorazmerno s trajanjem zavarovalne dobe v posamezni
obliki zavarovanja.«
K 9. členu:
Tretji odstavek naj se glasi:
»Najnižja pokojninska osnova se določi v višini 85% izhodiščne bruto plače za polni delovni čas in 40 - letni staž po
veljavni splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo, zmanjšani za davke in prispevke po poprečni stopnji iz 44. člena
tega zakona.«

SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje
MNENJE

K 23. členu:
1. Prvi odstavek 23. člena predloga zakona naj se spremeni
tako, da se glasi:
»Ustanovitelj Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: Kapitalski sklad) je
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.«

k predlogu zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju — druga
obravnava
Državni svet predlaga državnemu zboru, da posreduje Vladi
Republike Slovenije naslednje splošne in konkretne pripombe k posameznim členom obravnavanega zakona.

2. Tretji odstavek 23. člena predloga zakona se spremeni tako,
da se glasi:
»Namen Kapitalskega sklada je zagotavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Splošne pripombe:
1. Vlada Republike Slovenije mora zagotoviti podpisnikom
Socialnega sporazuma za leto 1995, da se o ponujenih rešitvah predlogov zakonov, ki so za položaj zaposlenih tako
Pomembni, kot je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko opredelijo, preden so te predložene v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

3. Med tretji in četrti odstavek se doda nov odstavek, ki se
glasi:
»Podpora dolgoročnemu razvoju in poslovanju invalidskih
podjetij zaradi zaposlovanja invalidov pod posebnimi pogoji,
s tem da se v kapitalskem skladu zbira vSe premoženje, ki po
zakonu pripada vsem trem skladom pri lastninjenju družbenega kapitala v invalidskih podjetjih, ostanek družbenega
kapitala v invalidskih podjetjih, ki ni olastninjen in premoženje invalidskih podjetij, ki so ukinjena ali je nad njimi opravljen stečaj«

2- Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja je
Potrebno postopno reformirati in ga s sprejemljivo dinamiko
Postaviti na kapitalske osnove, kot je to to urejeno v tujih
^avah. Celovita reforma sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja zahteva kar najhitrejšo pripravo zakonskih
rešitev, zato naj Vlada Republike Slovenije čimprej pošlje v
Parlamentarno proceduro predloge za postopno preureditev
sistema in pri tem sledi zmanjševanju pravic in uvajanju večje
Participacijo tistim zavezancem, ki v sedanjem veljavnem
sistemu plačujejo prenizke prispevke.

K 26. členu:
Spremeni naj se besedilo petega odstavka 26. člena tako, da
se glasi:
»Skupščino Kapitalskega sklada in Nadzorni svet Kapitalskega sklada imenuje Skupščina Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije. Skupščina kapitalskega
sklada ima tripartitno sestavo.«

3. Vlada naj v sestavo delovne skupine, ki bo pripravila strokovne podlage za reformo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, imenuje tudi predstavnike Zveze svobodah sindikatov Slovenije in jim tako omogoči sodelovanje pri
snovanju in realizaciji tako pokojninskega kot invalidskega
zavarovanja.

K 27. členu:
V 27. členu se spremeni besedilo tako, da se 250. a člen glasi:
»Kapitalski sklad ima statut, ki ga sprejme Skupščina Kapitalskega sklada s soglasjem Skupščine Zavoda.«

4

Vlada v obrazložitvi predloga zakona za drugo obravnavo o
Primernih rešitvah zavarovanja zaposlenih za primer
Poškodbe pri delu in poklicnih bolezni ne upošteva izkušenj
*n rešitev gospodarsko razvitih držav ter nastajajočih podlag
za pripravo smernic Evropske unije o varnosti in zdravju na'
delovnem mestu. Državni zbor Republike Slovenije naj zato
zahteva
poročilo o rešitvah, ki jih sprejema Evropska unija kot
s
'andard.

K 33. členu:
V drugem odstavku 33. člena se naj doda stavek:
»Ministrstvo, pristojno za delo, najkasneje v 6 mesecih po
uveljavitvi tega zakona v skladu z 230. členom določi minimalne zavarovalne osnove, merila in postopek za razvrščanje
zavarovancev.«

5
Državni svet podpira predlog Vlade Republike Slovenije
9lede poračunov pokojnin, ki naj se v prihodnje usklajujejo
'romesečno
vnaprej na osnovi podatkov o dvigu cen. Pokojn,
ne je potrebno poleg tega tudi zadržati na določi ravni, da
ne bodo višje od obstoječih piač, ker je sedanje stanje, ko so
Pokojnine višje od plač zaposlenih, nevzdržno.

K 35. členu:
V 35. členu se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Znesek povprečne izhodiščne plače se poveča glede na
dopolnjeno zavarovalno dobo zavarovanca v zadnjem letu
zavarovanja.«

konkretne pripombe:

II. PREGLED KONKRETNIH PRIPOMB
K AMANDMAJEM VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

'■ PREGLED KONKRETNIH PRIPOMB K PREDLOGU ZAKONA

K 32. a členu:
V uvodnem stavku drugega odstavka 274. člena naj se število
»60« nadomesti s številom »80«.

£ 3. členu:
Drugi odstavek 20. člena naj se spremeni tako, da se glasi:
•Zavarovancem, ki so bili zavarovani nekaj časa za vse primere zavarovanja, nekaj časa pa za ožji obseg pravic, se
'nvalidska pokojnina odmeri po tistem obsegu zavarovanja, v
katerem so bili nad polovico skupne zavarovalne dobe. Sta-

Druga alinea drugega odstavka 274. člena naj se nadomesti z
dvema novima alineama, ki se glasita:
»-20 predstavnikov delodajalcev, ki jih imenujejo reprezentativna združenja delodajalcev:
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- 20 predstavnikov zavarovancev, ki jih imenujejo sindikati
reprezentativni na ravni države;«
K 32. b členu:
Amandma Vlade Republike Slovenije za 32. b člen predloga
zakona naj se ne sprejme.

Za novim drugim odstavkom 295. člena naj se doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»Pravice zavarovancev za pridobitev pravice do pokojnine P°
prejšnjem členu ugotovita Zavod za pokojninsko in invalidsKO1
zavarovanje in Republiški zavod za zaposlovanje po urad«
dolžnosti.«

K 35. a členu:
V četrti vrstici naj se za besedama »ter je« dodajo besede »na
dan uveljavitve zakona užival ali...« in nato nadaljuje besedilo.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Erih Šerbec.

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o organizaciji in financiranju na
področju znanosti in tehnologije - prva obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 59. seji, dne
23.10.1995, ob obravnavi predloga zakona o organizaciji in
financiranju na področju znanosti in tehnologije - prva
obravnava, sprejel

tucionalno urediti avtonomijo strok v raziskovalni dejavnosti'
Podobno se je opredelila že Komisija državnega sveta
negospodarske dejavnosti, ki je svoje mnenje posredoval«
matičnemu odboru državnega zbora dne 31.3.1995 in v kat'"
rem je predlagala, naj predlagatelj do druge obravnave tej)'
zakona še prouči, koliko novi zakon posega v avtonon»r
univerze, določene z zakonom o visokem šolstvu in kaks"'
spremembo pogojev predvideva predlagatelj glede ustano^'
tve novih javnih raziskovalnih organizacij ter da natančna)"
določi pristojnosti ter število agencij kot novih javnih za'
vodov.

SKLEP
i
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu zakona o organizaciji In financiranju
na področju znanosti In tehnologijo - prva obravnava

Državni svet predlaga, naj državni zbor sprejme pred!°jj
zakona o organizaciji In financiranju na področju znanosti i
tehnologije v prvi obravnavi na 36. seji državnega zbora,
bo tako omogočeno, da se v drugi obravnavi zakon dopolni'
se upoštevajo kritične pripombe. Zavrnitev zakona v P"
obravnavi bi za dalj časa oddaljila ureditev tega področja*

Državni svet meni, da je predlog zakona o organizaciji in
financiranju na področju znanosti in tehnologije primerna
podlaga za pripravo besedila predloga zakona za drugo
obravnavo, ker predlagatelj želi z njim organizacijsko in insti-

Mnenje državnega sveta k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1996 in
proračunskemu memorandumu za leto 1996
Državni svet Republike Slovenije je na 60. seji, dne 8.11.1995,
ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leto
1996 in proračunskega memoranduma za leto 1996, sprejel
SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1996
In proračunskemu memorandumu za leto 1996
Državni svet Republike Slovenije je sprejel stališče Komisije
za gospodarstvo, da naj predlaga državnemu zboru, da
skladno z 216. a členom poslovnika državnega zbora ne
sprejme predloga državnega proračuna. Državni zbor Republike Slovenije naj Vlado Republike Slovenije zadolži, da v
roku 30 dni pripravi nov predlog bilance celotnih javno
finančnih prihodkov in odhodkov ter nov predlog državnega
proračuna in sicer tako, da odhodki v letu 1996 ne bodo
realno večji kot v letu 1995. Sestavni del sklepa državnega
sveta so mnenja komisij državnega sveta in državnega svetnika Franca Zavodnika.
Komisija za gospodarstvo
1. Načelno stališče, da naj se proračun Republike Slovenije za
leto 1996 zavrne, Komisija za gospodarstvo dodatno utemeljuje. Predvsem komisija meni, da je predlagana realna rast
vseh javnofinančnih odhodkov nesprejemljiva. Enako je sta-

lišče do predlagane realne rasti proračuna. Takšno stališče j'
utemeljeno še posebej z:
- zelo zahtevnimi gospodarskimi razmerami, ki se kažejo n>
različne načine, pri čemer posebej poudarjamo dejstvo, da J
raven gospodarske aktivnosti še vedno bistveno nižja od tis'
izpred osmih, devetih let;
- nenehno visoko realno rastjo javne in še posebej proračun
ske porabe v zadnjih štirih letih;
.
- nenehnim dvigovanjem javne In osebne porabe, ki skup81
že presega tričetrtinski delež v ustvarjenem BDP;
,
- preoptimistični oceni rasti BDP v letu 1995 In preopt"11'
stični napovedi rasti BDP v letu 1996;
w
- neto izgubami gospodarstva, vse večjo nelikvidno«'!
le-tega in bistveno prenizkim deležem gospodarskih nalo*
v BDP:
„ P
- napačnim izhodiščem (leto 1995), ko načrtovana rast onu
verjetno ne bo dosežena in ko tudi inflacija ne bo dosefl
predvidene ravni;
- veliko realno rastjo javno finančnih prihodkov v letu 199»
navzlic temu pa se je država zadolžila za tekočo porabo; |
- vnovičnim uveljavljanjem t. i. Izvenproračunske porab«,
jo država dejansko uvaja s porabo sredstev, zbranih iz kup"
- in iz dela »lastnih prihodkov« posameznih proračunskih P
rabnikov.
2. Ob restriktivni politiki javne porabe v funkciji krepit1'®
gospodarske rasti, ki bo omogočila tudi večje zaposlovanje. I
treba po mnenju komisije za gospodarstvo;
- redefinirati proračunske vire tako, da se razbremeni cen®
dela ter da se napajanje javne porabe Iz plač v večji me
preusmeri na druge vrste davkov;
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- proučiti možnost znižanja postavk intervencije v gospodarski sektor na račun linearnega znižanja obremenitev gospodarstva;
- povečati konkurenčno sposobnost gospodarstva z zagotovitvijo večjih možnosti za investiranje v gospodarskem sektorju.

finančni potenciali obstajajo, vendar niso uporabljeni, sredstva niso pravilno usmerjena Sredstva so vsebinsko razdrobljena po različnih ministrstvih, kjer gre za pomanjkanje koordinacije, ni prave delitve dela znotraj posameznih ministrstev
in ni vzpostavljena komunikacija med ministrstvi, čeprav gre
gledano z vidika gospodarstva za ogromna sredstva, ki jih ima
država na razpolago.

3. Komisija za gospodarstvo predlaga, da se:
- nemudoma začne razprava o obstoječih zakonskih pravicah (predvsem na področju pokojninskega zavarovanja) v
smislu prilagajanja obsega teh pravic možnostim slovenskega
gospodarstva;
- glede na vse širšo mrežo državnih in paradržavnih ustanov
ugotovi in prikaže dejansko število zaposlenih po posameznih
proračunskih porabnikih, predvidene spremembe v letošnjem
letu in povečanje števila zaposlenih v zadnjih letih ter da se na
tej osnovi pripravi predlog racionalizacije mreže in zmanjšanja števila zaposlenih;
- ponovno preveri potrebnost vseh predvidenih investicij v
državnih organih, upoštevaje realne možnosti gospodarstva,
nesorazmerja med materialnimi in drugimi stroški po posameznih ministrstvih ter da se pripravi primerjalno analizo
vlaganj v gospodarstvu ter javnem sektorju;
- glede na gospodarske razmere je treba ponovno proučiti
dinamiko izvajanja posameznih nacionalnih programov;
- pripravi že večkrat zahtevano premoženjsko bilanco države;
- uskladijo aktivnosti v zvezi s promocijo Slovenije in razpršene postavke po posameznih ministrstvih poenotijo na enem
mestu;
- zagotovi še večjo preglednost proračunskih izdatkov in
njihovo večjo konkretnost z razdelavo izdatkov posameznih
proračunskih uporabnikov;
- ukine izvenproračunsko porabo;
- analizira vzroke za hitro naraščanje javnega dolga.

4. Poleg financiranja npr. v živinorejo, kjer se je v zadnjih letih
v Republiki Sloveniji veliko investiralo, so tudi druga
pomembna področja, ki bi na razdrobljeni slovenski proizvodnji lahko prispevala bistveno več in ki bi na hektarju ali dveh
lahko jamčila kmetu preživetje, pojavljajo pa se samo v vzporednih programih. Kmetijstvo bi moralo razpolagati z večjim
delom proračunskih sredstev, predvsem zaradi tega, da bo
preživelo. Ob srečanju s tujo konkurenco bomo morali imeti
svoje programe smotrno razporejene, da se tista sredstva, ki
so na razpolago, porabi za smiselne programe, ne pa za tiste
utečene, ki se že leta pojavljajo kot proračunski porabniki in
se po teh postavkah sredstva delijo kar naprej.
5. Povsod tam, kjer je obravnavano vprašanje razvoja podeželja, je opazno, da se pri omenjenih postavkah indeksi znižujejo, kar bi za nepoučenega pomenilo, da je cela vrsta problemov že rešenih. Razvoj podeželja in v tej zvezi ohranjanje
prebivalstva in ohranjanje kulture, kulture narave, kulture
človeka je nujen način za razvoj civilizacije. Povsod kjer ljudje
živijo, je potrebno ustvarjati dobre življenjske pogoje.
6. Predlog proračuna oziroma njegov kmetijski del je premalo
razvojno naravnan. Upoštevaje, da se neizbežno približujemo
Evropski Uniji, da je Evropa že pri nas s svojimi cenami, s
svojo ponudbo kmetijskih pridelkov in seveda predvsem s
predelavo le-teh, velja ugotovitev, da je v kmetijskem delu
proračuna premalo razvojne komponente. Niso razvidne
postavke za usposabljanje in prilagajanje predelave kot tržnih
transferov, ki naj bi omogočali, da je kmet konkurenčen na
slovenskem trgu in na tujih trgih z evropsko ponudbo. V tem
kontekstu je predlog proračuna izrazito kmetijski v smislu
proizvodnje in dober v gozdarskem delu.

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano
1. Indeksi rasti višine kmetijskega dela proračuna za leto 1996
so sicer zadovoljivi, vendar je potrebno vedeti, da je v letu
1990 delež proračuna za kmetijstvo v skupnem proračunu
znašal okrog 5%, nato pa se je stalno zmanjševal in pristal na
današnjem deležu nekje okrog 2,8%. V dolarjih je to znašalo
pred petimi leti čez 200 mio, za leto 1996 pa okrog 150 mio
dolarjev. Tudi čiste subvencije za kmetijstvo so pred petimi
■eti znašale 70% kmetijskega deleža proračuna, sedaj pa le
45%, kar pomeni, da 55% kmetijskega dela proračuna odpade
na delovanje javnih služb.

7. Predlog proračuna za leto 1996 popolnoma izpušča podporo razvoju zadružništva. Zakon o zadrugah v 3. členu
določa, da bo država podpirala oziroma omogočala razvoj
zadružništva. Zadružništvo se lahko razvija oziroma ga država
lahko podpira na dva načina; prvi način je, da država v bistvu
upošteva olajšave pri obdavčitvah, drugi pa, da v konkretnih
razvojnih usmeritvah tudi preko proračuna podpre razvojne
usmeritve, predvsem v sedanji fazi tranzicije. Zadružništvo v
Republiki Sloveniji predstavlja nepogrešljivi del poslovne
organiziranosti zasebnih kmetovalcev, zadruge predstavljajo
pomembne odstotke kapitala v celotni slovenski strukturi
kapitala ter razpolagajo z velikim premoženjem in pridobivajo
pomemben delež lastninjenja v živilski industriji. Samo
zadružništvo pa je takšno, da ga je nujno potrebno prestrukturirati in ga prilagoditi evropskim tržnim razmeram.

2. Proračun ne sledi izvajanju strategije razvoja slovenskega
kmetijstva, ki je bila sprejeta v parlamentu, ni nobene podpore
slovenskemu zadružništvu, izpadel je nacionalni program za
namakanje, ni zadostnih sredstev za celostni razvoj podeželja
in obnove vasi, tako da se vedno bolj veča razlika med
podeželjem in mestom;
„
3. Za razpravo o proračunu bi bili potrebni podatki, kako so se
realizirala sredstva iz proračuna leta 1994 ter kakšni so bili
učinki realizacije porabe sredstev iz proračuna leta 1994.
Sestava proračuna ter postavke v proračunu so nepregledne,
kar ni samo problem kmetijskega dela proračuna. Nekatere
postavke se ne ponavljajo samo v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, temveč tudi med več ministrstvi;
to so npr.; sofinanciranje poskusnih centrov za sadjarstvo,
vrtnarski centri, sofinanciranje gozdov v denacionalizaciji ipd.
Obstaja vtis, da se na teh segmentih v kmetijstvu sredstva
prelivajo v druge programe, v katerih so postavke, ki so
nepregledne in v katerih se povečujejo sredstva za druge
namene. Ne gre za porabo v kmetijstvu, to se pravi za porabo
direktnemu uporabniku - kmetu. Del sredstev v proračunu za
kmetijstvo, ki je znotraj Ministrstva za gospodarske dejavnosti, v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj so npr. tudi
kupnine, ki so namenjene za razvoj demografsko ogroženih
območij. Določena sredstva za kmetijstvo so locirana v Ministrstvu za šolstvo in šport in Ministrstvu za znanost in tehnologijo. Gre za problem drobljenja sredstev, kar dokazuje, da

Komisija za regionalni razvoj
1. Vzporedno se v proračunu pojavljajo tudi različni skladi;
sklad za regionalni razvoj in ekološko razvojni sklad. Država
bi morala pospešiti operacionalizacijo sredstev, da ne bodo
ostala neizkoriščena kot v letu 1995.
2. Komisija ugotavlja nesprejemljivost proračuna na naslednjih postavkah:
1. 4,3% BDP za financiranje občin kaže na izrazito centralizirano zasnovan proračun. Odstotek tudi ni primerljiv z evropsko prakso, kjer dvakrat višje cenijo samostojno organiziranost življenja v lokalnih skupnostih.
2. Neposredne spodbude za skladnejši regionalni razvoj
Komisija meni, da so potrebni selektivnejši kriteriji za upravičence do rabe sredstev za investicijsko vlaganje v demografsko ogrožena območja.
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Nesprejemljivo je ponovno znižanje naslednjih postavk:

sti za primarno zdravstveno varstvo kot tudi za privatno
prakso ter da se smotrno uredi odnos med javnim in privatnim
zdravstvom.

- postavka 1958 - sofinanciranje inicialnih razvojnih programov, indeks 62,50

Komisija
opozarja, da so planirana sredstva za
resor Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve sorazmerno nižja, kot jih planirajo za druga ministrstva in da je pri
takšni rasti vprašljiva predvsem realizacija predvidene stopnje
zaposlovanja za leto 1996. Komisija ugotavlja, da se občutno
znižujejo sredstva za ohranjanje delovnih mest in finančno
pomoč iskalcem prve zaposlitve. Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve, predlaga, da to področje ponovno prouči
in sprejme ustrezne ukrepe pri sofinanciranju iskalcev prve
zaposlitve ter zaposlovanju starejših delavcev in invalidov.

- postavka 6324 - OŠ na demografsko ogroženih področjih,
indeks 87,41
- investicije na demografsko ogroženih območjih (stran 17)
- 1,0, pri čemer so že lani padle za indeks -34,2
- investicije za komunalo in urejanje voda (str.17)
-36% padec, pri čemer je znano, da so komunalno najslabše
urejena področja izven urbanih centrov
- investicije in vzdrževanje na regionalnih in magistralnih
cestah

Komisija predlaga, da Ministrstvo za delo, družino ter socialne zadeve analizira področje pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, da zakonsko izenači osnove za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vseh kategorij zavezancev in da sistemsko razreši dosledno plačevanje
teh prispevkov.

- turizem kot realna razvojna možnost države in večine
občin.
3. Sredstva za varstvo okolja in narave se realno zmanjšujejo,
saj znaša predlagani indeks rasti 95,65 (indeks državnega
proračuna pa je 111,7).

Komisija se ne strinja z dikcijo v proračunskem memorandumu, da si bo vlada prizadevala za podaljšanje letošnjega
Dogovora o politiki plač, ki velja do konca prvega trimesečja
1996; predlaga, da se vlada opredeli za nov dogovor o politiki
plač s spremenjeno vsebino, v katerem bodo med drugim
upoštevani tudi elementi, na osnovi katerih bodo lahko
delavci v gospodarskih družbah udeleženi pri razdelitvi
dobička. Udeležba zaposlenih pri delitvi dobička bi morala
biti v interesu države in delodajalcev, saj bi se tako zmanjšal
pritisk zaposlenih na višje plače.

3. Komisija ugotavlja, da predlagatelj ne upošteva dejstva, da
od 1.1.1995 državljani Slovenije uresničujemo lokalno samoupravo v občinah, s čimer je občanom zagotovljena pravica
do odločanja o javnih zadevah, ki se lahko najbolj neposredno uresničujejo v občinah.
Komisija za negospodarske dejavnosti
Komisija opozarja na problematiko financiranja asistentov stažistov, ki naj bi bilo zaradi materialnih stroškov večje, in na
vprašanje glede financiranja podiplomskega študija, za katerega so menili, da je nujno, da se v celoti financira iz sredstev
Ministrstva za šolstvo in šport in ne delno iz Ministrstva za
znanost in tehnologijo.

Komisija predlaga, da Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve planira nadomestila za bolezensko odsotnost z dela
po dosedanjih veljavnih osnovah in ne dovoli spreminjanja
osnov za izračun teh nadomestil, kot je nakazano v proračunskem memorandumu.

Komisija podpira povečana sredstva za izobraževanje in
usklajevanje osebnih dohodkov zaposlenih, opozarja pa na
velike prostorske stiske srednjih in visokih šol in na pereče
probleme študentskih domov, v katerih primanjkuje vse več
prostora. Država mora izkoristiti pozitivne smeri razvoja, ki se
kažejo v povečanem zanimanju državljanov za izobraževanje.

Komisija podpira prizadevanja, da se dosežena stopnja pravic
iz pokojninskega zavarovanja pri sedanjih upravičencih ne
zmanjšuje in da se lahko pokojninski sistem ter oblike socialnih pomoči spreminja le za bodoče upravičence.
Komisija pozitivno ocenjuje napore Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki jih je s planiranimi sredstvi vložilo
na področju ureditve študentske prehrane kot tudi pri odpravljanju zasvojenosti mladoletnikov in urejanju boljših pogojev
dela invalidov.

Komisija je ugotovila, da je indeks rasti sredstev za to
področje za 7% nižji od splošne rasti sredstev v letošnjem
proračunu, kar pomeni tudi 8% zaostajanje glede na prejšnje
leto. Zato komisija meni, da bi bilo treba proračun za to
področje povečati tako, da bi lahko uresničevali cilje, zapisane v nacionalnem raziskovalnem programu.
Poleg tega je komisija opozorila še na preveliko rast sredstev
za plače zaposlenih v vseh treh uradih Ministrstva za znanost
in tehnologijo.

Državni svetnik Franc Zavodnik
Tako naravnan proračun je za malo gospodarstvo nesprejemljiv, ker so sredstva, ki jih vlada namenja za delovanje malega
gospodarstva, prenizka in znašajo:

Komisija je opozorila na stagnacijo te dejavnosti ter na
pomanjkanje sredstev za ohranitev mreže knjižnic. Komisija je
podprla rešitev nastalih problemov v tem ministrstvu, tako v
zvezi z varstvom naravne in kulturne dediščine kot s knjižničarstvom, kar bi po njihovem zahtevalo le minimalno večji
obseg sredstev za to dejavnost.

- dokapitalizacija Sklada Republike Slovenije za razvoj
malega gospodarstva v višini SIT 110 mio;
- za dejavnost Pospeševalne mreže za malo gospodarstvo
namenja 120,720 mio (v letu 1995 142,488 mio);
- za subvencioniranje obrestnih mer v malem gospodarstvu
proračunski memorandum ne predvideva nobenih sredstev (v
letu 1995 198,929 mio SIT);
- iz sredstev pridobljenih iz naslova kupnin, je namenjenih za
razvoj malega gospodarstva 760 mio SIT (leta 1995
791.550.642);
- ob nenehni rasti malega gospodarstva je delež iz proračuna
za malo gospodarstvo izjemno majhen (0,04 promila);
- različni programi v posameznih ministrstvih imajo sicer tudi
določena sredstva za pospeševanje malega gospodarstva,
vendar so ta razdrobljena in neučinkovita.

Komisija je ocenila, da bi bilo potrebno proračunska sredstva,
ki so namenjena zdravstvu, racionalneje uporabiti, kot se jih
je uporabljalo v zadnjih letih v vseh oblikah reformiranega
zdravstvenega varstva. Komisija ugotavlja, da primarno zdravstveno varstvo ne funkcionira tako, kot je v prejšnji organiziranosti, kar se kaže v dragem zdravstvenem varstvu, ker se za
bolnike začnemo zanimati šele tedaj, ko so že težko oboleli,
jih nato zdravimo v dragih bolnišničnih ustanovah ter nato
prepustimo socialnim ustanovam brez potrebne strokovne
oskrbe. Komisija predlaga Ministrstvu za zdravstvo, da izdela
potrebne materialne, kadrovske standarde ter merila kakovo-
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Mnenje državnega sveta k predlogu nacionalnega stanovanjskega programa prva obravnava
laga, naj nacionalni stanovanjski program v skladu s strategijo gospodarskega razvoja Slovenije upošteva tudi celovito
regionalno politiko in diferencirano načrtuje razreševanje stanovanjske problematike

Državni svet Republike Slovenije je na 60. seji, dne 8.11.1995,
ob obravnavi predloga nacionalnega stanovanjskega programa - prva obravnava, sprejel
SKLEP

- v regionalnih središčih,
- na ekonomsko razvojno šibkih območjih,
- na ekonomsko in socialno nestabilnih območjih s staro
industrijsko strukturo ter
- na demografsko ogroženih obmejnih območjih.

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu nacionalnega stanovanjskega programa
— prva obravnava
1. Državni svet podpira sprejem nacionalnega stanovanjskega
Programa, izdelanega na podlagi 78. člena Ustave, ki določa,
da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo
Primerno stanovanje, ter na podlagi 76. in 78. člena stanovanjskega zakona, sprejetega v letu 1991, kot temeljnega dokumenta za spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove ter
vzdrževanja stanovanjskih enot.

5. Obstoječi stanovanjski fond je potrebno racionalno izkoristiti in vzpostaviti tak sistem stimulativnega obdavčevanja
stanovanjskih prostorov in vlaganj v stanovanjsko gradnjo in
prenovo, ki bo prispeval k ponudbi odvečnih in premalo
zasedenih stanovanj.
6. Državni svet opozarja na dejstvo, da živi v Republiki Sloveniji približno 140.000 invalidov z okrog 500.000 družinskimi
člani in predlaga, da mora nacionalni stanovanjski program
pri prenovi stanovanj in novogradnji upoštevati tudi posebne
bivalne potrebe teh gospodinjstev po posameznih območjih
in mestnih središčih.

2. Državni svet ugotavlja, da je v Sloveniji kljub delovanju
tržnih zakonitosti nujna vloga države na stanovanjskem
Področju. Osrednja dejavnost države v prihodnjih letih bo
morala biti namenjena gradnji in razvoju neprofitnoga stanovanjskega sektorja. Za pravočasno in zadostno zagotavljanje
Potrebnih sredstev za socialno, neprofitno in profitno gradnjo
in prenovo pa je po drugi strani potrebna uporaba instituta
lastne udeležbe državljanov Republike Slovenije.

7. Državni svet meni, da bi predloženi nacionalni program
moral predvideti tudi ukrepe za razreševanje stanovanjske
problematike znanstvenikov oz. mladih strokovnjakov v
neprofitnem stanovanjskem sektorju. Ob tem naj upošteva
tudi razmere v novih občinah, v katerih večinoma nimajo
sredstev za te namene.

3. Državni svet ugotavlja, da je obseg potreb po stanovanjih
Po posameznih občinah različen, vendar pa ni nikjer v celoti
rešen. Ogrožene so predvsem mlade družine in tiste kategorije prebivalcev, ki spadajo v skupino socialno ogroženih.
Državni svet se zavzema, da se predvsem zagotovi sredstva za
kreditiranje izgradnje neprofitnih in socialnih najemnih stanovanj. Izgradnjo potrebnih socialnih stanovanj pa je potrebno
planirati na osnovi predhodne vsestranske študije, ki mora
vključevati tudi regionalni, demografski in po potrebi tudi
migracijski vidik.

8. Državni svet ugotavlja, da v nacionalnem programu niso
jasno opredeljena izhodišča za oblikovanje kriterijev za določanje neprofitnih najemnin ter kriterijev za subvencioniranje
neprofitnih najemnin.
9. Državni svet opozarja na negativne posledice privatizacije
stanovanj v zvezi z upravljanjem in z vzdrževanjem solastniških deležev na skupnih prostorih v več stanovanjskih hišah.
Predloženi nacionalni program bi moral razreševanju te problematike, predvsem povezovanju etažnih lastnikov in
sistemu gospodarjenja s temi prostori, posvetiti večjo pozornost.
Državni svet dodaja nekatera opozorila:

4- Slovenija ima nekaj manj kot 2,000.000 prebivalcev in nekaj
nad 640.000 gospodinjstev. Ob podatku, da je v Sloveniji
nekaj več kot 650.000 stanovanjskih enot, bi lahko ugotovili,
da ima Slovenija presežek stanovanj. Podrobnejša analiza pa
Pokaže, da je zlasti v večjih regionalnih središčih dokaj veliko
Pomanjkanje stanovanj, ki v zadnjih nekaj letih intenzivno
narašča, presežek stanovanj pa je predvsem na podeželju in
še posebej na demografsko ogroženih področjih. Projekcije
Prebivalstva Slovenije so neugodne in nakazujejo zmanjševanje števila prebivalcev in v strukturi povečevanje števila starejše populacije. Izhajajoč iz navedenega, državni svet pred-..

- da je gradnja socialnih stanovanj po manjših občinah zelo
vprašljiva; - da bi bilo nujno v nacionalnem programu določiti tudi roke za izvedbo gradnje neprofitnih stanovanj glede
na različno polnjenje proračuna;
- da bi bilo za učinkovito izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa potrebno v najkrajšem času sprejeti vse
podzakonske akte stanovanjskega zakona.
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Posveti državnega sveta

Strokovni posvet REGIONALNI VIDIKI DEMOGRAFSKE
POLITIKE SLOVENIJE so organizirali Državni svet republike
Slovenije, Komisija državnega sveta za regionalni razvoj in
Nacionalni komite za demografsko politiko Republike Slovenije pri ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
S posvetom, ki je potekal v Ljubljani 27. Junija 1995, so želeli
okrepiti prizadevanja za aktivno prebivalstveno in regionalno
politiko Slovenije, upoštevaje regionalne posebnosti slovenskih pokrajin. Demografska politika in regionalni razvoj sta
med seboj povezani kategoriji, ki odločilno vplivata na razvojno politiko Ob tem pa velja poudariti, da postajajo prebivalstvene značilnosti vse bolj pomembne in v sedanjem trenutku
osrednja prvina regionalne razvojne politike - tako v sodobnih evropskih državah in regijah kot tudi pri nas. Zato naj bi z
aktivnimi ukrepi v demografski In regionalni politiki ustvarili
čim bolj enakovredne pogoje dela in bivanja na celotnem
območju države Slovenije.
Strokovne referate - objavljeni so v posebni publikaciji državnega sveta »Regionalni vidiki demografske politike Slovenije«
- za posvet so pripravili:
dr. Duian Plut, predsednik Komisije za regionalni razvoj
Državnega sveta Republike Slovenije
SODOBNI EVROPSKI IZZIVI REGIONALNI POLITIKI SLOVENIJE
dr. Janez Malačlč, Ekonomska fakulteta, Ljubljana
NAČELA PREBIVALSTVENE POLITIKE IN POLITIKE REGIONALNEGA RAZVOJA
dr. Vladimir Klemenčlč, Oddelek za geografijo Filozofske
fakultete, Ljubljana
PROSTORSKA DIFERENCIACIJA REPUBLIKE SLOVENIJE PO
DEMOGRAFSKIH PROCESIH IN DEMOGRAFSKIH STRUKTURAH
dr. Marjan Ravbar, Inštitut za geografijo, Ljubljana
REGIONALNOGEOGRAFSKI VIDIKI DEMOGRAFSKE POLI-

TIKE V LUČI SODOBNIH SPREMEMB V POSELITVI SLOVENIJE
dr. Vojka šircelj, Zavod Republike Slovenije za statistiko,
Ljubljana
REGIONALNE RAZLIKE RODNOSTI IN UMRLJIVOSTI
dr. Anton Gosar, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete,
Ljubljana
NEKATERE SODOBNE SOCIALNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PREBIVALSTVENE SESTAVE SLOVENIJE S POSEBNIM
OZIROM NA MEDREGIONALNE SELITVE
Aleksander Jakoi, Urbanistični inštitut Republike Slovenije
IZOBRAZBENA STRUKTURA PREBIVALSTVA PO REGUAH
TER DOTOK IN ODTOK MLADINE V IZOBRAŽEVANJU
Tomaž Smrekar, Zavod Republike Slovenije za statistiko
AKTIVNOST, DELOVNA AKTIVNOST, BREZPOSELNOST REGIONALNI VIDIK
mag. Stanka Kukar, Institut za ekonomska raziskovanja,
Ljubljana
DEMOGRAFSKI VIDIKI POLITIKE POSPEŠEVANJA SKLADNEJŠEGA REGIONALNEGA RAZVOJA SLOVENIJE
Nelka Vertot, Zavod Republike Slovenije za statistiko
PROJEKCIJE PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
1995-2020
dr. Lojze Gosar, Urbanistični institut Republike Slovenije
POTI DO SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA
Goran šoster, Mikrokozmos, Ljutomer
ČLOVEK - KLJUČNI POTENCIAL RAZVOJA PODEŽELJA
mag. Rosana ščančar, svetovalka za razvoj podeželja, Oddelek za gospodarstvo, upravna enota Tolmin
PREBIVALSTVENA POLITIKA KOT ELEMENT SPODBUJANJA
REGIONALNEGA RAZVOJA - TREBUŠKO
Mojca Stjepanovlč, Občina Črnomelj
KAKO PREBUDITI POKOLPJE
Leonardo F. Peklar
PODJETNIŠKO PRESTRUKTURIRANJE ZASAVJA

Sklep državnega sveta ob obravnavi zaključkov s strokovnega posveta Regionalni
vidiki demografske politike Slovenije
Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji, dne
11.10.1995, ob obravnavi zaključkov s strokovnega posveta
Regionalni vidiki demografske politike Slovenije, sprejel naslednji
SKLEP

3. V zadnjih Štiridesetih letih so se izoblikovala zelo izrazitaI"
dokaj ustaljena območja zgostitve in praznjenja prebivalstvjj'
kar se zlasti v zadnjih petnajstih letih Siri na račun prehodni"
prebivalstvenih območij. Tako živi na Šestini slovenskefl'
ozemlja 60% prebivalstva, več kot tretjino ozemlja pa ozn*
čuje izrazito upadanje Števila prebivalcev, kjer živi le Se 13*
prebivalcev države. Izoblikoval se je tip obmejnih območij.1(1
so razen izjem področja slabSe gospodarske rasti In izselj«va'
nja prebivalstva, kar Se posebej velja za večino območij oP
slovensko-hrvaški meji. Območja praznjenja označuje 'u°1,
neugodno razmerje med aktivnimi In vzdrževanimi prebivale
intenzivno staranje prebivalstva in bistveno slabša izobra*'
bena sestava. V zadnjih letih pa so se razen navedenih oblik^
vala še zaostajajoča industrijsko - rudarska območja ve£l*
brezposelnosti, izčrpanih naravnih virov In degradirane^
okolja. Večplasten prehod in tržne razmere tako kot v dru(r
razvitejših evropskih državah dodatno povečujejo obstoje^
regionalne razlike.
4. Poleg ekonomskih in socialnih se povečujejo tudi refl''
onalne razlike v prebivalstveni sestavi: zlasti v starostni,
^
brazbeni sestavi ter v številu In deležu brezposelnih. S Per"6ji
nih in zaostajajočih območij se odseljujejo predvsem mlaj'1
ljudje, Izobraženci, poklicno bolj ambiciozni, ki po končan« "
študiju ne dobijo primerne zaposlitve v domačem kraju. Ed®"
izmed ključnih dejavnikov odseljevanja je prav pomanjkanj

I. SODOBNI PREBIVALSTVENI TRENUTEK SLOVENIJE
1. S sodobnimi evropskimi razvojnimi in povezovalnimi procesi se Slovenija sooča v obdobju večplastnih prehodov,
iskanja novih oziroma prenovljenih modelov regionalne politike in sodobnih prebivalstvenih procesov. Prebivalstveni viri
postajajo ključni razvojni in regionalni dejavnik Slovenije.
2. Notranji in zunanji dejavniki so povzročili temeljite spremembe v gostoti, dinamiki in sestavi prebivalstva Slovenije.
Tako je postal leta 1991 prvič po letu 1956 selitveni prirast
Slovenije kot celote negativen. Leta 1993 je postal negativen
tudi naravni prirast, torej je postala umrljivost prebivalstva
viSja od rodnosti. Nizka rodnost (Slovenija je med evropskimi
državami z najnižjo rodnostjo) in nadaljnje enosmerne notranje selitve iz hribovitih obrobnih kraških in obmejnih pokrajin
povečujejo razlike v gostoti prebivalstva, pa tudi razvojne in
socialne razlike, ki jih podkrepljuje neenakomerno razvita
regionalna infrastruktura, zlasti neprimerne cestne povezave.
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ustreznih delovnih mest v demografsko ogroženih in razvojno
šibkih območjih. Pomanjkanje znanja in kadrov ter slaba
infrastruktura sta osnovna, v vrsti regij celo temeljna razvojna
problema manj razvitih območij. Razlike v infrastrukturni
opremljenosti omejujejo razvoj podjetništva regij.

onalnih središč ter dopolnjujočih središč nižje stopnje. Povezovanje mest in podeželja ter decentralizacija upravljanja se
medsebojno dopolnjujeta.
5. Čimprejšnje oblikovanje pokrajin (reijij) kot druge stopnje
lokalne samouprave je tudi razvojna potreba in glede na
notranjo organiziranost držav EU nujen korak približevanja k
evropskemu vzorcu dvostopenjske lokalne samouprave, tudi
kot osnove za enakopravno čezmejno sodelovanje z večjimi
evropskimi regijami. Usklajevanje interesov na medobčinski
ravni je tudi razvojno in prebivalstveno smotrno. Razvojno in
strateško pomembno je tudi povezovanje obmejnih občin in
ureditev maloobmejnega režima ob slovensko-hrvaški meji.

5. Prebivalstvene in razvojne razlike se na eni strani zaostrujejo, na drugi pa se regionalne spodbude države zmanjšujejo.
Privlačnost bivanja v oddaljenih krajih se zaradi nerazvite
infrastrukture zmanjšuje, vse več pa je tudi ukrepov države, ki
s pretirano zgostitvijo odločanja in upravljanja slabijo razvojno-prebivalstveni potencial že tako izčrpanih regij. Ob nadaljevanju obstoječih trendov se bodo prebivalstveni in z njimi
tesno povezani gospodarsko-socialni problemi velikega dela
ozemlja Slovenije še poglobili, kar bi lahko povzročilo porast
regionalnih konfliktov, nadaljnje krčenje kmetijskih površin in
s tem poseljenost prostora, pa tudi pešanje razvojnega potenciala države kot celote.

6. Regionalno nemoteno reprodukcijo prebivalstva Slovenije
in zagotavljanje čim bolj optimalne razporeditve prebivalstva
lahko dosežemo le z zagotovitvijo trajne poselitve in gospodarske rasti vseh slovenskih pokrajin v okviru sonaravnega,
policentričnega razvoja. Oblikovanja reproduktivne norme
dveh do treh otrok v družini ni mogoče doseči zgolj z družinsko politiko, temveč hkrati še z zagotavljanjem takšnih življenjskih pogojev za mlade družine, da bodo pripravljene
živeti v obrobnih območjih
in imeti večje število otrok.
«
7. Izredno pomembno je že vnaprej ustvarjati ugodnejše
pogoje, da domači strokovnjaki, predvsem mlajši prebivalci
ostanejo v razvojno šibkejših območjih, saj je vračanje v
regijo rojstva po prvi zaposlitvi izven regije bolj izjema kot
pravilo. Štipendiranje, možnost srednješolskega in univerzitetnega izobraževanja čim bližje kraju bivanja in drugi
zavestni izobraževalno naravnani ukrepi so tudi s tega vidika
prebivalstveno in razvojno pomembni.

II. PREDLOG UKREPOV ZA UČINKOVITEJŠO REGIONALNO
IN PREBIVALSTVENO POLITIKO
1. Glede na pretežno razpršen poselitveni vzorec in nacional no-strateško nujnost ohranjanja kulturne (kmetijske)
pokrajinske podobe Slovenije bi bilo potrebno pospešeno
udejanjanje prenovljenega modela celostnega, endogenega,
na regionalnih virih in aktivnem sodelovanju lokalnega prebivalstva zasnovanega sonaravnega in policentričnega regionalnega razvoja - torej »državna pomoč skozi regionalno
samopomoč«. Država naj blaži prevelike razlike in zaradi
nacionalnih interesov podpre kvalitetne regionalne razvojne
načrte ter programe.
2. Dosedanji policentrični razvoj je sicer delno omilil makroregionalne razlike in razvojno ter infrastrukturno okrepil nekdanja občinska središča, ni pa bil uspešen v hribovitih, kraških
in/ali obmejnih območjih. Prenovljen model regionalnega razvoja naj z razvojnimi spodbudami države seže zlasti na omenjena, razvojno najbolj zapostavljena območja. Za državo kot
celoto je srednjeročno ekonomsko primerneje, da poskuša
Čim več prebivalstva zadržati izven že danes zelo gosto naseljenih in polucijsko obremenjenih dolin in kotlin, smotrno
usmerjati tokove suburbanizacije in obdržati obstoječe površine kulturne pokrajine in poselitve. V posameznih regijah je
potrebno podpreti in pospeševati razvoj raznovrstnih dejavnosti. Del ukrepov za spodbujanje ohranjanja poseljenosti in
gospodarskega razvoja mora izvesti regija sama, del pa država.

8. Dosedanje regionalne izkušnje kažejo, da so osnovni
potrebni ukrepi za ohranjanje poselitve in gospodarske krepitve območij praznjenja in razvojnega zaostajanja izboljšanje
infrastrukture (ceste, telefon, vodna oskrba itd.), ugodnejše
zaposlitvene in stanovanjske možnosti za domače ali doseljene kadre, izboljšanje izobrazbene sestave, pomoč pri
ustvarjanju podjetniških in svetovalnih regionalnih in občinskih mrež ter pri pripravi, izvajanju in spremljanju razvojnih
projektov. Pomembna je tudi dovolj gosta in solidna storitveno oskrbna opremljenost mest oziroma centralnih naselij.
Državni svet Republike Slovenije pošilja Državnemu zboru
Republike Slovenije, Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za notranje zadeve in
Službi Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave v presojo tudi naslednje konkretne predloge:

3. Aktivna, torej zavestna prebivalstvena politika je ključna
prvina skladnejšega regionalnega razvoja, saj so prav prebivalstveni (človeški) viri v sedanjem tehnološkem trenutku
ključni razvojni dejavnik. Dosledna uveljavitev zgolj tržnih
mehanizmov bi glede na številne evropske izkušnje povzročila še večje razvojne regionalne razlike, zato je potreben
čimprejšnji sprejem predlaganega zakona o spodbujanju
regionalnega razvoja in bistveno večja usklajenost državnih
regionalnih spodbud. Zakon naj omogoči tudi upoštevanje
notranje razvojnih, prebivalstvenih in drugih razlik v okviru
razvojno šibkih oziroma prebivalstveno izčrpanih območij kot
strokovno osnovo za različen obseg in različne oblike usklajenih državnih spodbud iz ministrstev in skladov. Razvojne
programe bi morali skrbno tehtati, pri odločitvah o podpori
države pa naj bi upoštevali pokrajinsko in prebivalstveno
identiteto slovenskih pokrajin. Sredstva za regionalne spodbude naj se v državnem proračunu povečajo - v proračunu za
leto 1997 naj ponovno dosežejo najprej delež v BDP iz leta
1991 (0,23%), nato pa naj se do leta 2000 približajo danes
bistveno višjim deležem (vsaj 0,5% BDP) razvitejših evropskih
držav, ki pa v zadnjih letih absolutno in relativno naraščajo.

1. da čim hitreje pripravijo predlog regionalne politike in na
tej osnovi zakon o spodbujanju regionalnega razvoja;
2. da pospešijo priprave za ustanovitev pokrajin;
3. da pri pripravi zakonodaje o pokrajinah opredelijo nujne
naloge širše lokalne skupnosti in jih izravnajo na ravni 95%
povprečja javne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji;
4. da proučijo vzroke za dve do tri leta krajšo življenjsko dobo
otrok v vzhodni Sloveniji v primerjavi z otroki v zahodni
Sloveniji in pripravijo ukrepe za izenačevanje življenjskih pogojev;
5. da opravijo analizo vzrokov za zelo različno izobrazbeno
strukturo prebivalstva v Sloveniji in predvidijo program ukrepov za postopno povečanje deleža srednje, višje in visoko
izobraženega kadra, upoštevajoč skladnejšo izobrazbeno
strukturo v celotni državi;

4. Regionalizem naj postane ena izmed sestavin celostne
razvojne državne politike, ki bo ob sicer nujnem procesu
pretehtanega vključevanja v sodobne svetovne in evropske
povezovalne procese morala izhajati iz neobhodnosti negovanja in ohranjanja večsrediščnega razvoja Slovenije in pestrih
pokrajinsko-kulturnih identitet slovenskih pokrajin. Nujno je
potrebno oblikovati gostejše omrežje dobro opremljenih regi-

6. da ovrednotijo pomen stanovanjske politike z vidika enakomernega regionalnega razvoja v smislu manjšega preseljevanja ljudi iz okolice v večja urbana središča;
7. da ovrednotijo pomen ekosocialnega kmetijstva za regionalni razvoj in ohranjanje kulturne pokrajine.
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V skladu s stališčem Državnega zbora Republike Slovenije, da
naj predlagatelj preciznejše določi vlogo in pomen privatizacijske komisije ter ob upoštevanju pripomb Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve v zvezi z rešitvami, ki se nanašajo na privatizacijsko komisijo, je predlagatelj spremenil
oziroma dodelal tiste člene predloga zakona za drugo obravnavo, ki urejajo status ter način delovanja in odločanja privatizacijske komisije. S tem v zvezi je predlagatelj v predlogu
zakona za drugo obravnavo v razdelku, ki ureja status ter
pooblastila privatizacijske komisije, določil, da je privatizacijska komisija posebno strokovno telo, ki opravlja strokovni
nadzor nad pravilnostjo določitve prodajne cene ter plačilnih
pogojev v postopku privatizacije po tem zakonu. Strokovna
neodvisnost privatizacijske komisije se zagotavlja s trajanjem
mandata članov privatizacijske komisije, z omejeno moinosto
razrešitve članov privatizacijske komisije ter z javnostjo njenega dela, saj bo privatizacijska komisija objavljala svoja
mnenja glede zadev, ki so v njeni pristojnosti.

zacije delnic, katerih lastnik je Agencija Republike Slovenije
za sanacijo bank in hranilnic, in določil kot metodi javno
prodajo delnic ter prodajo z neposredno pogodbo, s tem, da
je omejil odstotek delnic, ki se lahko prodajo z neposredno
pogodbo. Na ta način je dana možnost prodaje delnic navedenih bank strateškemu kupcu. Ker gre v navedenem primeru za
privatizacijo delnic bank, ki so v sanaciji, predlog zakona ne
predvideva notranjega odkupa navedenih delnic.
Predlagatelj je v skladu s stališčem Državnega zbora ob prvi
obravnavi predloga zakona ter pripombo Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve natančneje določil pravice, ki jih
državi daje zlata delnica (54. člen) ter v prehodnih določbah
(62 in 63. člen) uredil pridobitev zlate delnice v tistih pravnih
osebah, v katerih je država postala lastnik na podlagi zakona
o gospodarskih javnih službah In ki so se lastninsko preoblikovale že pred uveljavitvijo tega zakona.
V skladu s stališčem Državnega zbora, da naj predlagatelj
upošteva problem certifikatov z vidika participacije udeležencev, je predlagatelj v 32. členu pri plačilu delnic z lastniškimi
certifikati predvidel prednostno pravico vplačil delnic z izročitvijo lastninskih certifikatov imetnikov t. i. negospodarskih
certifikatov, glede na omejeno možnost uporabe navedenih
certifikatov.

Predlagatelj je z določbami 15., 16. in 17. člena tudi uredil
Postopek ter način odločanja privatizacijske komisije.
V skladu s stališčem Državnega zbora, da naj predlagatelj v
zakonsko besedilo vnese določbo, po kateri je moč kupnino iz
privatizacije po tem zakonu uporabiti le za zmanjšanje obsega
javnega dolga ali nakup drugega državnega premoženja, je
predlagatelj ustrezno dopolnil 25. člen predloga zakona.

Predlagatelj je tudi v skladu s pripombami Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve opravil nomo tehnične
popravke besedila predloga zakona za drugo obravnavo.

Predlagatelj je tudi v 39. členu posebej uredil metode privatibeležke

(
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Predlog zakona o

načinu

in

pogojih

OBVEZNOSTI

IZ

DVOSTRANSKIH

SPORAZUMOV ZA
SLOVENSKEGA

KONSOLIDACIJO

članicami
OBDOBJU

PREVZEM

DOLGA,

DVOSTRANSKIH

SKLENJENIH

izpolnjevanja

KI

IZVIRA

IZ

SPORAZUMOV ZA
DOLGA

MED

SFRJ

pariškega

DIVŠE
IN

SFRJ,

DRŽAVAMI

kluba v

1084-1988

" EPA 1244 - draga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 172. seji dne 7. decembra
'»95 določila besedilo:

loga zakona in uvrsti na sejo Državnega zbora v mesecu
decembru 1995.
Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade
Republike Slovenije k predlogu zakona o načinu In pogojih izpolnjevanja obveznosti iz dvostranskih sporazumov
za prevzem slovenskega dolga, ki izvira iz dvostranskih
sporazumov za konsolidacijo dolga bivše SFRJ, sklenjenih
in
"!?? ®FRJ
državami
članicami
Pariškega kluba v
obdobju
1984-1988
- druga
obravnava.

~ PREDLOGA ZAKONA O NAČINU IN POGOJIH IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI IZ DVOSTRANSKIH SPORAZUMOV ZA PREVZEM SLOVENSKEGA DOLGA, KI IZVIRA IZ
DVOSTRANSKIH SPORAZUMOV ZA KONSOLIDACIJO
OOLGAMVŠE SFRJ, SKLENJENIH MED SFRJ IN DRŽAVAMI ČLANICAMI PARIŠKEGA KLUBA V OBDOBJU
1984-1988,
i ki 9a pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
"»lise in sklepov 36. seje z dne 16/11-1995 in 187. Člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije s predlogom, da se na podlagi 179. člena poslovnika Državnega
0ra
združi druga in tretja obravnava navedenega pred-

" V
!?d*Vlade
f,®PuRepublike
j?like Slovenije
je na inpodlagi
65. člena
nika
Slovenije
na podlagi
176 poslovin 268
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,

1. člen
jjtam zakonom se urejajo razmerja med Republiko Slovenijo
Vnim os bami 8
liisL
' ®Iz sporazumov,
sedežem
na Vlada
ozemlju
Republike
Sloveiji
• W izvirajo
ki jih
Republike
Slovenije

2. člen
Ob upoštevanju Temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti RS (Uradni list RS št. 1/91 - I) in Ustavnega
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS št. 1/91 - I.,
45/1/94) sklene Vlada Republike Slovenije dvostranske sporazume zaradi prenosa obveznosti iz prejšnjega člena.

z
kavami članicami Pariškega kluba oziroma njihoS, 'Pooblaščenimi
institucijami, s katerimi bodo Republika
v»ftj?#n'ia ali zavezenci s sedežem na ozemlju Republike SloI; J' Prevzeli delež obveznosti oziroma odplačilo obveznosti
postranskih sporazumov o konsolidaciji dolga med vlado
Podnje SFRJ in vladami navedenih držav oziroma njihovih
liu-čenih institucij v obdobju 1984 - 1988 (v nadaljeva■ dvostranski sporazumi bivše SFRJ).

3. člen
Zavezanci s področja Republike Slovenije po tem zakonu so
končni uporabniki restrukturiranih kreditov in njihovi pravni
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nasledniki, banke končnih uporabnikov ter banke dolžnice do
tujine.

dvostranskih sporazumov, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije v skladu s tem zakonom.

Banke dolžnice do tujine po tem zakonu so, vsaka za svoj del
obveznosti:

Ob predložitvi proračuna za tekoče leto Državnemu zboru
Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije predstavi pregled celotnih obveznosti do držav članic Pariškega kluba, ki
zapadejo v tekočem letu.

- Nova Ljubljanska banka d. d.
- Nova Kreditna banka Maribor d. d.
- Abanka d. d. Ljubljana.

9. člen
Obveznosti iz novih dvostranskih sporazumov iz 4., 5., 6'
člena se lahko izpolnjujejo preko bank agentov na način,
dogovorjen z novim dvostranskim sporazumom.

4. člen
Republika Slovenija prevzema z novimi dvostranskimi sporazumi obveznosti v višini 16,39% nealociranega dolga bivše
SFRJ po dvostranskih sporazumih bivše SFRJ.

Banka dolžnica do tujine mora urediti razmerja z agentomv
primerih iz prejšnjega odstavka najkasneje v 30-ih dneh p°
objavi zakona o ratifikaciji posameznega novega dvostran-v
skega sporazuma v Uradnem listu Republike Slovenije,
skladu z njegovimi določili in tem zakonom.

Z novim dvostranskim sporazumom z Zvezno republiko Nemčijo prevzame Republika Slovenija obveznosti po sporazumu
o plačilnem prometu med Nemško demokratično republiko in
FLRJ z dne 19/10 - 1957, v višini 16,39% celotnega zneska
klirinškega salda med bivšo Nemško demokratično republiko
in bivšo SFRJ na dan 30. 12. 1990.

10. člen
Banka dolžnica do tujine zavezanec iz prvega odstavka 3'
člena tega zakona, kadar gre za prevzem obveznosti na način
iz prve alineje drugega odstavka 5. člena, izda abstraktno
nepreklicno prvovrstno bančno garancijo plačljivo na prvi
poziv za obveznosti končnih uporabnikov - zavezancev i'
prvega odstavka 3. člena tega zakona, ki se glasi na celoten
dolgovani znesek s pripadajočimi obrestmi v 8 dneh od
objave zakona o ratifikaciji posameznega novega dvostranskega sporazuma v Uradnem listu Republike Slovenije.

Republika Slovenija prevzema obveznosti iz tega člena v
svojem imenu in za svoj račun.
5. člen
Obveznosti iz dvostranskih sporazumov iz naslova alociranega dolga Republika Slovenija prevzame ali garantira.
Republika Slovenija obveznosti iz alociranega dolga in prejšnjega odstavka, ter obveznosti iz 6. člena:

Banka dolžnica do tujine zavezanec iz prvega odstavka 3člena tega zakona, kadar gre za prevzem obveznosti na način
iz druge alineje drugega odstavka 5. člena, izda abstraktno
nepreklicno prvovrstno garancijsko obljubo plačljivo na p*"',1
poziv, ki se glasi na celotno višino obveznosti s pripadajočim
obrestmi, za katero tujim upnikom za plačilo jamči Republik®
Slovenija, in sicer v 8 dneh od objave zakona o ratifikaciji
posameznega novega dvostranskega sporazuma v Uradnem
listu Republike Slovenije.

- prevzema v svojem imenu in za račun banke dolžnice do
tujine ali za končnega uporabnika, če slovenska banka ni bila
dolžnica do tujine
ali
- garantira za obveznosti banke dolžnice do tujine.

Bančna garancija ali garancijska obljuba se deponira Pri
Banki Slovenije kot plačilnemu agentu Republike Slovenija-

Kadar Republika Slovenija po pogojih prve alineje prejšnjega
odstavka prevzame obveznosti banke dolžnice do tujine, le ta do Republike Slovenije ostaja, pod enakimi pogoji v enaki
zavezi kot je Republika Slovenija do tujine.

Stroške povezane z garancijo nosi končni uporabnik iz 3člena tega zakona.

6. člen

11. člen

Obveznosti, ki so bile do 25. 06.1991 predčasno odplačane in
prenešene na subjekte izven Republike Slovenije, na podlagi
zakona o kreditnih odnosih s tujino (Uradni list SFRJ 66/85,
38/86, 16/89) prevzame banka dolžnica do tujine.

Ministrstvo za finance lahko podrobneje določi način poravnavanja obveznosti po tem zakonu.

7. član
Višina prevzetih ali garantiranih obveznosti Republike Slovenije oziroma zavezancev do posamezne države članice Pariškega kluba, se ugotovi v novem dvostranskem sporazumu s
posamezno državo članico.

Zavezanci iz prvega odstavka 3. člena tega zakona vskladij®
obstoječa medsebojna razmerja v zvezi z najetimi kredi'
oziroma izdanimi garancijami tujini, ki so predmet dvostranskih sporazumov z bivšo SFRJ, z določbami novih dvostran*
skih sporazumov po tem zakonu, najkasneje v 30 dneh P°
uveljavitvi posameznega novega dvostranskega sporazuma-

8. člen

13. člen

Sredstva za izpolnjevanje obveznosti, ki po tem zakonu bremenijo Republiko Slovenijo in izhajajo iz sklenjenih novih

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem Hstu
Republike Slovenije.
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12. člen
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4

SFRJ, čeprav bi se lahko po njegovi vsebini dolg poravnaval
po komercialnih principih.

Državni zbor Republike Slovenije je na 36. seji dne 16.11.1995,
opravil prvo obravnavo predloga Zakona o načinu in pogojih
Izpolnjevanja obveznosti iz dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dolga, ki izvira iz dvostranskih sporazumov
za konsolidacijo dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in
članicami Pariškega kluba v obdobju 1984 - 1988 in sprejel
predloženo gradivo besedilo kot primerno podlago za pripravo zakona za drugo obravnavo.

2.
Ostale pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
pa je predlagatelj upošteval in so vključene v besedilo členov
omenjenega predloga zakona, saj je skušal precizirati posamezne formulacije v zakonu skladno z njegovimi pripombami
oziroma predlogi. Predlagatelj je med drugim uskladlil in
preciziral besedilo 7. člena in ga razdelil med 4. in 5. člen, kar
pripomore k jasnejšemu razumevanju določil v zvezi z alociranim in nealociranim dolgom. Zaradi tega je predlagatelj tudi
preštevilčil prvotne člene predloga zakona od 7. člena naprej.
Predlagatelj je k pripombam oziroma predlogom

Državni zbor je predlagatelju naložil, da pripravi besedilo
predloga zakona za drugo obravnavo v skladu s stališči in
sklepi, ki jih je sprejel ter da prouči in ustrezno upošteva
Pripombe sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
Besedilo predloga zakona, ki ga je predlagatelj pripravil za
drugo obravnavo, je dopolnjeno s stališči in sklepi Državnega
zbora in redakcijsko izboljšano. Pri tem so stališča In sklepi
Državnega zbora upoštevani na naslednji način:

k 9. členu zakona:
uskladil besedilo tako, da je opredeljeno, da se bodo tiste
obveznosti do tujine, ki jih določa ta zakon, neposredno
poravnavale iz proračuna. Vlada Republike Slovenije pa bo ob
predložitvi proračuna za vsako tekoče leto predstavila Državnemu zboru tudi pregled celotnih obveznosti do držav članic
Pariškega kluba, ki zapadejo v tekočem letu. S tem bo zagotovljeno, da boDržavni zbor vsako leto obveščen o stanju
dolga do držav članic Pariškega kluba, ne glede na to, ali se
bo njihovo plačilo zagotavljalo neposredno iz proračuna ali
pa bodo plačilo dejansko zagotavljale banke dolžnice do
tujine.

1.
Predlagatelj je proučil vse pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. Upošteval je večino njegovih pripomb.
Predlagatelj ni mogel v celoti upoštevati le ene njegove pripombe in sicer k 11. členu. Ta člen predvideva rešitev po
kateri naj bi banka dolžnica do tujine za obveznosti, za katere
^oje garancijo Republika Slovenija, Izdala abstraktno prvovrstno garancijsko obljubo. Predlagatelj se strinja, da takšna
rešitev predstavlja novoto, saj zakon o obligacijskih razmerjih
take garancijske obljube ne pozna. Vendar je bil predlagatelj
Mnenja, da je potrebno vlogo države pri poplačilu oziroma
garancijah alociranega dolga zavarovati do najvišje mere.
Predlagatelj je bil mnenja, da je garancijska obljuba instrument, ki predstavlja dodatno zavarovanje države. Instrumenti
'z 3. člena naj bi banke dolžnice do tujine dodatno bilančno
2® obremenjevali, temveč je njihov smisel v temveč v tem, da
oo Banka Slovenije, kjer bo Instrument deponiran, lahko
^Porabila svoj instrumentarij zoper banko dolžnico do tujine,
*' bi tak instrument na kakršenkoli način kršila. Razlog za
teko zavarovanje države je v tem, da gre pri alociranem dolgu
za izrazito komercialne kredite, tako po njihovem nastanku
kakor tudi po njihovi vsebini in v katere se je morala
Naknadno vključiti država (bivša SFRJ) preko restrukturirani v
Pariškem klubu zaradi svojih plačilno - bilančnih težav, ki so
Povzročile nezmožnost plačevanja tujih kreditov. Za poravnavanje teh dolgov do Pariškega kluba potrebno vključevanje
Republike Slovenije kot ene izmed držav naslednic bivše

3.
Državni zbor Republike Slovenije je z dodatnim sklepom
naložil Vladi RS, naj do druge obravnave predloga zakona
tudi prouči posledice izvajanja določbe 6. člena predloga
zakona in predlaga morebitne ukrepe za reševanja hujših
posledic, ki bi utegnile nastati pri izvajanju te določbe. Predlagatelj je mnenja, da je s svojim sklepom sprejetim na 160. seji
Vlade Republike Slovenije z dne 21.9.1995 jasno izrazil, da je
potrebno vprašanje, ki ga obravnava 6. člen urediti, da pa se
ga uredi izven določil tega zakona. Ministrstvo za finance RS
je ustanovilo posebno koordinacijsko komisijo za finančno
reševanje vprašanja prenesenih obveznosti po 13. a členu
zakona o kreditnih odnosih s tujino (Ur. I. 66/85, 38/86, 16/89)
na komercialne subjekte na ozemlja bivših jugoslovanskih
republik. Komisija je sestavljena iz predstavnikov Abanke d. d.
Ljubljana, Banke Slovenije In Ministrstva za finance ter je že
pričela z delom. Abanka in Banka Slovenije pripravljata niz
predlogov, ki bi ublažili morebitne posledice, ki bi lahko
nastale zaradi izvajanja te določbe.
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Obrazložitev:
Novo besedilo 12. člena ne posega v vsebino, ki je bila
določena s prejšnjim besedilom. Predlagatelj je skušal z
novim besedilom natančneje opredeliti obveznost vseh zavezancev iz 3. člena predloga zakona, da pogodbeno uredijo in
vskladijo obstoječa razmerja glede obveznosti do tujine z
novimi določbami dvostranskih sporazumov. Namen zakona
je, da so vsi zavezanci dolžni po tem zakonu izpolnjevati svoje
obveznosti povezane z odplačili kreditov do tujine iz tega
naslova.

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
1.
K 12. členu
Dosedanje besedilo 12. člena se črta In se nadomesti z
novim besedilom, ki se glasi:
Končni uporabniki, banke končnih uporabnikov ter njihovi
pravni nasledniki morajo pogodbeno urediti obstoječa medsebojna razmerja z določbami novih dvostranskih sporazumov po tem zakonu, najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi
posameznega novega dvostranskega sporazuma z banko
dolžnico do tujine.

2.
K 13. členu
V 13. členu se beseda »petnajsti« nadomesti z besedo
»naslednji«.
Obrazložitev:
Predlagatelj je mnenja, da je zaradi hitrejše možnosti za
začetek izvajanja zakona smotrneje, da zakon stopi v veljavo
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Banke doižnice do tujine morajo z Republiko Slovenijo
pogodbeno urediti razmerja iz prejšnjega odstavka najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi posameznega novega dvostranskega sporazuma.

BELEŽKE
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

IN

DOPOLNITVAH

STANOVANJSKEGA ZAKONA
EPA 651 - tretja obravnava

v

'ada Republike Slovenije je na 172. seji dne 7. decembra
1995 določila besedilo:

Republike Slovenije k predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah stanovanjskega zakona - tretja obravnava.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

~ PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH STANOVANJSKEGA ZAKONA.
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na
Podlagi sklepa 35. seje Državnega zbora Republike Slovenje z dne 26/10-1995 in 195. člena poslovnika Državnega
toora Republike Slovenije.

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu
za okolje in prostor,
- Barbara STARIĆ STRAJNAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za okolje in prostor.

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade
1. člen (nov)

3. druge listine, v skladu s predpisi o vpisu v sodni register;«

y Pfvem odstavku 6. člena stanovanjskega zakona (Uradni list
^Publike Slovenije, št. 18/91, 19/91-1 in 21/94) se na koncu
^stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »in tisti
J?r°dnik do drugega dednega reda, ki je na dan uveljavitve
.pia
zakona stalno več kot dve leti živel v ekonomski skupnok"8 Prejšnjim Imetnikom stanovanjske pravice (v nadaljnjem
Cedilu: prejšnji uporabnik)«.

3. člen (nov)
V 27. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji
odstavek, ki se glasita:
»Pogodbo iz prvega odstavka tega člena so lastniki dolžni
skleniti najkasneje do 31.12. 1996.

2. člen (1. člen)

Žiro računi prejšnjih skupnosti stanovalcev se odpravijo najkasneje do 31.12.1996; če niso odpravljeni v tem obdobju, se
po uradni dolžnosti odpravijo 31.12.1996.«

^dilo
petega odstavka 22. člena stanovanjskega zakona se
Pr
®meni tako, da se glasi:

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo četrti, peti
in šesti odstavek.

i^upnost lastnikov v večstanovanjski hiši oziroma skupnost
Jetnikov več večstanovanjskih hiš ali več družinskih stanoa~[iskih hiš v strnjeni gradnji je lahko neprofitna pravna
6!®oa, registrirana za gospodarjenje in upravljanje te hiše
r
°ma teh hiš.«

4. člen (2. člen)
V drugem odstavku 28. člena se na koncu pete alinee pika
nadomesti s podpičjem in doda nova šesta alinea, ki se glasi:

l? Petim odstavkom se dodata nova Sesti in sedmi odstavek,
'49 glasita:
'®5istPn°St

,astnlkov

»- ukrepi za zaščito večstanovanjske hiše in varnosti prebivalcev, ki jih je upravnik dolžan odrediti v primeru izrednih
dogodkov.«

P°8tane Pravna oseba z vpisom v sodni

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Uglasitvi za vpis v sodni register se predložijo:
5

»Upravnik mora v primerih, ko so zaradi izrednih dogodkov, ki
jih ni bilo mogoče predvideti, potrebna neodložljiva popravila,
brez odlašanja odrediti ukrepe, ki jih določa pogodba iz

Po

9odba iz prvega odstavka tega člena;
' "atut skupnosti lastnikov:
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drugega odstavka tega člena. Dokler pogodba med lastniki in
upravnikom ni sklenjena ali če pogodba ne vsebuje določil, ki
jih predpisuje šesta alinea drugega odstavka tega člena, mora
upravnik nemudoma sklicati lastnike in ukrepati v skladu z
njihovimi navodili. Ministrstvo, pristojno za stanovanjske
zadeve, najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi teh sprememb
in dopolnitev zakona določi kriterije, na podlagi katerih se
takšni dogodki štejejo za izredne.«

vanja v soglasju z lastnikom preselil v drugo stanovanje, ima
pravico do odkupa stanovanja, v katerega se je preselil.
Odkup stanovanja s predvidenimi popusti iz 117. člena lahko
prejšnji imenik stanovanjske pravice zahteva v roku šestih
mesecev od dneva uveljavitve teh sprememb in dopolnitev
zakona.
V enakem roku imajo pravico do odkupa pod pogoji iz 117.
člena tudi osebe, ki so bile na dan 8. 1. 1993 imetniki stanovanjske pravice na stanovanjih, prevzetih od bivše JLA, s
katerimi upravlja Ministrstvo za obrambo.«

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ukrepom, ki jih odredi upravnik, lahko lastnik ugovarja. V
takem primeru mora lastnik ravnati v skladu z določbami
pogodbe o upravljanju, ki ureja medsebojna razmerja med
lastniki. O sporu dokončno odločijo lastniki po postopku, ki
ga za takšne primere določa pogodba o upravljanju.«

9. člen (8. člen)
Za 135. členom se doda nov 135. a člen, ki se glasi:

5. člen (3. člen)
V tretjem odstavku 31. člena se črtajo besede »sprememba
namembnosti, prenova, izboljšave«. Ostalo besedilo ostane
nespremenjeno.

»Z denarno kaznijo najmanj 9000 tolarjev se kaznuje za prekršek upravnik, ki ne ravna v skladu z izvršljivo odločbo inšpek. cijskega organ, s katero mu je naložena obveznost odprav«
ob inšpekcijskem pregledu ugotovljenih nepravilnosti. (106.8
člen).«

6. člen (nov)

10. člen (11. člen)

V petem odstavku 54. člena stanovanjskega zakona se črta
besedilo »na stanovanju iz drugega odstavka 113. člena tega
zakona«, ostalo besedilo ostane nespremenjeno.

V drugem odstavku 3. člena, četrtem odstavku 10. člena,1
tretjem odstavku 27. člena, prvem odstavku 28. člena, druge"
odstavku 40. člena, tretjem odstavku 41. člena, drugem
odstavku 50. člena, v 135. členu, četrti točki 136. člena in v
137. členu se črta beseda »občinski« v vseh sklonih, ostalo
besedilo ostane nespremenjeno.

7. člen (5. člen)
Za 106. členom se doda nov 106. a člen, ki se glasi:

11. člen (12. člen)

»Upravnik je dolžan v roku, ki ga določi inšpekcijski organ,
ravnati v skladu z izvršljivo odločbo, ki jo ta organ izda ob
inšpekcijskem pregledu in zagotoviti izvršitev odrejenih ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.«
i
8. člen (6. člen)

V petem odstavku 10. člena, drugem odstavku 32. člena, v 341
členu, četrtem in petem odstavku 53. člena, prvem in druge"
odstavku 66. člena, drugem odstavku 103. člena, druge"1
odstavku 105. člena, v 108. členu in v tretjem odstavku 121člena se beseda »upravni« v vseh sklonih črta, ostalo besedil"
ostane nespremenjeno.

Za 117. členom se doda nov 117. a člen, ki se glasi:

12. člen (13. člen)

»Prejšnji imetnik stanovanjske pravice, ki se je v roku, v
katerem bi lahko uveljavil pravico do nakupa stanovanja v
skladu s 117. členom, na podlagi pogodbe o zamenjavi stano-

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

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 35. seji dne 26.
oktobra 1995 opravil drugo obravnavo predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona ter predlagatelje (Vlado Republike Slovenije ter poslanca Danico Simšič in Toneta Peršaka) s sklepom zadolžil, da pripravimo
besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo.

(prejšnji 3. - z amandmajem matičnega delovnega telesa)
8. (prejšnji 6. - prav tako z amandmajem matičnega delo"'
nega
telesa)1 člen.
'
-V rprimerjavi s tekstomrpredloga
» zakona, M
je bilo pripravljeno za drugo obravnavo, so ostale ena .
določbe 7. (prejšnjega 5.), 9. (prejšnjega 8.), 10. (prejšnje<7
11.), 11. (prejšnjega 12.) in 12. (prejšnjega 13.) člena.

Prečiščeno besedilo predloga zakona je pripravljeno na podlagi 195. člena poslovnika ter upošteva vse amandmaje, ki jih
je državni zbor sprejel ob drugi obravnavi. Tako so vanj na
novo uvrščeni 1. (na predlog matičnega delovnega telesa), 3.
(na predlog skupine poslancev s prvopodpisanim Jožetom
Leničem) in 6. člen (na predlog poslanskega kluba LDS). V
prejšnji zakonodajni fazi so bili črtani prejšnji 4., 7., 9. in 10.
člen, spremenjeni pa so bili 2. (prejšnji 1. - z amandmajema
matičnega delovnega telesa in poslanske skupine SLS), 4.
(prejšnji 2. - z amandmajem matičneaa delovnega telesa), 5.

Ker je državni zbor ob drugi obravnavi s sprejemom aman<j'
majev črtal štiri člene ter sprejel amandmaje, ki imajo 1
posledico uvrstitev treh novih členov v besedilo predlog,
zakona, je bilo potrebno opraviti preštevilčenje členov, P
čemer zaradi boljše preglednosti ob oznakah členov v o*<°
paju navajamo tudi številke členov ob drugi obravnavi o*
roma navedbo, da je člen nov. V sedanjem novem P^fL
členu je redakcijsko dodana navedba številk Uradnega ',s'
RS, v katerih je bil objavljen veljavni stanovanjski
izpuščena pa v sedanjem drugem (prej prvem) in nov*
šestem členu.
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rem je imel atanovanjsko pravico. Prejšnji imetnik stanovanjske pravice je lahko uveljavil pravico do nakupa stanovanja s
predvidenimi popusti v dveh letih po uveljavitvi zakona - tj.
do 19. 10. 1993. Za tiste prejšnje imetnike stanovanjske pravice, ki so najeto stanovanje v roku dveh let zamenjali za
manjše pa je zakon v 126. členu določal, da imajo pravico do
izplačila 30% od vrednosti stanovanja. Glede na to, da je
privatizacija končana bi določilo, kakršno je predlagano,
pomenilo retroaktivno urejanje pravice do nakupa zamenjanega stanovanja, kljub temu, da je za zamenjavo stanovanj
zakon predvidel drugačno rešitev.

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
•mandma
k 1. členu:
p
rvi člen se črta.
Obrazložitev:
Širjenje pojma »ožji družinski član- na sorodnike do drugega
Rednega reda (obrazložitev predlagatelja je bila, da to vključuje drugi dedni rod, čeprav je sama dikcija nejasna) pomeni
Po zakonu o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76), da spadajo
v
drugi dedni red tudi starši pokojnika, bratje in sestre pokojnika ter njihovi potomci. To pomeni bistveno povečanje tistih,
k*u so po stanovanjskem zakonu upravičeni do določenih
9odnosti, kot naprimer: do sklenitve najemne pogodbe za
nedoločen čas po smrti najemnika stanovanja, do neprofitne
najemnine, ipd., kar pa je s stališča lastnikov nesprejemljivo.

Enako velja tudi za tretji odstavek tega člena, saj je rok za
privatizacijo t. i. vojaških stanovanj potekel januarja letos. Pri
tem je potrebno poudariti, da je stanovanjski zakon, ki je začel
veljati 19. 10.1991 veljal za vsa stanovanja na območju Republike Slovenije, tudi za vojaška stanovanja. Uredba o izvedbi
privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od
organov in organizacij bivše SFRJ in JLA (Uradni list RS, št.
61/92), ki je začela veljati 8. 1. 1993 je le uredila privatizacijo
stanovanjskih hiš in stanovanj bivše SFRJ, glede najemnih
razmerij, upravljanja in ostalih določil stanovanjskega zakona
pa je od oktobra 1991 tudi za ta stanovanja veljal stanovanjski
zakon. Torej so po tej uredbi vsi prejšnji imetniki stanovanjske
pravice v vojaških stanovanjih svojo pravico do odkupa lahko
izkoristili v dveletnem roku, ki se je zaključil 8. 1. 1995.

Smandma k 8. členu
Osmi člen se črta.
Obrazložitev:
amandma je bil dan že v drugi obravnavi predloga zakona.
Pr
edlagani spremembi Vlada RS nasprotuje iz naslednjih
fazlogov. Lastniki stanovanj so bili dolžni prodati na zahtevo
"letnika stanovanjske pravice, ki je to pravico na dan uveljaV|
tve tega zakona imel, bremen prosto stanovanje, na kate-

BČLEŽKE
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Predlog odloka o

SPREMEMBAH
ODLOKA

0

IN

DOPOLNITVAH

PREOBLIKOVANJU

UNIVERZE

V

LJUBLJANI

UNIVERZE

V

MARIBORU

IN

- EPA 1319 in 1320

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na 171. seji dne 30. novembra
1995 določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 266.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V LJUBLJANI IN
- PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V MARIBORU,

- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport.

, ki ju pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 172. člena

»Fakulteta za elektrotehniko:
elektrotehnika:

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V LJUBLJANI
1.člen

Fakulteta za računalništvo in informatiko:
računalništvo in informatika;«

t
v dosedanji dvaindvajseti alinei pa se ime »Visoka pomorska
in prometna šola- nadomesti z imenom »Fakulteta za pomorstvo in promet«.

V 3. členu Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Ur. I.
RS, št. 82/94) se dosedanje besedilo v osmi, sedemnajsti in
dvaindvajseti alinei nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Univerza v Ljubljani
v
Fakulteta za elektrotehniko
Skrajšano ime: UL FE
Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 25

3. člen
V drugem odstavku 9. člena se črta besedilo »Visoka pomorska in prometna šola«.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Skrajšano ime: UL FRI
Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 25
Univerza v Ljubljani
Naravosiovnotehniška fakulteta
Skrajšano ime: UL NTF
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva cesta 12

4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha kot članica univerze
Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, ki se razdeli v
dve novi članici univerze:
- Fakulteto za elektrotehniko
- Fakulteto za računalništvo in informatiko.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za pomorstvo in promet
Skrajšano ime: UL FPP
Sedež: Portorož, Pot pomorščakov 4«.
2. člen

Fakulteta za elektrotehniko in Fakulteta za računalništvo in
informatiko prevzameta delavce in študente, ki so bili na dan
uveljavitve tega odloka zaposleni oziroma so se izobraževali
na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo.

"V 8. členu se besedilo dosedanje osme alinee nadomesti z
dvema novima alineama, ki se glasita:

Fakulteta za elektrotehniko in Fakulteta za računalništvo in
informatiko z dnem uveljavitve tega odloka prevzameta tudi
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1
premoženje ter vse pravice in obveznosti Fakultete za elektrotehniko in računalništvo.

6. člen
Univerza mora najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka sprejeti spremembe in dopolnitve statuta v skladu s
tem odlokom, v enem mesecu po uveljavitvi statuta pa oblikovati oziroma preoblikovati organe.

5. člen

7. člen
Dekan Visoke pomorske in prometne šole, ki to funkcijo
opravlja na dan uveljavitve tega odloka, jo opravlja do izteka
roka iz prejšnjega člena.
Rektor imenuje vršilca dolžnosti dekanov Fakultete za elektrotehniko ter Fakultete za računalništvo in informatiko v 15
dneh po uveljavitvi tega odloka.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha kot članica univerze
Visoka pomorska in prometna šola, ki se preoblikuje v novo
članico univerze Fakulteto za pomorstvo in promet.
Fakulteta za pomorstvo in promet prevzame delavce in študente, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka zaposleni
oziroma so se izobraževali na Visoki pomorski in prometni
šoli.

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Fakulteta za pomorstvo in promet z dnem uveljavitve tega
odloka prevzame tudi premoženje ter vse pravice in obveznosti Visoke pomorske in prometne šole.

zaostrili. Takšne programe lahko izvaja le visokošolski zavod
s statusom fakultete, za kar pa mora izpolnjevati določene
kadrovske, prostorske, opremske in druge pogoje. S predlaganim odlokom se dejavnost dosedanje visoke strokovne šole
ne bo spremenila, zato pa bo na področju pomorstva
tehnologije prometa poleg triletnih študijskih programov zs
pridobitev visoke strokovne izobrazbe lahko izvajala tudi štiriletne študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Prerast visoke strokovne šole v fakulteto je tudi
pomemben korak pri utrjevanju visokošolske dejavnosti na
slovenski Obali.

Na predlog svojih dosedanjih članic Fakultete za elektrotehniko in računalništvo oziroma Visoke pomorske in prometne
šole je senat Univerze v Ljubljani na svojih sejah dne 11. 5.
1995 in 22. 11. 1995 sprejel sklepa, s katerima predlaga njuno
preoblikovanje.
Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo naj bi zaradi
svoje velikosti, boljše organizacije in hitrejšega disciplinarnega razvoja nadaljevala dosedanje delo v dveh novih fakultetah: Fakulteti za elektrotehniko in Fakulteti za računalništvo.
Dejavnost dosedanje fakultete se s tem ne spremeni, ampak
razdeli na dve novi fakulteti, ki bosta še naprej izvajali študij
na svojem že doslej uveljavljenem področju. Fakulteta za
elektrotehniko in računalništvo je v zvezi s to spremembo
pripravila pogodbo o ureditvi odnosov med nanovo oblikovanima fakultetama, v kateri so urejene medsebojne pravice in
obveznosti, ki se nanašajo na premoženjske, upravljalske,
kadrovske in druge zadeve (skupne strokovne službe, nadaljnje medsebojno sodelovanje).

Zakon o visokem šolstvu določa, da si mora ustanovitelj pred
sprejemom akta o ustanovitvi oziroma preoblikovanju visokošolskega zavoda pridobiti mnenje Sveta za visoko šolstvo RSLe-ta ocenjuje izpolnjevanje pogojev na podlagi posebej
opredeljenih meril in postopkov (Ur. I. RS, št. 29/94). Skladno
z njimi je Svet vlogo Fakultete za elektrotehniko in računalništvo po njeni poprejšnji dopolnitvi obravnaval na svoji seji dne
2. novembra 1995 ter na podlagi sklepa senata Univerze v
Ljubljani in predloženega elaborata soglasno oblikoval pozitivno mnenje k predlaganemu preoblikovanju v dve novi
fakulteti. Vlogo Visoke pomorske in prometne šole je obravnaval na svoji seji 24. novembra 1995; na podlagi sklep3
senata Univerze v Ljubljani in predloženega elaborata je tudi v
tem primeru ugotovil, da so izpolnjeni vsi pogoji za njeno
preoblikovanje v fakulteto, zato je soglasno oblikoval pozitivno oceno k predlogu.

Naravoslovnotehniška fakulteta je spremenila svoj sedež, zato
je sprememba odloka v tej točki povsem formalne narave.
Visoka pomorska in prometna šola je v zadnjih letih doživela
hiter razvoj. Število študentov se je povečalo, pritegnila je
vrsto novih visokošolskih učiteljev, razvila pa je tudi raziskovalno delo. Po prejšnjih predpisih je že izvajala štiriletni visokošolski program pomorstva, s sprejemom Zakona o visokem
šolstvu (Ur. I. RS. št. 67/93) pa se je sistem visokošolskega
študija spremenil tako, da so se pogoji za izvajanje štiriletnih
študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe
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Sprejem predlaganega odloka ne bo imel neposrednih posledic za proračun.
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ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V MARIBORU

Visoka kmetijska šola, ki se preoblikuje v novo članico Fakulteto za kmetijstvo.

1. člen

5. člen

V 3. členu Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Ur. I.
RS, št. 82/94) se dosedanje besedilo v deveti alinei nadomesti
z
novim besedilom, ki se glasi:

Fakulteta za kmetijstvo prevzame delavce in študente, ki so
bili na dan uveljavitve tega odloka zaposleni oziroma so se
izobraževali na Visoki kmetijski šoli.

•Univerza v Mariboru
fakulteta za kmetijstvo
Skrajšano ime: UM FK
Sedež: Maribor, Vrbanska ulica 30«.

Z dnem uveljavitve tega odloka Fakulteta za kmetijstvo prevzame tudi premoženje ter vse pravice in obveznosti Visoke
kmetijske šole.
6. člen

2. člen

Univerza mora najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka sprejeti spremembe in dopolnitve statuta v skladu s
tem odlokom, v enem mesecu po uveljavitvi statuta pa oblikovati organe.

V 8. členu se besedilo dosedanje devete alinee nadomesti z
naslednjim besedilom:
"Fakulteta za kmetijstvo:
Kmetijstvo;«

7. člen
3. člen

Dekan Visoke kmetijske šole, ki to funkcijo opravlja na dan
uveljavitve tega odloka, jo opravlja do izteka roka iz prejšnjega člena.

V drugem odstavku 9. člena se črta besedilo »Visoka kmetijska šola«.

8. člen

4. člen

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

^ dnem uveljavitve tega odloka preneha kot članica univerze

OBRAZLOŽITEV
za pridobitev visoke strokovne izobrazbe lahko izvajala tudi
štiriletni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Preoblikovanje je pomembno tudi za nadaljnji razvoj
kmetijstva v severovzhodni Sloveniji.

predlog svoje članice Visoke kmetijske šole je senat Uni»Brze v Mariboru na sejah dne 16. 10. in 14. 11. 1995 sprejel
klep, s katerim predlaga njeno preoblikovanje v fakulteto.

s

tjSoka kmetijska šola je po prejšnjih predpisih že izvajala
triletni visokošolski študijski program, s sprejemom Zakona
? visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 67/93) pa se je sistem visokoo/skega študija spremenil tako, da so se pogoji za izvajanje
yiriletnih študijskih programov za pridobitev univerzitetne
*obrazbe zaostrili. Takšne programe lahko izvaja le visokošolski zavod s statusom fakultete, za kar pa mora izpolnjevati
Predvsem
zahtevnejše kadrovske, pa tudi prostorske, opreme
[n druge pogoje. Dosedanja visoka strokovna šola je že
r
**yila tudi raziskovalno dejavnost, ob svojih visokošolskih
učiteljih pa si je zagotovila tudi pomoč z drugih univerz, ki
**9otavlja potrebno kadrovsko osnovo. S predlaganim odlogom se njena dejavnost ne bo spremenila, vendar pa bo na
v
°jem področju poleg novih triletnih študijskih programov

Zakon o visokem šolstvu določa, da si mora ustanovitelj pred
sprejemom akta o ustanovitvi oziroma preoblikovanju visokošolskega zavoda pridobiti mnenje Sveta za visoko šolstvo RS.
Le-ta ocenjuje izpolnjevanje pogojev na podlagi posebej
opredeljenih meril in postopkov (Ur. I. RS, št. 29/94). Skladno
z njimi je Svet vlogo Visoke kmetijske šole po njeni poprejšnji
dopolnitvi obravnaval na svoji seji dne 24. novembra 1995 ter
na podlagi sklepa senata Univerze v Mariboru in predloženega elaborata oblikoval pozitivno mnenje k predlaganemu
preoblikovanju v fakulteto.
Sprejem predlaganega odloka ne bo imel neposrednih posledic za proračun.
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ZNANSTVENA
POLITIKA

ZA

IN

TEHNOLOŠKA

LETO

1996

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

Vlada Republike Slovenije je na 172. seji dne 7. decembra
1995 obravnavala in sprejela gradivo:
- ZNANSTVENA IN TEHNOLOŠKA POLITIKA ZA LETO
1996,
ki ga pošilja na podlagi Nacionalnega raziskovalnega programa.

- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo,
- Ciril BAŠKOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

»ZNANSTVENA IN TEHNOLOŠKA POLITIKA ZA LET01996«

UVOD

Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljevanju MZT) na
Podlagi zahteve Nacionalnega raziskovalnega programa (UL
RS št. 8/95) izdela predlog letne politike na področju znanosti
in tehnologije, Vlada RS jo s svojim sklepom potrdi in posreduje Državnemu zboru v obravnavo, in sicer v okviru sprejemanja državnega proračuna.

Poročilo prikazuje dejavnosti, s katerimi je Ministrstvo za
znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: MZT), ob sofinancerskem sodelovanju s strani drugih ministrstev, v letu 1995
izvajalo znanstveno in tehnološko politiko, sprejeto na Vladi
RS 9.3.1995. Objavljena je v publikaciji Znanost & Tehnologija
št. 3/95, MZT.

Politika se sicer nanaša na dejavnost vseh ministrstev, dejansko pa temelji na dejavnosti MZT. Druga ministrstva le v
manjšem obsegu sofinancirajo raziskovalne projekte, ki jih
financira tudi MZT, ali pa še v manjšem obsegu neposredno
naročajo in financirajo projekte že na meji med raziskovanjem
In ekspertizami za svoje strokovne potrebe.

Podrobno poročilo bo, skladno z določili Nacionalnega raziskovalnega programa (v nadaljevanju: NRP) izdelano po
koncu proračunskega leta 1995 in prek Vlade RS posredovano Državnemu zboru v razpravo najkasneje do marca 1996.
Opozorilo: podatki, podani v tem besedilu, lahko zaradi nujnosti ocenjevanja gibanj za zadnji mesec leta. odstopajo od
podatkov, ki bodo podani po koncu proračunskega leta!

Usklajevanje med MZT in drugimi ministrstvi poteka bilateralno, deloma pa tudi prek koordinacijske komisije, ki jo je
imenovala Vlada RS v letu 1993 in zajema deset ministrstev.

1. Cilji politike v letu 1995
V letu 1995 MZT izvaja in podpira dejavnosti za doseganje
naslednjih ciljev:

»SLOVENIJA - INOVACIJSKA DRUŽBA«

- vzdrževanje mednarodno primerljive kakovosti raziskav in
razvoja ter izpopolnitev sistema pregleda nad raziskovalnimi
zmogljivostmi in dosežki

Politiko na področju znanosti in tehnologije v letu 1996 Vlada
RS umešča v širši okvir organiziranih aktivnosti civilnodružbenih subjektov in države za spodbujanje in sproščanje inovativnosti v gospodarstvu in v drugih družbenih podsistemih. Da
bi zagotovili večjo promocijsko podporo inovacijski razsežnosti slovenske razvojne strategije, Vlada RS sprejema pobudo
MZT, da se leto 1996 proglasi za leto »Slovenije - inovacijske
družbe«.

- povečanje angažiranja raziskovalnih zmogljivosti za razvojne potrebe gospodarstva in družbenega razvoja
- spodbuditev povpraševanja po znanju za razvoj in spodbude za prenos znanja
67

poročevalec, št. 54

- kakovostna in količinska okrepitev raziskovalnih in razvojnih zmogljivosti ter povezovanje gospodarskih in akademsko
raziskovalnih institucij.

uporabnikov. V tem letu se jih je začelo 66 in končalo se jih bo
169.
Ostalih 25% vrednosti projektov financirajo druga ministrstva,
gospodarske družbe in drugi. V letu 1995 namenjajo temu
skupno (ocena) okoli 250 mio SIT.

Za doseganje navedenih usmeritev je oblikovana vrsta izvedbenih ciljev in instrumentov v naslednjih programskih
sklopih:
-

raziskave
spodbujanje tehnološkega razvoja
podiplomsko raziskovalno usposabljanje
informacijska in raziskovalna infrastruktura
mednarodna dejavnost na področju znanosti in tehnologije
investicije na področju znanosti in tehnologije.

Spodbujanje tehnološkega razvoja
Programski sklop spodbujanja tehnološkega razvoja zajema
programe raziskovalno razvojnih projektov, ciljnih raziskovalnih programov, inovatorskih projektov, subvencije plač doktorjev znanosti, ki se prezaposlijo v uporabniške organizacije
ter programe subvencij tehnoloških centrov in parkov. Programi potekajo pretežno na področju tehniških ved.

Politika v gornjih sestavinah temelji tudi na Tehnološki politiki
Vlade RS ( sprejeta na 119. seji Vlade RS 15.12.1994, objavljena v publikaciji MZT Znanost in tehnologija št. 2/95) in
zajema Program spodbujanja tehnološkega razvoja Slovenije
do leta 2000 (dokument MZT, objavljen v Znanost in tehnologija št. 2 /95), ki vsebuje naslednje usmeritve:

V okviru programa spodbujanja tehnološkega razvoja:
- teče zadnje leto programa razvojno-raziskovalnih nalog, ki
jih v vrednosti 50 % sofinancira MZT. Število teh projektov je
207 v skupni vrednosti 579 mio SIT
- poteka subvencioniranje razvojno-raziskovalne faze razvojnih projektov (predkonkurenčnih in za enega naročnika),
skupaj 135 v vrednosti 740 mio SIT; od tega je bilo 74 projektov sprejetih v letu 1995
- poteka 50 % subvencioniranje obrestne mere gospodarskim družbam za posojila, najeta za dvig tehnološke ravni
proizvodnje, skupaj za 2 podjetji v skupni vrednosti 4 mio SIT
- poteka 30 inovatorskih projektov v skupni vrednosti 40 mio
SIT
- poteka subvencioniranje plač 10 doktorjem znanosti, ki so
se prezaposlili v uporabniške organizacije v višini 8 mio SIT
- poteka subvencioniranje 37 tehnoloških centrov in 2 tehnoloških parkov, v skupni višini 150 mio SIT.

- tehnološko razvojne spodbude gospodarstvu
- nabava raziskovalne opreme za laboratorije in razvojne
oddelke
- delovanje infrastrukturnih centrov
- izgradnja raziskovalnega komunikacijskega in informacijskega omrežja za prenos znanja.
2. Predstavitev programskih dejavnosti
Raziskave
V okviru programskega sklopa raziskave v letu 1995 potekajo
temeljne in uporabne raziskave. Skupno poteka 868 projektov, končalo se jih bo 561 in začelo se jih je 187. Od vseh
projektov jih je 613 temeljnih in 255 uporabnih. MZT zanje
skupno namenja 4.932 mio SIT.
Razporeditev temeljnih raziskav po področjih

Sredstva projektov po panogah v % v letu 1995

področje
naravoslovje
tehnika
biotehnika
medicina
družboslovje
humanistika
skupaj

panoga
Predelovalne dejavnosti
- električna in optična oprema
- stroji in naprave
- tekstil
- kemija
- kovine in izdelki
Rudarstvo
- energenti
- rude
.
Poslovne storitve
Kmetijstvo, gozdarstvo
Drugo
skupaj

št. projektov sredstva v mio SIT
156
1.154
166
1.274
49
219
93
456
56
290
93
507
613
3.900

To so pretežno triletni projekti, potekajo praviloma na znanstvenih inštitutih in na univerzah. S tem programom se zagotavlja znanstvena kakovost in aktualnost disciplin ter predpostavke za univerzitetno izobraževanje in prenos znanja v uporabo in iz sveta. V tem letu se jih je začelo 121 in konča se jih
392.

sredstva
v % od sredstev MZT
63%
pri čemer:
29%
11
6,5
5,8
5,5 itd
13%
pri čemer:
7
6
11%
7%
6%
100% = 1520 mio SIT

Razporeditev uporabnih raziskav po področjih
področje
naravoslovje
tehnika
biotehnika
medicina
družboslovje
humanistika
skupaj

št. projektov
12
108
45
44
36
10
255

V letu 1995 so oblikovani oz. se nahajajo v oblikovanju naslednji novi ciljni raziskovalni programi (v nadaljevanju: CRP):

sredstva MZT
v mio SIT
54
471
184
159
136
27
1.031

-

Skupaj s CRPi, oblikovanimi že leto pred tem, jih je sedaj 19(So)financirajo se projekti 4 CRP-ov na podlagi razpisov il
leta 1994 ter 7 CRP-ov na podlagi razpisov v letu 1995.
skupno 75 projektov v skupni višini 144 mio SIT. Sodelujoča
ministrstva so za izvajanje teh CRP-ov v letu 1995 namenila
skupno 150 mio SIT.

To so pretežno dvo in triletni projekti, ki potekajo praviloma
na inštitutih in univerzah in jih MZT sofinancira povprečno
okoli 75 odstotno. Pomenijo vez med temeljnimi znanji oz.
spoznanji in usmerjenostjo v razvojne in druge problematike
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Država, civilna družba, politika
Obramba
Izobraževanje
Šport
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doma okoli 150 mladih raziskovalcev in doktorat doseglo
okoli 110. Po oceni bo okoli 100 mladih raziskovalcev ostalo v
akademskih organizacijah, okoli 150 ali 58% pa prešlo v
gospodarske in druge organizacije. Primeri (začasne, praviloma kratkotrajne) brezposelnosti, odhodov v tujino ipd. bodo
po oceni znašali okoli 6% v tem letu končane generacije
mladih raziskovalcev. Temu programu MZT namenja skupno
2.846 mio SIT.

Razmerja med programi raziskav in razvoja
Zbirni prikaz raziskovalnih in razvojnih projektov v letu 1995
v mio SIT
v%
i. svobodne raziskave (100% subvenci59
onirane, tki. temeljne)
3.900
"• usmerjene raziskave (sofinancirane)
2.700
41
d tega:
1

- uporabne (x)
2- ciljni raziskovalni programi (xx)
3- projekti tehnološkega razvoja
in centrov (xxx)
skupaj

1.031
145
1.523

15,6
2,3
23,1

6.600

100%

Štipendije oz. finančno pomoč za določene stroške študija
prejema skupno 78 oseb.
MZT sofinancira 34 podiplomskih študijskih programov
osemnajstim izvajalskim organizacijam, v skupni višini 75 mio
SIT. Prednostni kriteriji za izbor, ob splošni zahtevi, da programi omogočajo znanstveno usposabljanje, so bili predvsem:
- mednarodna udeležba
- sodelovanje fakultet z inštituti
- ustrezanje večjemu številu v razpisu podanih tki. prednostnih kriterijev.

Opombe:
(x) - pri tem programu znaša sofinanciranje iz drugih virov
okoli 250 mio SIT
(xx) - pri tem programu znaša sofinanciranje iz drugih virov
okoli 150 mio SIT
(xxx) - pri teh programih znaša sofinanciranje iz drugih virov
okoli 950 mio SIT.

Informacijska in raziskovalna infrastruktura
ARNES

K točki II je na ravni nacionalnega prikaza javnih sredstev
Potrebno dodati še sredstva tehnološko razvojnega sklada
"S,
čeprav so namenjena prvenstveno sofinanciranju pren
osa razvojnih dosežkov v proizvodnjo in trženje. Teh je v letu
1
995 porabljenih čez 400 mio SIT. Če pa upoštevamo dejstvo,
da se pri sofinanciranju terja tudi udeležba sredstev s strani
"aročnikov oz. uporabnikov projektov, in sicer pri uporabnih
Projektih okoli 25% skupne potrebne vsote, pri razvojnih in pri
CRP-ih pa povprečno okoli 50 % vsote, ocenjujemo, da se za
Projekte oddelka II dodatno angažira vsaj še okoli 1.350 mio
SIT sredstev, od česar velika večina privatnih. V tem primeru
se razmerje med sredstvi oddelka I in sredstvi oddelka II
s
Premeni približno na pol proti pol.

V letu 1995 se je povečala prepustnost mednarodne povezave
v EuropaNet za dvakrat, vzpostavljena pa je tudi vzporedna
povezava v evropsko hrbtenico akademskega komunikacijskega omrežja prek Ebonet-a na Dunaju. Razširjena so bila
obstoječa vozlišča v Ljubljani, Mariboru, Kranju. Celju,
Piranu, Kopru, Novi Gorici, Novem mestu in v Murski Soboti,
postavljena pa nova v Postojni, Kamniku. Velenju, Ravnah na
Koroškem, na Ptuju in v Ljubljani. S tem je pridobljenih novih
59 sinhronih' priključkov, tako da jih je skupno že 137. V
osrednjih vozliščih omrežnih skupin Telekom-a je instaliranih dodatnih 64 klicnih modemov in je zato uporabnikom na
voljo skupno 144 telefonskih linij za asinhroni pristop do
ARNES-a, Interneta in COBISS-a prek enotne telefonske
številke 9744.

Podiplomsko raziskovalno usposabljanja

Nakup opreme za priključitev na ARNES / Internet je MZT
sofinanciralo 39 raziskovalnim organizacijam, od tega 8 raziskovalno-razvojnim oddelkom v gospodarskih družbah.

podiplomsko raziskovalno usposabljanje, ki ga v letu 1995
"nančno podpira MZT, poteka v obliki naslednjih programov:
~ mladi raziskovalci, zaposleni za določen čas, vpeti v delo
*iskovalnih skupin in vpisani na podiplomski študij
~ Stipendije z dodatkom za stroške pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja
"" Pokrivanje stroškov šolnine
~ sofinanciranje izvajalcev podiplomskih študijskih programov, ki jih Svet za znanost in tehnologijo RS oceni kot
Prioritetne z vidika kadrovskih ciljev NRP.

IZUM / COBISS

ra

v

V letu 1995 se je povečevala splošna dostopnost in uporaba
COBISS-a kot skupne osnove knjižničnega informacijskega
sistema v Sloveniji. Število vključenih knjižnic je poraslo od
90 konec leta 1994 na 130. Med njimi so tudi šolske in
knjižnice razvojnih oddelkov v gospodarstvu. Tudi s pomočjo
novo razvitega vmesnika COBISS/OPAC za osebne računalnike se COBISS storitev poslužuje med 30.000 in 40.000
uporabnikov.

toku leta so bile uvedene naslednje novosti:

MZT pogodbeno odobri inštitutom in univerzama financirale delovnih mest za mlade raziskovalce, ki jih inštituti in
fniverzi izberejo prek lastnih javnih razpisov in potemtakem
'*bora kandidatov ne opravlja več ministrstvo s pomočjo
ekspertov neposredno
~ mladi raziskovalci, ki v pogodbenem roku dosežejo magisterij, lahko brez vmesnega razpisa, če tako želijo, vstopijo v
doktorski študij (v toku leta okoli 140 magistrov)
~ Pri štipendijah višine 60.000 SIT mesečno je uveden doda'ek za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje oz. varstvo
za štirikrat so narasla sredstva, namenjena za sofinancirale izvajalcev podiplomskega študija
septembra je MZT podelilo koncesijo za program štipendij
ln
drugih pomoči za določene stroške študija Slovenski znanstveni fundaciji, Zvezi organizacij za tehnično kulturo pa
koncesijo za program »gibanje znanost mladini«

IZUM je v letu 1995 obogatil ponudbo storitev s podatkovno
zbirko SVVETSCAN, ki omogoča vpogled v vsebino 14.000
tekoče izdanih znanstvenih in strokovnih revij, ter s podatkovno zbirko INFORS kot vodičem po informacijskih virih po
Sloveniji.

^ letu 1995 je v program mladih raziskovalcev skupno zajetih
okoli 1000 oseb. Od tega je popolnoma novo zajetih okrog
'Us0°. okrog 140 s končanim magisterijem pa jih nadaljuje
Posabljanje na doktorski stopnji. Magistriralo bo predvi-

Domači tisk In znanstveni sestanki

Knjižnice In specializirani informacijski centri
MZT je financiralo nakup opreme NUK-u, Univerzitetni knjižnici Maribor in Centralni tehniški knjižnici, knjižnicam inštitutov pa pokrilo stroške članarine v sistemu COBISS. Financira
se dejavnost 10 specializiranih informacijskih centrov za
glavne stroke ter 2 evropskih dokumetacijskih centrov. Sredstva za koordinirano nabavo tuje znanstvene in strokovne
literature prejema 75 knjižnic.

Sofinancirane so 103 slovenske znanstvene ali strokovne
revije, odobreno sofinanciranje 51 domačih znanstvenih
69
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monografij ter sofinanciranje 4 mladinskih (razvojno oz. strokovno poljudno naravnanih) revij.

Razporeditev sredstev MZT med organizacije

Sofinanciranih je tudi 122 znanstvenih sestankov, praviloma v
Sloveniji z mednarodno udeležbo, in odobrena sredstva za
sofinanciranje 26 zbornikov s teh sestankov.

organizacija
Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Inštitut Jožef Štefan
Kemijski inštitut
drugi inštituti
skupaj

Raziskovalna oprema
MZT je januarja izplačalo zadnji obrok za nakup superračunalniškega paketa Convex. Trije računalniki so inštalirani in
polno delujejo na IJS in na Univerzi v Mariboru.
V tem letu je tudi zaključen nakup raziskovalne opreme za
NMR spektroskopijo za posodobitev centra za jedrsko magnetno resonanco visoke ločjivosti na Kemijskem inštitutu in
Univerzi v Ljubljani.

Mednarodna dejavnost
Mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje je v letu
1995 temeljilo na nadaljevanju programov iz preteklih let in
uveljavljalo politiko institucionalnega urejanja sodelovanja z
najbolj pomembnimi partnerji na bilateralni in multilateralni
ravni.

MZT v letu 1995 sofinancira nakupe srednje in velike raziskovalne opreme na podlagi ocenjenih vlog na razpis iz leta 1994
(tki. paket VIII). Oprema nizke cenovne vrednosti se kot doslej
plačuje v okviru amortizacije in materialnih stroškov v stroškovniku raziskovalnih projektov.

Programi Evropske zveze

MZT povprečno sofinancira okoli dve tretjini nabavne vrednosti opreme, skupno je v letu 1995 temu namenjenih 487 mlo
SIT.

Sodelovanje v evropskih skupnih programih
program
ACE
TEMPUS
PECO
COPERNICUS
3. FRAMEWORK PROGRAM
COST
EUREKA
skupaj projektov

Razporeditev sredstev MZT za srednjo raziskovalno opremo
med organizacije
sredstva v
v%
mio SIT
organizacija
44
181
Univerza v Ljubljani
41
10
Univerza v Mariboru
61
15
Inštitut Jožef Štefan
36
9
Kemijski inštitut
4
16
Klinični center
72
18
drugi
407
100%
skupaj

Decembra 1994 je Slovenija dobila privoljenje, da lahko sodeluje tudi v programih 4. Framework programa Evropske zveze.

Navajamo posamične postavke raziskovalne opreme srednje
vrednosti, sofinancirane s sredstvi MZT z zneskom nad 8 mio
SIT:

Slovenske organizacije so v toku leta 1995 sodelovale na
razpisih za programe .ACE, TEMPUS in 4. FRAMEVVORK.
Doslej so znani rezultati za program TEMPUS, kjer je Slovenija pridobila 7 novih projektov, 61 štipendij in 2 komplementarna programa pomoči univerzama.

sredstva
MZT delež MZT
16 mio SIT
70%
15 mio SIT
66%
13 mio SIT
66%
11 mio SIT
70%
9 mio SIT
50%
9 mio SIT
48%
8 mio SIT
66%
8 mio SIT
70%
8 mio SIT
8 mio SIT
8 mio SIT

število projektov
9
37
58
38
30
64
16
252

Pri delu programov in projektov so slovenske raziskovalne
skupine oz. raziskovalci za sodelovanje iz virov Evropske
zveze prejeli sredstva v skupni višini okoli 3,1 MECU-jev.

Sredstva za veliko opremo (NMR, X-ray, zadnji obrok Convex-a) pa znašajo 80,5 mio SIT.

oprema
obsevalna aparatura Mark 1
rentgenski praškovni difraktometer
proteinski sekvenator
sistem za kartografijo srca
elektronski vrstični mikroskop
grafična delovna postaja z fcpremo
krožni dikroizni spektrometer
oprema za stomatološke raziskave
računalnik Sil. Graph. Pow.
Challenge
spektrometer Augerjevih elektronov
laserski fotometer, refraktometer

sredstva MZT
v mio SIT
%
14 mio SIT 9%
19 mio SIT 13%
93 mio SIT 60%
16 mio SIT 11%
11 mio SIT 7%
153 mio SIT 100%

Bilateralno sodelovanje
Sodelovanje poteka s skupno 54 državami, zajema pa 168
projektov. Najpomembnejši partnerji so naslednji:
država
Francija
Nemčija
ZDA
Velika Britanija
Avstrija
Madžarska
Rusija

66%
37%
51%

število projektov
39
37
28
24
24
17
5

Instrumentalni centri In zbirke
Ti centri in zbirke so oblike infrastrukturnih raziskovalnih
centrov. Organizirani so praviloma v javnih raziskovalnih
zavodih in na univerzah ter so na voljo raziskovalcem in
razvojnikom tudi iz drugih organizacij.

Ocenjujemo, da je korist zaradi pridobivanja znanja precej
večja od slovenskih vložkov v bilateralne projekte.

V letu 1995 MZT sofinancira izvajanje programov dejavnosti
ter stroške delovanja osmih instrumentalnih centrov in dvajsetih zbirk v skupni višini 153 mlo SIT.

Večina sodelovanja se odvija v okviru meddržavnih sporazumov o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije: k H
že sklenjenim se v letu 1995 pridružujejo še sporazumi *
naslednjima državama: Češko ter Bosno in Hercegovino.
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Meddržavni programi sodelovanja pa so oz. bodo podpisani z
naslednjimi državami: Madžarsko, Hrvatsko, Makedonijo,
Španijo, Francijo, ZDA, Rusijo, Kitajsko, Korejo, Indijo in
Iranom.

- Sklep o sofinancirannju podiplomskega študija (UL RS
št.18/95).
V letu 1995 je (oz. predvidoma še bo) MZT v Uradnem listu RS
objavilo:

Sofinanciranje sodelovanja znanstvenikov

- Pravilnik o metodologiji za določitev stroškov, ki se financirajo kot ustanoviteljske obveznosti (UL RS št.21/95)
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih in strokovnih sestankov (UL RS št.5/95)
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij (UL RS št.5/
95)
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih monografij (UL RS št.5/95)
- Pravilnik o izvajanju in organiziranju nadzora MZT na
področju raziskovalne dejavnosti (UL RS št.55/95)
- Pravilnik o oblikovanju, financiranju in izvajanju razvojnih
programov v raziskovalni dejavnosti
- Pravilnik o sofinanciranju podiplomskih študijskih programov
- Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za
sofinanciranje nakupa informacijske in komunikacijske
opreme (UL RS št. 62/95)
- Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje programov dejavnosti organizacij informacijske infrastrukture (UL
RS št. 62/95)
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
nakupa tuje znanstvene literature in podatkovnih zbirk (UL RS
št. 62/95)
- Pravilnik o nagradah (po zakonu o pravicah industrijske
lastnine v delovnih razmerjih)

Ministrstvo v letu 1995 sofinancira okoli 900 delovnih obiskov
slovenskih znanstvenikov v tujini in okoli 600 tujih znanstvenikov v Sloveniji.
V okvir mednarodnega sodelovanja spada še delovanje slovenske nacionalne komisije za UNESCO, sodelovanje v
sistemu OZN, delo v Srednjeevropski pobudi in v DS Alpe-Jadran.
Skupno gre za navedene namene v letu 1995 okoli 265 mio
SIT sredstev iz proračuna ministrstva.
Ustanoviteljske obveznosti
MZT v letu 1995 plačuje ustanoviteljske obveznosti države 24
inštitutom, med njimi jih ima 14 status javnega raziskovalnega
zavoda, drugi pa status javnega zavoda ali njegove organizacijske enote, ter obema univerzama v obliki tki. rektorskoga
sklada, v skupni višini 1.645 mio SIT. Ta sredstva so namenjena za stroške upravljanja in vodenja organizacij, zagotavljanje osnovnih pogojev dela in za razvojne sklade organizacij.
■nvostlclje
p
ri Univerzitetni knjižnici v Ljubljani, njeno izgradnjo predvideva zakon o izgradnji iz leta 1994, v letu 1995 potekajo
Popravljalna dela za izgradnjo osrednje oz. nove zgradbe in
dela za prenovo zgradbe NUK. Tej investiciji je namenjenih
300 mio SIT, od česar del bo porabljen v letu 1996.

Na predlog MZT je Vlada RS sprejela ustanovitvene akte za
naslednje javne raziskovalne zavode:
- Inštitut za evalvacijo in management v raziskovanju in
razvoju (UL RS št.23/95)
- Inštitut za geografijo (UL RS št. 26/95)
- Pedagoški inštitut (UL RS št.26/95)

p

ri Biološkem središču Ljubljana je v letu 1995 porabljenih
'00 mio SIT za zaključna gradbena in obrtniška dela v glavni
stavbi središča. S tem ostane nedokončana samo še vhodna
stavba, namenjena raziskovalni dejavnosti.

Prvi inštitut je nov, pri drugih dveh gre za preoblikovanje že
dolgo obstoječih.

p

ri Domu podiplomcev in gostujočih profesorjev v Ljubljani je
Porabljenih 37 mio SIT za dela na dokumentaciji in druge
Poprave na gradnjo doma v letu 1996.

Na predlog MZT je Vlada RS dala soglasja Inštitutu Jožef
Štefan za soustanoviteljstvo inštituta Erico Velenje in Fakultete za znanosti o okolju v Novi Gorici, skupaj z Ministrstvom
za zdravstvo pa je Vladi predlagalo še soglasje za oblikovanje
Raziskovalnega inštituta v bolnici Valdoltra.

3- Predstavitev sistemskih delavnosti
J'Drletu 1995 so bili na pobudo MZT in na vladni predlog v
iavnem zboru sprejeti naslednji zakoni:

Vlada je tudi dala soglasja na več statutov in programov dela
in razvoja inštitutov v letu 1995. Novost je soglasje ZRMK-ju
za preoblikovanje v gospodarsko družbo, korak k bodoči
odprodaji sedaj državne lastnine.

"" zakon o ustanovah (UL RS št. 60/95)
~ zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij (UL RS št.
21/95)
"" zakon o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (UL RS št. 45/95)

Pri koncu so postopki za oblikovanje regijskih izpostav oz.
enot:

v

- ZRC SAZU na Ptuju
- ZRC SAZU v Tolminu
- Inštituta za narodnostna vprašanja v Lendavi.

raznih fazah vladne in parlamentarne procedure je še 6
Predlogov zakonov, in sicer:
predlog zakona o organizaciji in financiranju na področju
Znanosti in tehnologije
- Predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin
" Predlog zakona o priznanju RS za kakovost
"" Predlog zakona o podržavljenju sredstev, ki jih ima v upo[®bi Mednarodni center za podjetja v družbeni lastnini v
a
®*elah v razvoju
" Predlog zakona o genski tehnologiji
" Predlog zakona o knjižnično informacijskem sistemu (priPravlja ga MZT skupaj z Ministrstvom za kulturo)

V letu 1995 so bile ažurirane evidence za (javne) raziskovalne
zavode, katerih pretežna dejavnost je raziskovanje, ter za
raziskovalne oz. razvojne skupine v gospodarskih družbah.
Imenovana je bila komisija za nadzor nad imenovanji v znanstvene nazive v inštitutih. Poteka potrjevanje izvolitev v tistih
zavodih, ki v letu 1995 prejemajo sredstva za institucijsko
financiranje na podlagi ustanoviteljskih obveznosti države.
V letu 1995 so potekale konference na področjih naravoslovja, tehnike, biotehnike, medicine, družboslovja in humanistike in množica manjših oz. ožjih organiziranih srečevanj
znanstvene ponudbe in uporabniškega povpraševanja storitev. Največji del teh opravljajo inštituti in univerze v poslovnih
stikih z gospodarskimi in drugimi naročniki raziskovalnih,
razvojnih in drugih strokovnih storitev.

^'ada RS je na predlog MZT sprejela
IT Sklep o financiranju delovnih mest mladih raziskovalcev
RS št. 64/95) in v sopredlagateljstvu z Ministrstvom za
s°lstvo in šport še
71
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MZT je izvajalo ali podpiralo promocijske aktivnosti: teden
slovenske znanosti, festival znanosti, udeležbo na tujih tehnološko komercialnih sejmih, podelitev državnih nagrad za raziskovalne dosežke in priznanj »ambasador znanosti«.

Ugotavljamo, da se letne realizacije politike na področju znanosti in tehnologije približujejo razmerjem, okvirno določenim v NRP, pri raziskavah in razvoju ter pri usposabljanju
kadrov, odmikajo pa pri infrastrukturi.

4. Ocena z vidika uresničevanja NRP

NRP pri tem predvideva naslednjo okvirno razporeditev sredstev v okviru postavke »raziskave in razvoj«:

Leto 1995 je prvo leto uradnega izvajanja nacionalnega raziskovalnega programa, ki ga je sprejel Državni zbor RS januarja letos (UL RS št. 8/95). Uresničevanje njegovih usmeritev
ocenjujemo z vidika doseganja (dolgoročnih in srednjeročnih) ciljev NRP in z vidika gibanja proračunskih sredstev oz.
skladnosti razporeditve proračunskih sredstev MZT med
glavne programske sklope s tovrstnimi določili NRP.

-

V letu 1995 so doseženi naslednji deleži:

Dolgoročni cilji so sledeči:

-

- povečanje uporabe znanj za razvoj
- številčno močno raziskovalno in razvojno strokovno jedro
- pokrivanje vseh temeljnih disciplin za izobraževanje in
prenos znanja.
Srednjeročni cilji v NRP so zapisani po sklopih raziskovalne
dejavnosti, podiplomskega izobraževanja, prenosa znanja v
uporabo in raziskovalne infrastrukture.

1,7% za ciljne raziskovalne programe
0,6% za program pospešenega razvoja
19% za ustanoviteljske obveznosti
0,2% za predkonkurenčne programe
78,5% za projektno financiranje.

Razlogi za odmike od okvirnih napotil NRP-ja so sledeči:
- prvo leto uvajanja ciljnih raziskovalnih programov, pri
čemer traja procedura od iniciative za CRP do odobritve
projektov in začetka njihovega financiranja povprečno vsaj
pol leta;
- prvo, preskusno leto izvajanja programa pospešenega razvoja na področjih biologije in biotehnike
- prvo leto širjenja seznama prejemnikov ustanoviteljskih
sredstev, pri čemer se prvič sistematično izvaja evalvacija
kakovosti inštitutov in prvič uporablja nova metodologija izračunavanja teh sredstev, ki tako financiranje univerze dopušča
šele v letu 1996
- po opredelitvi tovrstne projekte naroča več predvsem
gospodarskih uporabnikov skupaj. Ocenjujemo, da je vzrok
tako nizkemu številu po eni strani majhnost in heterogenost
gospodarstva, po drugi pa odsotnost siceršnjega strateško
razvojnega odločanja panog in drugih gospodarskih skupin,
kar bi bil normalni okvir tudi za povezovanje pri skupnih
raziskovalnih in razvojnih projektih
- višina tega deleža je posledica nizkih prej obrazloženih
deležev in dejstva, da je zakon o raziskovalni dejavnosti iz leta
1991 uvedel projekte kot osnovni način financiranja raziskovalne dejavnosti.

Glede povečanja uporabe znanja za razvoj je v letu 1995
mogoče oceniti kot pozitivno širjenje mreže institucij za prenos znanja (centri, parki, informacijsko omrežje), dalje prve
realizacije v politiki regionalizacije, uvedbo ciljanih raziskovalnih programov na področju tehnološkega razvoja (proizvodne tehnologije, biotehnologije, informacijske tehnologije,
materiali in ekotehnologije), utrjevanje organiziranih stikov
med raziskovalnimi zavodi in uporabniškimi organizacijami,
začetek rednega delovanja Tehnološko razvojnega sklada
Slovenije. Žal pa se sredstva za sofinanciranje razvojnih projektov, zlasti za programe v okviru tki. programa tehnološkega razvoja in prestrukturiranja do leta 2000, niso povečala
skladno s porastom kakovostnega povpraševanja po njih.
Analiza stvarnih dosežkov razvojnih projektov poteka in bodo
njeni rezultati na voljo v letu 1996.
Glede oblikovanja številčno močnega raziskovalnega in razvojnega kadrovskega jedra je mogoče presoditi, da programi
podiplomskega usposabljanja dajejo zadosti kadrov za prvo
jedro, premalo pa za doseganje zadosti številčnega drugega
jedra. V ta namen bo potrebno povečati spodbude zlasti
gospodarskim organizacijam, da krepijo svoje razvojne zmogljivosti z zaposlovanjem mladih strokovnjakov in reaktiviranjem izkušenih, ki so odšli iz razvojne funkcije, podpreti
povečanje pretoka kadrov z akademskih organizacij v uporabniške, tudi prek nastajanja novih podjetij, ter financirati programe krajšega podiplomskega funkcionalnega usposabljanja že zaposlenih inženirjev in drugih strokovnjakov.

Delež sredstev za raziskave, razvoj in kadre po vedah v primerjavi z NRP
vede
naravoslovje
tehnika
biotehnika
medicina
družboslovje
humanistika

Slovenija razpolaga z lastnimi znanstvenimi kadri v vseh
temeljnih disciplinah, vendar često s podkritičnim številom in
ponekod s prenizko (raziskovalno) kakovostjo. Prvemu se,
vsaj statistično in za celoto disciplin že iz demografskih razlogov ni mogoče povsem izogniti. Izvajanje evalvacije raziskovalcev in njihovih organizacij po strožji in zahtevnejši metodologiji, oblikovanje in izvajanje programov razvoja ved oz.
strok, zaenkrat potekajo na področju biologije in delov
biotehnologije, povečanje nabave raziskovalne opreme in tuje
znanstvene in strokovne literature pa v letu 1995 pozitivno
vplivajo na doseganje navedenega cilja.

% v NRP
20
44
11
10
8
7

% v 1994% v 1995
19
46
10
10
7
7

21
45
9
10
8
8

Gibanja pri tehniki, medicini, družboslovju in humanistiki so
skladna z NRP, pri naravoslovju in biotehniki pa odstopajo.
Vendar je leto 1995 prvo leto uradnega izvajanja NRP in gre za
zatečena stanja. Ugotavljanje trendov bo dejansko steklo šele
z letom 1996.

Razmerja sredstev

Delež sredstev v% po tipih organizacij v letih 1994 in 1995
organizacije
NRP
1994
1995
35
univerzi
do 45
38
45,5
inštituti
do 50
48,5
19,5
druge
čez 5
13,5

Gibanje in razporeditev sredstev v % od vsote sredstev za
glavne programske sklope (zaokroženo)
programski sklopi
NRPIeto 1994leto 1995
- raziskave in razvoj
60
67
64
- usposabljanje mladih
23
raziskovalcev
25
19
- infrastruktura (brez naložb
v zgradbe)
15
14
13
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do 10% te postavke za ciljne raziskovalne programe
do 5% za programe pospešenega razvoja strok
do 25% financiranju ustanoviteljskih obveznosti
do 10% predkonkurenčnim projektom
najmanj 50% za projektno financiranje.

Pri tej tabeli zajemajo sredstva naslednje velike postavke:
raziskave, razvoj, kadre, raziskovalno opremo, informacijsko
infrastrukturo in ustanoviteljske obveznosti.
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vojno motiviranje uporabnikov znanja ter akademskih organizacij za prenos znanja, vključujoč tudi pobude za oblikovanje
razvojno spodbudnega pravnega in posebej davčnega okolja.

Podatki kažejo, da se delitev nahaja znotraj okvirov, ki jih
Predvideva NRP.
Velika odstopanja od določil NRP pa so prisotna pri skupnem
obsegu proračunskih sredstev in glede njihovega medletnega
9'banja. NRP predvideva, resda v okviru tki. proračunskih
Možnosti, letni realni porast proračunskih sredstev za raziskave in razvoj za 10%, dejansko pa so sredstva proračuna
za leto 1995 v primerjavi z letom 1994 realno padla za 7%,
druga proračunska sredstva za iste namene (sredstva drugih
resorjev) pa po oceni približno enako.

II. FINANČNA RAZMERJA
v proračunu za znanost in tehnologijo za leto 1996
V proračunu MZT za leto 1996 se načrtuje naslednja okvirna
razdelitev skupno vseh sredstev za osnovne programe med
programske sklope, podrobneje opredeljene v poglavju IV
tega dokumenta:
programski sklop
sredstva v%
- raziskave in razvoj,
62%
od tega za
- temeljne in aplikativne raziskave
34%
- ciljne raziskovalne programe
8%
- razvojne subvencije
16%
- razvoj strok
3%
- podiplomsko usposabljanje raziskovalcev
24%
- raziskovalna infrastruktura
14%
Zgornja tabela ne vsebuje sredstev za investicije v zgradbe:

znanstvena in tehnološka politika za leto 1996
Leto
1996 je drugo leto izvajanja nacionalnega raziskovalne
ga programa, ki gaje sprejel Državni zbor januarja 1995 (UL
R
S št.8/95).
'• CILJI
Cilji znanstvene in tehnološke politike v letu 1996 so naslednji:
na področju znanstvene politike:

- prvo leto gradnje Univerzitetne knjižnice Ljubljana
- zaključek izgradnje Biološkega središča
- prvo leto gradnje doma podiplomcev in gostujočih profesorjev v Ljubljani v okviru družboslovnega središča Univerze v
Ljubljani
- adaptacija rektorata Univerze v Mariboru.
Četrtina sredstev za raziskave bo izplačana v obliki institucijskoga financiranja na račun ustanoviteljskih obveznosti
države. Institucijsko financiranje iz naslova ustanoviteljskih
obveznosti države do inštitutov bo prejemalo do 30 državnih
oz. javnih in univerzitetnih inštitutov, pri čemer bo delež teh
sredstev v njihovih letnih prihodkih v povprečju znašal okoli
25% celotnega prihodka, v primeru vključitve plač raziskovalcev pa bo lahko dosegal v posameznih primerih tudi do 40%
celotnega prihodka.

~ Povečanje deleža usmerjenih raziskav, s poudarki na
~ dvigovanju (mednarodno primerljive) kakovosti raziskovala in raziskovalnih skupin ter institucij z ostrejšimi kriteriji
kakovosti zlasti za temeljne raziskave
~ znižanju deleža 100% subvencionirah raziskav
~n Povečanju deleža uporabnih raziskav in ciljnih sofinancira'h raziskav
Povečanju teže kriterija vključenosti raziskovalne skupine v
Mednarodne raziskave
" Povečanje obsega podiplomskega raziskovalnega usposabljanja
" Pospešeno moderniziranje raziskovalne opreme
" razvojna krepitev biologije in biotehnologije ter sprožitev
Podobnih programov za izbrana področja v družboslovju in
""manistiki

V letu 1996 bodo v institucijsko financiranje iz naslova ustanoviteljskih obveznosti vključene tudi bruto plače raziskovalcev v vseh vedah in v obsegu, ki ga bodo določili predpisi o
ustanoviteljskem financiranju.

3-Pr na področju tehnološke In razvojne politike, skladno s
°gramom tehnološkega razvoja do leta 2000:
~ okrepitev uspešnega prenosa znanja v slovensko gospodstvo
(s povečanjem teže tega kriterija pri razporejanju
Sf
edstev)
širjenje informacijske infrastrukture za prenos znanja
"" utrditev nacionalnih tehnološko razvojnih programov na
Področjih:
~ Proizvodni procesi in sistemi
~ biotehnologije
"" informacijske in komunikacijske tehnologije
" materiali
" ekotehnologije in varčevalna energetika, in vključevanje
"Porabnih raziskav vanje
Poudarek predkonkurenčnim projektom tehnološkega raz„°ia
za panoge oz. grupacije z aktivnimi strateškimi razvojir
" ni načrti
" Prehajanje raziskovalno usposobljenih strokovnjakov iz
akademskih
organizacij v gospodarske in specialistično
"sPosabljanje njihovih razvojnih kadrov
Podpora raziskovalcem, ki ustanavljajo nova podjetja na
Podlagi raziskovalnih in razvojnih dosežkov oz. znanj
" ohranjanje in razvijanje razvojnih jeder v podjetjih in pan
°gah
*
. • na področju obeh zgoraj omenjenih politik širjenje in
,'epitev
regionalne mreže raziskovalnih oz. razvojnih insti,Uc
"l v obliki:

Prejemnikom institucijskoga financiranja se pri projektih iz
programov raziskav in usposabljanja raziskovalcev ustrezno
zniža cena raziskovalne ure.
Ustanoviteljsko financiranje raziskovalnega dela na univerzah
bo urejeno z dogovorom med Vlado in univerzama, v skladu s
predpisi.
Glede na finančna razmerja med vedami, dosežena v letu
. 1995, se bo v letu 1996 nadalje povečeval odstotni delež v
skupnih sredstvih za osnovne programe za naslednje vede:
-

humanistika
družboslovje
medicina
biotehnika.

Pri tem bo porast sredstev za biotehniko, družboslovje in
humanistiko izhajal predvsem iz povečevanja obsega sredstev za pospešen razvoj strok.
Naravoslovje bo ostajalo na doseženi realni ravni sredstev.
Tehnika, v manjši meri pa še naravoslovje in biotehnika, bodo
povečali sredstva iz neproračunskih virov, zlasti iz Tehnološko razvojnega sklada RS, gospodarstva in drugih naročnikov.

^ ®not ali izpostav osrednjih inštitutov
~ 'okalnih tehnoloških centrov in parkov
^ra^v°jnih jeder v gospodarskih organizacijah ali njihovih

MZT bo skladno z vladnim sklepom o določanju sredstev za
raziskovalne projekte (UL RS št.16/94) v toku leta 1996 povečalo ceno raziskovalne ure.
MZT bo spodbujalo vodstva inštitutov in podpiralo napore
univerze, da si postopno povečujejo del prihodka, pridobljen

poseganje navedenih ciljev bo MZT podpiralo s sistemskimi
Premembami glede na zakonodajo in s pobudami za raz73
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z naročili na nedržavnem trgu, in sicer pri naravoslovnih in
tehnoloških inštitutih z znanstvenim jedrom ne preko meje
40% prihodka. K temu jih bo motiviralo tudi z dajanjem soglasij za večje variabilno nagrajevanje zaposlenih.

Marca 1996 bo objavljen razpis za ponudbe za temeljne raziskave, uporabne raziskave in raziskave v okviru programa
naravne in kulturne dediščine, in sicer za tki. svobodne raziskave.

V primeru izkazanih poslovnih izgub in v primeru negativne
ocene v postopku evalvacije raziskovalne kakovosti institucije
bo MZT prek upravnih odborov inštitutov v statusu javnih
zavodov zavezalo njihove direktorje k izdelavi in izpeljavi
sanacijskih načrtov, ki jih bo MZT predlagalo Vladi RS v obliki
posebnih ukrepov ali v obliki soglasja Vlade k letnim načrtom
delovanja in razvoja javnih raziskovalnih zavodov za leto
1996.

Skupaj s pristojnimi resorji bodo financirani naslednji ciljni
raziskovalni programi:
- MGD: - naravni zemeljski viri
- turizem
- MOP: - varstvo okolja
- prostor
- stanovanje
- MKGP: - zemlja in podeželje
- gozd
- hrana
- MPZ: - promet
- MZ:
- zdravje
- MEOR: - strategija razvoja Slovenije
- MK in - oblikovanje kulturnih prostorov
SAZU:
- MZZ in - narodnostno vprašanje
MNZ:
- MO: - varstvo pred nesrečami
- obramba
- MŠš: - izobraževanje
- šport

Pri tem bo MZT predlagalo naslednji izbor možnih ukrepov
ustanovitelja pri izgubi:
- zmanjšanje obsega inštituta zaradi pokritja izgube z likvidacijo premoženja
- pokritje izgube v okviru ustanoviteljske obveznosti tudi s
strani ministrstev, zainteresiranih za obstoj in delovanje inštituta
- vključitev v program razvoja stroke
- pospešena privatizacija dela ali celote inštituta,
\
in program pospešenega razvoja stroke pri nizki evalvacijski
oceni.
III. PROGRAMI IN INSTRUMENTI

CRP znanost o znanosti se naslanja samo na MZT, CRP
država, civilna družba, politika pa ima podporo Državnega
sveta. CRP kritične tehnologije, ob podpori MGD, se nahaja v
programskem sklopu nacionalnih tehnološko razvojnih programov.

V letu 1996 bo MZT (so)financiralo naslednje osnovne programe:
- raziskave:
- svobodne: - temeljne
- usmerjene: - uporabne
- ciljne
- tehnološki razvoj
- podiplomsko usposabljanje raziskovalcev
- informacijsko infrastrukturo
- raziskovalno opremo
- mednarodno dejavnost
- investicije v zgradbe
- razvoj strok

Projekti bodo odobreni na podlagi tematskih razpisov, na
predlog programskih odborov CRP-ov in s soglasjem ter
sofinanciranjem s strani ustreznih resornih ministrstev. Del
projektov, tematsko skladnih s cilji programov, bo prenešen
vanje iz dosedanjega programa temeljnih in aplikativnih razi*
skav.
V letu 1996 naj bi le izjemoma oblikovali še kakšen nov ciljni
raziskovalni program, hkrati pa obstoječe organizacijsko utr*
dili in bolj medsebojno povezali oz. združevali. V ta namen1
bodo imenovani nadzorni odbori CRP-ov, ki bodo ocenil
poročila o enoletrtih dosežkih in resornim ministrstvom ter
MZT-ju predlagali poudarke v nadaljnjem usmerjanju programov.

1. Raziskave
Temeljne in uporabne raziskave bodo potekale na področju
naravoslovja, tehnike, medicine, biotehnike, družboslovja in
humanistike.

Izvedle se bodo priprave na programsko povezovanje in finan*
ciranje usmerjenih in interdisciplinarnih temeljnih projektov"
naravoslovju, medicini, družboslovju in v humanistiki. V terjj
okviru bo pridobilo na teži ocenjevanje znanstvene kakovost'
raziskovalcev oz. raziskovalnih skupin, na račun ocenjevanja
projektov v ožjem pomenu.

Zmanjšal se bo obseg 100% državno subvencioniranega
(temeljnega) raziskovanja, in sicer z uporabo naslednjih
instrumentov:
- zaostritev kriterijev za temeljne raziskave
- strogo upoštevanje skupne zgornje meje obremenitve raziskovalcev do 1700 ur letno oz. do 567 ur letno za temeljno in
aplikativno raziskovalno delo ter razvoj, plačano iz proračunskih sredstev
- dajanje prednosti sofinanciranim raziskavam
- dajanje prednosti raziskavam, ki so del mednarodnih raziskovalnih projektov
- izločanje vsega, kar ni raziskovalno delo (ekspertize, študije, monitoringi itd) in prenos njihovega državnega subvencioniranja na resorno pristojna ministrstva. Pri tem bo MZT
spoštovalo doslej sklenjene raziskovalne pogodbe, veljavne
tudi za leto 1996.

2. Tehnološki razvoj
V letu 1996 bodo potekali raziskovalni in razvojni projekti *
okviru nacionalnih tehnološko razvojnih programov in pro*
gramske sheme spodbujanja tehnološkega razvoja.
Programski sklop nacionalnih tehnološko razvojnih progra
mov obsega:
- program raziskav na področju proizvodnih procesov
sistemov (predvsem z usmerjenostjo v tehnologije za potref
industrije)
.
- program raziskav na področju biotehnologij (predvsem
usmerjenostjo v tehnologije za potrebe farmacije, živilstva
kmetijstva)
- program raziskav na področju informacijskih in komuni*"
cijskih tehnologij (predvsem usmerjenih k uporabi v industrij
in informacijsko-komunikacijskih infrastrukturah)
- program raziskav na področju materialov (predvsem 1
uporabo v industriji in gradbeništvu)
h.
- program raziskav na področju ekoloških tehnologij in ,en
nologij varčevalne energetike.

MZT bo spodbujalo povezovanje v večje, interdisciplinarne in
z uporabniškim interesom podprte raziskovalne projekte na
eni strani ter usmerjalo profesorje univerz h kandidiranju
ponudb za pokrivanje materialnih stroškov njihovih raziskovalnih projektov (tki. »granti«).
Prav tako bo potekalo vertikalno (temeljni, uporabni, razvojni)
in horizontalno (disciplinarno) povezovanje projektov po
načelu usmerjanja s cilji.
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Nove projekte bodo programi pridobivali prek tematskih razpisov v okviru CRP-a kritične tehnologije in iz razvojnih
projektov programa tehnološkega razvoja do leta 2000, hkrati
se bo vanje preusmerjalo projekte iz dosedanjega sklopa
uporabnih in tudi temeljnih raziskav na področju tehnike,
deloma tudi biotehnike in naravoslovja.

- kandidati, ki bodo izkazali tesno povezavo z razvojnimi
načrti gospodarskih organizacij.
MZT bo skupaj z Ministrstvom za delo, družino in socialne
zadeve proučilo in uveljavilo možnosti za namensko podpiranje pripravnikov, zlasti inženirjev, ki se bodo zaposlovali v
razvojnih oddelkih gospodarskih družb.

Nacionalne tehnološko razvojne programe bodo upravljali
eksperti iz raziskovalnih organizacij in iz gospodarskih organizacij in njihovih asociacij, v sodelovanju s Tehnološko razvojnim skladom RS in finančnimi ustanovami.

4. Informacijska infrastruktura
Razširitev zmogljivosti regionalnih vozlišč hrbtenice omrežja
ARNES bo omogočila priključitev na omrežje ARNES / Internet vsem organizacijam, katerih pretežna dejavnost je raziskovanje. Pri tem bodo sofinancirani tudi nakupi komunikacijske opreme razvojnim oddelkom v gospodarstvu, s prednostjo internim ali skupnim gospodarskim inštitutom.

Programska shema spodbujanja tehnološkega razvoja bo
obsegala naslednje programe iz programa tehnološkega razvoja do leta 2000:
~ subvencije razvojnih projektov grupacij ali posameznih
gospodarskih družb ter inovatorjev, s prednostjo predkonkufečnim projektom, na podlagi februarja 1996 objavljenega
razpisa, odprtega za ponudbe do konca leta oz. do porabe
sredstev. V ta sklop spada tudi subvencioniranje dela plač
raziskovalcev, ki se prezaposlijo v uporabniške organizacije
~ subvencije enotam oz. centrom v mreži infrastrukture za
Prenos znanja: tehnološkima parkoma v Ljubljani in v Mariboru, tehnološkim centrom. V okviru celotne programske
sheme bo kot nov in poudarjen prednostni kriterij uvedeno
upoštevanje, ali je prejemnik tehnološko razvojne subvencije
neto izvoznik in ali bi s projektom to postal v kratkem obdobju
(do 2 let).

Zaradi izrazitega povečevanja porabe servisov ARNES / Internet se bo v letu 1996 zahtevalo sofinanciranje s strani izobraževalne sfere ter uvedlo plačevanje storitev za porabnike, ki
niso pretežno raziskovalno razvojne, izobraževalne ali kulturne organizacije. Za navedene organizacije se bo uredilo
medresorsko financiranje porabe omenjenih informacijskih
servisov.
Povečalo se bo število knjižnic, vključenih v kooperativni
on-line bibliografski sistem COBISS. Povečalo se bo tudi
sofinanciranje za opremljanje specialnih knjižnic in specializiranih informacijskih centrov, ki opravljajo knjižnično informacijsko dejavnost za potrebe širšega kroga uporabnikov na
področju raziskovalne dejavnosti in razvoja.

3. Podiplomsko usposabljanje raziskovalcev

Uvedeno bo sofinanciranje vodenja bibliografij raziskovalcev
v okviru sistema COBISS in prednostno financiranje osrednjih
specializiranih informacijskih centrov za znanstveno informiranje po vedah.

V letu 1996 bo MZT v polni meri uveljavilo doslej razvito
shemo instrumentov za doseganje kadrovskih ciljev NRP:
~ nadaljuje se program mladih raziskovalcev, ki so v preteklih
jetih zajeti v dosedanji režim, pod istimi pogoji do izteka
individualnih pogodb
~ v začetku leta 1996 se objavi poizvedovanje po potrebah za
financiranje delovnih mest za nove mlade raziskovalce jeseni
'stega leta, na raziskovalnih inštitutih in na univerzah; javni
raziskovalni zavodi morajo ta del kadrovskega usposabljanja
v
ključiti v letne programe dela in razvoja, ki jih potrjuje Vlada
RS; kandidate za nastavitev na dogovorjenih mestih bodo
nato z javnim razpisom izbrale institucije same, predvidoma
do 200 oseb
~ podobno poizvedovanje bo opravljeno za odločanje o
Pokrivanju dela materialnih stroškov za študente, ki jih bodo
raziskovalni inštituti vključili v svoje raziskovalne skupine in
Projekte, predvidoma do 100 oseb
~~ ministrstvo bo spomladi 1996 objavilo razpis za mlade
raziskovalce, ki jih bodo kandidirale gospodarske organizacije, sprejetih bo predvidoma do 30 oseb
-n uvedena bo novost - razpis za subvencioniranje do enolet®ga specialističnega ali funkcionalnega usposabljanja razvojnih inženirjev gospodarskih organizacij, doma ali v tujini,
Predvsem na neakademskih ustanovah zaradi pridobitve za
SJospodarski razvoj podjetij pomembnega know how-a, do 20
oseb
- uvedena bo tudi novost, da se omejenemu številu podiPlomcev omogoči neposreden študij na najboljših tujih univerzitetnih središčih, zlasti za v Sloveniji deficitarne stroke
~ ministrstvo bo omogočilo podelitev večjega števila podiplomskih štipendij, ki jih bo v okviru koncesije po uveljavljenih kriterijih podeljevala Slovenska znanstvena fundacija
~ izpeljan bo razpis za sofinanciranje izvajalcev podiplomskih študijskih programov v akademskem letu 1996 / 97.
prednostni kriteriji bodo uvrstitev v kadrovske prioritete z
yidika NRP, mednarodna udeležba, sodelovanje raziskovalnih
'nštitutov. Skupno se bo sofinanciralo okoli 30 podiplomskih
"udijskih programov.

V letu 1996 bo prednostno financirana nabava tuje znanstvene in strokovne literature - periodike in CD ROMOV, na
področju družboslovja in humanistike pa tudi monografij.
Nabava bo temeljila na koordiniranju naročil med knjižnicami
po znanstvenih področjih in na kategorizaciji pomembnosti
posameznih revij in podatkovnih zbirk za raziskovalno dejavnost.
Realno enaka sredstva kot v letu 1995 bodo zagotovljena tudi
za sofinanciranje domačega znanstvenega tiska in znanstvenih sestankov z mednarodno udeležbo.
5. Raziskovalna oprema

*

V tem programu bo MZT izpeljalo sofinanciranje nabave raziskovalne opreme, v povprečni višini do 2/3 celotnih stroškov,
na podlagi evalvacije vlog iz razpisa iz leta 1995.
Prednost bodo imeli instrumentalni centri, javni raziskovalni
zavodi in univerzi, organizacije z večjim sofinanciranjem in
oprema, zajeta v programe pospešenega razvoja strok.
V letu 1996 bo sofinancirana nabava naslednje velike raziskovalne opreme: Van Den Grafov pospeševalnik za IJS, zakup
žarkovne linije na pospeševalniku v Trstu za skupine z IJS, KI,
Leka, Krke, rastlinjak za Biotehniško fakulteto v Ljubljani,
elektronski mikroskop za Medicinsko fakulteto, spektrometer
fotoelektronov za več uporabnikov itd.
V tem programu bo potekalo tudi sofinanciranje 10 instrumetalnih centrov in 25 zbirk. Pri tem bo financiranje bioloških
zbirk teklo po strokovno evalviranem programu, s posebno
pozornostjo zbirkam mikroorganizmov.
6. Mednarodna dejavnost

^ okviru celotnega programa podiplomskega raziskovalnega
usposabljanja bodo imeli prednost:

Pri programih multilateralnega in bilateralnega sodelovanja
se bo v letu 1996 izhajalo iz doslej izvajane politike in strategije mednarodnega sodelovanja na področju znanosti in tehnologije, pri čemer bodo upoštevana naslednja prednostna
izhodišča:

" kandidati, ki so že opravili magisterij
kandidati, ki vstopajo v enovit doktorski študij
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Sprejet bo načrt za pospešen razvoj strok na posamični!1
odsekih humanistike in družboslovja.

- zmanjševanje obsega sodelovanja pri temeljnih raziskavah
- znanstveno tehnološko sodelovanje je temelj povečevanja
gospodarskega, zlasti industrijskega sodelovanja, in podlaga
tehnološkega napredka Slovenije
- prednost gre državam ali mednarodnim organizacijam, kjer
je že sedaj dosežena višja stopnja in koristnost sodelovanja
- upoštevanje trdnosti obojestranskih interesov po razvijanju
znanja, prenosu in njegovi uporabi.

IV. NADZOR
MZT bo spremljalo porabo sredstev iz proračuna zaradi
pomoči pri doseganju večjih učinkov in nadzora nad namenskostjo porabe. V ta namen bodo službe MZT, po potrebi <
sodelovanju s službami Ministrstva za finance:

Po teh merilih bo v letu 1996 dan večji poudarek sodelovanju
v evropskih programih in programih Evropske zveze ter bilateralnemu sodelovanju z državami članicami Evropske zvze in
EFTA skupine, s sosednjimi državami ter z ZDA, Rusijo, Kitajsko, Korejo, Japonsko in Indijo.

- opravljale nadzor nad zakonitostjo splošnih aktov javni!1
zavodov in drugih zavodov, ki uživajo institucijsko financiranje
- s pomočjo ekspertov ugotavljale učinkovitost porabnikom
sredstev pri doseganju in prenosu rezultatov raziskovanja
- opravljale nadzor nad namenskostjo porabe proračunski"
sredstev, dodeljenih po pogodbah MZT.

Vsebinsko bodo v obeh primerih imeli prednost programi oz.
projekti, usmerjeni bolj aplikativno in tehnološko razvojno,
kot so recimo EUREKA, 4. FRAMEVVORK in COPERNICUS, in
ki prispevajo:

Službe MZT se bodo naslanjale na pravilnik o organiziranju i"
izvajanju nadzora MZT na področju raziskovalne dejavnost
MZT bo okrepilo službo z dodatno tretjinsko zaposlitvijo strokovnjaka. ki obvlada računovodstvo in pozna specifike raziskovalne dejavnosti, za svetovalno in nadzorno delo v raziskovalnih organizacijah.

- h krepitvi konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva in
- k razvoju gospodarskega in industrijskega partnerstva.
Spodbujali bomo uporabo velikih instrumentalnih centrov v
sosedstvu (Trst, Dunaj, Budimpešta, Ženeva).

Javni raziskovalni zavodi in drugi prejemniki institucijskog«
financiranja bodo na zahtevo MZT obvezno predložili:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo v sodelovanju z
Ministrstvom za zunanje zadeve pomagalo kadrovsko okrepiti
diplomatsko mrežo za spremljanje znanstveno in tehnološko
razvojnih gibanj ter pospeševanje slovenskega sodelovanja v
razvojnih središčih sveta: v ZDA, na Japonskem, v Bruslju,
Nemčiji in v Franciji.

- letne programe dela in razvoja v soglasje ustanovitelju
- letne finančne načrte v vednost ustanovitelju
- letne bilance stanja in uspeha.
V. SISTEMSKE IN ORGANIZACIJSKE SPREMEMBE

Tuja tehnična pomoč

7. Investicije

Največje sistemske spremembe so vezane na izpolnitev za"'
tev zakona o organizaciji in financiranju na področju znanog
in tehnologije, ki bo predvidoma sprejet v letu 1996 na podla?'
stališč Sveta za znanost in tehnologijo RS. Ključna bo posta*"'
tev agencij, ki jih bo na predlog MZT s svojim sklepCj
oblikovala Vlada RS. Za izpeljavo določil Zakona o pravica'
industrijske lastnine iz delovnega razmerja (UL RS št.45/9®
bodo sprejeti predpisani pravilniki, univerzama in večjim inS"'
tutom pa bo MZT pomagalo pri vzpostavitvi in delovani'j
ustreznih služb. Tehnološki centri se bodo povezali me®
seboj in s Tehnološkim razvojnim skladom Slovenije.

V letu 1996 bo dokončana gradnja Biološkega središča v
Ljubljani. V njem se bo, ob potekajočem pedagoškem delu,
naselil še raziskovalni del.

MZT bo v letu 1996 nadaljevalo s politiko regionalnega razpf5
rejanja oz. oblikovanja raziskovalnih enot oz. enot za preno
znanja, in sicer:

Začela se bo dvoletna izgradnja doma podiplomcev in gostujočih profesorjev v Ljubljani oz. družboslovnega središča Univerze v Ljubljani.

- enote inštitutov, ki jih bodo oblikovali ob lokalni podpori'
z normalnim delovanjem prično enota ZRC SAZU na Ptuj"'
enota Inštituta za narodnostna vprašanja, s težiščem na vp1*
šanjih madžarske narodnosti, v Lendavi, enota ZRC SAZlJ
Tolminu in enota ZRC SAZU v Beltincih (zapuščina)
- novi tehnološki centri, kot n. pr. center za strojno tehnik
področje na Obali ali podjetniško razvojni inkubator pri No"
Gorici
- podpora gospodarskim družbam oz. njihovim asociacija"
pri razvijanju t.i. razvojnih jeder, zlasti v obliki privatnih inS'1,
tutov industrijske usmeritve.

Sredstva tuje tehnične pomoči se bodo usmerjala v projekte,
ki omogočajo s tujo ekspertizo in nabavo opreme modernizirati za Slovenijo ključne družbene podsisteme ter izpeljati
predpriključitvene razvojne in harmonizacijske strategije.
Bistveno se bo razširil program prekomejnega sodelovanja z
Italijo in Avstrijo.

Največja investicija, gradnja Univerzitetne knjižnice Ljubljana,
pa bo v prvem letu dejanske gradnje terjala velika sredstva iz
državnega proračuna in od mesta Ljubljana, in sicer za preselitev stanovalcev oz. uporabnikov objektov, rušenje, nadaljevanje arheoloških izkopavanj in odprtje gradbene jame z
zidavo temeljev.
Univerza v Mariboru si je pridobila novo stavbo za rektorat in
inštitutsko raziskovalno dejavnost, potrebno ustrezne gradbene predelave in opremljanja.

MZT bo skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport ter v sode'fj
vanju z drugimi ministrstvi podpiralo postopno oblikovanje'
rast tretjega univerzitetnega središča na Slovenskem, v po^
zavi obalnih in goriških institucij.

V letu 1996 bo nujno rešiti preselitev Urbanističnega inštituta
na drugo lokacijo, saj lastnik sedanje stavbe dopušča bivanje
inštituta v njej le do konca leta 1996.

V sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve ali Vlado
bo MZT v letu 1996 sprožilo ureditev stabilnega financira"!
slovenskih zamejskih raziskovalnih inštitutov, in sicer: Slff
venskega raziskovalnega inštituta v Trstu, Slovenskega zna"'
stvenega inštituta v Celovcu in Narodopisnega inštituta Urb>f
Jarnik v Celovcu.

8. Razvoj strok
V letu 1996 se bo nadalje izvajal načrt pospešenega razvoja na
področju biologije in dela biotehnike. Dopolnjen bo s preoblikovanjem Inštituta za biologijo v inštitut za biologijo in biotehnologijo ali pa z ustanovitvijo dodatnega inštituta za biotehnologijo, zlasti v smeri živilskih aplikacij.
poročevalec, št. 54

Statusno pravne preureditve inštitutov bodo potekal«
naslednjih smereh:
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1

- oblikovanje novih javnih raziskovalnih zavodov (državnih
institutov) bo dopuščeno le še kot (so)ustanoviteljstvo Inštituta za celulozo in papir, v okviru načrta razvoja cele panoge,
dalje na področju geoznanosti in geotehnologije, skladno z
medresorsko sprejetim načrtom, v primeru Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo ter inštituta za socialno delo oz. politiko, skupaj z Ministrstvom za delo, družino in socialno dejavnost
- začele se bodo izvajati prve privatizacije inštitutov, na
podlagi nove zakonodaje. Predvidevamo, da bodo med prvimi
s področja raziskovalne dejavnosti Zavod za raziskavo materialov in konstrukcij, Vodnogospodarski inštitut in Inštitut za
geodezijo in fotogrametrijo
- podpora univerzama pri njunem avtonomnem odločanju o
oblikovanju internih inštitutov (recimo inštituta za medicinske
raziskave) in o pridruževanju samostojnih inštitutov v okvir
univerz
- podpora Slovenski akademiji znanosti in umetnosti pri
oblikovanju Inštituta za medicinske znanosti.

ki bo odločalo o tem, katera predlagana mesta bo financiralo.
Plačila bodo potekala v okviru financiranja ustanoviteljskih
obveznosti.

V letu 1996 bo MZT dogradilo metodološko podlago za opredeljevanje raziskovalne politike in spremljanje njenih učinkov.
Osrednje evidence raziskovalcev, raziskovalnih organizacij in
raziskovalnih skupin bodo ažurirane skladno s pravili, zlasti z
vidikov:

V letu 1996 bodo v Državnem zboru obravnavani oziroma
sprejeti naslednji zakoni, pomembni za znanstveno in tehnološko politiko v Sloveniji in na pobudo MZT:

V letu 1996 bo končano sprejemanje, objavljanje in uveljavljanje pravilnikov in drugih izvršilnih aktov MZT oz. vladnih
sklepov na tistih vsebinskih področjih, ki jih še regulirajo
predpisi iz časov raziskovalne skupnosti. Hkrati se začne
obsežno prilagajanje izvršilnih predpisov določilom novega
zakona o znanosti in tehnologij.
Svet za znanost in tehnologijo RS bo v letu 1996, po sprejemu
zakona o organiziranju in financiranju na področju znanosti
in tehnologije, začel s pripravami na izdelavo prvega petletnega pororčila o stanju znanosti in tehnologije na Slovenskem. Poročilo naj bi Državni zbor obravnaval v letu 1997.
VI. ZAKONODAJNA POBUDA

- zakon o organizaciji in javnem financiranju na področju
znanosti in tehnologije (v Državnem zboru)
- zakon o knjižnični in informacijski dejavnosti (v vladnem
postopku)
- zakon o varnosti na področju genskega inženiringa (v
strokovni delovni fazi)
- zakon o podržavljenju in prenosu sredstev družbene lastnine, ki je v uporabi ICPE v lastnino RS (v Državnem zboru)
- zakon o priznanju RS za kakovost (v Državnem zboru)
- zakon o plemenitih kovinah (v Državnem zboru).

- ustrezanja kriterijem kakovosti
- zasedenosti raziskovalcev in raziskovalnih skupin z raziskavami, razvojnimi storitvami in drugim delom
- deležev sredstev iz državnega proračuna glede na druge
vire in skupno glede na veljavne delovne obremenitve.
Tovrstni pregled bo MZT-ju, drugim telesom, ki nastopajo pri
opredeljevanju politike in pri delitvi proračunskih sredstev za
znanost in tehnologijo, in strokovni ter širši javnosti omogočal bolj natančno in razvojno ciljano usmerjanje delovanja
raziskovalne skupnosti, skladno s kriteriji Izhodišč in usmeritev NRP (Poročevalec DZ št. 27/93).

MZT bo pri navedenih zakonih in pri zakonih, sprejetih v letu
1995, pripravilo in uveljavilo izvršilne predpise oz. spodbujalo
druge, da jih izdelajo sami, če tako zahteva zakon. V zvezi z
zakonom o knjižnični in informacijski dejavnosti bodo sprejete odločitve glede institucijsko organizacijskega in premoženjskega razmerja med univerzitetno in nacionalno funkcijo,
zlasti v odnosu do Univerzitetne knjižnice Ljubljana, knjižnice
v gradnji.

V letu 1996 bo MZT vpeljalo financiranje bruto plač za raziskovalce, pod pogojem, da imajo odobrene in s strani države
financirane raziskovalne projekte, na sistemiziranih raziskovalnih delovnih mestih. Sistemizacijo samostojno oblikujejo
javni raziskovalni zavodi in univerzi in jo posredujejo MZT-ju,
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Vlada Republike Slovenije je na 171. seji dne 30. 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 bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED DRŽAVAMI POGODBENICAMI SEVERNOATLANTSKEGA PAKTA IN DRUGIMI DRŽAVAMI, KI SODELUJEJO
V PARTNERSTVU ZA MIR, GLEDE STATUSA, NJIHOVIH
SIL. IN DODATNEGA PROTOKOLA K SPORAZUMU MED
DRŽAVAMI POGODBENICAMI SEVERNOATLANTSKEGA
PAKTA IN DRUGIMI DRŽAVAMI, KI SODELUJEJO V PARTNERSTVU ZA MIR GLEDE STATUSA NJIHOVIH SIL,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Jelko KACIN, minister za obrambo,

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.

- Borut MAHNIĆ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu
za zunanje zadeve.
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čemu predstavnikov Severnoatlantskega sveta ali arbitru,
razlaga tako, da zahtevajo od zadevnih pogodbenic, da se
med seboj pogajajo brez uporabe zunanje jurisdikcije.

1. člen
Ratificirata se Sporazum med državami pogodbenicami
Severnoatlantskega pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v
Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil, ter Dodatni
protokol k Sporazumu med državami pogodbenicami Severnoatlantskega pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v
Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil, podpisana v
Bruslju 19. junija 1995, v angleškem in francoskem jeziku.

4. člen
Ta sporazum se lahko dopolni ali kako drugače spremeni v
skladu z mednarodnim pravom.
5. člen

2. člen

1. Ta sporazum je na voljo za podpis vsaki državi, ki je ali
pogodbenica NATO SOFA ali sprejme povabilo k Partnerstvu
za mir in pristaja na okvirni dokument Partnerstva za mir.

Besedili sporazuma in dodatnega protokola se v angleškem
izvirniku in slovenskem prevodu glasita:

2. Ta sporazum se ratificira, sprejme ali odobri. Listine o
ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi se deponirajo pri Vladi ZdrU;
ženih držav Amerike, ki o vsakem deponiranju uradno obvesti
vse države podpisnice.

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v angleškem jeziku
SPORAZUM MED DRŽAVAMI POGODBENICAMI
SEVERNOATLANTSKEGA PAKTA IN DRUGIMI DRŽAVAMI,
KI SODELUJEJO V PARTNERSTVU ZA MIR, GLEDE
STATUSA NJIHOVIH SIL

3. Po tridesetih dneh, ko so tri države podpisnice, od katerih
je vsaj ena pogodbenica NATO SOFA, in od katerih je ena
sprejela povabilo k Partnerstvu za mir in pristala na Okvirni
dokument Partnerstva za mir, deponirale svoje listine o ratifi'
kaciji, sprejemu ali odobritvi, začne ta sporazum za te država
veljati. Za vsako drugo državo podpisnico začne veljati trideset dni po datumu deponiranja njene listine.

Države pogodbenice Severnoatlantskega pakta, sklenjenega
v VVashingtonu 4. aprila 1949, in države, ki sprejemajo povabilo k Partnerstvu za mir, ki so ga izdali in podpisali šefi držav
in vlad držav članic Organizacije Severnoatlantskega pakta v
Bruslju 10. januarja 1994 in pristajajo na Okvirni dokument
Partnerstva za mir,

6. člen

se zavedajo, da se bodo odločitve o pošiljanju in sprejmanju
sil še naprej sprejemale z ločenimi dogovori med zadevnimi
državami pogodbenicami,

Vsaka pogodbenica tega sporazuma lahko sporazum odpora
s pisno notifikacijo o odpovedi vladi Združenih držav Amerike, ki bo o vsaki taki notifikaciji uradno obvestila vse država
podpisnice. Odpoved začne veljati eno leto potem, ko Vlada
Združenih držav Amerike prejme notifikacijo. Po izteku enega1
leta sporazum za pogodbenico, ki ga odpove, preneha velja'0'
razen kar zadeva poravnavo odprtih terjatev, do katerih i
prišlo pred dnem, s katerim začne odpoved veljati, medtem k°
za druge pogodbenice sporazum ostaja še naprej veljaven.

želijo opredeliti status takih sil, kadar so na ozemlju druge
države pogodbenice,

V potrditev tega so podpisani, ki so jih za to pravilno pooblastile njihove vlade, podpisali ta sporazum.

se sklicujejo na Sporazum med državami pogodbenicami
Severnoatlantskega pakta glede statusa njihovih sil, ki je bil
sklenjen v Londonu 19. junija 1951,

Sestavljeno v Bruslju dne devetnajstega junija 1995 v angl®"
škem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enak"
veljavni, v enem samem izvirniku, ki se hrani v arhivih vlada
Združenih držav Amerike. Vlada Združenih držav Amerik®
pošlje overjene kopije tega sporazuma vsem državam podp15'
nicam.

predstavljajo države, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir,
menijo, da se sile ene države pogodbenice tega sporazuma
po dogovoru lahko pošljejo na ozemlje druge države pogodbenice in jih ta lahko sprejme,

in so se dogovorile, kot sledi:
1. člen

DODATNI PROTOKOL K SPORAZUMU MED DRŽAVAMI
POGODBENICAMI SEVERNOATLANTSKEGA PAKTA iN .
DRUGIMI DRŽAVAMI, KI SODELUJEJO V PARTNERSTVU ZA
MIR, GLEDE STATUSA NJIHOVIH SIL

Razen če ni drugače določeno v tem sporazumu ali kakem
dodatnem protokolu glede njegovih pogodbenic, vse države
pogodbenice tega sporazuma uporabljajo določbe Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantskega pakta glede
statusa njihovih sil, sklenjenega v Londonu 19. junija 1951, v
nadaljevanju besedila NATO SOFA, kot če bi bile vse države
pogodbenice tega sporazuma pogodbenice NATO SOFA.

Države pogodbenice tega Dodatnega protokola k Sporazum^,
med državami pogodbenicami Severnoatlantskega pakta 'Jj
drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, gle°
statusa njihovih sil (v nadaljevanju besedila sporazum) so s

2. člen

glede na to, da smrtna kazen ni predvidena po domači zaK°*
nodaji nekaterih pogodbenic tega sporazuma.

1. Poleg območja, na katero se nanaša NATO SOFA, se ta
sporazum uporablja za ozemlje vseh držav pogodbenic tega
sporazuma, ki niso pogodbenice NATO SOFA.

dogovorile, kot sledi:
1. člen

2. Za namene tega sporazuma se šteje, da sklicevanje na
območje Severnoatlantskega pakta v NATO SOFA vključuje
tudi ozemlja iz prvega odstavka tega člena; za sklicevanje na
Severnoatlantski pakt pa se šteje, da vključuje tudi Partnerstvo za mir.

Četudi ima jurisdikacijo v skladu z določbami tega sp°ra
zuma, država pogodbenica tega dodatnega protdkola ne srn
izvesti smrtne obsodbe nad katerim koli pripadnikom ot>o<°
ženih sil ali nad pripadnikom njihove civilne sestave ter nji"0
vih vzdrževanih družinskih članov iz katere koli druge drža**
pogodbenice tega dodatnega protokola.

3. člen
Za namene izvajanja tega sporazuma v zvezi z zadevami, ki se
nanašajo na pogodbenice, ki niso pogodbenice NATO SOFA,
se določbe NATO SOFA, na podlagi katerih je treba zahteve
ali spore predložiti Severnoatlantskemu svetu, predsedujoporočevalec, št. 54

2. člen
1. Ta protokol je na voljo za podpis vsaki podpisnici spor®
zuma.
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2. Ta sporazum se ratificira, sprejme ali odobri. Listine o
ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi se deponirajo pri vladi Združenih držav Amerike, ki o vsakem takem deponiranju uradno
obvesti vse države podpisnice.

4. Za vsako drugo državo podpisnico začne ta protokol veljati
z datumom, ko je deponirala svojo listino o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi pri vladi Združenih držav Amerike.

3 Ta protokol začne veljati trideset dni po datumu, ko so tri
države podpisnice, od katerih je vsaj ena pogodbenica NATO
SOFA in od katerih je ena sprejela povabilo k Partnerstvu za
mir in priznala Okvirni dokument Partnerstva za mir, deponirale svoje listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi.

Sestavljeno v Bruslju dne devetnajstega junija 1995 v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako
veljavni, v enem samem izvirniku, ki se hrani v arhivih vlade
Združenih držav Amerike. Vlada Združenih držav Amerike
pošlje overjene kopije tega sporazuma vsem državam podpisnicam.

Z dopisom št. 900-05/93-24 z dne 1. decembra 1995 je
Vlada Republike Slovenije poslala v obravnavo predlog
zakona o ratifikaciji Sporazuma med državami pogodbenicami Severnoatlantskega pakta in drugimi državami, ki
sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil,
in dodatnega protokola k Sporazumu med državami
pogodbenicami Severnoatlantskega pakta in drugimi
državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa
njihovih sil, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na
171. seji dne 30. novembra 1995.

Depozitar je popolno besedilo predložil naknadno, zato je
bilo treba slovenski prevod popraviti.
V prilogi Vlada RS pošilja izvirnik in slovenski prevod
Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantskega
pakta o statusu njihovih sil (London 19. 6. 1951), ki se bo
kot priloga pogodb, ki se rarificirajo, objavil v Uradnem
listu RS - mednarodne pogodbe in prosi, da ga Državni
zbor zamenja z delom gradiva, ki je bil poslan z navedenim
dopisom.

vojaškega zakona te države, kar zadeva pripravnike njenih sil
ali civilnih delov;

SPORAZUM MED POGODBENICAMI
SEVERNOATLANTSKEGA PAKTA O STATUSU NJIHOVIH
SIL

g) »Severnoatlantski svet« pomeni Svet, ki je bil ustanovljen z
9. členom Severnoatlantskega pakta, ali katero koli njegovo
pomožno telo, pooblaščeno za delovanje v njegovem imenu.

Pogodbenice Severnoatlantskega pakta, ki je bil podpisan v
^ashingtonu 4. aprila 1949,

2. Ta sporazum velja za organe političnih podenot pogodbenic na njihovih ozemljih, na katera se Sporazum nanaša ali je
razširjen v skladu z XX. členom, enako kot se uporablja za
osrednje organe teh pogodbenic, pri čemer se lastnina političnih podenot ne šteje za lastnino pogodbenice v pomenu
VIII. člena.

°b upoštevanju, da se sile ene od pogodbenic lahko po
dogovoru pošljejo na ozemlje druge pogodbenice,
°b upoštevanju, da o pošiljanju sil in pogojih pošiljanja, £e ti
Pogoji niso navedeni v tem sporazumu, odločata pogodbenici
2
ločenimi dogovori,

2. člen

v

želji, da se določi status takšnih sil, ko so na ozemlju druge
Pogodbenice,

Sila in njen civilni del, njuni pripadniki in njihovi vzdrževani
družinski člani morajo spoštovati zakon države gostiteljice in
se vzdržati kakršne koli dejavnosti, ki ni v skladu z duhom
tega sporazuma, in predvsem kakršne koli politične dejavnosti v državi gostiteljici. Država pošiljateljica mora v ta namen
ukrepati.
3. člen

so se sporazumele o naslednjem:
1. člen
1
a

V tem sporazumu izraz:
) »sila« pomeni osebje kopenskih, mornariških ali letalskih
oboroženih sil ene od pogodbenic, ko je na ozemlju druge
Pogodbenice
na območju Severnoatlantskega pakta v zvezi s
j|vojimi uradnimi dolžnostmi, pri čemer pa se zadevni pogodbenici lahko sporazumeta, da določeni posamezniki, enote ali
'ormacije
ne sestavljajo ali niso vključeni v »silo« za namene
,6
9a Sporazuma:

1. Pod pogoji, določenimi v drugem odstavku tega člena, in če
je to v skladu s formalnostmi, ki jih uvede država gostiteljica
glede prihoda in odhoda sil ali njenih pripadnikov, za takšne
pripadnike ne veljajo predpisi o potnih listih in vizumih ter
pregledu za priseljence ob vstopu na ali odhodu z ozemlja
države gostiteljice. Zanje ne veljajo tudi predpisi države gostiteljice glede prijave in nadzora tujcev, vendar ne pridobijo
pravice do stalnega prebivališča ali domicila na ozemljih
države gostiteljice.

b) »civilni del« pomeni civilno osebje, ki spremlja silo pogodbenice, je zaposleno pri oboroženih silah te pogodbenice, ni
brez državljanstva niti nima državljanstva katere koli države,
p' ni pogodbenica Severnoatlantskega pakta, niti nima držav'ianstva ali običajnega bivališča v državi, v kateri je sila:

2. Za pripadnike sile se zahtevajo le navedeni dokumenti.

c
)
si

»vzdrževani družinski član« pomeni zakonca pripadnika
'e ali civilnega dela ali otroka tega pripadnika, ki je od njega
odvisen;

Na zahtevo jih je treba pokazati:
a) osebna izkaznica, ki jo je izdala država pošiljateljica in na
kateri je fotografija in so navedeni imena, datum rojstva, čin,
številka (če obstaja) in vrsta oborožene sile;

d) »država pošiljateljica« pomeni pogodbenico, ki ji sila pripada;

b) ukaz za premik posameznika ali skupine v jeziku države
pošiljateljice, v angleškem in francoskem jeziku, ki ga je
izdala ustrezna ustanova države pošiljateljice ali organizacije
NATO in priča o statusu posameznika ali skupine kot pripadnika ali pripadnikov sile ter o ukazanem premiku. Država
gostiteljica lahko zahteva, da ukaz za premik podpišejo tudi
njeni ustrezni predstavniki.

®) »država gostiteljica« pomeni pogodbenico, na ozemlju
katere je sila ali civilni del, in sicer če je tam stacionirana ali v
tranzitu;
') »vojaški organi države pošiljateljice« pomeni tiste organe
države pošiljateljice, ki so z zakonom pooblaščeni za izvajanje
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poročevalec, št. 54

3. Pripadniki civilnega dela in vzdrževani družinski člani so
enako opisani v svojih potnih listih.

ljučno jurisdikacijo nad pripadniki sile ali civilnega dela in
njihovimi vzdrževanci glede kaznivih dejanj, vključno s kaznivimi dejanji, povezanimi z varnostjo države, ki so kazniva po
njenem zakonu in ne po zakonu države pošiljateljice.

4. Če pripadnik sile ali civilnega dela prekine delovno razmerje z državo pošiljateljico in se ne vrne v domovino, organi
države pošiljateljice o tem takoj obvestijo organe države
gostiteljice in navedejo vse zahtevane podrobnosti. Organi
države pošiljateljice podobno obvestijo organe države gostiteljice o vsakem pripadniku, ki je odsoten več kot enaindvajset dni.

c) Za namene tega odstavka in tretjega odstavka tega člena
kaznivo dejanje zoper varnost države vključuje:
(i) veleizdajo države:
(II) sabotažo, vohunstvo ali kršitev katerega koli zakona v
zvezi z uradnimi tajnostmi te države ali tajnostmi v zvezi z
nacionalno obrambo te države.

5. Če je država gostiteljica zahtevala odstranitev pripadnika
sile ali civilnega dela s svojega ozemlja ali je izdala ukaz o
izgonu nekdanjega pripadnika sile ali civilnega dela ali vzdržavanega družinskega člana pripadnika ali nekdanjega pripadnika, so organi države pošiljateljice odgovorni za sprejem
te osebe na svojem ozemlju ali za kakršno koli drugačno
obravnavanje te osebe zunaj države gostiteljice. Ta odstavek
se nanaša le na osebe, ki niso državljani države gostiteljice in
so vanjo vstopili kot pripadniki sile ali civilnega dela ali z
namenom postati takšni pripadniki, in na vzdrževane družinske člane takih oseb.

3. Ob koliziji jurisdikacij veljajo ta pravila:
a) Vojaški organi države pošiljateljice imajo prednostno pravico uveljavljanja jurisdikacije nad pripadnikom sile ali civilnega dela v zvezi s:
(i) kaznivimi dejanji samo zoper lastnino ali varnost te države
ali kaznivimi dejanji samo zoper osebo ali lastnino drugega
pripadnika sile ali civilnega dela te države ali vzdrževanega
družinskega člana;

4. člen

(ii) kaznivimi dejanji, ki izhajajo iz kakršne koli storitve ali
opustitve pri opravljanju uradne dolžnosti.

Država gostiteljica:

b) V primeru vseh drugih kaznivih dejanj imajo organi države
gostiteljice prednostno pravico pri uveljavljanju jurisdikcije.

a) sprejme kot veljavno brez vozniškega izpita ali plačila
vozniško dovoljenje ali vojaško vozniško dovoljenje, ki ga je
izdala država pošiljateljica ali njena podenota pripadniku sile
ali civilnega dela, ali

c) Če se država, ki ima prednostno pravico, odloči, da ne bo
uveljavljala svoje jurisdikcije, o tem čim prej obvesti organe
druge države. Organi države, ki ima prednostno pravico, z
razumevanjem obravnavajo zahtevo organov druge države,
da prepusti svojo pravico v primerih, ko ta druga država meni,
da je takšna prepustitev posebno pomembna.

b) izda svoje vozniško dovoljenje kateremu koli pripadniku
sile ali civilnega dela z vozniškim dovoljenjem ali vozniškim
dovoljenjem ali vojaškim vozniškim dovoljenjem, ki ga je
izdala država pošiljateljica ali njena podenota, pri čemer mu
ni treba opravljati vozniškega izpita.

4. Zgoraj navedene določbe tega člena vojaškim organom
države pošiljateljice ne dajejo nobene pravice uveljavljanja
jurisdikcije nad osebami, ki imajo državljanstvo ali običajno
bivališče v državi gostiteljici, razen če so pripadniki sile
države pošiljateljice.

5. člen
1. Pripadniki sile običajno nosijo uniformo. Če se organi
države pošiljateljice in gostiteljice ne dogovorijo drugače,
veljajo za nošenje civilnih oblačil isti pogoji kot veljajo za
pripadnike sil države gostiteljice. Enote v redni sestavi ali
formacije sile nosijo uniformo ob prečkanju državne meje.

5. a) Organi države gostiteljice in države pošiljateljice si medsebojno pomagajo pri prijetju pripadnikov sile ali civilnega
dela ali njihovih vzdrževanih družinskih članov na ozemlju
države gostiteljice in pri izročitvi le-teh organu, ki naj bi
uveljavljal jurisdikcijo v skladu z zgoraj navedenimi določbami.

2. Službena vozila sile ali civilnega dela imajo poleg registrske
številke tudi jasno oznako državne pripadnosti.
6. člen

b) Organi države gostiteljice takoj obvestijo vojaške organe
države pošiljateljice o prijetju katerega koli pripadnika sile ali
civilnega dela ali vzdrževanega družinskega člana.

Pripadniki sile lahko imajo ali nosijo orožje pod pogojem, da
so za to pooblaščeni z ukazom. Organi države pošiljateljice z
razumevanjem obravnavajo zahteve države gostiteljice v zvezi
s tem.

c) Obdolženi pripadnik sile ali civilnega dela, nad katerim
uveljavlja jurisdikcijo država gostiteljica, ostane pod nadzorom države pošiljateljice, če je v rokah te države, dokler
država gostiteljica zoper njega ne vloži obtožnice.

7. člen
1. V skladu z določbami tega člena:

6. a) Organi države gostiteljice in države pošiljateljice si medsebojno pomagajo pri preiskovanju kaznivih dejanj in pri
zbiranju in izvedbi dokazov, vključno z zasegom in izročitvijo
predmetov, ki so predmet kaznivega dejanja ali kakor koli
drugače povezana s kaznivim dejanjem. Organ, ki je predmete
izročil, lahko določi čas, v katerem je izročene predmete treba
vrniti.

a) imajo vojaški organi države pošiljateljice pravico uveljaviti v
državi gostiteljici vso kazensko in disciplinsko jurisdikacijo, ki
jim nalaga zakon države pošiljateljice, nad vsemi osebami, za
katere velja vojaški zakon države pošiljateljice;
b) velja jurisdikacija organov države gostiteljice za pripadnike
sile ali civilnega dela in njihove vzdrževane družinske člane v
zvezi s kaznivimi dejanji, ki so storjena na ozemlju države
gostiteljice in so kazniva po zakonu države gostiteljice.

b) Organi pogodbenic obvestijo drug drugega o sodbi v vseh
primerih kolizije jurisdikcij.
7. a) Smrtne kazni, ki je zakonodaja države gostiteljice za
primere, v katerih je bila izrečena, ne predpisuje, organi
država pošiljateljice na ozemlju države gostiteljice ne morejo
izvršiti.
b) Organi države gostiteljice z razumevanjem obravnavajo
zahtevo organov države pošiljateljice za pomoč pri izvrševanju kazni zapora, ki jo izrečejo organi države pošiljateljice v
skladu z določbami tega člena na ozemlju države gostiteljice.

2. a) Vojaški organi države pošiljateljice imajo pravico uveljavljati izključno jurisdikacijo nad osebami, za katere velja vojaški zakon države pošiljateljice, v zvezi s kaznivimi dejanji,
vključno s kaznivimi dejanji, povezanimi z njeno varnostjo, ki
so kazniva po zakonu države pošiljateljice in ne po zakonu
države gostiteljice.
b) Organi države gostiteljice imajo pravico uveljavljati izkporočevalec, it. 54
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8- Će so organi ene države pogodbenice sodili obdolžencu v
skladu z določbami tega člena in je bil le-ta oproščen ali
spoznan za krivega in prestaja ali je prestal svojo kazen ali je
bil pomiloščen, mu organi druge države pogodbenice ne
smejo ponovno soditi zaradi istega kaznivega dejanja na
istem ozemlju. Vendar pa nič iz tega odstavka ne more preprečiti vojaškim organom države pošiljateljice, da obravnavo pripadnika svoje sile zaradi kakršne koli kršitve pravil
discipline, ki izhajajo iz storitve ali opustitve dejanja, ki je
sestavljalo kaznivo dejanje, zaradi katerega so mu sodili
organi druge države pogodbenice.

c) Kakršna koli odločitev arbitra je za pogodbenice obvezujoča in dokončna.

Če je pripadnik sile ali civilnega dela ali vzdrževani družinski član v kazenskem postopku v pristojnosti države gostite'jice, ima pravico do:

f) Kljub temu se vsaka pogodbenica odpove zahtevku v vsakem primeru, če škoda znaša manj kot:

d) Znesek plačila, ki ga določi arbiter, se razdeli v skladu z
določbami v alineah (i), (ii), (iii) točke e) petega odstavka tega
člena.
e) Znesek plačila arbitru za njegove storitve s sporazumom
določita zadevni pogodbenici in ga skupaj s potrebnimi stroški, ki so povezani z opravljanjem njegovih dolžnosti, plačata
pogodbenici v enakovrednih deležih.

Belgija:
Kanada:
Danska:
Francija:
Islandija:
Italija:
Luksemburg:
Nizozemska:
Norveška:
Portugalska:
Združeno kraljestvo:
Združene države:

a) takojšnjega in hitrega sojenja,
b) da je pred obravnavo seznanjen z obtožnico zoper njega,
c
) soočanja s pričami, ki pričajo zoper njega,
d) prisilne privedbe prič, ki pričajo v njegovo korist, če je to v
Pristojnosti države gostiteljice,
e
) zagovornika po lastni izbiri ali brezplačnega zagovornika
ali pomoč pri zagotavljanju zagovornika pod pogoji, ki prevladujejo v tistem času v državi gostiteljici,
') če se mu zdi potrebno, pomoč usposobljenega prevajalca in
9) stikov s predstavnikom vlade države pošiljateljice in, če
Pravila sodišča dovoljujejo, da je ta predstavnik prisoten na
sojenju.

70 000
1 460
9 670
490 000
22 800
850 000
70 000
5 320
10 000
40 250
500
1 400

B.fr.
S
Kr.
F.fr.
Kr.
Li.
L.tr.
Fl.
Kr.
Es.
L
S

Katera koli druga pogodbenica, katere lastnina je bila poškodovana v istem dogodku, se tudi odpove zahtevku v višini
zgornjega zneska. Ce so tečajne razlike med temi valutami
znatne, se pogodbenice sporazumejo o ustreznem popravku
teh zneskov.

1
0- a) Vojaške enote v redni sestavi ali formacije sile imajo
Pravico policijsko nadzorovati vse tabore, ustanove ali druge
Prostore sile, ki jih zasedajo po dogovoru z državo gostite'l>co.
Vojaška policija sile lahko ustrezno ukrepa za ohranitev
r
®da in miru v takšnih prostorih.

3. Za namene prvega in drugega odstavka tega člena izraz »v
lasti pogodbenice«, če gre za plovilo, vključujejo plovilo, ki ga
ima pogodbenica v podjemu ali ga je zasegla v skladu s pogoji
podjema ali je bilo zaplenjeno v vojni (razen če tveganja za
izgubo ali odgovornost ne nosi pogodbenica, temveč neka
druga oseba).

rb)

Zunaj teh prostorov se takšna vojaška policija lahko upoabi le, če je tako dogovorjeno z organi države gostiteljice in v
Povezavi s temi organi ter če je njena uporaba nujno potrebna
*a ohranitev discipline in reda med pripadniki sile.
Vsaka pogodbenica si prizadeva za takšno zakonodajo,
*ot se ji zdi potrebna za zagotovitev zadovoljive varnosti in
iščite objektov, opreme, lastnine, dokumentacije in uradnih
'formacij drugih pogodbenic na svojem ozemlju ter za kazivanje oseb, ki kršijo zakone, sprejete v ta namen.

4. Vsaka pogodbenica se odpove vsem svojim zahtevkom
zoper katero koli drugo pogodbenico zaradi poškodbe ali
smrti katerega koli pripadnika njenih oboroženih sil med
pripadnikovim opravljanjem njegovih uradnih dolžnosti.
5. zahtevke (razen pogodbenih zahtevkov in tistih, za katere
veljata šesti in sedmi odstavek tega člena), ki izvirajo iz
storitve ali opustitve dejanja pripadnika sile ali civilnega dela
med opravljanjem uradne dolžnosti ali iz katere koli druge
storitve ali opustitve dejanja ali dogodka, za katere je pravno
odgovorna sila ali civilni del in so ga na ozemlju držav«
gostiteljice povzročili škodo tretji strani, ki ni pogodbenica,
obravnava država gostiteljica v skladu s temi določbami:

8. člen
Vsaka pogodbenica se odreka vsem zahtevam zoper katero
koli pogodbenico zaradi škode na svoji lastnini, katere upor
abnik so njene kopenske, mornariške ali letalske sile, če:
(') ie takšno škodo povzročil pripadnik ali delavec oboroženih
sil druge pogodbenice pri opravljanju svojih dejavnosti v zvezi
* operacijo Severnoatlantskega pakta ali:

a) Zahtevki se vložijo, obravnavajo in rešijo ali razsodijo v
skladu z zakoni in predpisi države gostiteljice o zahtevkih, ki
izhajajo iz dejavnosti njenih oboroženih sil.

takšna škoda izvira iz uporabe kakršnegakoli vozila, pio'a ali letala v lasti druge pogodbenice in v uporabi njenih
Oboroženih sil pod pogojem, da je bilo vozilo, plovilo ali
S?'bIo, ki je povzročilo škodo, uporabljeno v zvezi z operacijo
^vernoatlantskega pakta ali da je bila poškodovana tako
^Porabljena lastnina.
Vl

b) Država gostiteljica lahko rešuje tovrstne zahtevke; znesek,
ki je dogovorjen ali določen z razsodbo, plača država gostiteljica v svoji valuti.
c) Takšno plačilo, ki je posledica primera, ki ga reši ali o njem
razsodi pristojno sodišče države gostiteljice, ali dokončna
razsodba takšnega sodišča, s katero se zavrne plačilo, je za
pogodbenice obvezujoča in dokončna.

Zahtevkom ene pogodbenice zoper drugo pogodbenico za
"adomestilo osebam, s pomočjo katerih je bilo rešeno plovilo,
odpove pod pogojem, da je bilo rešeno plovilo ali tovor v
'asti pogodbenice in v uporabi njenih oboroženih sil v zvezi z
Operacijo Severnoatlantskega pakta.

d) Vsak zahtevek, ki ga plača država gostiteljica, se pošlje
zadevnim državam pošiljateljicam skupaj z vsemi podrobnostmi in predlogom razdelitve v skladu s spodnjimi alineami
(I), (II), (III) točke e. Če v dveh mesecih ni odgovora, se šteje,
da je predlog razdelitve sprejet.

jj: (a) Ob morebitni škodi na drugi lastnini pogodbenice na
^l®nem ozemlju, ki je bila povzročena ali izvira iz navedenega
y Prvem odstavku, določi odškodninsko odgovornost katere
*oli druge pogodbenice in oceni škodo, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače, en arbiter, ki se izbere v skladu s
jOčko b) tega odstavka. Arbiter tudi določi o protizahtevkih, ki
hirajo iz istega dogodka.

e) Strošek, ki je nastal pri izpolnjevanju zahtevkov v skladu z
zgornjimi točkami in drugim odstavkom tega člena, si razdelijo pogodbenice, In sicer:
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(I) če je odgovorna le ena država pošiljateljica, se dodeljeni ali
razsojeni znesek razdeli, tako da 25% plača država gostiteljica
in 75% država pošiljateljica,

stojnostjo sodišč države gostiteljice nad pripadniki sile ali
civilnega dela v zvezi s civilno pristojnostjo sodišč države
gostiteljice, razen v obsegu, določenem s točko g) petega
odstavka tega člena.

(II) če je za škodo odgovorna več kot ena država, se dodeljeni
ali razsojeni znesek enakovredno razdeli med njimi: če pa
država ni ena od odgovornih država, njen delež znaša polovico deleža vsake države pošiljateljice,

10. Organi države pošiljateljice in države gostiteljice sodelujejo pri zbiranju dokazov za pravično zaslišanje in rešitev
zahtevkov, ki zadevajo pogodbenice.

(III) če so škodo povzročile oborožene sile pogodbenic in je ni
mogoče pripisati eni ali več teh oboroženih sil, se dodeljeni ali
razsojeni znesek razdeli enakovredno med zadevnimi pogodbenicami: če pa država gostiteljica ni ena od držav, katerih
oborožene sile so povzročile škodo, njen delež znaša polovico vsake zadevne države pošiljateljice.

9. člen
1. Pripadniki sile ali civilnega dela in njihovi vzdrževani družinski člani lahko lokalno kupujejo blago, ki ga potrebujejo za
lastno porabo, in takšne storitve, kot jih potrebujejo, pod
enakimi pogoji kot državljani države gostiteljice.

(IV) Vsakega pol leta se izkaz o zneskih, ki jih je država
gostiteljica v šestmesečnem obdobju plačala v zvezi z vsakim
primerom, za katerega je bila sprejeta predlagana razdelitev
na podlagi odstotkov, pošlje zadevni državi pošiljateljici skupaj z zahtevo za povračilo. Takšni zneski se povrnejo v najkrajšem možnem času v valuti države gostiteljice.

2. Blago, ki ga je treba priskrbeti pri lokalnih virih za preživetje
sile ali civilnega dela, se običajno kupi prek organov, ki
kupujejo takšno blago za oborožene sile države gostiteljice.
Da takšni nakupi ne bi slabo vplivali na gospodarstvo države
gostiteljice, pristojni organi te države navedejo, če je
potrebno, vse izdelke, katerih nakup naj bi bil omejen ali
prepovedan.

f) Če bi uveljavljanje določb iz točk b) in e) tega odstavka
povzročilo pogodbenici hude težave, lahko prosi Severnoatlantski svet, da se dogovori za poravnavo drugačne vrste.

3. V skladu s sporazumi, ki že veljajo ali jih bodo sklenili
pooblaščeni predstavniki države pošiljateljice in države gostiteljice, organi države gostiteljice sami prevzamejo odgovornost za sprejem ustreznih ukrepov, s katerimi bodo sili ali
civilnemu delu zagotovljeni objekti in zemljišča, ki jih potrebuje, in s tem povezane zmogljivosti in storitve. Ti sporazumi
in organiziranje so v največji možni meri usklajeni s predpisi,
ki urejajo civilno in vojaško nastanitev podobnega osebja
države gostiteljice. Če ni drugače določeno s pogodbo,
zakoni države gostiteljice določajo pravice in obveznosti, ki
izhajajo iz nastanitve ali uporabe objektov, zemljišč, zmogljivosti ali storitev.

g) Za pripadnika sile ali civilnega dela ne velja noben postopek za izvršitev kakršne koli sodbe, izrečene zoper njega v
državi gostiteljici v zadevi, ki izhaja iz opravljanja njegovih
uradnih dolžnosti.
h) Če točka e) tega odstavka velja za zahtevke, ki jih pokriva
drugi odstavek tega člena, določbe tega odstavka ne veljajo
za kakršen koli zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi s plovbo
ali upravljanjem ladje ali natovarjanjem, prevozom ali raztovarjanjem tovora, z izjemo zahtevkov v primeru smrti ali
osebne poškodbe, za katere četrti odstavek tega člena ne
velja.

4. Potrebe sile ali civilnega dela po lokalni civilni delovni sili
se zadovoljijo enako kot primerljive zahteve države gostiteljice in s pomočjo organov države gostiteljice na podlagi
izmenjave zaposlenih. Pogoji zaposlovanja in dela, predvsem
plač in dodatnih prejemkov, ter pogoji za zaščito delavcev so
določeni z zakonodajo države gostiteljice. Takšni civilni
delavci, ki so zaposleni pri sili ali civilnem delu, se za noben
namen ne štejejo za pripadnike te sile ali civilnega dela.

6. Zahtevki zoper pripadnike sile ali civilnega dela, ki izhajajo
iz storitve nedovoljenih dejanj ali opustitve dejanj izven opravljanja uradne dolžnosti v državi gostiteljici, se obravnavajo na
tak način:
a) Organi države gostiteljice obravnavajo zahtevek, določijo
odškodnino vlagatelju zahtevka pošteno in pravično ob upoštevanju vseh okoliščin primera, vključno z obnašanjem
poškodovane osebe, in o tej zadevi pripravijo poročilo.

5. Če kraj, kjer sta sila ali civilni del, nima zadovoljivih zdravstvenih in zobozdravstvenih zmogljivosti, so njeni pripadniki
in njihovi vzdrževani družinski člani upravičeni do zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe, vključno z bivanjem v
bolnici, pod enakimi pogoji kot primerljivo osebje države
gostiteljice.

b) Poročilo se dostavi oblastem države pošiljateljice, ki nato
brez odloča odločijo, ali bodo ponudile plačilo ex gratia in, če
ga bodo, v kolikšnem znesku.
c) Če ponujeno plačilo ex gratia vlagatelj zahtevka sprejme ter
tako v celoti zadovolji svojemu zahtevku, organi države pošiljateljice sami plačajo znesek in obvestijo organe države
gostiteljice o svoji odločitvi in plačanem znesku.

6. Država gostiteljica z največjo naklonjenostjo obravnava
zahteve za odobritev prevoznih zmogljivosti pripadnikom sile
ali civilnega dela ter znižane cene vozovnic. Takšne zmogljivosti in znižanja urejajo posebni dogovori med zadevnima
vladama.

d) Nič iz tega odstavka ne vpliva na jurisdikcijo sodišč države
gostiteljice, da ukrepajo zoper pripadnika sile ali civilnega
dela, razen in dokler ni plačan znesek, ki v celoti izpolnjuje
zahtevek.

7. Organi sile v skladu s kakršnimi koli splošnimi ali posebnimi finančnimi dogovori med pogodbenicama takoj v lokalni
valuti plačajo blago, nastanitev in storitve, preskrbljene z
drugim, tretjim in četrtim odstavkom in, če je potrebno, petim
in šestim odstavkom tega člena.

7. Zahtevki, ki izhajajo iz nedovoljene uporabe vozila oboroženih sil države pošiljateljice, se obravnavajo v skladu s šestim
odstavkom tega člena, razen če ni sila ali civilni del pravno
odgovorna.

8. Niti sila niti civilni del niti njuni pripadniki ali njihovi vzdrževani družinski člani v skladu s tem členom ne morejo biti
oproščeni plačila davka ali drugih dajatev v zvezi z nakupom
blaga ali storitev, ki se plačujejo v skladu z davčnimi predpisi
države gostiteljice.

8. Ob sporu, ali je pripadnik sile ali civilnega dela storil
nedovoljeno dejanje ali opustil dejanje pri opravljanju uradne
dolžnosti ali je bila kakršna koli uporaba vozila oboroženih sil
države pošiljateljice nedovoljena, se vprašanje predloži arbitru, ki se imenuje v skladu s točko b) drugega odstavka tega
člena in katerega odločitev glede te zadeve je dokončna.

10. člen
1. Če je kakršna koli oblika obdavčitve v državi gostiteljici
pravno odvisna od prebivališča ali domicila, se obdobja, v
katerih je pripadnik sile ali civilnega dela na ozemlju te
države, izključno zato ker je pripadnik te sile ali civilnega dela,

9. Država pošiljateljica se ne sklicuje na imuniteto pred priporočevalec, št. 54
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® štejejo kot obdobja prebivanja v tej države ali kot sprememba prebivališča ali domicila za namene takšne obdavčile Pripadniki sile ali civilnega dela so v državi gostiteljici
oproščeni
plačila davkov na plače in zaslužek, ki so ju prejeli
K
°t takšni pripadniki od države pošiljateljice, ali na premične, ki so v državi gostiteljici, kar je izključno posledica
"lihove začasne prisotnosti v tej državi.

7. Blago, ki ga uvozijo organi sile in ni izrecno namenjeno sili
ali njenemu civilnemu delu, in blago, ki ni navedeno v petem
in šestem odstavku tega člena in ga uvozijo pripadniki sile ali
civilnega dela, s tem členom ni oproščeno carinskih dajatev
ali drugih pogojev.
8. Blago, ki je bilo ob uvozu oproščeno plačila carine v skladu
s točko b) drugega odstavka, četrtim, petim ali šestim odstavkom tega člena:

2; Nič iz tega člena ne prepreči obdavčitve pripadnika sile ali
vilnega dela v zvezi s kakršnim koli dobičkonosnim poslom,
Pri katerem je udeležen v državi gositeljici in ni del njegove
2a
Poslitve kot pripadnika; z izjemo njegove plače, zaslužka in
Premičnin, navedenih v prvem odstavku, nič iz tega člena ne
Prepreči obdavčitve, ki za takšnega pripadnika velja pripadnik
Po zakonu države gostiteljice, tudi če se šteje, da ima prebivajte ali domicil zunaj ozemlja te države.
C|

a) se lahko prosto ponovno izvozi, če se, če,!!!?????? da je
bilo blago uvoženo v skladu s četrtim odstavkom tega člena,
carinskemu organu predloži potrdilo, izdano v skladu s tem
odstavkom: carinski organi pa lahko preverijo, da ponovno
izvoženo blago ustreza opisu na potrdilu, če ta obstaja, in da
je bilo dejansko uvoženo pod pogoji, navedenimi glede na
okoliščine posameznega primera, v točki b) drugega
odstavka, četrtem, petem ali šestem odstavku.

Ta člen se ne uporablja za »carinsko dajatev«, kot je
oločena v dvanajstem odstavku XI. člena.

Q

b) se praviloma v državi gostiteljici ne sme odtujiti s prodajo
ali kot darilo: vendar se v posebnih primerih to lahko odobri
pod pogoji, ki so jih postavili zadevni organi države gostiteljice (na primer glede plačila carinskih dajatev in davkov ter
glede skladnosti z zahtevami nadzora trgovine in izmenjave).

Za namene tega člena izraz »pripadnik sile« ne vključuje
°seb, ki so državljani države gostiteljice.
11. člen
6e ni izrecno drugače določeno s tem sporazumom, za
Pripadnike
sile, civilnega dela in njihove vzdrževane družinKe
člane veljajo zakoni in predpisi, ki jih izvajajo carinski
organi države gostiteljice. Predvsem imajo carinski organi
oržave gositeljice pravico v skladu s splošnimi pogoji iz zakonov in predpisov države gostiteljice preiskati pripadnike sile
®' civilnega dela in njihove vzdrževane družinske člane, presedati
njihovo prtljago in vozila ter zaseči stvari v skladu s
a
*šnimi zakoni in predpisi.

9. Blago, kupljeno v državi gostiteljici, se iz te države lahko
izvozi le v skladu s predpisi, ki veljajo v državi gostiteljici.
10. Carinski organi posebej uredijo prečkanje državnih mej za
enote v redni sestavi in formacije pod pogojem, da so bili
zadevni carinski organi predhodno pravilno obveščeni.
11. Država gostiteljica sprejme posebne ukrepe, da bodo
gorivo, olja in maziva za uporabo v službenih vozilih, letalih in
plovilih sile ali civilnega dela lahko dobavljeni brez plačila
carinskih dajatev in davkov.

,a) Službena vozila sile ali civilnega dela iz njihove pristojnoi so prj začasnem uvozu in ponovnem izvozu oproščena
dPnii?i'a carine, če se zanje predloži »triptyque« v obliki, ki je
*azana v dodatku k temu sporazumu.

12. V prvem do desetem odstavku tega člena:
»carinska dajatev« pomeni carino in vse druge pristojbine in
dajatve, ki se plačajo ob uvozu ali izvozu, kot velja v določenem primeru, razen plačil in taks, ki niso več kot plačila za
opravljanje storitve;

jj) Začasen uvoz takšnih vozil, ki niso v njihovi pristojnosti,
„[®ja četrti odstavek tega člena in ponoven izvoz le-teh osmi
^stavek.
p) Službena vozila sile ali civilnega dela so oproščena plačila
Vršnih koli pristojbin v zvezi z uporabo vozil na cestah.

»uvoz« vključuje tudi iznos blaga iz carinskega skladišča ali
sprostitev izpod neposredne carinske kontrole, če zadevno
blago ni zraslo ali bilo proizvedeno ali izdelano v državi
gostiteljici.

j* Uradni dokumenti, ki so uradno zapečateni, s carinsko ne
^gledajo.
Kurirji, ki prenašajo takšne dokumente, morajo ne
0
na svoj status imeti ukaz za premik posameznika, ki se
*oa v skladu s točko b) drugega odstavka III. člena. Na tem
Kazu za premik je navedeno število pošiljk, ki jih nosi, in
Kaz
potrjuje, da pošiljke vsebujejo le uradne dokumente.

13. Določbe tega člena ne veljajo za zadevno blago le ob
uvozu v ali izvozu iz države gostiteljice, temveč ko je v tranzitu
čez ozemlje pogodbenice, zaradi česar izraz »država gostiteljica« v tem členu, vključuje katero koli pogodbenico, čez
katero ozemlje blago potuje v tranzitu.

Sija lahko uvozi brez plačila carinskih dajatev opremo za
'° in zmerne količine hrane, zalog in drugega blaga, ki jih
.Porablja samo sila, in v primerih, kjer takšno uporabo dovodi* država gostiteljica, tudi njen civilni del in vzdrževani
r»e finski člani. Za oprostitev plačila carine je treba pri vstopom carinskem organu poleg dogovorjenih carinskih dokumentov predložiti tudi potrdilo v obliki, za katero sta se
Ogovorili država gostiteljica in država pošiljateljica, in s
™dPisom osebe, ki jo je država pošiljateljica v ta namen
pooblastila.
Imenovanje osebe, ki je pooblaščena za podpiso?nJe potrdil in primerkov podpisov in žigov, se pošlje carinupravi države gostiteljice.

12. člen
1. Carinski ali davčni organi države gostiteljice lahko kot
pogoj za oprostitev carinskih in davčnih dajatev ali znižanj, ki
jih zagotavlja ta sporazum, zahtevajo, da se spoštujejo pogoji,
ki se njim zdijo potrebni za preprečitev zlorabe.
2. Ti organi lahko zavrnejo kakršno koli oprostitev, ki jo
zagotavlja ta sporazum v zvezi z uvozom v državo gostiteljico
stvari, ki so zrasle ali bile proizvedene ali izdelane v tej državi
in so bile izvožene iz nje brez plačila ali ob povračilu carinskih
dajatev in davkov, ki bi jih sicer plačali, če ne bi bilo takšnega
izvoza. Blago, ki je bilo izneseno iz carinskega skladišča se
šteje kot uvoženo, če se zaradi vnosa v carinsko skladišče
šteje kot izvoženo.

^ Pripadnik sile ali civilnega dela sme ob svojem prvem
'hodu na prevzem dolžnosti v državi gostiteljici ali ob prvem
žil
vzdrževanega družinskega člana, ki se mu bo pridruži' "voziti predmete za osebno uporabo in pohištvo brez
®Cila carinskih dajatev za obdobje tovrstne zaposlitve.

13. člen

5; pripadniki sile ali civilnega dela lahko začasno uvozijo brez
1»?a ."a carinskih dajatev svoja zasebna motorna vozila, ki jih
/* )o oni in njihovi vzdrževani družinski člani za osebno
Porabo. Ta člen ne obvezuje k oprostitvi plačila pristojbin za
"Sebna vozila v zvezi z uporabo cest.

1. Da bi preprečili kršitve predpisov iz carinskih in davčnih
zakonov, si organi države gostiteljice in države pošiljateljice
medsebojno pomagajo pri poizvedovanju in zbiranju dokazov.
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2. Organi sile dajejo vso podporo, ki je v njihovi moći, da bi
zagotovili izročitev stvari, za katere velja, da jih carinski ali
davčni organi države gostiteljice ali kdo drug v njihovem
imenu lahko zaseže.

podpisnico in državo, ki pristopa. Za vsako državo, v katere
imenu se deponira listine o pristopu, začne ta sporazum
veljati trideset dni po deponiranju te listine.
19. člen

3. Organi sile dajejo vso podporo, ki je v njihovi moči, da
zagotovijo, da pripadniki sile ali civilnega dela ali njihovi
vzdrževani družinski člani plačajo carinske dajatve, davke in
kazni.

1. Ta sporazum lahko odpove katera koli pogodbenica po
preteku štirih let od datuma, ko začne veljati sporazum.
2. Katera koli pogodbenica odpove sporazum s pisno notifikacijo, ki jo ta pogodbenica naslovi na Vlado Združenih držav
Amerike, ta pa seznani druge pogodbenice s takšno notifikacijo in datumom njenega prejema.

4. Službena vozila in stvari, ki pripadajo sili ali njenemu
civilnemu delu in ne pripadniku te sile ali civilnega dela in so
jih organi države gostiteljice zasegli v zvezi s kršitvijo njenih
carinskih in davčnih zakonov ali predpisov, se izročijo ustreznim organom zadevne sile.

3. Odpoved začne veljati eno leto po tem, ko je obvestilo
prejela vlada Združenih držav Amerike. Po izteku tega enoletnega obdobja sporazum preneha veljati za pogodbenico, ki
ga je odpovedala, vendar pa ostane veljaven za preostale
pogodbenice.
20. člen

14. člen
1. Za silo, civilni del in njune pripadnike in njihove vzdrževane
družinske člane še nadalje veljajo devizni predpisi države
pošiljateljice kot tudi predpisi države gostiteljice.

1. V skladu z določbami drugega odstavka in tretjega
odstavka tega člena ta sporazum velja le na matičnem ozemlju pogodbenice.

2. Organi države pošiljateljice in države gostiteljice, odgovorni za tuje valute, lahko izdajo posebne predpise, ki veljajo
za silo ali civilni del ali njune pripadnike in njihove vzdrževane
družinske člane.

2. Vsaka država lahko ob deponiranju svoje ratifikacijske
listine ali listine o pristopu ali kadar koli kasneje razglasi i
notifikacijo, ki jo pošlje vladi Združenih držav Amerike, da se
ta sporazum razširi (če se državi, ki to razglaša, zdi potrebno,
država in vsaka od zadevnih držav pošiljateljic sklenejo poseben sporazum) na vse ali katero koli od ozemelj, za katerih
mednarodne odnose je odgovorna na območju Severnoatlantskega pakta. Ta sporazum se nato razširi na ozemlje aH
ozemlja, ki so imenovana v tej notifikaciji trideset dni po tem,
ko je vlada Združenih držav Amerike prejela notifikacijo, ali
trideset dni po sklenitvi posebnih sporazumov, če so
potrebni, ali ko je začel veljati ta sporazum v skladu z XVIII.
členom, kar je kasneje.

15. člen
1. V skladu z drugim odstavkom tega člena ta sporazum
ostane veljaven ob sovražnosti, na katero se nanaša Severnoatlantski pakt, razen če določbe za reševanje zahtevkov iz
drugega in petega odstavka 8. člena ne veljajo za vojno škodo
in če določbe tega sporazuma in predvsem določbe iz 3. in 7.
člena takoj pregledata zadevni pogodbenici, ki lahko soglašata s tistimi spremembami, ki se jima zdijo zaželene pri
medsebojnem izvajanju tega sporazuma.
2. Ob takšni sovražnosti ima vsaka pogodbenica pravico
začasno prekiniti izvajanje katere koli določbe tega sporazuma, tako da 60 dni prej o tem obvesti druge pogodbenice.
Će uveljavlja to pravico, se pogodbenice takoj posvetujejo z
namenom doseči soglasje glede primernih določb, ki bodo
takoj zamenjale začasno razveljavljene določbe.

3. Država, ki je dala izjavo iz drugega odstavka tega člena, s
katero se razširi ta sporazum na ozemlje, za katero mednarodne odnose je odgovorna, lahko odpove sporazum ločeno
za to ozemlje v skladu z določbami XIX. člena.
Da bi to potrdili, so pooblaščenci podpisali ta sporazum.
Sestavljeno v Londonu, devetnajstega junija 1951, v angleškem in francoskem jeziku, besedili sta enako verodostojni, v
enem izvirniku, ki se deponira v arhivih vlade Združenih držav
Amerike. Vlada Združenih držav Amerike pošlje overjene
kopije sporazuma vsem državam podpisnicam in državam, ki
pristopajo k sporazumom.

16. člen
Vsa neskladja med pogodbenicami v zvezi z razlaganjem ali
izvajanjem tega sporazuma se rešijo s pogajanjem med njimi
brez uporabe kakršne koli zunanje jurisdikcije. Razen če
sporazum z izrecno določbo ne ureja drugače, se neskladja,
ki jih ni mogoče rešiti z neposrednim pogajanjem, predložijo
Severnoatlantskemu svetu.

1826 Pogodbe Združenih držav In drugI mednarodni sporazumi

17. člen

DODATEK

Katera koli pogodbenica lahko kadar koli zahteva spremembo
katerega koli člena tega sporazuma. Zahteva se naslovi na
Severnoatlantski svet.

Država
TRIPTIK*

18. člen

Veljaven od
za začasen uvoz v
naslednjega službenega vozila:

1. Ta sporazum se, kakor hitro je mogoče, ratificira in ratifikacijske listine se deponirajo pri Vladi Združenih držav Amerike,
ki o datumu deponiranja listin obvesti vsako državo podpisnico.

TiP
Registracijska številka

2. Po tridesetih dneh, ko so štiri države podpisnice deponirale
svoje ratifikacijske listine, med njimi začne veljati ta sporazum. Za vsako drugo državo podpisnico pa začne veljati
trideset dni po deponiranju njenih ratifikacijskih listin.

Rezervne gume
Pritrjena komunikacijska oprema

3. Potem ko začne veljati, k temu sporazumu ob odobritvi
Severnoatlantskega sveta in izpolnjevanju takšnih pogojev,
kot jih ta določi, lahko pristopi katera koli država, ki je že
pristopila k Severnoatlantskemu paktu. Pristop se izvede z
deponiranjem listine o pristopu pri Vladi Združenih držav
Amerike, ki o datumu deponiranja listine obvesti vsako državo
poročevalec, št. 54

Ministrstvo ali služba

Ime in podpis imetnika triptika
Datum izdaje
Po naročilu
86

00

„
Številka motorja

ZAČASNI IZSTOPI IN VSTOPI

3. člen

Ime pristanišča
Podpis in žig
ali carinarnice
Datum
carinika
Izstop
Vstop
Izstop
Vstop
Izstop
Vstop
Izstop
Vstop
' Ta dokument je v jeziku države pošiljateljice ter v angleškem
'n francoskem jeziku

Za izvajanje sporazuma in dodatnega protokola skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Skupaj s sporazumom in dodatnim protokolom se v Uradnem
listu Republike Slovenije Mednarodne pogodbe objavi tudi
Sporazum med državami pogodbenicami Severnoatlantskega
pakta glede statusa njihovih sil, sklenjen v Londonu 19. iuniia
1951.

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

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v angleškem jeziku

OBRAZLOŽITEV
Ha povabilo sestanka na vrhu NATO z dne 10. 1. 1994 je
Slovenija sprejela Okvirni dokument Partnerstva za mir.
Dokument je 30. 3. 1994 podpisal predsednik vlade dr. Janez
Drnovšek. NATO je sprejel tudi individualni program Slovenije
za sodelovanje v Partnerstvu za mir.

disciplinskih prekrškov (vključno z določbami za primer kolizije pristojnosti), pravice obdolženca v postopku, medsebojno pomoč ustreznih organov držav pri preiskovanju kaznivih dejanj, zbiranju dokazov, itd., ureja tudi vprašanje odgovornosti za povzročeno škodo in postopek za razrešitev sporov s tem v zvezi, določa tudi nekatere olajšave glede davkov
in carin (npr. brezcarinski začasen uvoz vozil, uvoz opreme,
hrane in drugega blaga za sile ob predhodni odobritvi države
gostiteljice, enkraten brezcarinski uvoz predmetov za osebno
uporabo, nakup goriva brez carin in davkov za potrebe sil),
hkrati pa določa tudi nekatere ukrepe za varovanje gospodarstva države gostiteljice.

Glede na to, da je eden glavnih namenov programa PFP
krepitev sodelovanja na vojaškem področju, na primer sode'ovanje na skupnih vojaških vajah, pri mirovnih in drugih
°Peracijah, se je pokazala potreba po ureditvi statusa sil ene
države, kadar se nahajajo na ozemlju druge države. Za ta
iamen je NATO predlagal sprejem obravnavanega sporaiu
ma, ki ga je Slovenija podpisala 19. 6. 1995 v Bruslju.

Določbe NATO SOFE ne prinašajo posebej novih obveznosti
za Slovenijo, saj podobne olajšave podeljujemo že predstavnikom nekaterih drugih mednarodnih organizacij in še posebej diplomatskim predstavnikom. Gre za nekatere specifičnosti, ki se nanašajo na predstavnike oboroženih sil, ki pa bodo
veljale seveda tako za sile drugih držav v Sloveniji kot tudi za
naše sile, kadar se bodo nahajale na ozemlju drugih držav.

'■ Sporazum med državami pogodbenicami Severnoatlantskega pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu
mir, glede statusa njihovih sil.
Vprašanje pravnega položaja sil je med državami članicami
HATO urejeno s Sporazumom med pogodbenicami Severnoantskega pakta o statusu njihovih sil, ki je bil podpisan v
Londonu 19. 6. 1951 (Status of forces agreement - v nadaljevanju NATO SOFA). Obravnavani sporazum, ki so ga podpisale
pogodbenice NATO SOFA in države, ki sodelujejo v PFP
'v nadaljevanju PFP SOFA), je zato zelo kratek in se v svojem
Prvem členu sklicuje na določbe NATO SOFA oziroma določa,
s bodo pogodbenice PFP SOFA uporabljale določbe NATO
OFA kot da bi bile same pogodbenice NATO SOFA. Na ta
n
ačin PFP SOFA pravzaprav razširja uporabo NATO SOFA na
°*emlja partnerskih držav.

2. Dodatni protokol k Sporazumu med državami pogodbenicami Severnoatlantskega pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil.
Dodatni protokol določa, da nobena pogodbenica ne bo izvršila smrtne kazni nad članom oboroženih sil ali civilnega dela
oziroma njihovih družinskih članov iz katerekoli druge pogodbenice. V Sloveniji sicer smrtne kazni ni mogoče izreči, vendar pa je ratifikacija tega protokola za Slovenijo pomembna,
saj zagotavlja, da tudi proti pripadnikom slovenskih sil, ki
bodo v okviru programa PFP poslani na ozemlje druge
države, ne more biti izvršena smrtna kazen.

Osobina NATO SOFE je po tem sporazumu torej obvezujoča,
*8(o jo prilagamo k obravnavanemu sporazumu kot njegovo
Prilogo. Nanaša se najprej na opredelitev pojmov (kot so sila,
civilni del, država pošiljateljica, država gostiteljica), na dolžnost spoštovanja zakonov države gostiteljice, določa vrsto in
°oiiko dokumentov, ki jih morajo imeti pripadniki sil, kot tudi
Pripadniki
civilnega dela in vzdrževani družinski člani, nošeni6 uniforme in predvsem orožja (če so za to pooblaščeni),
°otoča jurisdikcijo držav za primere kaznivih dejanj kot tudi

Sporazum in dodatni protokol ratificira v skladu z drugim
odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah Državni zbor
Republike Slovenije.
Izvajanje sporazuma in dodatnega protokola bo zahtevalo
proračunska sredstva.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

KONVENCIJE

0

BIOLOŠKI

RAZNOVRSTNOSTI
- EPA 1322 - prva obravnava

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 171. seji dne 30. novembra
1995 dolgčila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O
BIOLOŠKI RAZNOVRSTNOSTI,
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. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- Borut MAHNIC, svetovalec Vlade Republike Slovenije
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena

1. člen
Ratificira
se
Konvencija
o
biološki raznovrstnosti, ki je bila
s
Prejeta v Riu de Janeiru 5. junija 1992 v angleškem, arab'tam, francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku.

ške raznovrstnosti na svojem območju in trajnostno uporabo
svojih bioloških virov,
so zaskrbljene, ker določene človekove dejavnosti občutno
zmanjšujejo biološko raznovrstnost,

2. člen
Cedilo konvencije v angleškem izvirniku in slovenskem
Prevodu se glasi:
Opomba: sledi besedilo v angleškem Jeziku

se zavedajo splošnega pomanjkanja informacij in znanja o
biološki raznovrstnosti ter nujne potrebe po razvijanju znanstvenih, tehničnih in institucionalnih zmogljivosti, ki bi omogočile temeljno razumevanje, na podlagi katerega bi lahko
načrtovali in izvajali primerne ukrepe,

KONVENCIJA O BIOLOŠKI RAZNOVRSTNOSTI

ugotavljajo, da je nujno treba predvideti, preprečevati in
odstranjevati vzroke občutnega zmanjševanja ali Izgube
biološke raznovrstnosti na samem izvoru,

Preambula
°9odbenice te konvencije, ki:

/

p

prav tako ugotavljajo, da tam, kjer grozi občutno zmanjšanje
ali izguba biološke raznovrstnosti, pomanjkanje popolne
znanstvene zanesljivosti ne bi smelo biti razlog za odlaganje
ukrepov, s katerimi bi se izognili tej grožnji ali jo zmanjšali,

*• zaveda|o resnične vrednosti biološke raznovrstnosti in
poloških, genetskih, družbenih, gospodarskih, znanstvenih,
Izobraževalnih, kulturnih, rekreacijskih in estetskih vrednosti
°iološke raznovrstnosti in njenih sestavnih delov,
U
tudi zavedajo pomena biološke raznovrstnosti za evolucijo
n
vzdrževanje sistemov, ki ohranjajo življenje v biosferi,

nadalje ugotavljajo, da je temeljna zahteva za ohranitev
biološke raznovrstnosti ohranitev ekosistemov in naravnih
habitatov in situ ter vzdrževanje in krepitev populacij, ki so
sposobne nadaljevati vrste v svojem naravnem okolju,

^trjuja|o,
da je ohranjanje biološke raznovrstnosti skupna
*rb vsega človeštva,

nadalje ugotavljajo, da imajo ukrepi ex situ, po možnosti v
državi izvora, prav tako pomembno vlogo,

^°°ovno
potrjujejo, da imajo države suverene pravice nad
v
°iimi lastnimi biološkimi viri,

priznavajo, da mnoge domorodne in lokalne skupnosti izražajo s tradicionalnim načinom življenja tesno in tradicionalno
odvisnost od bioloških virov ter da je zaželena pravična delitev koristi, pridobljenih iz tradicionalnega znania, inovacij in

"kujejo tudi, da so države odgovorne za ohranjanje biolo89
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praks, ki ustrezajo ohranjanju biološke raznovrstnosti in trajnosti uporabi njenih sestavnih delov,
priznavalo tudi odločilno vlogo žensk pri ohranjanju in trajnostni uporabi biološke raznovrstnosti ter potrjujejo potrebo
po polnem sodelovanju žensk na vseh stopnjah določanja
politike in ohranjanja biološke raznovrstnosti,

»Biotehnologija« pomeni katero koli tehnološko dejavnost, ki
uporablja biološke sisteme, žive organizme ali njihove derivate za izdelovanje ali prilagajanje proizvodov ali procesov,
namenjenih za določeno uporabo.

poudarjajo pomen in potrebo po spodbujanju mednarodnega, regionalnega in globalnega sodelovanja med državami,
meddržavnimi organizacijami in nevladnim sektorjem za
ohranjanje biološke raznovrstnosti in trajnostno uporabo njenih sestavnih delov,

»Država oskrbovalka genetskih virov« pomeni državo, ki oskrbuje z genetskimi viri, zbranimi iz virov in situ, vključno s
samoniklimi in udomačenimi vrstami, ali vzetimi iz virov ex
situ, ki lahko izvirajo ali pa tudi ne iz te države.
»Udomačene ali gojene vrste« pomenijo vrste, na katerih
evolucijski proces je vplival človek, da bi zadovoljil svoje
potrebe.

»Država izvora genetskih virov« pomeni državo, ki ima te vire
in situ. '

priznavajo, da lahko preskrba novih in dodatnih finančnih
virov ter primeren dostop do ustreznih tehnologij bistveno
pripomoreta k zmožnosti sveta, da se spoprime s siromašenjem biološke raznovrstnosti,

»Ekosistem« pomeni dinamičen kompleks rastlinskih in živalskih združb ter združb mikroorganizmov in njihovega neživega okolja, ki so povezani v funkcionalno celoto.

nadalje priznavajo, da je potrebna posebna pomoč za zadovoljevanje potreb držav v razvoju, vključno z novimi in dodatnimi finančnimi viri ter primernim dostopom do ustreznih
tehnologij,

»Ohranitev ex situ« pomeni ohranjanje sestavnih delov biološke raznovrstnosti zunaj njihovega naravnega habitata.

glede na to ugotavljajo posebne razmere v najmanj razvitih
državah in majhnih otoških državah,

»Genetski material« pomeni kateri koli material rastlinskega,
živalskega, mikrobnega ali drugega izvora, ki vsebuje funkcionalne enote dednosti.

priznavajo, da so potrebna precejšnja vlaganja, da bi ohranili
biološko raznovrstnost, ter da se od teh vlaganj pričakujejo
precejšnje okoljske, gospodarske in družbene koristi,

»Genetski viri« pomenijo genetski material dejanske ali
potencialne vrednosti.
»Habitat« pomeni kraj ali vrsto kraja, kjer se neki organizem
ali populacija naravno pojavlja.

priznavajo, da so gospodarski in družbeni razvoj ter odpravljanje revščine prve in najpomembnejše prednostne naloge
držav v razvoju,

»Razmere in sitw pomenijo razmere, v katerih genetski viri
obstajajo v ekosistemih in naravnih habitatih, pri udomačenih
in gojenih vrstah pa v okolju, v katerem so razvile svoje
posebne lastnosti.

se zavedajo, da sta ohranitev in trajnostna uporaba biološke '
raznovrstnosti odločilnega pomena za zadovoljevanje prehrambnih, zdravstvenih in drugih potreb naraščajočega svetovnega prebivalstva, zaradi česar sta bistvena dostop do
genetskih virov kot tudi tehnologij in njihova delitev,
ugotavljajo, da bosta varstvo in trajnostna uporaba biološke
raznovrstnosti okrepila tudi prijateljske odnose med državami
in pripomogla k miru za vse človeštvo,

»Ohranitev in situ« pomeni ohranjanje ekosistemov in naravnih habitatov ter vzdrževanje in krepitev populacij, ki so
sposobne nadaljevati vrste v svojem naravnem okolju, udomačenih in gojenih vrst pa v okolju, v katerem so razvile svoje
posebne lastnosti.

želijo izboljšati in dopolniti obstoječe mednarodne aranžmaje
za ohranitev biološke raznovrstnosti in trajnostno uporabo
njenih sestavnih delov ter

»Zaščiteno območje« pomeni geografsko določeno območje,
ki je določeno ali urejeno in upravljano v posebne ohranitvene namene.

so odločene ohraniti in trajnostno uporabljati biološko raznovrstnost v dobro sedanjih in prihodnjih rodov,

»Regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje«
pomeni organizacijo, ki jo ustanovijo suverene države posamezne regije, na katero so države članice prenesle pristojnost
v zadevah, ki jih ureja ta konvencija, in je v skladu s svojo
notranjo ureditvijo pooblaščena za podpis, ratifikacijo, sprejem, odobritev ali pristop h konvenciji.

so se sporazumele o naslednjem:
1. člen-Cilji
Cilji te konvencije, ki se dosegajo v skladu z njenimi ustreznimi določbami, so ohranjenje biološke raznovrstnosti, trajnostna uporaba njenih sestavnih delov ter poštena in pravična delitev koristi od uporabe genetskih virov skupaj z
ustreznim dostopom do njih in primernim prenosom ustreznih tehnologij ob upoštevanju vseh pravic do teh virov in
tehnologij ter s primernim financiranjem.

»Trajnostna uporaba« pomeni uporabo sestavnih delov biološke raznovrstnosti na način in v količini, ki dolgoročno ne
povzroča upadanja biološke raznovrstnosti, tako da ostaja
ohranjena njena zmožnost za zadovoljevanje potreb in pričakovanj sedanjih in prihodnjih generacij.
^»Tehnologija« vključuje biotehnologijo.

2. člen - Uporaba izrazov

3. člen - Načelo

Za namene te konvencije:

Države imajo po Ustanovni listini Združenih narodov in načelih mednarodnega prava suvereno pravico izkoriščati svoje
naravne vire v skladu z lastno okoljsko politiko ter odgovornost zagotoviti, da dejavnosti pod njihovo jurisdikcijo a(
nadzorom ne povzročajo škode okolju drugih držav aN
območjem zunaj meja državne jurisdikcije.

»Biološka raznovrstnost« pomeni raznolikost živih organizmov iz vseh virov, ki vključuje med drugim kopenske, morske
in druge vodne ekosisteme ter ekološke komplekse, katerih
del so; to vključuje raznovrstnost znotraj samih vrst, med
vrstami in raznovrstnost ekosistemov.

4. člen - Obseg pristojnosti

»Biološki viri« pomenijo genetske vire, organizme ali njihove
dele, populacije ali katere koli druge biotične sestavne dele
ekosistemov z dejansko ali možno uporabnostjo ali vrednostjo za človeštvo.
poročevalec, št. 54

Ob upoštevanju pravic drugih držav, in če ni izrecno drugače
določeno s to konvencijo, se določbe te konvencije uporabljajo v vsaki pogodbenici:
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I50J) za sestavne dele biološke raznovrstnosti na območjih, ki
Pod njeno državno jurisdikcijo; in

(e) spodbuja okolju prijazen in trajnostni razvoj na tistih
območjih, ki ležijo ob zaščitenih območjih, z namenom
pospešiti zavarovanje teh območij;

k) za procese in dejavnosti ne glede na to, kje se pojavijo
Jlihovi učinki, ki se izvajajo pod njeno jurisdikcijo ali pod
"lenim
nadzorom na območju pod njeno državno jurisdikcijo
9li
zunaj meja državne jurisdikcije.

(f) rehabilitira in obnavlja načete ekosisteme ter spodbuja
krepitev ogroženih vrst med drugim z razvijanjem in izvajanjem načrtov ali drugih strategij upravljanja;

5. člen - Sodelovanje

(g) določa ali vzdržuje sredstva za urejanje, upravljanje ali
nadzor nad tveganji, povezanimi z uporabo in izpustitvijo z
biotehnologijo spremenjenih živih organizmov, ki lahko škodljivo vplivajo na okolje ali lahko učinkujejo na ohranitev in
trajnostno uporabo biološke raznovrstnosti, ob upoštevanju
tveganja za človeško zdravje;

v
saka pogodbenica, če je možno in primerno, sodeluje z
Jrr"gimi pogodbenicami neposredno ali, kjer je to primerno,
JUr®ko pristojnih mednarodnih organizacij, če gre za območja

* >aj meja državne jurisdikcije in za druge zadeve vzajemnih
""eresov, za ohranitev in trajnostno uporabo biološke raznoVr
Mnosti.
člen - Splošni ukrepi za ohranitev In trajnostno uporabo

(h) preprečuje vnašanje, nadzoruje ali izkoreninja tiste tuje
vrste, ki ogrožajo ekosisteme, habitate ali vrste;

J^ka
pogodbenica v skladu s svojimi posebnimi pogoji in
s
Posobnostmi:

(i) si prizadeva poskrbeti za razmere, potrebne za združljivost
obstoječe uporabe, ohranjanja biološke raznovrstnosti in trajnostno uporabe njenih sestavnih delov;

jan) razvija državne strategije, načrte in programe za ohranitev
trajnostno uporabo biološke raznovrstnosti ali v ta namen
jagodi
že obstoječe strategije, načrte ali programe, iz katelh
so med drugim vidni ukrepi, določeni s konvencijo, ki
Sevajo to pogodbenico, in
j*ra1), povezuje, kjer je to mogoče in primerno, ohranitev in
, 0rinostno uporabo biološke raznovrstnosti v ustreznih sekskih ali medsektorskih načrtih, programih in politikah.

(j) ob upoštevanju državne zakonodaje spoštuje, varuje in
ohranja znanje, inovacije in prakse domorodnih in lokalnih
skupnosti s tradicionalnim načinom življenja, ki so pomembni
za ohranitev in trajnostno uporabo biološke raznovrstnosti, in
s privoljenjem in z vključevanjem nosilcev takšnega znanja,
inovacij in praks pospešuje njihovo širšo uporabo ter spodbuja pravično delitev koristi od uporabe takšnega znanja,
inovacij in praks;

7. člen — Identifikacija In monitorlng

(k) pripravlja ali ohranja potrebno zakonodajo in/ali druge
predpise za varstvo ogroženih vrst in populacij;
(I) ureja ali vodi potrebne procese in kategorije dejavnosti
tam, kjer se ugotovijo občutni škodljivi učinki na biološko
raznovrstnost, v skladu s 7. členom; in

jjsaka pogodbenica, če je to možno in ustrezno, zlasti v
Kladu z določbami členov 8 do 10:
ugotavlja sestavne dele biološke raznovrstnosti,
^"lembne za njeno ohranjanje in trajnostno uporabo, ob
Poštovanju seznama kategorij v Aneksu I;

(m) sodeluje pri zagotavljanju finančne in druge pomoči za
ohranitev in situ, navedeno v točkah od (a) do (I) tega člena,
še posebej državam v razvoju.

^ spremlja in nadzira s pomočjo vzorčenja in drugih tehnik
j?®'avne dele biološke raznovrstnosti, ugotovljene v skladu s
,e a Clena s
2ah
9 ohranitvene
' posebno
pozornostjo
tistih, ki
®ntevajo
nujne
ukrepe,
ter tistih, do
ki ponujajo
a
ivečje možnosti za trajnostno uporabo;

9. člen - Ohranitev »ex situ«
Vsaka pogodbenica, če je to možno in primerno, predvsem z
namenom dopolnjevati ukrepe in situ:

{^Ugotavlja procese in kategorije dejavnosti, ki imajo ali bi
tra ime,e pomembne škodljive učinke na ohranjanje in
I "inostno uporabo biološke raznovrstnosti, ter z vzorčenjem
drugimi tehnikami spremlja in nadzira njihove posledice; in

(a) sprejme ukrepe za ohranitev ex situ sestavnih delov biološke raznovrstnosti po možnosti v državi izvora teh sestavnih
delov;

p! ® katerim koli mehanizmom ohranja in ureja podatke, ki so
, 'dobljeni z identifikacijo in monitoringom, v skladu z toč^ (a), (b) in (c) tega člena.

(b) ustanovi in vzdržuje zmogljivosti za ohranitev ex situ in
raziskovanje rastlin, živali, mikroorganizmov po možnosti v
* državah izvora genetskih virov;
(c) sprejme ukrepe za krepitev in rehabilitacijo ogroženih vrst
in za njihovo vrnitev v njihov naravni habitat pod ustreznimi
pogoji;

8. člen - Ohranitev »in situ«
^saka pogodbenica, če je to možno in ustrezno:
^ustanovi sistem zaščitenih območij oziroma območij, kjer
v
i-s[®b® sprejeti posebne ukrepe za ohranitev biološke razno-

(d) ureja in upravlja zbirko bioloških virov iz naravnih habitatov za namene ohranitve ex situ tako, da niso ogroženi ekosistemi in populacije vrst in situ, razen če so potrebni posebni
začasni ukrepi ex situ, navedeni v točki (c) tega člena; in

jjj) Pripravi, kjer je treba, smernice za izbor, ustanovitev in
Prljanje zaščitenih območij oziroma območij, kjer je treba
pr
®jeti posebne ukrepe za ohranitev biološke raznovrstnosti;

(e) sodeluje pri zagotavljanju finančne in druge pomoči za
ohranitev ex situ, navedene v točkah od (a) do (d) tega člena,
ter pri ustanavljanju in vzdrževanju exsitu ohranitvenih zmogljivosti v državah v razvoju.

Sj> ureja ali upravlja biološke vire, pomembne za ohranitev
lun 8 raznovrstnos,i. bodisi na zaščitenih območjih ali
n0 ,' "jih z namenom zagotoviti njihovo ohranitev in traj°stno uporabo;

10. člen - Trajnostna uporaba sestavnih delov biološke
raznovrstnosti
Vsaka pogodbenica, če je to možno in ustrezno:

spodbuja zavarovanje ekosistemov, naravnih habitatov in
orževanje populacij, ki so sposobne nadaljevati vrste v
ar
avnem okolju;

(a) vključuje vidik ohranjanja in trajnostne uporabe bioloških
virov pri sprejemanju državnih odločitev;
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(b) sprejme ukrepe, ki se nanašajo na uporabo bioloških virov,
da bi se izognila škodljivim vplivom na biološko raznovrstnost
ali jih zmanjšala na najmanjšo možno mero;

državne jurisdikcije, s spodbujanjem sklepanja dvostranskih,
regionalnih ali mnogostranskih aranžmajev, kot je to primerno;

(c) varuje in spodbuja običajno rabo bioloških virov v skladu s
tradicionalnimi kulturnimi običaji, ki so združljivi z zahtevami
ohranitve ali trajnostne uporabe;

(d) ob neposredno grozeči ali resni nevarnosti oziroma škodi,
ki izvira z območij pod njeno jurisdikcijo ali njenim nadzorom,
za biološko raznovrstnost znotraj območij pod jurisdikcijo
drugih držav ali na območjih zunaj državne jurisdikcije nemudoma obvesti potencialno ogrožene države o takšni nevarnosti ali škodi kot tudi sproži akcijo za preprečitev ali zmanjšanje takšne nevarnosti ali škode na najmanjšo možno raven; in

(d) podpira lokalno prebivalstvo pri razvoju in sanaciji načetih
območij, kjer je biološka raznovrstnost zmanjšana; in
(e) spodbuja sodelovanje med svojimi vladnimi organi in
zasebnim sektorjem pri razvijanju metod za trajnostno uporabo bioloških virov.

(e) spodbuja državne aranžmaje o nujnem ravnanju ob dejavnostih ali dogodkih, ki pomenijo resno in neposredno grozečo nevarnost za biološko raznovrstnost, bodisi da so povzročeni naravno ali drugače, ter spodbuja mednarodno sodelovanje, ki bi dopolnilo takšna državna prizadevanja, in izdela
krizne načrte za obvladovanje nevarnih razmer, če je to
ustrezno ter se o tem dogovorijo države ali regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje.

11. člen - Spodbujevalni ukrepi
Vsaka pogodbenica, če je to možno in ustrezno, sprejme
ustrezne gospodarske in družbeno sprejemljive ukrepe, ki
spodbujajo ohranjanje in trajnostno uporabo sestavnih delov
biološke raznovrstnosti.

Konferenca pogodbenic prouči na podlagi študij, ki jih je
treba izdelati, vprašanje odgovornosti in odškodnine,
vključno z vrnitvijo v prejšnje stanje in nadomestilom za
škodo, povzročeno biološki raznovrstnosti, razen če je takšna
odgovornost popolnoma notranja zadeva.

12. člen — Raziskovanje in usposabljanje
Pogodbenice se zavedajo posebnih potreb držav v razvoju in
zato:
(a) oblikujejo in uresničujejo programe za znanstveno in tehnično izobraževanje in usposabljanje za ukrepanje pri identifikaciji, ohranitvi in trajnostni uporabi biološke raznovrstnosti
in njenih sestavnih delov ter dajejo pomoč za takšno izobraževanje v usposabljanje v državah v razvoju;

15. člen — Dostop do genetskih virov
1. S priznanjem suverenih pravic držav do njihovih naravnih
virov ostaja pristojnost določanja dostopa do genetskih virov
vladam in se ureja z njihovo državno zakonodajo.

(b) pospešujejo in spodbujajo raziskovanje, ki prispeva k
ohranjanju in trajnostni uporabi biološke raznovrstnosti, še
posebej v državah v razvoju, med drugim skladno z odločitvami Konference pogodbenic, ki temeljijo na priporočilih
Pomožnega telesa za znanstveno, tehnično in tehnološko
svetovanje; in

2. Vsaka pogodbenica si prizadeva ustvariti pogoje, ki b'
omogočili drugim pogodbenicam lažji dostop do genetskih
virov za okolju primerno uporabo, in ne postavlja omejitev, ki
so v nasprotju s cilji te konvencije.
3. Za namen te konvencije so genetski viri, ki jih preskrbi
pogodbenica v skladu s tem in 16. ter 19. členom, samo tisti,
ki jih preskrbijo pogodbenice države izvora teh virov aH
pogodbenice, ki so si genetske vire pridobile v skladu s to
konvencijo.

(c) ob upoštevanju določb 16., 18. in 20. člena spodbujajo in
sodelujejo pri uporabi znanstvenih dosežkov pri raziskovanju
biološke raznovrstnosti ter razvijanju metod za ohranitev in
trajnostno uporabo bioloških virov.

4. Če je dostop dovoljen, mora temeljiti na obojestransko
sprejetih pogojih in določbah tega člena.

13. člen - Vzgoja In ozaveščanje javnosti
Pogodbenice:

5. Za dostop do genetskih virov je treba predhodno pridobit'
pristanek pogodbenice, ki razpolaga s takšnimi viri, razen č«
ni ta pogodbenica določila drugače.

(a) pospešujejo in spodbujajo razumevanje pomena in ukrepov, potrebnih za ohranitev biološke raznovrstnosti, kot tudi
propagiranje v množičnih občilih ter vključitev teh vprašanj v
izobraževalne programe; in
(b) ustrezno sodelujejo z drugimi državami in mednarodnimi
organizacijami pri razvijanju programov vzgoje in ozaveščanja javnosti na področju ohranitve in trajnostne uporabe
biološke raznovrstnosti.
14. člen - Ugotavljanje In zmanjševanje škodljivih vplivov
Vsaka pogodbenica, če je to možno in ustrezno:
(a) uvede ustrezne postopke, ki zahtevajo presojo vplivov
njenih predlaganih projektov na okolje, ki bi lahko imeli
občutne škodljive učinke na biološko raznovrstnost, s čimer
bi se jim izognila ali jih zmanjšala na najmanjšo možno raven,
in če je to potrebno, omogočila sodelovanje javnosti pri teh
postopkih;

6. Vsaka pogodbenica si prizadeva razvijati in izvajati znanstvene raziskave, temelječe na genetskih virih, ki jih preskrbijo druge pogodbenice, s polnim sodelovanjem teh pogod*
benic, in če je to možno, na njihovem ozemlju.
7. Vsaka pogodbenica sprejme primerne zakonodajn®'
upravne ali politične ukrepe v skladu s 16. in 19. členom, in C®
. je to potrebno, s finančnim mehanizmom, ustanovljenim v 20in 21. členu, z namenom, da bi s pogodbenico, ki preskrb'
genetske vire, pošteno in pravično delila dosežke raziskovan)
in razvoja ter koristi od komercialne in druge rabe teh virovTakšna delitev temelji na vzajemno sprejetih pogojih.
16. člen - Dostop do tehnologije In njen prenos
1. Vsaka pogodbenica, ki priznava, da tehnologija vključuj®
biotehnologijo in da sta tako dostop do tehnologije kot tud
njen prtfnos med pogodbenicami temeljna dejavnika za doseganje ciljev te konvencije, se zavezuje, da bo v skladu c>
določbami tega člena omogočila in/ali olajšala dostop °
tehnologij, ustreznih za ohranitev in trajnostno uporabo
biološke raznovrstnosti, in njihov prenos drugim pogodben'"
cam ali uporabljala genetske vire, tako da ne bi povzroC,ls
občutne škode okolju.

(b) uvede ustrezne aranžmaje za dolžno upoštevanje posledic
na okolje v svojih programih in politikah, ki bi lahko imele
občutne škodljive vplive na biološko raznovrstnost;
(c) na podlagi vzajemnosti pospešuje notifikacijo, izmenjavo
informacij in posvetovanje o dejavnostih pod svojo jurisdikcijo ali nadzorom, ki bi lahko občutno škodljivo učinkovale na
biološko raznovrstnost drugih držav ali območij zunaj meja
poročevalec, št. 54

2. Državam v razvoju sta dostop do tehnologije in njen prenoS'
omenjena v 1. odstavku tega člena, omogočena in/ali olajšan'
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pod poštenimi in najugodnejšimi pogoji, vključno z medsebojno dogovorjenimi koncesijskimi in preferenčnimi pogoji,
in če je to potrebno, s pomočjo finančnega mehanizma,
ustanovljenega v 20. in 21. členu. Če je tehnologija vezana na
Patente in druge pravice intelektualne lastnine, sta dostop in
prenos omogočena pod pogoji, ki priznavajo ustrezno in
učinkovito zaščito pravic intelektualne lastnine in so v skladu
z
hjo. Izvajanje tega odstavka mora biti v skladu s 3., 4. in 5.
odstavkom tega člena.

19. člen - Ravnanje z biotehnologijo
In porazdelitev njenih koristi
1. Vsaka pogodbenica sprejme ustrezne zakonodajne,
upravne ali politične ukrepe za zagotavljanje učinkovite
soudeležbe pri biotehnoloških raziskovalnih dejavnostih tistih
pogodbenic, še posebej držav v razvoju, ki omogočijo genetske vire za takšno raziskovanje, in če je to sprejemljivo, v teh
pogodbenicah.
2. Vsaka pogodbenice sprejme vse možne ukrepe za spodbujanje in pospeševanje prednostnega dostopa pogodbenicam
pod poštenimi in enakopravnimi pogoji, še posebej državam v
razvoju, do dosežkov in koristi od biotehnologij, temelječih na
genetskih virih, ki jih omogočijo te pogodbenice. Takšen
dostop mora biti možen po skupno dogovorjenih pogojih.

3 Vsaka pogodbenica sprejme primerne zakonodajne,
upravne ali politične ukrepe s ciljem, da imajo pogodbenice,
Se posebej države v razvoju, ki razpolagajo z genetskimi viri,
dostop do tehnologije, ki uporablja te vire, in do njenega
Prenosa pod vzajemno sprejetimi pogoji, vključno s tehnolo9'jo. zaščiteno s patenti in drugimi pravicami intelektualne
iastnine, če je to potrebno, po določbah 20. in 21. člena ter
skladno z mednarodnim pravom in 4. in 5. odstavkom tega
člena.

3. Pogodbenice proučijo potrebo po protokolu in njegove
modalitete, ki bi določal ustrezne postopke, še posebej z
vnaprejšnjim sporazumom o obveščenosti glede poteka varnega prenosa, ravnanja in uporabe katerega koli z biotehnologijo spremenjenega živega organizma, ki bi lahko imel
škodljiv učinek na ohranitev in trajnostno uporabo biološke
raznovrstnosti.

4

Vsaka pogodbenica sprejme primerne zakonodajne,
upravne ali politične ukrepe s ciljem, da zasebni sektor omogoči dostop do tehnologije, omenjene v 1. odstavku, njen
skupni razvoj in prenos tako v dobro vladnih ustanov kot tudi
Zasebnega sektorja držav v razvoju in se pri tem ravna v
skladu z obveznostmi iz 1., 2. in 3. odstavka tega člena.

4. Vsaka pogodbenica neposredno ali po katerih koli fizičnih
ali pravnih osebah pod njeno jurisdikcijo, ki skrbijo za organizme^omenjene v 3. odstavku tega člena, preskrbi katere koli
dosegjpve informacije o uporabi in varnostnih predpisih, ki jih
pogodbenica zahteva za ravnanje s takšnimi organizmi, kot
tudi katere koli dosegljive informacije o morebitnih škodljivih
vplivih specifičnih organizmov na pogodbenico, na ozemlje
katere se ti vnesejo.

5. Pogodbenice priznavajo, da lahko patenti in pravice intelektualne lastnine vplivajo na uresničevanje te konvencije,
Zato sodelujejo v skladu z državno zakonodajo in mednarodnim pravom, da bi tako zagotovile podporo tem pravicam in
da ne bi delovale v nasprotju s cilji konvencije.
17. člen - Izmenjava informacij

20. člen - Finančna sredstva

1

- Pogodbenice omogočajo izmenjavo informacij iz vseh javnosti dostopnih virov, ki so pomembne za ohranitev in trajnostno uporabo biološke raznovrstnosti, ob upoštevanju
Posebnih potreb držav v razvoju.

1. Vsaka pogodbenica se v skladu s svojimi nacionalnimi
načrti, prednostnimi nalogami in programi zavezuje dajati v
skladu s svojimi zmožnostmi finančno pomoč in spodbujati
tiste nacionalne dejavnosti, ki bodo pripomogle k uresničevanju ciljev te konvencije.

Takšna izmenjava informacij vključuje izmenjavo dosežkov
'ehničnega,
znanstvenega in družbenoekonomskega raziskov
anja
kot tudi informacijo o izobraževalnih in opazovalnih
r
P ogramih, specializiranem znanju, znanju domorodnega
Prebivalstva in tradicionalnem znanju in v povezavi s tehnologijami, navedenimi v 1. odstavku 16. člena. Prav tako izmenjava informacij, če je to možno, vključuje povratne informacije.

2. Razvite države pogodbenice priskrbijo nove in dodatne
finančne vire, da bi omogočile pogodbenicam državam v
razvoju pokritje dogovorjenih višjih stroškov izvajanja ukrepov za izpolnitev obveznosti konvencije in uživanje koristi od
njenih določb in njihovih stroškov, dogovorjenih med pogodbenico državo v razvoju in institucionalno strukturo, omenjeno v 21. členu, skladno s politiko, strategijo, prednostnimi
nalogami v programih in merilom primernosti ter seznamom
višjih stroškov, sprejetih na Konferenci pogodbenic. Druge
pogodbenice, vključno z državami na prehodu v tržno gospodarstvo, lahko prostovoljno prevzamejo obveznosti pogodbenic razvitih držav. V ta namen Konferenca pogodbenic na
prvem zasedanju oblikuje seznam pogodbenic razvitih držav
in drugih pogodbenic, ki prostovoljno prevzemajo obveznosti
pogodbenic razvitih držav. Konferenca pogodbenic občasno
pregleduje in po potrebi dopolni seznam. Prav tako se spodbujajo tudi prostovoljni prispevki iz drugih držav in virov. Pri
izpolnjevanju teh obveznosti je treba upoštevati potrebo po
primernosti, predvidljivosti in pravočasnem pritoku sredstev
ter pomembnost delitve bremena med prispevajočimi pogodbenicami, vključenimi v seznam.

18. člen — Tehnično In znanstveno sodelovanje
1

- Pogodbenice spodbujajo mednarodno tehnično in znanstveno sodelovanje pri ohranjanju in trajnostni uporabi biološke raznovrstnosti, če je to potrebno, s pomočjo ustreznih
Mednarodnih in državnih ustanov.
2- Vsaka pogodbenica pri izvajanju te konvencije spodbuja
'ehnično in znanstveno sodelovanje z drugimi pogodbenicami,
še posebej z državami v razvoju, med drugim z razvijan
iem in izvajanjem državne politike. Pri spodbujanju takšnega
sodelovanja naj posveti posebno pozornost razvoju in krepitvi
ogavne zmožnosti s pomočjo usposabljanja kadrov ter ustavljanja institucij.
3- Konferenca pogodbenic na svojem prvem zasedanju določi
"ačine ustanovitve posredovalnega mehanizma za spodbujale in pomoč pri tehničnem in znanstvenem sodelovanju.

3. Razvite države pogodbenice lahko tudi priskrbijo finančna
sredstva, potrebna za uresničevanje te konvencije, ki jih uporabljajo pogodbenice države v razvoju po dvostranskih, regionalnih in drugih mnogostranskih poteh.

4

Pogodbenice skladno s svojo državno zakonodajo in polivko spodbujajo in razvijajo metode sodelovanja pri razvoju in
"Porabi tehnologij, vključno z domorodnimi in tradicionalni tehnologijami, pri doseganju ciljev te konvencije. V ta
n
amen pogodbenice tudi spodbujajo sodelovanje pri uspoSabljanju osebja in izmenjavi strokovnjakov.

4. Obseg učinkovitega izpolnjevanja obveznosti pogodbenic
držav v razvoju po tej konvenciji bo odvisen od učinkovitega
izpolnjevanja obveznosti razvitih držav pogodbenic po tej
konvenciji, povezanih s finančnimi viri in prenosom tehnologije, pri čemer bo zlasti upoštevano, da so gospodarski in
družbeni razvoj ter odpravljanje revščine prednostne naloge
pogodbenic držav v razvoju.

?• Pogodbenice v skladu z medsebojnim dogovorom spodbudo
ustanovitev skupnih raziskovalnih programov in skupnih
v|
aganj za razvoj tehnologij, ki ustrezajo ciljem te konvencije.

5. Pogodbenice pri svojih dejanjih, povezanih s financiranjem
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in prenosom tehnologije, v polni meri upoštevajo posebne
potrebe in razmere najmanj razvitih držav.

katere koli pogodbenice, s tem da to zahtevo v šestih meseci'1
po sekretariatovem sporočilu pogodbenicam podpre vsaj tre '
jina pogodbenic.

6. Pogodbenice prav tako posvečajo pozornost posebnim
razmeram, ki izhajajo iz odvisnosti od porazdelitve in lokacije
biološke raznovrstnosti v pogodbenicah državah v razvoju, še
posebej v majhnih otoških državah.

3. Konferenca pogodbenic s konsenzom odloči in spreji"1
svoj poslovnik in poslovnik katerega koli pomožnega teles«1
ki ga lahko ustanovi. To velja tudi za finančna pravila
financiranju sekretariata. Na vsakem rednem zasedanj1
sprejme proračun za finančno obdobje do naslednjega re»
nega zasedanja.

7. Prav tako je treba posvetiti pozornost posebnim razmeram,
v katerih so države v razvoju, vključno s tistimi, ki so okoljsko
najbolj občutljive, kot so na primer izsušena in delno izsušena
območja kakor tudi obalna in gorata območja.

4. Konferenca pogodbenic nadzoruje izvajanje te konvencij®
in v ta namen:

21. člen - Finančni mehanizem

(a) določi obliko in obdobja za oddajo informacij, predloženi'
v skladu s 26. členom, in prouči te informacije ter porotil!
katerega koli pomožnega telesa;

1. Za namene te konvencije deluje mehanizem za zagotavljanje finančnih sredstev pogodbenicam državam v razvoju,
danih v obliki dotacije ali koncesije, in katerega glavni elementi so opisani v tem členu. Mehanizem za potrebe konvencije deluje pod nadzorom in vodstvom Konference pogodbenic ter ji je odgovoren. Operacije mehanizma izvaja tista
institucionalna struktura, ki jo določi Konferenca pogodbenic
na prvem zasedanju. Za namene uresničitve te konvencije
Konferenca pogodbenic določi politiko, strategijo, prednostne naloge v programih in merila primernosti za dostop do
virov in njihove uporabe. Prispevki morajo upoštevati potrebo
po predvidljivosti, primernosti in pravočasnem pritoku sredstev, določenih v 20. členu, v skladu s količino potrebnih
sredstev, ki jo občasno določa Konferenca pogodMnic, ter
pomembnostjo delitve bremena med prispevajočimi pogodbenicami, vključenimi v seznam, omenjen v 2. odstavku 20.
člena. Prostovoljne prispevke lahko dajejo pogodbenice razvite države, druge države ali pa so iz drugih virov. Mehanizem
deluje v okviru demokratičnega in odprtega sistema vodenja.

(b) prouči znanstvena, tehnična in tehnološka mnenja o biolc
ški raznovrstnosti, pripravljena v skladu s 25. členom;
(c) obravnava in sprejme, če je potrebno, protokole v skladu'
28. členom;
b
(d) prouči in sprejme, če je potrebno, amandmaje in anekse"
tej konvenciji v skladu z 29. in 30. členom;
(e) prouči amandmaje h kateremu koli protokolu kot tudi
kateremu koli aneksu, če je tako odločeno, in priporom
pogodbenicam takšnega protokola njihov sprejem;
(f) prouči in sprejme, če je potrebno, dodatne anekse k 1*1
konvenciji v skladu s 30. členom;
(g) če meni, da so potrebna pomožna telesa za izvajanje ir{'
konvencije, zlasti za znanstveno in tehnično svetovanje, i
ustanovi;

2. V skladu s cilji te konvencije Konferenca pogodbenic na
svojem prvem zasedanju določi politiko, strategijo in prednostne naloge v programih kot tudi podrobna merila primernosti in smernice za dostop do finančnih sredstev in njihove
uporabe, vključno s spremljanjem in rednim vrednotenjem
takšne uporabe. Konferenca pogodbenic odloči o ukrepih za
uresničitev 1. odstavka tega člena po posvetovanju z institucionalno strukturo, ki je pooblaščena za delovanje finančnega
mehanizma.

(h) preko sekretariata naveže stike z izvršnimi telesi konve"
cij, ki obravnavajo vprašanja iz te konvencije, z nameni
vzpostaviti primerne oblike sodelovanja z njimi in;
(i) prouči in izvede katero koli dodatno dejavnost, potrebnog
dosego namenov te konvencije glede na izkušnje, pridobije0
s takšnim delovanjem.

3. Konferenca pogodbenic pregleda učinkovitost mehanizma,
ustanovljenega v tem členu, vključno z merili in smernicami,
določenimi v 2. odstavku tega člena, najprej dve leti po
začetku veljavnosti te konvencije, potem pa redno. Na podlagi
takšnega pregleda ustrezno ukrepa za izboljšanje učinkovitosti mehanizma, če je to potrebno.

5. Združeni narodi, njihove specializirane agencije Medn*
rodna agencija za jedrsko energijo kot tudi katera koli
ki ni pogodbenica te konvencije, imajo lahko status opazova
na zasedanjih Konference pogodbenic. Katero koli telo
roma agencija, vladna ali nevladna, usposobljena za ohran
tev in trajnostno uporabo biološke raznovrstnosti, ki je sezjj
nila sekretariat s svojo željo po statusu opazovalke na zase«
nju Konference pogodbenic, je lahko sprejeta, razen če
manj tretjina prisotnih pogodbenic temu ne nasprotuje. Sp'0
jem in sodelovanje opazovalcev morata biti v skladu s pos'
nikom, ki ga sprejme Konferenca pogodbenic.

4. Pogodbenice poskrbijo za okrepitev obstoječih finančnih
ustanov, da bi tako priskrbele finančna sredstva za ohranitev
in trajnostno uporabo biološke raznovrstnosti.
22. člen — Odnos do drugih mednarodnih konvencij
1. Določbe te konvencije ne vplivajo na pravice in obveznosti
nobene od pogodbenic po katerem koli obstoječem mednarodnem dogovoru, z izjemo tistih pravic in dolžnosti, katerih
izvajanje bi lahko resno oškodovalo ali ogrozilo biološko
raznovrstnost.

24. člen - Sekretariat
1. Ustanovi se sekretariat. Njegove naloge so:
(a) pripravljati in oskrbovati zasedanja Konference pogo"^
nic, določena v 23. členu;
ko'i
(b) opravljati naloge, ki so mu naložene po katerem r
protokolu;

2. Pogodbenice izvajajo to konvencijo glede morskega okolja
dosledno v skladu s pravicami in obveznostmi držav po
pomorskem mednarodnem pravu.

(c) pripravljati in predstavljati Konferenci pogodbenic P°r<r
čila o opravljanju svojih nalog po tej konnvenciji;

23. člen - Konferenca pogodbenic
1. Ustanovi se Konferenca pogodbenic. Njen prvi sestanek
skliče izvršni direktor Programa Združenih narodov za okolje
najpozneje eno leto po začetku veljavnosti konvencije. Redna
zasedanja Konference pogodbenic bodo v rednih presledkih,
ki jih konferenca določi na svojem prvem zasedanju.

(d) usklajevati delo z drugimi ustreznimi mednarodnimi te1^,
in predvsem sklepati takšne upravne in pogodbene af8 ;
maje, ki so potrebni za učinkovito opravljanje njegovih na'
in
al)'
(e) opravljati druge naloge, ki jih določi Konferenca p°9
benic.

2. Izredna zasedanja Konference pogodbenic bodo, kadar bo
konferenca menila, da ie to potrebno, ali na pisno zahtevo
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94

|

2. Na svojem prvem rednem zasedanju Konferenca pogodbenic izbere sekretariat izmed tistih pristojnih mednarodnih
organizacij, ki so pokazale pripravljenost prevzeti naloge
sekretariata iz te konvencije.

2. Določbe tega člena veljajo za kateri koli protokol, razen če
ni v protokolu določeno drugače.

25. člen - Pomožno telo za znanstveno, tehnično in
tehnološko svetovanje

1. Pogodbenice sodelujejo pri oblikovanju in sprejemu protokolov k tej konvenciji.

1. Ustanovi se Pomožno telo za znanstveno, tehnično in
tehnološko svetovanje, z namenom da Konferenci pogodbenic, in če bo potrebno tudi njenim drugim pomožnim telesom,
v primernem času svetuje v zvezi z izvajanjem te konvencije. V
njem lahko sodelujejo vse pogodbenice in je multidisciplinarno. Sestavljeno je iz vladnih predstavnikov, pristojnih za
določeno strokovno področje. Konferenci pogodbenic redno
poroča o vseh vidikih svojega dela.

2. Protokoli se sprejemajo na zasedanju Konference pogodbenic.
3. Besedilo katerega koli predlaganega protokola sekretariat
pošlje vsem pogodbenicam najmanj 6 mesecev pred takšnim
zasedanjem.

2. Pod nadzorom in v skladu s smernicami Konference pogodbenic in na njeno zahtevo to telo:

1. Amandmaje k tej konvenciji lahko predlaga katera koli
pogodbenica. Amandmaje h kateremu koli protokolu lahko
predlaga katera koli pogodbenica protokola.

28. člen - Sprejemanje protokolov

29. člen - Amandmaji h konvenciji ali k protokolom

(a) priskrbi znanstvene in tehnične ocene stanja biološke
raznovrstnosti;

2. Amandmaji k tej konvenciji se sprejemajo na zasedanju
Konference pogodbenic. Amandmaji h kateremu koli protokolu se sprejemajo na zasedanju pogodbenic zadevnega protokola. Besedilo katerega koli predlaganega amandma)a k tej
konvenciji ali h kateremu koli protokolu, razen če ni drugače
določeno v tem protokolu, sekretariat pošlje pogodbenicam
zadevnega instrumenta vsaj 6 mesecev pred zasedanjem, na
katerem je predlagan v sprejem. Sekretariat tudi sporoči predlagale amandmaje podpisnicam te konvencije v vrednost.

(b) pripravlja znanstvene in tehnične ocene učinkov vrst ukrepov, sprejetih v skladu z določbami te konvencije;
(c) ugotavlja izboljšane, učinkovite in najsodobnejše tehnologije ter znanje in izkušnje, ki se nanašajo na ohranitev in
•rajnostno uporabo biološke raznovrstnosti, in svetuje pri
izbiri načinov in sredstev za pospeševanje razvoja in / ali
Prenosa takšnih tehnoločgij;

3. Pogodbenice si kar najbolj prizadevajo doseči sporazum o
vsakem predlaganem amandmaju k tej konvenciji ali kateremu koli protokolu s konsenzom. Če so vsa prizadevanja za
konsenz izčrpana in sporazum ni bil dosežen, bo amandma
sprejet z dvotretjinsko večino glasov pogodbenic, ki so prisotne in glasujejo, ter ga depozitar predloži vsem pogodbenicam v ratifikacijo, sprejem ali odobritev.

(d) svetuje pri znanstvenih programih in mednarodnem sodelovanju pri raziskovanju in razvoju, ki se nanaša na ohranitev
in trajnostno uporabo biološke raznovrstnosti; in
(e) se odziva na znanstvena, tehnična, tehnološka in metodo'oška vprašanja, na katera opozarjajo Konferenca pogodbenic in njena pomožna telesa.

4. Ratifikacija, sprejem ali odobritev amandmaja se pisno
sporočijo depozitarju. Amandmaji, sprejeti v skladu s 3.
odstavkom tega člena, začnejo veljati za pogodbenice, ki so
jih sprejele, 90. dan po dnevu deponiranja listine o ratifikaciji,
sprejemu ali odobritvi vsaj dveh tretjin pogodbenic te konvencije ali zadevnega protokola, razen če je drugače določeno v
tem protokolu. Po tem začnejo amandmaji veljati za katero
koli drugo pogodbenico 90. dan po deponiranju njene listine
o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi amandmajev.
,

3. Konferenca pogodbenic lahko določi še druge naloge,
Pristojnosti, organizacijo in delovanje tega telesa.
26. člen - Poročila
Vsaka pogodbenica poroča Konferenci pogodbenic v obdobjih, ki jih določa Konferenca pogodbenic, o ukrepih, sprejetih
za izvajanje določb te konvencije, in njihovi učinkovitosti pri
doseganju ciljev te konvencije.

5. Za namene tega člena pomeni »pogodbenice, ki so prisotne
in glasujejo« pogodbenice, ki so prisotne in glasujejo za ali
proti.

27. člen — Reševanje sporov
1

Morebitne spore med pogodbenicami, ki se nanašajo na
razlago ali uporabo te konvencije, skušajo prizadete stranke „
reševati s pogajanji.

30. člen - Sprejem aneksov in amandmaji k aneksom
1. Aneksi k tej konvenciji ali kateremu koli protokolu so
sestavni del konvencije ali zadevnega protokola, in če ni
izrecno določeno drugače, je sklicevanje na to konvencijo ali
njene protokole obenem tudi sklicevanje na katere koli njene
anekse. Takšni aneksi so omejeni na postopkovna, znanstvena, tehnična in upravna vprašanja.

2. Če prizadete stranke ne morejo rešiti spora s pogajanji,
'ahko skupaj prosijo za dobre usluge ali za posredovanje
tretjo stran.
3

: Ob ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu k tej konvenciji oziroma kadar koli pozneje lahko država ali regionalna
organizacija za gospodarsko povezovanje pisno sporoči
depozitarju, da ob sporu, ki ni rešen v skladu s 1. ali 2.
odstavkom tega člena, sprejme enega ali oba naslednja
načina reševanja spora kot obvezna;

2. Če ni s protokolom drugače določeno za njegove anekse,
velja naslednji postopek tudi za predlog, sprejem in začetek
veljavnosti dodatnih aneksov k tej konvenciji ali aneksov h
kateremu koli protokolu;
(a) aneksi k tej konvenciji ali kateremu koli protokolu se
predlagajo in sprejemajo po postopku, določenem v 29.
členu;

(a) arbitražo v skladu s postopkom, opisanim v 1. delu Aneksa
(b) predložitev spora Meddržavnemu sodišču.

(b) katera koli pogodbenica, ki ne more potrditi dodatnega
aneksa k tej konvenciji ali h kateremu koli protokolu, katerega
pogodbenica je, o tem pisno obvesti depozitarja v enem letu
od dneva, ko jo je depozitar obvestil o njegovem sprejemu.
Depozitar nemudoma obvesti vse druge pogodbenice o prejemu takšne notifikacije. Pogodbenica lahko kadar koli uma-

Ce stranke v sporu v skladu s 3. odstavkom ne izberejo
'stega ali katerega od obeh postopkov, je spor predložen v
spravo v skladu z 2. delom Aneksa II, razen če se stranke ne
sporazumejo drugače.
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35. člen - Pristop

kne svojo prejšnjo izjavo o nasprotovanju in s tem omogoči
takojšnjo veljavnost aneksov zanjo po določbi (c) tega člena;

1. Pristop držav ali regionalnih organizacij za gospodarsko
povezovanje k tej konvenciji ali kateremu koli protokolu j<
mogoč od dne, ko ni več možno podpisovanje konvencije al|
ustreznega protokola. Listine o pristopu se deponirajo pfl
depozitarju.

(c) po izteku enega leta od dneva depozitarjevega obvestila o
sprejemu začne aneks veljati za vse pogodbenice konvencije
ali katerega koli zadevnega protokola, ki niso poslale notifikacije v skladu z določbo b) tega člena.
3. Za predlog, sprejem in začetek veljavnosti amandmajev k
aneksom te konvencije ali kateremu koli protokolu velja isti
postopek kot za predlog, sprejem in veljavnost aneksov h
konvenciji ali aneksov k protokolu.

2. Organizacije, omenjene v 1. odstavku tega člena, navedejo
v listinah o pristopu obseg svojih pristojnosti glede na zadeve,
ki jih ureja konvencija ali ustrezen protokol. Te organizacij'
prav tako obvestijo depozitarja o vsaki pomembni spremembi
obsega svojih pristojnosti.

4. Če se dodaten aneks ali amandma k aneksu nanaša na
amandma h konvenciji ali na kateri koli protokol, dodaten
aneks ali amandma ne začne veljati, dokler ne začne veljati
ustrezen amandma h konvenciji ali protokolu.

3. Določbe iz 2. odstavka 34. člena se uporabljajo za regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje, ki pristopijo k tej konvenciji ali kateremu koli protokolu.

31. člen - Pravica do glasovanja
36. člen - Začetek veljavnosti

1. Vsaka pogodbenica konvencije ali protokola ima pravico
do enega glasu razen v primerih, določenih v 2. odstavku tega
člena.

1. Ta konvencija začne veljati devetdeseti dan po datum"
deponiranja tridesete listine o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi
ali pristopu.

2. Organizacije za gospodarsko povezovanje imajo v zadevah,
za katere so pristojne, pravico do toliko glasov, kolikor je
njihovih držav članic, ki so tudi pogodbenice te konvencije ali
ustreznega protokola. Takšne organizacije nimajo pravice do
glasovanja, če njihove države članice izkoristijo pravico do
glasovanja, in obratno.

2. Vsak protokol začne veljati devetdeseti dan po datum"
deponiranja tistega števila listin o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu, ki je določeno v protokolu.
3. Za vsako pogodbenico, ki ratificira, sprejme ali odobri to
konvencijo ali k njej pristopi po deponiranju tridesete listine o
ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu, začne konvencij'
veljati devetdeseti dan po datumu deponiranja njene listine o
ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu.

32. člen - Razmerje med konvencijo In njenimi protokoli
1. Država ali regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje ne more postati pogodbenica protokola, če ni ali ne
postane pogodbenica konvencije.

4. Vsak protokol, razen če ni v njem drugače določeno, začno
veljati za pogodbenico, ki ga ratificira, sprejme, odobri ali *
njemu pristopi po začetku njegove veljavnosti, v skladu z 2<
odstavkom tega člena, devetdeseti dan po datumu deponiranja njene listine o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristop"
ali z dnem, ko ta konvencija zanjo začne veljati, kar koli i'
kasneje.

2. Odločitve po katerem koli protokolu sprejemajo samo
pogodbenice zadevnega protokola. Katera koli pogodbenica,
ki ni ratificirala, sprejela ali odobrila določenega protokola,
lahko sodeluje kot opazovalka na katerem koli zasedanju
pogodbenic zadevnega protokola.

5. Za namene 1. in 2. odstavka tega člena se nobena listina,
jo deponira regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje, ne šteje za dodatno listino k tistim, ki jih deponirajo
države članice take organizacije.

33. člen - Podpisovanje
Ta konvencija je na voljo za podpis vsem državam in kateri
koli regionalni organizaciji za gospodarsko povezovanje v Riu
de Janeiru od 5. do 14. junija 1992 ter na sedežu Združenih
narodov v New Yorku od 15. junija 1992 do 4. junija 1993.

37. člen-Pridržki
K tej konvenciji niso dopustni nobeni pridržki.

34. člen - Ratifikacija, sprejem ali odobritev

38. člen - Odstopi

1. To konvencijo in vsak protokol ratificirajo, sprejmejo ali
odobrijo države in regionalne organizacije za gospodarsko
povezovanje. Listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi se
deponirajo pri depozitarju.

1. Pogodbenica lahko odstopi od konvencije s pisno notifik®*
cijo depozitarju kadar koli po dveh letih, ko je konvencij*
zanjo začela veljati.

2. Vsaka organizacija, omenjena v 1. odstavku tega člena, ki
postane pogodbenica te konvencije ali katerega koli protokola, pri čemer nobena od njenih držav članic ni pogodbenica
te konvencije, se obveže izpolnjevati vse obveznosti po tej
konvenciji ali protokolu odvisno od posameznega primera.
Pri takih organizacijah, v katerih je ena ali več njenih držav
članic pogodbenica te konvencije ali ustreznega protokola,
odločajo organizacija in njene države članice o odgovornosti
za izpolnjevanje obveznosti po tej konvenciji ali protokolu
glede na posamezni primer. V teh primerih organizacija in
njene države članice ne smejo hkrati izvajati pravic po tej
konvenciji ali ustreznem protokolu.

2. Vsak tak odstop začne učinkovati ob izteku enega leta P°
datumu, ko ga depozitar sprejme, ali kasneje v roku, ki J®
lahko določen v pisni notifikaciji o odstopu.
3. Za vsako pogodbenico, ki odstopi od te konvencije, velj*
tudi, da odstopa od vseh protokolov, katerih pogodbenica ]«
39. člen — Začasni finančni aranima|i
Če je v skladu z zahtevami 21. člena institucionalna struktur*
ki je določena v 21. členu, popolnoma preurejena, jo s®sta j
Ijajo Globalni sklad za okolje Programa Združenih narodov *
razvoj, Program Združenih narodov za okolje in Mednarod£
banka za obnovo in razvoj, in sicer začasno od zače,l(
veljavnosti konvencije do prvega zasedanja Konferencc
pogodbenic ali dokler pogodbenice ne določijo instit"
onalne strukture v skladu z 21. členom.

3. V listinah o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi organizacije,
omenjene v 1. odstavku tega člena, navedejo obseg svojih
pristojnosti glede na zadeve, ki jih ureja konvencija ali ustrezen protokol. Te organizacije prav tako obvestijo depozitarja
o vsaki spremembi obsega svojih pristojnosti.
poročevalec, it. 54
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40. člen - Začasna ureditev sekretariata

2. V sporih med več kot dvema strankama stranke, ki imajo
iste interese, sporazumno imenujejo skupnega arbitra.

Sekretariat, ki ga začasno za obdobje od začetka veljavnosti
konvencije do prvega zasedanja Konference pogodbenic imenuje izvršni direktor Programa Združenih narodov za okolje,
je sekretariat, omenjen v 2. odstavku 24. člena.

3. Vsako prosto mesto se zasede po postopku, predpisanem
za prvo imenovanje.
3. člen

41. član - Dapozltar

1. Če predsednik razsodišča ni imenovan v dveh mesecih po
imenovanju drugega arbitra, ga v naslednjih dveh mesecih na
zahtevo stranke dojoči generalni sekretar Združenih narodov.

Generalni sekretar Združenih narodov prevzame dolžnosti
depozitarja te konvencije in njenih protokolov.

2. Če ena od strank ne imenuje svojega arbitra v dveh mesecih
po prejemu zahteve, lahko druga stranka obvesti o tem generalnega sekretarja, ki določi arbitra v naslednjih dveh mesecih.

42. član - Verodostojna besedila
Izvirnik konvencije z enako verodostojnimi besedili v angleškem, arabskem, francoskem, kitajskem, ruskem in španskem
jeziku je deponiran pri generalnem sekretarju Združenih narodov.

4. člen

V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so bili za to pravilno
pooblaščeni, podpisali to konvencijo.

Razsodišče odloča v skladu z določbami te konvencije,
ustreznimi protokoli in mednarodnim pravom.

V Riu de Janeiru, petega junija tisočdevetstodvaindevetdesetega leta.

5. člen
Razsodišče sprejme svoj poslovnik, razen če se stranke v
sporu ne sporazumejo drugače.

Aneks I

6. člen

IDENTIFIKACIJA IN MONITORING

Razsodišče lahko na zahtevo ene od strank priporoči najnujnejše začasne varstvene ukrepe.

1. Ekosistemi in habitati so: z veliko raznovrstnostjo, s številnimi endemičnimi ali ogroženimi vrstami ali območja divjine;
takšni, ki so potrebni za migracijske vrste; takšni, ki so družbenega, gospodarskega, kulturnega ali znanstvenega
Pomena; ali tisti, ki so reprezentativni, enkratni ali povezani s
ključnimi evolucijskimi ali drugimi biološkimi procesi;

7. člen
Stranke v sporu olajšujejo delo razsodišča z vsemi razpoložljivimi sredstvi in mu še posebej:
(a) dajejo na razpolago vse ustrezne dokumente, informacije
in sredstva; ter
(b) omogočijo, kadar je to potrebno, povabiti priče ali strokovnjake in pridobiti njihova pričevanja.

2. Vrste in združbe so tiste, ki so ogrožene; ki predstavljajo
prosto živeče sorodnike udomačenih ali gojenih vrst; ki so
medicinskega, kmetijskega ali drugega gospodarskega
Pomena; ali ki so družbenega, znanstvenega ali kulturnega
Pomena; ali ki so pomembne za raziskave ohranitve in trajnostne uporabe biološke raznovrstnosti, kot so indikatorske
vrste; in

8. člen
Stranke in arbitri morajo varovati zaupnost vseh med postopkom razsodišča zaupno dobljenih informacij.

3. Opisni genomi in geni družbenega, znanstvenega ali
gospodarskega pomena.
i

9. člen

Aneks II

Razen če se razsodišče zaradi posebnih okoliščin posameznega primera ne odloči drugače, stroške za delo razsodišča
poravnajo stranke v sporu v enakih deležih. Razsodišče zapisuje vse stroške in s končnimi stroški seznani stranke.

ARBITRAŽA

10. člen

1-člen

Vsaka pogodbenica, ki ima pri predmetu spora pravni interes,
na katerega lahko vpliva razrešitev primera, lahko s pristankom razsodišča intervenira v postopku.

1-del

tožeča
stranka obvesti Sekretariat, da spor predloži arbitraži
v
skladu s 27. členom. Iz notifikacije morajo biti razvidni
Predmet arbitraže in zlasti členi konvencije ali protokola, za
katerih razlago ali uporabo gre. Če se stranke ne sporazumejo
° predmetu spora, preden je imenovan predstavnik razsodišča, ga določi razsodišče. Sekretariat tako dobljene informacije pošlje vsem pogodbenicam konvencije ali zadevnega
Protokola.

11. člen
Razsodišče lahko obravnava in odloči o nasprotnih zahtevkih,
ki izhajajo neposredno iz predmeta spora.
12. člen

2. člen

Odločitve o postopku in vsebinskih vprašanjih razsodišča
sprejemajo njegovi člani z večino glasov.

1. V sporih med dvema strankama sestavljajo razsodišče trije
člani. Vsaka stranka v sporu imenuje arbitra in dva tako
imenovana arbitra sporazumno določita tretjega arbitra, ki je
Predsednik razsodišča. Predsednik ne sme biti državljan
katere koli izmed strank v sporu ter ne sme imeti stalnega
Prebivališča na ozemlju njunih držav, ki ga tudi ne smeta
Zaposlovati, in se ni smel ukvarjati s tem primerom v kakšnem
drugem svojstvu.

13. člen
Če ena od strank v sporu ne pride pred razsodišče ali se ne
more zagovarjati, lahko druga stranka od razsodišča zahteva
nadaljevanje postopka in sprejetje razsodbe. Odsotnost
stranke ali nezmožnost uveljavljati svoje pravice ne ustavi
postopka. Pred sprejemom končne odločitve mora razsodišče
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ugotoviti, da je tožba dobro utemeljena na podlagi dejstev in
prava.

interes, sporazumno imenujejo skupne člane komisije. Će
imata dve ali več strank različne interese ali če se ne sporazumeta o skupnih interesih, svoje člane imenujeta vsaka posebej.

14. člen

3. člen

Razsodišče sprejme končno odločitev v petih mesecih od
dne, ko je bilo oblikovano v polni zasedbi, razen če ne ugotovi, da je treba časovno omejitev podaljšati za obdobje, ki pa
ne bi smelo presegati nadaljnjih petih mesecev.

Če katera izmed strank ne imenuje člana v dveh mesecih od
datuma zahteve za sestavo spravne komisije, ga v naslednjih
dveh mesecih imenuje generalni sekretar Združenih narodov
na prošjo stranke, ki je postavila zahtevo.

15. člen

4. člen

Končna odločitev razsodišča je omejena na predmet spora in
navaja razloge, na katerih temelji. Vsebuje imena sodelujočih
članov in datum končne odločitve. Vsak član razsodišča lahko
končni odločitvi priloži ločeno ali nasprotno mnenje.

Če predsednik spravne komisije ni izbran v dveh mesecih od
imenovanja zadnjega člana komisije, ga na prošnjo stranke v
naslednjih dveh mesecih določi generalni sekretar Združenih
narodov.

16. člen
Razsodba je za stranke v sporu obvezna. Pritožba zoper njo ni
mogoča, razen če se stranke vnaprej ne dogovorijo o pritožbenem postopku.

5. člen
Spravna komisija sprejema odločitve z večino glasov svojih
članov. Postopek določa sama, razen če se stranke v sporu ne
sporazumejo drugače. Komisija predlaga razrešitev spora, Ki
jo stranke v dobri veri proučijo.

17. člen
Vsako nesoglasje strank v sporu glede razlage ali načina
izvajanja razsodbe lahko katera koli stranka predloži v odločitev razsodišču, ki je sprejelo razsodbo.
2. del

6. člen
O nesoglasju glede svoje pristojnosti odloča komisija.

SPRAVA
1.člen

3. člen

Na zahtevo ene od strank v sporu se ustanovi spravna komisija. Če se stranke ne sporazumejo drugače, sestavlja komisijo pet članov, od katerih dva imenuje vsaka stranka, predsednika pa skupaj izberejo imenovani člani.

Za izvajanje te konvencije skrbi Ministrstvo za okolje in prostor.
4. člen

2. člen

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

Pri sporih med več kot dvema strankama stranke, ki imajo isti
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OBRAZLOŽITEV
Konvencija o biološki raznovrstnosti je bila podpisana 13.
iunija 1992 v Riu de Janeiru na konferenci Združenih narodov
o okolju in razvoju in je začela veljati 29. 12. 1993, devetdeseti
dan po deponiranju tridesete listine o ratifikaciji. Do 24. avgusta 1995 je konvencijo podpisalo 168 držav, ratificiralo pa 127
držav, ratifikacija pa je v postopku v 49 državah vključno s
Slovenijo.

in živalskih vrst. indeks rastlinskih vrst je po doslej znanih
podatkih v Evropi najvišji, podobno lahko sklepamo za živali.
Po zadnjih ocenah se to število giblje med 40.000 taksonov in
100.000 različnih vrst in podvrst živih bitij. Od tega je registriranih 13.400 vrst in podvrst živali in nekaj manj kot 3200 vrst
višjih rastlin, nekaj sto mahov, praproti in alg. V primerjavi s
sosednjimi državami imamo 4-8 krat več vrst.

Konvencija o biološki raznovrstnosti je prva konvencija na
Področju ohranjanja narave, ki obravnava biosfero celostno
"» na globalni ravni. Nastala je kot posledica ugotovitev, da je
ohranjanje biološke raznovrstnosti temeljnega pomena za
ovolucijo in vzdrževanje sistemov, ki ohranjajo življenje v
biosferi in je zaradi tega skupna skrb vsega človeštva. Predstavlja logično nadaljevanje dosedanjih konvencij na
Področju varstva narave.

Za ohranitev podzemne favne kraških rek, kjer je raznovrstnost živali med najvišjimi na svetu (endemiti), je že pripravljen
zakon o podzemnih jamah, potekajo pa tudi že projekti Monitoring onesnaženosti tal in vegetacije, Monitoring kakovosti
voda in Monitoring onesnaženosti zraka v Sloveniji.
Pravne posledic«
Konvencija je vsebinsko zelo široka, zato vsaj posredno vpliva
na zakonodajo s področja varstva narave (vključno z varstvom
rastlinskih in živalskih vrst, torej tudi Zakon o lovu, morskem
in sladkovodnem ribištvu in podobno). Obstoječi Zakon o
varstvu naravne in kulturne dediščine (Ur. I. 1/81) je za to
področje neustrezen. Zakon o varstvu okolja in Zakon o
gozdovih sta s konvencijo usklajena. Konvencija zahteva
izpolnjevanje določenih načel v vseh sektorskih programih in
usmeritvah ter presega zgolj področje varstva narave, zato bo
treba določila in načela konvencije upoštevati tudi pri izdelavi
in usklajevanju drugih sektorskih predpisov (npr. kmetijstvo,
energetika, infrastruktura itd.).

Znanstveniki so ugotovili, da je na Zemlji 5100 milijonov
različnih vrst rastlin in živali. V letu 1970je na Zemlji vsak dan
Zginila ena vrsta, dvajset let pozneje pa je na dan izginilo 120
*rst.
Določbe konvencije so v skladu z Zakonom o varstvu okolja,
Strategijo varstva narave in osnutkom Zakona o naravnih
vrednotah. Med nalogami, ki jih nalaga ta konvencija, sta tudi
"tentifikacija in opazovanje sestavnih delov biološke raznovrstnosti ter varstva in situ, kar se v Sloveniji že izvaja. Uprava
republike Slovenije za varstvo narave v sestavi Ministrstva za
°*olje in prostor že nekaj let spremlja strategijo o globalni
"'otoški raznovrstnosti, zato so določila konvencije vgrajena v
strokovni predlog nacionalne varstvene strategije in so vsebovana v predlogih za novo zakonodajo na področju varstva
narave.

Finančne obveznosti
Neposredne finančne obveznosti, ki izhajajo iz konvencije,
so: letna članarina, udeležba 1-2 predstavnika na letni konferenci, sodelovanje v odborih konvencije. Upravno delo je
ocenjeno na 1,5 FT.

ohranjanje vrst in habitatov se pripravlja rdeči seznam
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Prve izdaje teh del,
Pripravljenih po merilih IUCN (Svetovna zveza za varstvo
garave), so že izšle kot posebna izdaja revije Varstvo narave.
Hdeči seznami so osnova za pripravo novih pravnih predpisov
~ varstvu vrst, območja, kjer se te vrste pojavljajo, pa so
Predlagali za zavarovanje v planskih dokumentih ali kot zavaovana območja (varstvo in situ). Rdeči seznam zahteva
sprotno ažuriranje in dopolnjevanje.

Posredne obveznosti pa so: priprava državne strategije o
ohranjanju biološke raznovrstnosti, organizacija in izvedba
kartiranja habitatnih tipov, spremljanje stanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov in programi za
renaturacijo. Podobne zahteve izhajajo tudi iz Alpske konvencije, zlasti pa FFH (Flora, Fauna Habitat Directive) smernic
Evropske zveze. Slednje za Slovenijo sicer niso zavezujoče,
so pa pomemben pravni standard pri usklajevanju domače
zakonodaje z evropsko. Višina potrebnih sredstev je tako zelo
odvisna od racionalne organizacije in sodelovanja vseh prizadetih inštitucij, da svoje redne programe usmerijo v izpolnjevanje načel konvencije. Poleg tega je možna finančna pomoč
različnih mednarodnih skladov (npr. GEF - Global Environment Facility), še posebej državam v razvoju.

*a izpolnjevanje konvencije je treba razviti še sistem biotopskega kartiranja in ohranjanja tistih ogroženih habitatov, ki jih
9
vključujemo v zavarovana območja.
Za Slovenijo je zaradi geografske lege, reliefa in geološke
"Ukture tal značilna sorazmerno velika pestrost rastlinskih
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI
SOGLASJU

0

MEMORANDUMA
VZAJEMNEM

PRIZNAVANJU
ITALIJANSKIH
STROKOVNIH

0

SLOVENSKIH
DIPLOM

IN

IN

NASLOVOV

- EPA 1323
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 171. seji dne 30. novembra
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA
O SOGLASJU O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU SLOVENSKIH IN ITALIJANSKIH DIPLOM IN STROKOVNIH NASLOVOV,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport,

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.

- 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 poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlaai 176. člena

-I.člen

metodologije študija, sprejte z obeh strani. Zaradi tega obe
strani izvajanje in uporabo omenjenega sporazuma po 24. 9.
1994 in do začetka veljavnosti novega sporazuma interpretirata na naslednji način:

Ratificira se Memorandum o soglasju o vzajemnem priznavanju slovenskih in italijanskih diplom in strokovnih naslovov,
Podpisan 10. julija 1995 v Rimu.
2. člen
Memorandum se v izvirniku v slovenskem in italijanskem *
jeziku glasi:
MEMORANDUM O SOGLASJU O VZAJEMNEM
PRIZNAVANJU SLOVENSKIH IN ITALIJANSKIH DIPLOM IN
STROKOVNIH NASLOVOV

1. Diplome in strokovni naslovi se lahko priznavajo samo, če
se pridobijo po regularnih študijskih programih in brez
pomoči prevajalcev, tako kot velja na splošno za študente na
univerzah ali drugih univerzitetnih državnih ali zakonito priznanih ustanovah obeh držav, ki izpolnjujejo vse pogoje notranje zakonodaje, ki se nanaša na izdajanje strokovnih naslovov.
Razen ob specifičnih soglasjih, ki se oblikujejo po diplomatski poti, so iz takega priznavanja izvzete diplome in strokovni
naslovi, pridobljeni na osnovi študija, ki se je - čeprav tudi
deloma - opravljal ali je bil organiziran v tretjih državah
oziroma v zasebnih ustanovah obeh držav brez pravnega
statusa univerze ali ob njihovem sodelovanju. Vsekakor so iz
priznavanja izvzeti naslovi, dodeljeni na osnovi skrajšanih in
poletnih dodiplomskih študijev, ali študijev, ki so organizirani
ob koncu tedna ali pa ob praznikih.

Upoštevaje dejstvo, da bi lahko začasni italijanski suspenz - z
dne 24. septembra 1994 - Sporazuma o vzajemnem priznavanu diplom in strokovnih naslovov z dne 18. 2.1983 povzročil
nezaželene neprijetnosti tako za italijansko manjšino v Sloveniji kot za slovensko manjšino v Italiji, obe strani, tudi v skladu
s
splošnimi cilji, ki sta jim sledili z izmenjavo not, opravljeno v
Osimu 10. 11. 1975 v korist obeh manjšin, sprejemata ta
dogovor, ki naj velja do začetka veljavnosti novega sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo o vzajemnem priznavanju diplom in strokovnih naslovov.

2. Diplome in strokovne naslove je mogoče priznavati le, če se
ugotovi, da je diplomant v času svojega študija dejansko
prebival v državi, kjer ima univerza oziroma visokošolski
zavod svoj sedež. Dokazila se izdajo na osnovi notranje zakonodaje vsake od pogodbenic.

Obe strani sporazumno ugotavljata, da se je Sporazum o
Najemnem
priznavanju diplom in strokovnih naslovov iz leta
1
983 nanašal na regularno izvajana programa rednega študija, saj drugi načini študija niso bili zajeti v tipologije in v

Prvi odstavek te točke se ne nanaša na pripadnike italijanske
manjšine v Sloveniji in slovenske manjšine v Italiji.
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3. člen

Ta memorandum o soglasju začne veljati v trenutku, ko si
bosta pogodbenici izmenjali obvestilo o končanih v ta namen
predvidenih notranjih postopkih.

Za izvajanje memoranduma skrbi Ministrstvo za šolstvo i"
šport.

Podpisano v Rimu, 10. julija 1995 v slovenskem in italijanskem
jeziku.

4. člen

OPOMBA: sledi besedilo memoranduma v italijanskem jeziku

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

OBRAZLOŽITEV
Dr. Pavel Zgaga, državni sekretar na Ministrstvu za šolstvo in
iport, in dr. Massimo Spinetti, pooblaščeni minister in
namestnik direktorja za kulturne stike na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Italije, sta 10. julija 1995 v Rimu podpisala Memorandum o soglasju o vzajemnem priznavanju slovenskih in italijanskih diplom in strokovnih naslovov.
S podpisom tega dokumenta so se zaključili dvostranski
pogovori o nadaljnjem izvajanju in uporabi Sporazuma o
vzajemnem priznavanju diplom in strokovnih naslovov, ki sta
ga podpisali bivša Jugoslavija in Italija leta 1983 in ki sta ga
Republika Slovenija in Republika Italija sprejeli v nasledstvo z
Izmenjavo not 31. julija 1992.

1. diplome in strokovne naslove se lahko priznava samo, če sc
pridobljeni po regularni poti, brez pomoči prevajalcev, nt
zakonito priznanih ustanovah obeh držav, ki izpolnjujejo v&
pogoje notranje zakonodaje;
2. to priznavanje je mogoče samo ob ugotovitvi, da je diplo'
mant v času študija dejansko prebival v državi, kjer iN*
univerza oziroma visokošolski zavod svoj sedež. To določilo
pa se ne nanaša na pripadnike slovenske manjšine v Italiji
italijanske manjšine v Sloveniji.
Določila sporazuma iz leta 1983, ki vključuje priznavanji
približno tridesetih vrst diplom oziroma strokovnih naslovom
se bodo po novem uporabljala ob upoštevanju te interpreti'
cije.

Ob ugotovitvi, da bi začasni italijanski suspenz tega sporazuma 24. 9. 1994 lahko povzročil neprijetnosti zlasti pripadnikom obeh manjšin, sta obe strani v memorandumu sprejeli
novi dogovor o načinu izvajanja in uporabe sporazuma iz leta
1983.
Temeljni razlog za pripravo in podpis momoranduma je bila
ugotovitev, da sporazum iz leta 1983 ni vključeval nekaterih
načinov študija, ki so se pojavili v zadnjih letih. Izvajanje in
uporabo sporazuma iz leta 1983 zato obe strani v memorandumu dodatno interpretirata v dveh točkah:

poročevalec, it. 54

Memorandum o soglasju bo začel veljati takoj, ko si bosta ob*
strani izmenjali obvestilo o končanih v ta namen predvideni
notranjih postopkih.
Izvajanje memoranduma ne bo terjalo spremembe notranji
zakonodaje, prav tako tudi ne dodatnih proračunskih sred•
stev.
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Besedilo amandmaja Vlade RS k 16. členu se pravilno glasi:
' i* ' .\ ! L ' | ; ; iVt
' • . '■
i •
't «
1. k 16. členu

POPRAVEK
V 51. it. Poročevalca Državnega zbora, ki je Izšla 29.11.
1995, Je bil objavljen predlog zakona o spremembah In
dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti — EPA 799 —
tretja obravnava. Na podlagi 9. člena Zakona o javnih
glasilih (Uradni list RS, št 18/94) objavljamo popravek.

V 16. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»V tretjem odstavku 31. člena se besede »naborniku iz 2., 4.,
5. in 7. točke« nadomestijo z besedami »naborniku iz 2., 4., 5.,
7. in 8. točke«.«

Na seji Odbora za obrambo, dne 6. decembra ob obravnavi Zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o
vojaški dolžnosti - tretja obravnava smo ugotovili, da je
pri objavi amandmaja vlade k 16. členu navedenega
gradiva v Poročevalcu z dne 29. 11. 1995 na strani 45
prišlo do napake (manjka navedba 8. točke).

Obrazložitev
V drugi obravnavi predloga zakona je bil k prvemu odstavku
31. člena zakona sprejet amandma, po katerem se služenje
vojaškega roka lahko odloži na prošnjo nabornika tudi kategoriziranemu športniku ali članu državne reprezentance
zaradi priprav, nastopov ali udeležbe na mednarodnih tekmovanjih. V tretjem odstavku 31. člena se ureja postopek za
vlaganje prošnje, za odložitev vojaškega roka, za vse primere
iz prvega odstavka. Glede na dopolnitev prvega odstavka z 8.
točko je treba uskladiti tudi tretji odstavek navedenega člena.

Prosimo vas, da navedeno napako popravite In jo
uradno objavite.
Ljubljana, 7.12.1995
Predsednik Odbora DZ za obrambo
Jožef Kopše, I. r.
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