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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

IN

DOPOLNITVAH

KAZENSKEGA ZAKONIKA
SLOVENIJE

REPUBLIKE

(KZ-A)

- EPA 1417 - skrajšani postopek

- nadzor nad deviznim in zunanjetrgovinskim poslovanjem ter kapitalskimi naložbami domačih podjetij v podjetjih v tujini,
- preprečevanje pranja denarja v primerih, ko so bili
dokapitalizacija podjetja, nakup delnic, obveznic ali lastninskih deležev izvršeni negotovinsko,
- hitrejše in enostavnejše izvajanje postopkov pred
upravnimi in sodnimi organi.

Vlada Republike Slovenije je na 187. seji dne 7. marca
1996 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH KAZENSKEGA ZAKONIKA REPUBLIKE SLOVENIJE,
Ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 204.a člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

Državni zbor Republik? Slovenije je Vladi Republike Slovenije nadalje tudi predlagal, naj v najkrajšem času pripravi predlog možnih ukrepov za učinkovitejše delovanje
državnih tožilstev pri obravnavanju kaznivih dejanj v zvezi
z lastninskim preoblikovanjem podjetij.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da navedeni predlog zakona obravnava in sprejem po skrajšanem postopku, kar utemeljuje z
naslednjim:

V zvezi s tem Vlada Republike Slovenije meni, da predlagane spremembe Kazenskega zakonika Republike Slovenije skupaj s spremembami, ki bodo predlagane v zakonu
o kazenskem postopku, omogočajo uresničitev zgoraj
navedenih sklepov in priporočil, saj zlasti na področju
gospodarskega kriminala (in kriminala, povezanega z lastninjenjem) omogočajo učinkovitejše obravnavanje storilcev (zaradi »dvojne kaznivosti« in odvzema premoženja),
pa tudi hitrejšo izmenjavo in pridobitev podatkov v zvezi z
nezakonitimi odlivi kapitala v tujino. Spremembe pa
posredno omogočajo tudi učinkovitejše delo pravosodnih
organov na tem področju.

1. Večina predlaganih sprememb in dopolnitev izhaja
neposredno iz določil Konvencije Sveta Evrope o pranju
denarja, slednja pa ne predvideva (razen izjemoma) možnosti rezervacij oziroma zadržkov.
)

2. Na konferenci Sveta Evrope o pranju denarja dne 1/121994 pa tudi v rednih stikih s predstavniki mednarodnih
organizacij in skupin je Republiki Sloveniji že večkrat
posredovana pobuda, naj v čimkrajšem času ratificira
Konvencijo Sveta Evrope o pranju denarja.
3. V bilateralnih stikih s predstavniki Belgije, ZDA, Velike
Britanije in Italije, s katerimi namerava Republika Slovenija skleniti tudi ustrezne dvostranske sporazume o izmenjavi podatkov in sodelovanju na področju pranja denarja,
je bilo ugotovljeno, da lahko k temu pristopimo šele po
ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o pranju denarja.

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:

4. Državni zbor Republike Slovenije je na 31. izredni seji
pri obravnavi problematike v zvezi s preoblikovanjem
družbene lastnine dne 13. in 14/7-1995 sprejel tudi nekatera stališča in sklepe, ki se nanašajo na pranje denarja
oziroma na učinkovitejši nadzor na tem področju. Tako je
med drugim Vlado Republike Slovenije zavezal, naj mu po
hitrem postopku predloži predloge zakonodaje, s katerimi
bo omogočila:

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Marjan POGAČNIK, državni podsekretar v Ministrstvu
za pravosodje,
- Boštjan PENKO, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za pravosodje.
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UNDCP - United Nation Drug Control Programm pri OZN
pred kratkim pripravljen spremembe in dopolnitve modelnega
zakona OZN o pranju denarja in zaplembi premoženja, izboljšavo svojih 40 priporočil za preprečevanje pranja denarja pa
pripravlja tudi skupina FATF - Financial Action Task Force, ki
deluje v okviru G7.

UVOD
I. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Republika Slovenija je svojo pripravljenost, da se pridruži
drugim državam v boju zoper organizirani kriminal in pranje
denarja, pokazala že takoj ob osamosvojitvi leta 1991. Z
Ustavnim zakonom za izvedbo temeljne Ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije je med
drugim v svoj pravni red sprejela tudi Konvencijo Združenih
narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi
z dne 19. 12. 1989, ki jo je nekdanja SFRJ ratificirala dne 15.
II. 1990 (U. I. SFRJ, št. 14/90). Kot eden izmed prvih mednarodnih aktov ta konvencija (v nadaljevanju Konvencija OZN)
med ukrepi za preprečevanje in zatiranje kriminalitete, povezane z mamili, določa tudi boj proti pranju denarja ter zaseg
in zaplembo nezakonitih prihodkov iz te prepovedane dejavnosti.

Na podlagi skoraj enoletnega udejanjanja »slovenskega projekta boja proti pranju denarja« predlagatelj ugotavlja, da bo
zaradi uskladitve z zakonom o ratifikaciji konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih
snovi ter s Konvencijo Sveta Evrope o pranju denarja
potrebno poleg nekaterih drugih zakonov spremeniti in
dopolniti tudi posamezna določila KZ RS. Navedene spremembe zajemajo naslednja sklopa vprašanj:
- razširitev in izboljšava definicije kaznivega dejanja pranja
denarja (252. člen KZ RS);
- razširitev ukrepa odvzema premoženjske koriti tudi na
odvzem legalnega premoženja storilcu kaznivega dejanja (in z
njim povezanih fizičnih ali pravnih oseb) v protivrednosti
pridobljene premoženjske koristi ter možnost uporabe začasnih ukrepov za njegovo zavarovanje.

Poleg omenjene konvencije je Republika Slovenija že kmalu
po sprejemu v članstvu Sveta Evrope podpisala dne 23. 11.
1993 tudi Konvencijo Sveta Evrope št. 141 o pranju, izsleditvi,
odvzemu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (v nadaljevanju Konvencija Sveta Evrope o
pranju denarja). S podpisom je Republika Slovenija nedvomno izrazila pripravljenost, da svojo zakonodajo na tem
področju uskladi tudi z določili tega mednarodnega akta, ki
ga je doslej podpisalo 22, ratificiralo pa 8 držav (Velika Britanija, Švica, Nizozemska, Italija, Finska, Bolgarija, Norveška in
Litva).

Te spremembe bodo po oceni predlagatelja dokončno omogočile, da Slovenija formalno prične s postopkom ratifikacije
omenjene konvencije in se tako čim hitreje pridruži krogu
držav, s katerimi bo lahko začela izmenjavati podatke o pranju
denarja in izvajati druge predvidene ukrepe na tem področju.
Pri pripravi predlogov sprememb in dopolnitev KZ RS je
predlagatelj poleg obeh omenjenih konvencij dosledno upošteval tudi določila Direktive Evropske skupnosti o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja z dne 10.
06. 1991, zaključke in priporočila druge konference Sveta
Evrope o pranju denarja z dne 01. 12. 1994, določila Modelnega zakona OZN o pranju denarja in zaplembi premoženja iz
maja I. 1995 ter 40 priporočil FATF. Pregledal in v okviru
možnosti tudi upošteval pa je tudi posamezne zakonodajne
rešitve, uveljavljene v Belgiji, Italiji, Veliki Britaniji, Irski,
Avstraliji in ZDA.

Prve korake, usmerjene k ratifikaciji in izvajanju določil omenjenih konvencij, je Slovenija storila v letu 1994 s sprejemom
Zakona o preprečevanju pranja denarja (U. I. RS, št. 36/94) in
nekaterih določil Kazenskega zakonika Republike Slovenije
(U. I. RS, št. 63/94, v nadaljevanju KZ RS) ter Zakona o
kazenskem postopku (U. I. RS, št. 63/94, v nadaljevanju ZKP).
Področje preprečevanja pranja denarja je tudi drugod po
svetu dokaj novo področje, ki še zdaleč ni dokončno in
idealno urejeno. Na to kaže predvsem dejstvo, da zlasti evropske države (na primer Belgija, Francija, Velika Britanija in
Nemčija) pogosto spreminjajo in sproti izboljšujejo (zaostrujejo) predpise s tega področja, pa tudi pobude nekaterih
mednarodnih organizacij in skupin za izboljšavo obstoječih
mednarodnih aktov. Tako so bile v okviru organizacije

II. Finančne posledice zakona
Predlagani zakon po oceni predlagatelja ne bo povzročili
dodatnih obremenitev za proračun Republike Slovenije.

BESEDILO ČLENOV

(4) Če je bila premoženjska korist, pridobljena s kaznivim
dejanjem ali zaradi njega, prenešena na bližnje sorodnike
storilca kaznivega dejanja, njegovega zakonca ali osebo, s
katero živi v dalj časa trajajoči zunajzakonski skupnosti,
posvojitelja ali posvojenca ali če je bilo zaradi onemogočanja
odvzema premoženjske koristi po prvem odstavku tega člena
na te osebe prenešeno kakšno drugo njegovo premoženje, se
jim to odvzame, razen če dokažejo, da so zanj plačali celotno
vrednost«.

1.6len
V Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 63/94 in 70/94) se 96. člen spremeni tako, da se glasi:
»96. člen
(1) Storilcu ali drugemu prejemniku koristi se odvzamejo
denar, dragocenosti in vsaka druga premoženjska korist, ki je
bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, če pa
mu jih ni mogoče odvzeti, se mu odvzame premoženje, ki
ustreza premoženjski koristi.

2. člen
Drugi stavek 98. člena se spremeni tako, da se glasi: »Pravni
osebi se odvzame tudi premoženjska korist ali premoženje, ki
ustreza premoženjski koristi, če ga osebe, navedene v prvem
odstavku 96. člena tega zakonika, prenesejo nanjo brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti«.

(2) Če storilcu ali drugemu prejemniku koristi ni mogoče
odvzeti premoženjske koristi ali premoženja, ki ustreza premoženjski koristi, se mu naloži, da mora plačati denarni
znesek, ki ustreza tej premoženjski koristi. Sodišče sme v
upravičenih primerih dovoliti, da se denarni znesek, ki ustreza
premoženjski koristi, lahko plača tudi v obrokih, pri čemer pa
rok plačila ne sme biti daljši od dveh let.

3. člen
252. člen se spremeni tako, da se glasi:
»252. člen

(3) Premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem ali
zaradi njega, se lahko odvzame tudi tistim, na katere je bila
prenešena brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski
vrednosti, če so vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bila
pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega.
poročevalec, št. 9

(1) Kdor denar ali premoženje, za katerega ve, da je bilo
pridobljeno z organizirano trgovino z mamili, z nedovoljenim
prometom z orožjem ali s kakšnim drugim kaznivim dejanjem,
ki se preganja po uradni dolžnosti, sprejme, zamenja, hrani, Z
njim razpolaga, ga uporabi pri gospodarski dejavnosti ali na
4

drug način s pranjem denarja prikrije njegov izvor, se kaznuje
z zaporom do treh let.

(4) Kdor stori dejanje iz prejšnjih odstavkov, pa bi moral in
mogel vedeti, da je bil denar ali premoženje pridobljeno s
kaznivim dejanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega
odstavka tega člena, pa je hkrati storilec ali udeleženec pri
kaznivem dejanju, s katerim je bil pridobljen denar ali premoženje iz prejšnjega odstavka.

(5) Denar in premoženje iz prejšnjih odstavkov ali denar in
premoženje, ki je nastalo s kaznivim dejanjem po tem členu,
se odvzameta«.
..
4.. člen

(3) Če je denar ali premoženje iz prvega ali drugega odstavka
tega člena velike vrednosti, se storilec kaznuje z zaporom do
petih let.

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

OBRAZLOŽITEV
I. Razlog za odvzem premoženjske koristi že po sedanjem 96.
členu KZ RS temelji na splošnem pravnem načelu, da nihče
ne more obdržati premoženjske koristi, ki je pridobljena s
kaznivim dejanjem. Tudi predlagani novi tekst 96. člena ne
spreminja ukrepa odvzema premoženjske koristi v premoženjsko kazen oziroma v kazen zaplembe premoženja kot je
to določal 40. člen KZ SFRJ, temveč dejansko onemogoča, da
bi storilec ali tisti, na katerega je bila premoženjska korist
prenošena, obogatel s kaznivim dejanjem.

Predlagana sprememba 2. odstavka 96. člena zgolj logično
sledi zgoraj opisani dopolnitvi 1. odstavka tega člena.
Besedilo novega 4. odstavka (in dopolnitev dosedanjega 2.
odstavka) 96. člena rešuje primere, ko storilec kaznivega
dejanja zaradi izogibanja odvzema premoženjske koristi ali
drugega premoženja v protivrednosti te premoženjske koristi
prenese svoje zakonito pridobljeno premoženje na zakonca,
osebo, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali na drugega
sorodnika, posvojitelja ali posvojenca. Predlagana sprememba na ta način preprečuje tudi v praksi velikokrat zaznane primere izigravanja ali onemogočanja izvajanja ukrepa
odvzema premoženjske koristi storilcu kaznivega dejanja. Pri
predvidenem odvzemu premoženja (v protivrednosti premoženjske koristi) storilčevim sorodnikom in drugim zgoraj
navedenim osebam bo, poleg že navedenega, potrebno dokazati, da je bilo premoženje nanje prenešeno prav zaradi onemogočanja odvzema premoženjske koristi.

Zakon o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov zoper
nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi v členu 5 /1.
odstavek/ točka a izrecno določa, da -bo vsaka pogodbenica
sprejela ustrezne ukrepe, da bi se omogočila zaplemba
dobička (pravilneje »prihodkov- oziroma v angleškem originalu »proceeds derived from offences«), ki izvira iz prekrškov
(pravilneje: -kaznivih dejanj« oziroma v angleškem originalu
»offences«)..., ali lastnine, katere vrednost ustreza vrednosti
takšnega dobička.« Nadalje omenjeni zakon v členu 5 /6
odstavek/ točki a in b določa, da se v primerih, ko se premoženjska korist, ki izvira iz prodaje mamil, pretvori v drugo
obliko lastnine, le-ta zapleni. Če se premoženjska korist
pomeša z legalno pridobljenim premoženjem, se zapleni
pomešano premoženje do ocenjene vrednosti premoženjske
koristi.

II. Predlagana dopolnitev besedila 98. člena KZ RS sledi
določilom Konvencije OZN in Konvencije Sveta Evrope o
pranju denarja, saj omogoča, da se pravnim osebam poleg
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, odvzame tudi premoženje, ki je bilo nanje prenešeno s strani
oseb, navedenih v prvem odstavku 96. člena KZ RS. Predlagani tekst omogoča, da se pravni osebi lahko odvzame tudi
legalno premoženje v vrednosti premoženjske koristi, če je
bilo tako premoženje na pravno osebo prenešeno brezplačno
ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti.

Konvencija Sveta Evrope o pranju denarja je določila Konvencije OZN presegla in še dodatno zaostrila, saj odvzema premoženja ne omejuje zgolj na premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivimi dejanji v zvezi s prepovedano proizvodnjo in
prometom z mamili, pač pa ukrep širi na vse vrste kaznivih
dejanj (še zlasti hujših). Poleg možnosti odvzema premoženjske koristi, tudi ta konvencija v 2. členu izrecno predvideva
»zaseg oziroma zaplembo lastnine v vrednosti, ki ustreza taki
premoženjski koristi«. Zaseg oziroma zaplemba premoženjske koristi ali lastnine v protivrednosti te premoženjske koristi
se glede na določilo 13. člena konvencije obvezno izvrši tudi
na zaprosilo drugih podpisnic konvencije, če se premoženje
nahaja na ozemlju zaprošene države.

III. V okviru 252. člena KZ RS (pranje denarja) so na novo
oblikovane modalitete tega kaznivega dejanja, ki je poslej
razdeljeno na temeljno in kvalificirano obliko kaznivega dejanja ter na milejše kaznivo dejanje, če je storjeno iz malomarnosti. Prvi odstavek določa temeljno obliko, vendar brez najnižjega zneska, ki je po dosedanji ureditvi potreben za obstoj
kaznivega dejanja. Tretji odstavek opredeljuje kvalificirano
obliko pranja denarja, ko gre za premoženje velike vrednosti.
Četrti odstavek opredeljuje pranje denarja, storjeno iz malomarnosti.

Dosedanji tekst 1. odstavka 96. člena določa, da se storilcu
kaznivega dejanja ali drugemu prejemniku koristi odvzame
premoženjska korist, ki je pridobljena s kaznivim dejanjem.
Ce koristi ni mogoče odvzeti, se storilcu ali drugemu prejemniku naloži, da plača denarni znesek, ki ustreza premoženjski
koristi. V dosedanjem tekstu 96. člena KZ RS, kot tudi v drugih
členih KZ RS pa ni predviden odvzem premoženja v vrednosti,
ki ustreza premoženjski koristi, oziroma je ta ukrep predviden
šele po pravnomočnosti sodbe v izvršilnem postopku.

Dosedanji 252. člen pri opisu pranja denarja kot objektivni
pogoj kaznivosti postavlja spodnjo mejo oziroma premoženje
velike vrednosti (to je 50 povprečnih plač v gospodarstvu, kar
trenutno znaša več kot 3.000.000 SIT ali več kot 36.000 DEM).
Pranje denarja po dosedanji ureditvi torej ni podano, če gre
za zneske, ki ne dosegajo omenjene zakonsko določene meje.
Take omejitve ni mogoče zaslediti v nobeni od zakonodaj
drugih držav, podobnega pogojevanja storitve kaznivega
dejanja pranja denarja z najnižjim zneskom opranega denarja
pa ne predvidevata niti Konvencija Sveta Evrope o pranju
denarja niti Konvencija OZN.

Predlagani 1. odstavek 96. člena sledi določilom obeh konvencij in tudi priporočilom Konference Sveta Evrope o pranju
denarja z dne 29. 11. 1994 ter 40. priporočilom FATF, saj
omogoča, da se storilcu ali drugemu prejemniku koristi odvzame tudi premoženje oziroma lastnina, ki ustreza premoženjski koristi, v kolikor le-te ni mogoče neposredno odvzeti.
Storilcu ali drugemu prejemniku koristi se torej lahko odzame
tudi legalno pridobljeno premoženje, čeprav ni v neposredni
povezavi s premoženjsko koristjo, ki izvira iz kaznivega delanja.

Poleg tega z dosedanjo ureditvijo niso pokriti primeri, ko se
denar, ki ga nekdo želi oprati in ki sicer skupno dosega
premoženje velike vrednosti, porazdeli med več oseb, od
katerih nato vsaka opere svoj del denarja, ki pa ne dosega
premoženja velike vrednosti. V takem primeru posameznim
storilcem praviloma ne bo moč dokazati storitve kaznivega
dejanja pranja denarja, saj niso izpolnili vseh za to predpisanih zakonskih znakov tega kaznivega dejanja.
5
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gre za dve različni kaznivi dejanji, ki sta praviloma časovno m
prostorsko ločeni, različna so tudi izvršitvena dejanja in v
večini primerov tudi pravno zavarovane dobrine (pri pranju
denarja je to finančni sistem, pri prvotnih kaznivih dejanjih pa
različni predmeti kazenskopravnega varstva, vezani na konkretno kaznivo dejanje).

Novi tekst 252. člena nadalje določa, da se kot vir umazanega
denarja lahko šteje denar ali premoženje, ki izvira iz katerihkoli (predvsem premoženjskih) kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Na ta način se na eni strani še
vedno ohranja mednarodno primerljiva in sodobna koncepcija definicije pranja denarja, ki to kaznivo dejanje ne omejuje in ne povezuje zgolj z nekaterimi, točno določenimi
kaznivimi dejanji. Na drugi strani pa nadomestitev dosedanjega izraza »prepovedana dejavnost« z izrazom »kaznivo
dejanje- odpravlja nekatere pravne in praktične težave pri
izvajanju omenjenega člena. Dosedanja praksa je pokazala,
da lahko izraz »prepovedana dejavnost« zavaja, saj po nekaterih razlagah poleg kaznivih dejanj lahko zajema tudi prekrške in gospodarske prestopke. Taka (ekstenzivna) razlaga
prepovedane dejavnosti, ki vključuje vsa prepovedana ravnanja, seveda ni sprejemljiva, saj tako omenjeni konvenciji kot
tudi predpisi drugih držav pranje denarja dosledno omejujejo
zgolj na denar, ki izvira iz kaznivih dejanj. Nadaljnji razlog za
predlagano zamenjavo izraza »prepovedana dejavnost« je
tudi v tem, da »dejavnost« kot taka pomeni trajajoče dejanje,
medtem ko imajo kazniva dejanja, ki so v dosedanjem tekstu
navedena kot primer za prepovedano dejavnost in so tudi
sicer podlaga za pranje denarja, lahko tudi značaj tako imenovanih «trenutnih« kaznivih dejanj, torej dejanj, ki se izvršijo v
trenutku ai v kratkem časovnem obdobju.

Dvojno kaznivost v členu 6/2. odstavek/točka b izrecno predpostavlja Konvencija Sveta Evrope o pranju denarja (čeprav
dopušča tudi izjeme), poznajo pa jo tudi zakonodaje nekaterih evropskih in drugih držav, tako na primer Velika Britanija
(Criminal Justice Act, 1990, section 14/1), Irska (Criminal
Justice Act, 1994, section 31), Belgija (Code Penal, art. 505,
novela iz leta 1994) in Avstralija.
Uvedba dvojne kaznivosti omogoča kazenski pregon storilca
prvotnega kaznivega dejanja tudi potem, ko kazenski pregon
za njegovo prvotno kaznivo dejanje že zastara, saj bo storilec,
ki skriva svoje kriminalne prihodke, tudi v takem primeru še
vedno lahko obravnavan za pranje denarja in mu bo tako še
vedno lahko odvzeta tudi premoženjska korist, pridobljena s
kaznivim dejanjem.
Nadaljnji razlog za predlagano formalno uvedbo dvojne kaznivosti je tudi dejstvo, da se s tem bistveno poenostavi postopek mednarodne izmenjave podatkov o pranju denarja, kar je
tudi ena od osnovnih idej preambule in ostalih določil Konvencije Sveta Evrope o pranju denarja in Konvencije OZN. Na
ta način se tudi pristojnim slovenskim organom omogoča
hitrejši dostop do podatkov in olajša kasnejšo zamrznitev ter
odvzem nezakonito prenošenoga denarja v tujino, saj je problem kaznivosti nekega ravnanja v obeh državah (prositeljici
in zaprošeni državi) s tem zmanjšan na minimum. Po sedaj
veljavni ureditvi bi se lahko naprimer zgodilo, da Urad RS za
preprečevanje pranja denarja, ki bi od druge državo zahteval
podatke o bančnih vlogah osebe, ki je v Sloveniji osumljena
storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic (ali
kateregakoli drugega premoženjskega kaznivega dejanja),
ista oseba pa bi v tujini tako pridobljen denar tudi oprala, teh
podatkov ne bi mogel dobiti. Prvič zato, korza to formalno ne
bi bil pristojen (ker gre pri nas za kaznivo dejanje zlorabe
položaja ali pravic in ne za pranje denarja) in drugič zato, ker
tudi zaprošena država iz istih razlogov (ker pri nas tudi kasnejše skrivanje in pranje umazanega denarja v tujini ne bi bilo
obravnavano kot pranje denarja) teh podatkov ne bi smela
posredovati uradu. Podatke bi v takem primeru tudi ostali
pristojni slovenski organi lahko pridobili le po redni (in
zamudni) diplomatski poti in še to pod predpostavko, da bo
sodišče odredilo pregled omenjenih bančnih računov ter da
bo zaprošena država dovolila posredovanje podatkov, ki so
bančna tajnost, tudi za omenjeno prvotno kaznivo dejanje. Če
se opisano ravnanje lahko ločeno obravnava tudi kot pranje
denarja (dvojna kaznivost, pa navedene težave odpadejo in se
tudi podatki, ki predstavljajo bančno tajnost, lahko mednarodno izmenjujejo pri hitrem postopku.

Temeljna oblika kaznivega dejanja, ki jo določa novi prvi
odstavek 252. člena, sledi določilom Konvencije Sveta Evrope
o pranju denarja, priporočilom Konference Sveta Evrope o
pranju denarja z dne 29. 11. 1994 in 40. priporočilom FATF
(Financial Action Task Force). Določila mednarodne pogodbe
in priporočila so bila upoštevana tudi pri predlagani spremembi prvega odstavka 252. člena, ki kot prvotno kaznivo
dejanje, iz katerega izvira umazan denar ali premoženje, šteje
samo tista kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.
Drugi odstavek 252. člena uvaja t.i. »dvojno kaznivost' istega
storilca za dve dejanji, kar pomeni, da bo poslej ista oseba
lahko kazensko odgovarjala tako za prvotno kaznivo dejanje,
ki je vir umazanega denarja, kot tudi za pranje denarja, pridobljenega s prvotnim kaznivim dejanjem. Že dosedanja tolmačenja steka kaznivih dejanj kažejo na to, da je med prvotnim kaznivim dejanjem, iz katerega izvira umazan denar in
kaznivim dejanjem pranja denarja podan realni stek. S predlagano vpeljavo dvojne kaznivosti je izrecno izključena možnost navideznega realnega steka, zaradi katerega bi se lahko
pranje denarja štelo za nekaznivo naknadno ravnanje glede
na prvotno kaznivo dejanje (seveda, če ga izvrši isti storilec).
Razmerje med prvotnim kaznivim dejanjem in pranjem
denarja bi torej z uvedbo dvojne kaznivosti bilo podobno
razmerju med goljufijo in ponarejanjem listin, kjer prav tako
običajno ne gre za navidezni, temveč za pravi stek. Pri pranju
denarja in prvotnem kaznivem dejanju je situacija podobna:

poročevalec, št. 9

6

Besedilo členov, ki se spreminjajo
Način odvzema premoženjske koristi
96. člen
(1) Storilcu ali drugemu prejemku koristi se odvzamejo denar,
dragocenosti in vsaka druga premoženjska korist, ki je bila
pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, če pa mu jih
ni mogoče odvzeti, se mu naloži, da mora plačati denarni
znesek, ki ustreza premoženjski koristi. Sodišče sme v upravičenih primerih dovoliti, da se denarni znesek, ki ustreza
pridobljeni premoženjski koristi, lahko plača tudi v obrokih,
pri čemer pa rok plačila ne sme biti daljši od dveh let.
(2) Premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem ali
zaradi njega, se lahko odvzame tudi tistim, na katere je bila
prenešena brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski
vrednosti, če so vedeli ali bi mogli vedeti, da je bila pridobljena s kaznivim dejanjem. Če je bila premoženjska korist
prenešena na bližnje sorodnike, zakonca, posvojitelja ali
posvojenca, se jim odvzame, razen če dokažejo, da so zanjo
plačali celotno vrednost.

premoženjska korist pravni osebi, se ji taka korist odvzame.
Pravni osebi se tudi odvzame premoženjska korist, ki jo
osebe, navedene v prvem odstavku 96. člena tega zakonika,
prenesejo nanjo brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti.

Pranj« denarja*

*

♦

252. člen
(1) Kdor v bančnem, finančnem ali drugem gospodarskem
poslovanju denarne zneske ali premoženje velike vrednosti,
za katero ve, da je bilo pridobljeno z organizirano trgovino z
mamili, z nedovoljenim prometom z orožjem ali s kakšno
drugo prepovedano dejavnostjo sprejme, zamenja, razpeča
ali na drug način s pranjem denarja prikrije njegov pravi izvor,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka, pa bi moral in
mogel vedeti, da je bil denar ali premoženje pridobljeno s
prepovedano dejavnostjo iz prvega odstavka, se kaznuje z
zaporom do dveh let.

Odvzem premoženjske koristi pravni osebi
98. člen

(3) Denar in premoženje iz prvega in drugega odstavka tega
člena se odvzame.

Če je bila s kaznivim dejanjem ali zaradi njega pridobljena

BELEŽKE

♦

7

poročevalec, št. 9

w
BELEŽKE
• ■ y-:

''

" •■''fi.'1. -i V '

^y: •:,•
■

1
-IV

.ggfSfe
^ ;L

I.

-,'J ;

.1

I
■'

11.\ r- ' ,.

' - " 'it"

- •
r.' . 4'frg? •'
•

———
poročevalec, št. 9

-

v

1

• •
1

v
-

"J i 1 . . '

1

:

\

-. : . •

\ •

i/C'.'

..

•. .

—
8

' S1"''

Predlog zakona o

TELEKOMUNIKACIJAH

(ZTel)

EPA 763 - tretja obravnava
Republike Slovenije k predlogu zakona o telekomunikacijah - tretja obravnava.

Vlada Republike Slovenije je na 188. seji dne 14. marca
1996 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 bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAH,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi
sklepa 37. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne
16/2-1996 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Igor UMEK, minister za promet in zveze.
- Stanko PERPAR, državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze.

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade

4. Omrežna priključna točka so vsi fizični priključki in njihova
dostopovna tehnična specifikacija, ki so del javnega telekomunikacijskega omrežja in so potrebni za dostop do javnega
omrežja in za učinkovito povezavo skozi to javno omrežje.
5. Telekomunikacijska oprema je oprema, ki omogoča prenos, oddajanje ali sprejemanje znakov, signalov, pisane
besede, slike, zvoka ali sporočil po žičnih, radijskih, optičnih
ali drugih elektromagnetnih sistemih, in povezana s telekomunikacijskim omrežjem sestavlja telekomunikacijski sistem.
6. Terminalska oprema je oprema, namenjena za priključitev
na javno telekomunikacijsko omrežje, in sicer neposredno s
priključitvijo v njegovi priključni točki ali pa kot vmesnik za
sodelovanje z javnim telekomunikacijskim omrežjem, priključena na njegovo priključno točko neposredno ali posredno,
za pošiljanje, obdelovanje ali sprejemanje informacij po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih.
7. Telekomunikacijske storitve so storitve, katerih opravljanje obsega v celoti ali delno prenos in usmerjanje signalov po
telekomunikacijskem omrežju s telekomunikacijskimi postopki.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon določa telekomunikacijske storitve, ki jih v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija, in ureja načine
in pogoje za opravljanje telekomunikacijskih storitev, pravice
in obveznosti izvajalcev in uporabnikov, uporabo telekomunikacijskih omrežij, radijskih postaj in terminalske opreme,
upravljanje radiofrekvenčnega spektra ter enotnost javnega
telekomunikacijskega omrežja.
2. člen
(pojmi)
(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi pomenijo:
1. Telekomunikacije so vsak prenos, oddajanje ali sprejemanje znakov, signalov, pisane besede, slike, zvoka ali sporočil
po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih.
2. Javno telekomunikacijsko omrežje je javna telekomunikacijska infrastruktura, ki omogoča prenos signalov med določenimi omrežnimi priključnimi točkami po žicah, z mikrovalovi, po optičnih nosilcih ali z drugimi elektromagnetnimi
sredstvi.

8. Storitve govorne telefonije so zagotavljanje neposrednega
prenosa in komutacije govora v realnem času med omrežnimi
priključnimi točkami komutiranoga javnega telekomunikacijskega omrežja, kjer lahko vsak uporabnik uporablja opremo,
priključeno na tako omrežno priključno točko; za komuniciranje z drugo omrežno priključno točko; ta pojem ne vključuje
storitev mobilne govorne telefonije.

3. Zasebno telekomunikacijsko omrežje je telekomunikacijsko omrežje, ki ga ena organizacija ali zaprt uporabniški
sistem uporablja za zagotovitev potrebnih telekomunikacij pri
izvajanju svoje dejavnosti kot dopolnitev ali kot nadomestek
javnega telekomunikacijskega omrežja.

9. Priključnina je znesek, ki ga plača uporabnik javnih telekomunikacijskih storitev za pridobitev naročniškega priključka
ob vzpostavitvi naročniškega razmerja.
*
9
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10. Naročnina je enotna pristojbina, ki jo plačuje naročnik
javne telekomunikacijske storitve mesečno ali ob drugačnih
točno določenih časovnih presledkih.

druge države kot tudi zveza, ki medsebojno povezuje druge
države s pomočjo telekomunikacijskih omrežij naše države,
razen zvez, ki so izključno namenjene za neposreden javni
sprejem radijskih in televizijskih signalov.

11. Izvajalec telekomunikacijskih storitev je pravna ali
fizična oseba, ki izvaja telekomunikacijske storitve po pogojih
tega zakona.

24. (23.) Radiokomunikacije so telekomunikacije, ki za prenos informacij uporabljajo elektromagnetno oziroma radijsko
valovanje v odprtem prostoru.

12. Uporabnik telekomunikacijskih storitev je pravna ali
fizična oseba, ki uporablja storitve izvajalcev telekomunikacijskih storitev.

25. (24.) Radiodifuzija je oddajanje in razširjanje televizijskih
oziroma radijskih programov ali določenih drugih signalov,
namenjenih za neposreden javni sprejem, v odprtem prostoru.

13. (12. a) Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki sklene
naročniško razmerje z izvajalcem javnih telekomunikacijskih
storitev.

26. (25.) Radijska frekvenca je elektromagnetno valovanje, ki
je del radiofrekvenčnega spektra v odprtem prostoru s frekvencami do 3000 GHz in se v prostoru širi brez pomoči
umetnega vodila.

14. (13.) Storitve podatkovnih telekomunikacij so za javnost
tržno zagotovljene paketno in vodovno komutirane podatkovne storitve neposrednega prenosa podatkov med omrežnimi priključnimi točkami komutiranoga telekomunikacijskega omrežja tako, da lahko vsak uporabnik uporablja
opremo, povezano s tako omrežno priključno točko, za komuniciranje z drugo omrežno priključno točko.

27. (26.) Radiofrekvenčni spekter je naravno javno dobro, ki
je niz vseh radijskih frekvenc in katerega uporaba je možna na
način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
28. (27.) Upravljanje radiofrekvenčnega spektra je skupek
tehničnih, zakonskih in upravnih dejavnosti, ki predpisujejo
učinkovito uporabo radiofrekvenčnega spektra v državi in
med Republiko Slovenijo in drugimi državami ter zagotavljajo
nemoteno delovanje radiokomunikacijskih sistemov in
opreme brez vpliva škodljivih motenj.

15. (14.) Storitve mobilnih in satelitskih zvez so radiokomunikacijske storitve prenosa sporočil z radijskimi postajami
posredno ali neposredno med uporabniki radijskih postaj ali
med njimi in uporabnikom, povezanim z omrežno priključno
točko izvajalca telekomunikacijskih storitev; te storitve ne
vključujejo radiodifuzijskih storitev, ki so telekomunikacijske
storitve prenosa in oddajanja oziroma spremljanja radijskih
valov, ki se razširjajo v odprtem prostoru.

29. (28.) Nadzor radiofrekvenčnega spektra je preverjanje
celotnega radiofrekvenčnega spektra in preverjanje usklajenosti oddajanja radijskih postaj s predpisanimi karakteristikami.

16. (15.) Storitve osebnega klica so zvrst radiokomunikacijskih storitev, ki omogoča naročnikom s posebnimi prenosnimi sprejemniki, namenjenimi uporabi na določenem zemljepisnem območju, sprejemanje radijskih govorjenih ali vizualno kodiranih sporočil, ki jih oddaja katerakoli enota
govorne terminalske opreme javnega telekomunikacijskega
omrežja ali pa se generirajo v tem omrežju.

30. (29.) Radiofrekvenčni pas je del radiofrekvenčnega spektra, ki je omejen z določenima mejnima radijskima frekvencama.
31. (30.) Razporeditev radiofrekvenčnih pasov je akt, ki predpisuje meje radiofrekvenčnih pasov, namenjenih posameznim
radijskim dejavnostim, in pogoje za uporabo radijskih frekvenc določenih radiofrekvenčnih območij za eno ali več dejavnosti.

17. (16.) Kabelske distribucijske storitve so telekomunikacijske storitve prenosa signalov radijskih in televizijskih programov in z njimi povezanih informacij, oddajanih iz nekega
osrednjega mesta uporabnikom, ki so z njim posamič povezani s kablom ali drugimi elektromagnetnimi sistemi.

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

18. (17.) Kabelske komunikacijske storitve so telekomunikacijske storitve, ki skupaj s kabelskimi distribucijskimi storitvami zagotavljajo uporabnikom tudi druge telekomunikacijske storitve.

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

19 (18.) Storitve javnih telefonskih govorilnic so tržno za
javnost zagotovljene telekomunikacijske storitve prenosa
govora ali podatkov, ki se opravljajo z javno dostopno telekomunikacijsko opremo, nameščeno v telefonskih govorilnicah
na javnih prostorih, in se zaračunavajo z žetoni ali telefonskimi karticami ali drugačnimi sredstvi za aktiviranje telefonskih aparatov z avtomatskim zaračunavanjem.

34. (33.) škodljivo motenje je elektromagnetno motenje, ki
ogroža delovanje radionavigacijskih storitev ali drugih varnostnih storitev ali resno poslabšuje, pogosto moti ali prekinja radiokomunikacijsko storitev, ki deluje v skladu s spreje-'
timi mednarodnimi pogodbami, s tem zakonom ali s predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi.

20. (19.) Nujne storitve so telekomunikacijske storitve, namenjene zagotavljanju nemotenega delovanja organov in organizacij na področju obrambe, varnosti, zaščite in reševanja.

35. (34.) Elektromagnetna motnja je kakršenkoli elektromagnetni pojav, ki lahko poslabša delovanje naprave, dela
opreme ali sistema; elektromagnetna motnja je lahko elektromagnetni šum, neželeni signal ali sprememba v samem sredstvu razširjanja.

21. (20.) Storitve VSAT (Very Small Aperture Terminal) so
storitve prenosa elektromagnetnih signalov prek malih
zemeljskih postaj z malimi satelitskimi antenami, ki se lahko
postavijo na uporabnikovem zemljišču oziroma zgradbi in
uporabljajo za enosmerno ali dvosmerno komuniciranje.
*
22. (21.) Telekomunikacijska zveza je vzpostavljena povezava
za prenos elektromagnetnih signalov po žičnih ali optičnih
nosilcih ali z radijskimi signali na frekvencah do 3000 GHz.

36. (35.) Elektromagnetna združljivost (EMC) je sppsobnost
naprave, dela opreme ali sistema, da zadovoljivo deluje v
svojem elektromagnetnem okolju brez vnašanja nedopustnih
elektromagnetnih motenj ničemur v tem okolju.
37. (36.) Elektromagnetna odpornost je sposobnost elek- i
trične naprave, dela naprave ali sistema, da deluje brez znižanja kakovosti ob prisotnosti elektromagnetnih motenj.

23. (22.) Mednarodna telekomunikacijska zveza je telekomunikacijska zveza za medsebojno povezavo javnega telekomunikacijskega omrežja naše države z ustreznim omrežjem
poročevalec, št. 9
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7. člen
(dolžnosti izvajalcev javnih
telekomunikacijskih storitev)

38. (37.) Električne naprave so vse električne in elektronske
priprave vključno z opremo in napeljavami, ki vsebujejo električne oziroma elektronske sestavne dele.

(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev morajo:

3. člen
(nacionalni program)

- v skladu z nacionalnim programom iz 3. člena tega zakona,
uredbo o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne
službe in v skladu z določbami koncesijskega akta zagotoviti
ustrezno pokritje svojega območja s predpisano kakovostjo
javnih telekomunikacijskih storitev,
- zagotoviti povezavo in tehnično združljivost z drugimi telekomunikacijskimi omrežji v državi in telekomunikacijskimi
omrežji drugih držav in omogočiti enakopraven dostop iz teh
drugih omrežij do vsakega uporabnika,
- omogočiti vsem uporabnikom pod enakimi pogoji priključitev na svoje telekomunikacijsko omrežje in njegovo uporabo,
- voditi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen
obračun javnih telekomunikacijskih storitev od drugih storitev, ter opraviti letno revizijo računovodskih izkazov v skladu
z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93),
- skleniti pisno pogodbo z uporabnikom oziroma drugim
izvajalcem telekomunikacijskih storitev za priključitev na
svoje telekomunikacijsko omrežje,
- za obračun storitev evidentirati podatke o storitvah, ki so jih
opravili za svoje uporabnike, in jim na njihovo zahtevo v
skladu s tehničnimi možnostmi omogočiti pregled podatkov o
svojih storitvah,
- na zahtevo ministra, pristojnega za zveze, dati poslovne
podatke, ki se, kadar to zahteva njihov dajalec, štejejo za
zaupne in se tako tudi vodijo,
- redno obveščati ministra, pristojnega za zveze, o nastalih
prekinitvah mednarodnih telekomunikacijskih zvez.

(1) Nacionalni program razvoja telekomunikacij sprejme
Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije.
(2) Z nacionalnim programom se določajo dolgoročni razvoj
telekomunikacijskega omrežja in storitev, vlaganja v javno
telekomunikacijsko omrežje in uporaba ekonomsko upravičenih tehnologij za pokrivanje podeželskih in manj razvitih
območij z javnimi telekomunikacijskimi storitvami.
TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
JAVNE TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
4. člen
(javne telekomunikacijske storitve)
(1) Storitve govorne telefonije in teleksa ter prenosa in oddajanja programov Radiotelevizije Slovenija po prizemeljskih
omrežjih in prek satelitov so javne telekomunikacijske storitve, ki so dostopne vsaki fizični ali pravni osebi na celotnem
ozemlju države pod enakimi pogoji.
(2) Javne telekomunikacijske storitve se zagotavljajo kot
obvezna gospodarska javna služba.
(3) Način opravljanja storitev iz prvega odstavka določi Vlada
Republike Slovenije v skladu z določbami Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in Zakona o
Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94).
(Varianta: črta se besedilo: »in zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94).

8. člen
(pravice izvajalcev
javnih telekomunikacijskih storitev)
(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev imajo pravico:

5. člen
(viri sredstev za financiranje razvoja
javnih telekomunikacijskih storitev)

- preverjati tehnične karakteristike telekomunikacijske
opreme uporabnikov in drugih izvajalcev na omrežnih priključnih točkah,
- začasno izključiti ali drugače omejiti uporabnika, če ta
kljub predhodnemu pisnemu opozorilu ne prilagodi telekomunikacijskih signalov na omrežnih priključnih točkah predpisom, izdanim na podlagi tega zakona, ali če ne izpolnjuje
določb splošnih pogojev iz 10. člena tega zakona in pogodbe
iz prejšnjega člena ali ne prilagodi zmogljivosti svoje opreme
telekomunikacijskemu prometu,
- graditi in vzdrževati javno telekomunikacijsko omrežje na
zemljiščih oziroma objektih v lasti pravnih oziroma fizičnih
oseb v skladu s predpisi o razlastitvi,
- graditi in vzdrževati javno telekomunikacijsko omrežje na
zemljišču, ki pripada železniškemu oziroma cestnemu
omrežju, ter na daljnovodih, če to ne ogroža varnosti prometa, premoženja in življenja, v soglasju z upravljavcem.

(1) Viri financiranja razvoja javnih telekomunikacijskih storitev in javnega telekomunikacijskega omrežja so:
- lastna sredstva izvajalcev javnih telekomunikacijskih storitev,
- sredstva vlagateljev in sredstva, pridobljena z najemanjem
posojil,
- proračunska sredstva,
- druga sredstva.
6. člen
(cene javnih telekomunikacijskih storitev)
(1) Pri oblikovanju cen javnih telekomunikacijskih storitev se
upoštevajo tale načela.

(3) Lastnik oziroma upravljavec ima pravico do odškodnine za
škodo, ki je nastala zaradi dejanj izvajalca telekomunikacijskih storitev iz tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka.

- soodvisnost med stroški, nastalimi s to vrsto storitev, in
ceno za posamezno storitev,
- enakost cen za vse območje delovanja in za vse istovrstne
uporabnike,
- takšna raven cen, da zagotavlja del potrebnih sredstev za
razvoj telekomunikacijskega omrežja,
- primerljivost in konkurenčnost cen istovrstnih telekomunikacijskih storitev v domačem in mednarodnem telekomunikacijskem prostoru.

9. člen
(obveznosti izvajalcev javnih
telekomunikacijskih storitev ob stavki)
(1) Ob stavki morajo izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev zagotoviti storitve javne govorne telefonije, telekomunikacijske storitve za opravljanje nujnih storitev ter prenosa in
oddajanja prvega nacionalnega radijskega in prvega nacionalnega televizijskega programa Radiotelevizije Slovenija.

(2) Cene iz prejšnjega odstavka so priključnina, naročnina in
cene javnih telekomunikacijskih storitev, o katerih odloča
ustanovitelj javnega podjetja ali pa koncedent s koncesijskim
aktom, razen če ni z zakonom drugače določeno.

(2) Izvajalec javnih telekomunikacijskih storitev s sklepom
določi delavce, ki morajo omogočati opravljanje storitev iz
prejšnjega odstavka. Delavci, ki ne opravijo naloženih nalog,
huje kršijo delovno disciplino, za kar se jim izreče ukrep
prenehanja delovnega razmerja.

(3) Priključnina v javni govorni telefoniji je enaka na celotnem
območju Republike Slovenije.
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6) I.
'*p<
lovi
a
- vrsto in obseg javnih telekomunikacijskih storitev in vrSfftVl
lav,
terminalske opreme za invalide,
- roke in primere, v katerih mora izvajalec javnih telekomun
kacijskih storitev omogočiti priključek za opravljanje storite1
iz prvega odstavka tega člena.

10. člen
(splošni pogoji)

(2) Minister, pristojen za zveze, predpiše:

(1) Minister, pristojen za zveze, izda splošne pogoje za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev, ki morajo vsebovati:
- pogoje, postopek in roke za priključitev terminalske
opreme naročnika na telekomunikacijsko omrežje,
- pogoje uporabe,
- pogoje sklenitve in prekinitve naročniškega razmerja med
naročnikom in izvajalcem javnih telekomunikacijskih storitev.

TRŽNE TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE

f
iftel
(1) Tržne telekomunikacijske storitve se lahko opravljajo nfija
podlagi predhodne priglasitve, na podlagi dovoljenja ali n>- c
podlagi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra, pije

11. člen
(Javnost poslovanja izvajalcev
Javnih telekomunikacijskih storitev)
(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev morajo najmanj enkrat letno v sredstvih javnega obveščanja ali na krajevno običajen način obveščati uporabnike o cenah javnih
telekomunikacijskih storitev in o vseh vprašanjih, povezanih z
njihovo dejavnostjo, ki so pomembna za uporabnike.

(2) Če ni z določbami tega zakona drugače določeno 2)
telekomunikacijske storitve lahko opravljajo na podlagi pr^iš
glasitve na Upravo Republike Slovenije za telekomunikacij*««
ki lahko v 15 dneh po prejemu z odločbo zavrne priglasitev
ugotovitvijo, da take telekomunikacijske storitve ni mogo#- i
opravljati na podlagi priglasitve.
-I
pji
(3) V priglasitvi iz prejšnjega odstavka tega člena morajo bi®— i
navedeni:
hib

(2) Splošni pogoji iz prejšnjega člena morajo biti uporabnikom javnih telekomunikacijskih storitev stalno dostopni pri
njihovih izvajalcih.
12. člen
(imeniki naročnikov
javnih telekomunikacijskih storitev)

- ime in naslov prijavitelja,
n\
- telekomunikacijska storitev, ki se namerava opravljati,
- tehnične karakteristike telekomunikacijskega omrežja,
- telekomunikacijska oprema, ki se namerava uporabljati
- območje, kjer naj bi se telekomunikacijska storitev opravljala,
- drugi podatki, potrebni za opredelitev vrste in narave tele'
komunikacijske storitve.

(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev, ki opravljajo
javne telekomunkacijske storitve govorne telefonije in teleksa
iz prvega odstavka 4. člena tega zakona, zagotovijo izdajanje
imenikov naročnikov svojih storitev. V ta namen zbirajo in
vodijo o posameznih naročnikih tele podatke:
- telekomunikacijsko številko oziroma drugo karakteristično
označbo, dodeljeno naročniku,
- firmo oziroma ime in priimek naročnika,
- dejavnost ali poklic naročnika,
- naslov naročnika.

16. (15. a) člen
(storitve na podlagi dovoljenja)
(1) Na podlagi dovoljenj se lahko opravljajo telekomunikacij
ske storitve:

(2) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev iz prejšnjega
odstavka objavljajo in dajejo drugim podatke samo o tistih
naročnikih, ki ne nasprotujejo objavi.

- podatkovnih telekomunikacij,
- dajanja telekomunikacijskih vodov v zakup, razen
omrežja iz petega odstavka 24. člena tega zakona,
- kabelskih komunikacijskih oziroma distribucijskih
stemov,
- javnih telefonskih govorilnic,
- satelitskih zvez VSAT.

13. člen
(opravljanje nujnih storitev)
(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev morajo zagotoviti ustrezne telekomunikacijske storitve za opravljanje nujnih storitev.

(2) V dovoljenju za opravljanje telekomunikacijskih storite*
morajo biti opredeljeni:
- pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec,
k
- pogoji za povezovanje telekomunikacijskega omrežja izvajalca s tujimi telekomunikacijskimi omrežji,
- kakovost in dostopnost telekomunikacijskih storitev,
- način vodenja evidence o storitvah,
- druge pomembne zahteve, potrebne za opravljanje telekomunikacijskih storitev,
(
- razlogi za odvzem dovoljenja.

(2) Minister, pristojen za zveze, predpiše:
- primere, v katerih se zaradi interesov varnosti države,
varnosti življenja, ohranjanja zdravja in zaščite premoženja ali
zaradi preprečitve večje gospodarske škode priključujejo
uporabniki na javno telekomunikacijsko omrežje in omogoči
uporaba telekomunikacijske opreme po prednostnem vrstnem redu,
- vrsto in obseg javnih telekomunikacijskih storitev, potrebnih za opravljanje nujnih storitev,
- roke in primere, v katerih mora izvajalec javnih telekomunikacijskih storitev omogočiti priključek za opravljanje storitev
iz prejšnjega odstavka,
- načine priključevanja na telekomunikacijsko omrežje oziroma opravljanje teh storitev.

(3) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec telekomunikacij' r
skih storitev, morajo biti stvarni in določeni tako, da zagotav- Ijajo enake možnosti vsem izvajalcem. Predpiše jih minister pristojen za zveze.
<

(4) Dovoljenje za opravljanje telekomunikacijskih storitev \l '
prvega odstavka tega člena izda Uprava Republike Slovenije
za telekomunikacije.

14. člen
(dostopnost javnih
telekomunikacijskih storitev za invalide)

(5) Za uporabo kabelskega komunikacijskega sistema z>
opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev govorne tele- 1
fonije in teleksa mora izvajalec pridobiti koncesijo v skladu 2
Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št .'
32/93).

(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev morajo zagotoviti dostopnost telekomunikacijskih storitev za invalide.
poročevalec, št. 9
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15. člen
(tržne telekomunikacijske storitve)

12

A

nost prenosu sporočil, ki se nanašajo na varnost človeškega
življenja, na varnost države ali na ogroženost premoženja
večje vrednosti.

6) Izvajalci telekomunikacijskih storitev, ki opravljajo storitve
^Postavljanja telekomunikacijskih zvez iz javnih telefonskih
lovorilnic, lahko izdajajo le žetone, kartice ali drugačna sredrstftva za aktiviranje telefonskih aparatov z avtomatskim zaračunavanjem, ki so enotno predpisane za vso državo.
un
■it«
17. (16.) člen
(telekomunikacijske storitve, pogojene s primerno
uporabo radiofrekvenčnega spektra)

(2) Znaki za nevarnost in klici v sili, sporočila in obvestila, ki se
oddajajo ob nevarnosti za ladjo ali drugi plovni objekt na
morju in notranjih vodah, za letalo ali ob naravnih in drugih
nesrečah in pri reševanju človeških življenj, imajo prednost
pri prenosu obvestil prek vseh vrst radijskih postaj in druge
telekomunikacijske opreme.

1) Telekomunikacijske storitve:

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka je poleg dodeljenih
frekvenc in določenih pogojev za radijske postaje dovoljeno
uporabljati tudi druge frekvence in drugačne pogoje.

~ mobilnih in satelitskih zvez razen radiodifuzije,
~ prenosa in oddajanja radiodifuznih programov po prize"toljskih omrežjih in prek satelitov, razen prenosa in oddajan
'ia programov Radiotelevizije Slovenija,
osebnega klica lahko opravlja izvajalec, ki si pridobi konce>ijo za uporabo radiofrekvenčnega spektra.

21. člen
(obveznosti Izvajalcev telekomunikacijskih storitev
v vojnem ali izrednem stanju ter ob naravnih
in drugih nesrečah)

?) Pogoje za podelitev koncesije iz prejšnjega odstavka predpiše Vlada Republike Slovenije s koncesijskim aktom. V koncesijskem aktu Vlada Republike Slovenije določi:
IV
>č<- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
~ kakovost in obseg območja, ki bo pokrito s telekomunikacijskimi
storitvami
1
sil " tehnii
tehnične karakteristike in pogoje za povezljivost telekomunikacijskih omrežij,
r posebne pogoje za opravljanje nujnih storitev in storitev za
"nvalide,
čas trajanja koncesije,
nadzor, obveznosti in razloge za odvzem koncesije,
višino in način plačevanja koncesijske dajatve,
primerno uporabo splošnih pogojev za urejanje odnosov z
^Porabniki,
pogoje in postopek izbire koncesionarja na podlagi javnega
r
azpisa.

(1) V vojnem ali izrednem stanju, ob naravnih in drugih nesrečah ali motnjah v gospodarstvu, ki jih ugotovi Vlada Republike Slovenije, določi minister, pristojen za zveze, prednostni
vrstni red telekomunikacijskih storitev in lahko prepove uporabo telekomunikacijske opreme, razen če zakon ne določa
drugače. Prepoved se ne nanaša na radijske in televizijske
sprejemnike, primerne le za sprejem radiodifuznih oddaj.
22. člen
(obveznosti lastnikov zasebnih telekomunikacijskih omrežij)
(1) Ob večjih okvarah, ki onemogočajo opravljanje javnih
telekomunikacijskih storitev, morajo lastniki zasebnih telekomunikacijskih omrežij na zahtevo ministra, pristojnega za
zveze, vzpostaviti povezave s telekomunikacijskim omrežjem
izvajalca javnih telekomunikacijskih storitev, če to ne ogroža
varnega in zanesljivega delovanja zasebnih telekomunikacijskih omrežij.

(3) O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije z
"Pravno odločbo. Medsebojna razmerja med Vlado Republike
Slovenije in koncesionarjem se uredijo s pogodbo.

23. člen
(dolžnosti izvajalcev telekomunikacijskih storitev in
uporabnikov)

(17. člen se črta)

(1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev in uporabniki morajo
sodelovati pri meritvah, odstranjevanjih napak in drugih delih,
ki jih opravljajo pooblaščene osebe izvajalcev telekomunikacijskih storitev in so potrebna za nemoteno delovanje telekomunikacijskega omrežja, in taka dela omogočiti.

&OLŽNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCEV IN UPORABNIKOV
telekomunikacijskih storitev
18. člen
(tajnost prenesenih sporočil)

(2) Da se izvajalci telekomunikacijskih storitev in uporabniki
izognejo škodljivim motnjam v telekomunikacijskem omrežju,
morajo zaščititi svoje naprave pred poškodbami in zlorabo.

Ir1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev morajo v okviru upoabljenega telekomunikacijskega sistema zagotavljati tajnost
Prenesenih sporočil in samo njim znanih osebnih in neosebnih podatkov.

(3) Uporabniki se lahko priključijo na javno telekomunikacijsko omrežje tako, kot to določajo splošni pogoji iz 10. člena
tega zakona, ali pod pogoji, ki jih določijo izvajalci tržnih
telekomunikacijskih storitev.

(2) Od določb prejšnjega odstavka smejo izvajalci telekomunikacijskih storitev odstopiti samo na podlagi odločbe sodišča.

(4) Uporabniki imajo pravico, da se pritožijo zoper odločitve
izvajalcev telekomunikacijskih storitev o priključitvah iz prejšnjega odstavka na Upravo Republike Slovenije za telekomunikacije.

19. člen
(prepovedane dejavnosti
Izvajalcev telekomunikacijskih storitev)
(1) Izvajalcem telekomunikacijskih storitev je prepovedano:

3. TELEKOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN TERMINALSKA
OPREMA

. " zavestno prenašati lažne ali zavajajoče signale v sili in
I' nujnosti ter signale za varnost ali identifikacijo,
" zadrževati ali prikrivati telekomunikacijska sporočila,
r
~ namenoma sprejemati oziroma prenašati signale in sporoC|
la, ki jim niso namenjeni ali niso za splošen sprejem,
~ opravljanje storitve povratnega klica oziroma dejanj, ki to
s
j 'oritev omogočajo.

24. člen
(javna telekomunikacijska omrežja)
(1) Javno telekomunikacijsko omrežje Republike Slovenije
mora biti tehničnotehnološko enotno in združljivo s telekomunikacijskimi omrežji drugih držav.

20. člen
(obveznosti izvajalcev
telekomunikacijskih storitev ob vi4|i sili)

(2) odstavek se črta.
(2) (3) Javno telekomunikacijsko omrežje mora biti pod enakimi pogoji dostopno vsem uporabnikom, razen če to ne
ogroža:

1 1
'ar)

Izvajalci in uporabniki telekomunikacijskih storitev in
ugi lastniki telekomunikacijske opreme morajo dati pred13
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- varnega delovanja telekomunikacijskega omrežja,
- tehnično-tehnološke enotnosti javnega telekomunikacijskega omrežja,
- medsebojnega povezovanja telekomunikacijskih omrežij,
opreme in storitev,
- zaščite podatkov.

(2) Terminalska oprema, ki je namenjena priključevanju na
javno telekomunikacijsko omrežje, in radijske postaje, predvidene za uporabo v Republiki Sloveniji, morajo ustrezati zahtevam iz petega odstavka tega člena, kar se dokazuje z listinami
in oznakami, ki jih predpiše minister, pristojen za zveze.

(3) (4) Dostop do javnega telekomunikacijskega omrežja se
lahko omeji tudi, kadar bi to pomenilo bistven poseg v gospodarski položaj javnega podjetja, ki opravlja javne telekomunikacijske storitve iz 4. člena tega zakona, o čemer odloča
minister, pristojen za zveze, na podlagi predloga tega javnega
podjetja.

(3) Terminalska oprema, ki se prodaja brez listin in oznak iz
petega odstavka tega člena, mora imeti oznako, da je ni
dovoljeno priključevati na javno telekomunikacijsko omrežje
v Republiki Sloveniji.
(4) Za radijske postaje iz samogradnje, ki jih uporabljajo
radioamaterji, niso potrebne listine in oznake iz drugega
odstavka tega člena.

(4) (5) Minister, pristojen za zveze, predpiše tehnične karakteristike javnega telekomunikacijskega omrežja, s katerimi se
zagotavljajo:

(5) Minister, pristojen za zveze, predpiše:

- tehnično - tehnološka enotnost javnega telekomunikacijskega omrežja na celotnem državnem ozemlju,
- enakopravno vključevanje javnega telekomunikacijskega
omrežja v medna- rodna telekomunikacijska omrežja,
- povezava in medsebojna tehnična združljivost javnega telekomunikacijskega omrežja in telekomunikacijske opreme.

- tehnične zahteve za terminalsko opremo in radijske postaje,
- načine uporabe terminalske opreme in radijskih postaj,
- načine in postopke za preskušanje in označevanje terminalske opreme in radijskih postaj,
- vsebino, obliko in postopke za izdajo listin in oznak in za
priznavanje tujih listin.

(5) (6) Za zgraditev in upravljanje javnega telekomunikacijskega omrežja za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev iz 4. člena tega zakona ter telekomunikacijskega omrežja
za podatkovne telekomunikacije lahko Vlada Republike Slovenije podeli koncesijo.

4. ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST IN ZAŠČITA
TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ
29. (28.) člen
(elektromagnetna združljivost)

25. člen
(krajevna omrežja)

(1) Telekomunikacijska oprema oziroma električne naprave
morajo biti načrtovane, grajene, postavljene, uporabljane in
vzdrževane tako, da:

(1) Na območjih, kjer je gostota telefonskih priključkov nižja
od povprečne gostote v Republiki Sloveniji, lahko Vlada
Republike Slovenije podeljuje koncesije za gradnjo krajevnih
telekomunikacijskih omrežij za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev.

- elektromagnetne motnje, ki jih ta oprema oziroma naprave
povzročajo, ne presegajo ravni, ki radijski in telekomunikacijski opremi in drugim električnim napravam še omogoča delovati na način, za katerega so bile namenjene,
- imajo ustrezno stopnjo lastne odpornosti proti elektromagnetnim motnjam, ki jim omogoča delovanje na način, za
katerega so bile namenjene.

(2) Javne telekomunikacijske storitve opravljajo na krajevnih
omrežjih iz prejšnjega odstavka izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev.

(2) Telekomunikacijska oprema oziroma električne naprave,
izdelane v Republiki Sloveniji ali uvožene za uporabo v Republiki Sloveniji, morajo izpolnjevati zahteve iz prejšnjega
odstavka in morajo biti izdelane v skladu z določili iz šestega
odstavka tega člena. Izpolnjevanje zahtev se dokazuje z listinami in oznakami, ki jih predpiše minister, pristojen za zveze.

(3) Minister, pristojen za zveze, predpiše pogoje za gradnjo,
vzdrževanje, povezovanje in upravljanje krajevnih telekomunikacijskih omrežij iz prvega odstavka tega člena ter za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev na teh omrežjih.
26. člen
(zasebna telekomunikacijska omrežja)

(3) Elektroenergetski postroji za prenos, razdeljevanje ali uporabo električne energije v bližini telekomunikacijskega
omrežja ali njegovega dela morajo biti izvedeni, uporabljani
ali vzdrževani tako, da njihovo delovanje ne povzroča škodljivega motenja pri delovanju telekomunikacijskega omrežja ali
ne ogroža življenja ali zdravja ljudi, ki opravljajo dela pri
telekomunikacijskem omrežju ali ga uporabljajo.

(1) Pri gradnji in upravljanju zasebnih telekomunikacijskih
omrežij se uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na
elektromagnetno združljivost, zaščito telekomunikacijskih
omrežij ter radiokomunikacije.
27. člen
(telekomunikacije državnih organov)

(4) Kadar se gradi telekomunikacijsko omrežje ali uporablja
telekomunikacijska oprema v bližini elektroenergetskih
postrojev za prenos, razdeljevanje ali uporabo električne
energije, mora biti to omrežje ali ta oprema grajena tako, da je
odporna proti elektromagnetnim motnjam v skladu s predpisi,
ki veljajo za okolja s povečanimi elektromagnetnimi motnjami.

(1) Državni organi lahko gradijo in uporabljajo lastno telekomunikacijsko omrežje in telekomunikacijsko opremo v skladu
s svojimi potrebami in nacionalnim programom iz 3. člena
tega zakona.
(2) Način delovanja telekomunikacijskih zvez za obrambo,
zaščito in reševanje, notranje zadeve in druge državne organe
določa minister, pristojen za zveze, v soglasju z ministrom, v
čigar delovno področje sodi delovanje teh telekomunikacijskih zvez.

(5) Kadar zaradi elektromagnetnih motenj električna naprava
ali njen del preneha ustrezati zahtevam iz prvega odstavka
tega člena, mora lastnik ali uporabnik motečo električno
napravo na lastne stroške vrniti v takšno stanje, da ustreza
navedenim zahtevam.

28. (27. a) člen
(terminalska oprema in radijske postaje)

(6) Minister, pristojen za zveze, predpiše:

(1) Nabavljanje, označevanje, priključevanje, vključevanje in
vzdrževanje terminalske opreme je prosto pod pogoji tega
zakona.
poročevalec, št. 9

- zahteve o elektromagnetni združljivosti,
- načine in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje elektromagnetnih motenj.
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- načine preskušanja telekomunikacijske opreme in električnih naprav,
- način dokazovanja izpolnjevanja zahtev in označevanja iz
drugega odstavka tega člena,
~ postopke in omejitve, kadar naprave v celoti ali delno ne
ustrezajo zahtevam iz tega člena,
- standarde, s katerimi morajo biti usklajene telekomunikacijska oprema in druge električne naprave,
~ merila, ki jih morajo izpolnjevati ustanove, ki izdajajo listine
iz drugega odstavka tega člena,
- merila za strokovno usposobljenost za upravljanje določenih vrst tele- komunikacijske opreme.

telekomunikacijskega omrežja na stroške lastnika zemljišča
oziroma stavbe ali nosilca dejavnosti.

30. (29.) člen
(pogoji pri gradnji objektov)

35. člen
(razporeditev radiofrekvenčnlh pasov)

(1) Gradnjo stanovanjskega, poslovnega ali drugega gradbenega objekta ali drug poseg v prostor mora investitor takega
objekta izvajati tako, da se zaradi tega ne poslabša sprejem
radiodifuznih signalov na tem območju oziroma da se poslabšani sprejem radiodifuznih signalov, ki so namenjeni temu
območju, enakovredno nadomesti na investitorjeve stroške.

(1) Vlada Republike Slovenije predpiše razporeditev radiofrekvenčnih pasov v Republiki Sloveniji, tako da se zagotovijo:

(33. člen se črta)
5. RADIOKOMUNIKACIJE
34. člen
(pristojnost Republike Slovenije)
(1) Republika Slovenija upravlja radiofrekvenčni spekter in s
tem zagotavlja njegovo učinkovito uporabo ter zadovoljitev
potreb po radiokomunikacijah.,

- učinkovita uporaba radiofrekvenčnega spektra,
- usklajenost uporabe radiofrekvenčnega spektra z mednarodnimi priporočili in drugimi mednarodnimi sporazumi,
- učinkovito meddržavno usklajevanje uporabe radijskih
frekvenc,
- preprečevanje medsebojnega motenja radijskih postaj,
- zaščita interesov varnosti in obrambe države.

(2) Gradnja objektov, gojenje rastlin oziroma dreves ali kakršnakoli druga dela morajo biti opravljena tako, da ne motijo
delovanja žičnih ali usmerjenih radijskih zvez.
(3) Če je treba ob objektih, napravah in drugih tehničnih
sredstvih telekomunikacijskega omrežja opraviti dela oziroma
zgraditi nov objekt, se lahko lokacijsko, gradbeno ali drugo
dovoljenje za poseg v prostor izdajo samo, če investitor del
pridobi soglasje lastnika telekomunikacijskega omrežja.

36. člen
(uporaba radijskih frekvenc)
(1) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije dodeljuje
pravico do uporabe radijskih frekvenc v skladu z razporeditvijo radiofrekvenčnih pasov iz prejšnjega člena in s frekvenčnimi načrti, ki izhajajo iz te razporeditve.

(4) Če investitor del za svoja dela ne pridobi soglasja iz
prejšnjega odstavka ali ne upošteva pogojev iz soglasja in
zato nastane pri izvajalcih in uporabnikih telekomunikacijskih
storitev neposredna oziroma posredna škoda, zanjo v celoti
odgovarja investitor.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Uprava Republike
Slovenije za telekomunikacije dodeli uporabnikom radijskih
frekvenc tudi druge radijske frekvence, če njihova uporaba ne
povzroča škodljivega motenja radijskemu prometu držav, ki
so jim te radijske frekvence dodeljene po mednarodnih pogodbah.
*

31. (30.) člen
(tehnični pregled telekomunikacijskega omrežja)
(1) Tehnični pregled telekomunikacijskega omrežja ali njegovega dela se opravlja po predpisih o urejanju prostora in
graditvi. V komisijo za tehnični pregled se imenuje tudi strokovnjak za telekomunikacije.

(3) Minister, pristojen za zveze, v skladu s 27. členom tega
zakona in v soglasju s pristojnim ministrom določa uporabo
radijskih frekvenc za državne organe.

(2) Minister, pristojen za zveze, izda predpis o tehničnem
pregledu za tisto telekomunikacijsko omrežje in opremo, za
katero ta pregled po predpisih o urejanju prostora in graditvi
ni predviden, razen za telekomunikacijsko omrežje in opremo
iz prvega odstavka 27. člena tega zakona.

(4) Uporabnik je mora za uporabo radijske frekvence plačati
pristojbino. Višino pristojbine z uredbo določi Vlada Republike Slovenije glede na namen uporabe dodeljenega radiofrekvenčnega pasu, širine radiofrekvenčnega pasu ter glede
na število prebivalcev na pokrivanem območju.

32. (31.) člen
(kabelska kanalizacija za javno telekomunikacijsko
omrežje)

(5) Za uporabo radijskih frekvenc, ki so z razporeditvijo radiofrekvenčnih pasov v Republiki Sloveniji namenjene za radioamatersko dejavnost, se pristojbina ne plačuje.
37. člen
(prijavljanje dodeljenih radijskih frekvenc)

(1) V mestih in naseljih mestnih značilnosti morajo investitorji
pri gradnji objektov graditi kabelsko kanalizacijo z ustreznimi
lokacijami priključnih točk za telekomunikacijsko omrežje.

(1) Kadar to zahtevajo sprejeti mednarodni sporazumi ali
pravilniki, prijavi Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije pristojnemu organu pri Mednarodni telekomunikacijski
zvezi dodelitev pravice do uporabe radijskih frekvenc za določeno vrsto radijskih postaj.

(2) Ob gradnjah ali prenovah cest, železnic, plinovodov ali
kanalizacije je treba predvideti in omogočiti tudi gradnjo
kabelske
kanalizacije za javno telekomunikacijsko omrežje.
p
ri gradnjah daljnovodov je treba predvideti in omogočiti
možnost dogradnje ali vgradnje telekomunikacijskih vodov.

38. člen
(radijsko dovoljenje)

(3) Kabelska kanalizacija iz prvega odstavka tega člena je
sestavni del opremljanja stavbnih zemljišč.

(1) Na ozemlju Republike Slovenije se uporabljajo radijske
frekvence oziroma radiofrekvenčni pasovi ter nabavljajo in
uporabljajo radijske postaje samo na podlagi radijskega dovoljenja.

33. (32.) člen
(odpravljanje motenja javnih telekomunikacij)
(1) Če rastline oziroma drevje, stavbe ali opravljanje dejavnosti motijo delovanje javnih telekomunikacij, mora lastnik zemljišča oziroma stavbe ali nosilec dejavnosti ukreniti vse
potrebno, da se motnje odpravijo, sicer to stori upravljavec

(2) Izdanega radijskega dovoljenja ni mogoče prenesti ali
odstopiti drugim.
(3) Minister, pristojen za zveze, predpiše:
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vlog Upravi Republike Slovenije za telekomunikacije poslati
ustrezen predlog, na podlagi katerega mora le-ta v 30 dneh
izdati radijsko dovoljenje ali ga zavrniti. O svoji odločitvi mora
najpozneje v treh dneh obvestiti Svet za radiodifuzijo.

- postopek izdaje, roke za obravnavo in izdajo radijskega
dovoljenja,
- podrobnejše podatke, ki jih mora vsebovati vloga za radijsko dovoljenje, in potrebne obrazce,
- pogoje, pod katerimi se priznavajo radijska dovoljenja,
izdana v drugih državah,
- vrsto radijskih postaj oziroma frekvenc, za katere radijsko
dovoljenje ni potrebno, in pogoje, ki morajo biti pri tem
izpolnjeni,
- identifikacijo in uporabo predpisanih slogov in postopkov v
radijskem prometu.

(6) Javni razpis ni potreben, če gre za zahtevo za odobritev
radijskega dovoljenja iz drugega odstavka 44. člena tega
zakona.
41. člen
(zavrnitev izdaje radijskega dovoljenja)
(1) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije zavrne
vlogo za izdajo radijskega dovoljenja, če ugotovi, da:

39. člen
(vsebina radijskega dovoljenja)

- vlagateljeva zahteva ni izvedljiva iz tehničnih razlogov,
- ni ustreznega predloga Sveta za radiodifuzijo, kadar je to
potrebno v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena,
- niso izpolnjeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec
telekomunikacijskih storitev po tem zakonu,
- bi se z izdanim dovoljenjem onemogočila učinkovita uporaba radiofrekvenčnega spektra ali delovanje druge telekomunikacijske opreme,
- bi uporaba radijske frekvence povzročala elektromagnetne
motnje radijskim storitvam v Republiki Sloveniji ali v drugih
državah, ki te radijske frekvence uporabljajo v skladu z mednarodnimi predpisi.
(2) Ob zavrnitvi izdaje radijskega dovoljenja ima vlagatelj
pravico do pritožbe na ministrstvo, pristojno za zveze.

(1) V radijskem dovoljenju se določijo:
- način identifikacije, veljavnost in pogoji, pod katerimi se to
dovoljenje lahko obnovi,
- namen uporabe radijske postaje, kdo in v kakšnih okoliščinah bo radijsko postajo uporabljal, podatki o radijski postaji,
podatki o postavitvi, lokaciji in sevalnih karakteristikah te
postaje,
- radijske frekvence oziroma radiofrekvenčni pasovi, ki se
smejo uporabljati na podlagi tega dovoljenja,
- ime in zvrst radiodifuznega programa, kadar gre za radiodifuzijo,
- določilo, da se smejo uporabljati samo radijske frekvence
in oprema, določena v tem dovoljenju,
- morebitne omejitve pri uporabi predvidenih radijskih frekvenc oziroma opreme,
- pogoj, da bo lastnik dovoljenja na zahtevo pristojnih organov predložil informacije, potrebne pri upravljanju radiofrekvenčnega spektra,
- določilo, da se smeta nadzorstveno pregledovati oprema in
delovanje radijske postaje,
- okoliščine, v katerih se to dovoljenje lahko spremeni ali
prekliče.

42. člen
(preklic radijskega dovoljenja)
(1) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije z odločbo
prekliče radijsko dovoljenje, če:
- je vloga za dovoljenje vsebovala neresnične podatke,
- niso več izpolnjeni pogoji za izdajo oziroma uporabo radijskega dovoljenja, predvideni v tem zakonu,
- to predlaga Svet za radiodifuzijo v skladu z določbami
Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94),
- ni plačana pristojbina za radijsko frekvenco oziroma radijsko postajo,
- se spremeni razporeditev radiofrekvenčnih pasov ali pa se
pojavijo nujnejše javne potrebe, ki jih ni mogoče zadovoljiti
drugače,
- je radijska postaja motena ali nenamerno povzroča škodljive motnje drugi telekomunikacijski opremi,
- se radijska postaja ne uporablja v skladu s pogoji iz radijskega dovoljenja.

(2) Fizična ali pravna oseba, ki ji je bilo izdano radijsko
dovoljenje, odgovarja za spoštovanje pogojev, določenih v
radijskem dovoljenju, kakor tudi za takšno delovanje radijske
postaje, da s svojim delovanjem ne povzroča škodljivega
motenja drugim radijskim postajam, in za pravočasno
odpravo nepravilnosti pri delovanju te radijske postaje.
40. člen
(vloga za radijsko dovoljenje)
(1) Vlogo za radijsko dovoljenje lahko vloži vsaka fizična ali
pravna oseba.

(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za zveze. Pritožba ne zadrži
izvršitve odločbe.

(2) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije obravnava vsako popolno vlogo v 30 dneh po njenem prejemu in
vlagatelja obvesti o nadaljnjem postopku in rokih rešitve
vloge.

(3) Če je bilo radijsko dovoljenje preklicano po določbah pete
alinee prvega odstavka tega člena, ima prizadeti pravico do
primerne odškodnine.

(3) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije izda radijsko dovoljenje kot:

(4) Lastnik mora radijsko dovoljenje vrniti Upravi Republike
Slovenije za telekomunikacije v petnajstih dneh po prejemu
odločbe iz prvega odstavka tega člena.

- dovoljenje za radijsko postajo,
- skupinsko dovoljenje za uporabo določenih radijskih frekvenc, frekvenčnih pasov ali določene vrste radijskih postaj.

43. člen
(prenehanje veljavnosti radijskega dovoljenja)

(4) Če se vloga nanaša na radijsko dovoljenje za radiodifuzne
oddajnike, ga izda Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije na podlagi javnega razpisa in na predlog Sveta za
radiodifuzijo v skladu z določbami Zakona o javnih glasilih
(Uradni list RS, št. 18/94) in s tem zakonom.

(1) Radijsko dovoljenje preneha veljati po samem zakonu:
- če lastnik radijskega dovoljenja pravočasno ne vloži zahteve za njegovo obnovitev,
- če radijska postaja ni začela delovati v enem letu po izdaji
radijskega dovoljenja in njegov lastnik v tem roku ni zaprosil
za podaljšanje roka za začetek uporabe,
- če preneha obstajati lastnik radijskega dovoljenja.

(5) Javni razpis iz prejšnjega odstavka objavi Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije najmanj dvakrat letno v
Uradnem listu Republike Slovenije. Vse popolne vloge, prispele v roku, določenem v razpisu, mora Uprava Republike
Slovenije za telekomunikacije najpozneje v 30 dneh po
poteku tega roka odstopiti v obravnavo Svetu za radiodifuzijo.
Svet za radiodifuzijo mora v 60 dneh po prejemu popolnih
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(2) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije izda
odločbo o prenehanju veljavnosti radijskega dovoljenja na
podlagi prejšnjega odstavka.
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44. člen
(veljavnost radijskega dovoljenja)

48. člen
(obveznost Uprave Republike Slovenije za telekomunikacije
za svetovanja)

(1) Radijsko dovoljenje velja praviloma deset let, razen radijskega dovoljenja za radijsko postajo na letalu oziroma ladji,
katere veljavnost traja toliko časa, kolikor traja sposobnost
letala za letenje ali ladje za plovbo.

(1) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije da prosilcu, ki načrtuje razvoj svojih radiokomunikacij, na njegovo
zahtevo ustrezne podatke in napotke o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Republiki Sloveniji, o radijskih frekvencah, ki
jih bo uporabljal pri predvidenih dejavnostih, o veljavnih predpisih in potrebnih dovoljenjih za radiokomunikacijsko
opremo ter druge podatke, ki jih potrebuje pri pripravi vloge
za radijsko dovoljenje ali pri odpravi motenj na že obstoječih
radiokomunikacijah.

(2) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije mora 60
dni pred potekom veljavnosti radijskega dovoljenja na to
opozoriti njegovega lastnika, ki mora v 30 dneh od prejema
tega opozorila vložiti zahtevo za obnovitev radijskega dovoljenja.

(2) Minister, pristojen za zveze, določi pristojbine za storitve iz
prejšnjega odstavka.

(3) Za radijsko postajo, ki deluje začasno ali katere kakovost
se preskuša, raziskuje ali prikazuje ali za katero to zahteva
vlagatelj, se izda začasno radijsko dovoljenje, ki pa ne sme
trajati več kot eno leto.

49. člen
(seznami Uprave Republike Slovenije za telekomunikacije)
(1) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije vodi sezname o:

45. člen
(Identifikacija radijskih postaj)

- načrtovanju radijskih frekvenc in njihovem nadzorovanju,
- dodeljenih radijskih frekvencah in o radijskih frekvencah, ki
so prijavljene in registrirane pri Mednarodni telekomunikacijski zvezi,
- radijskih dovoljenjih s podatki o fizičnih ali pravnih osebah,
lastnikih radijskih dovoljenj,
- usklajevanjih uporabe radijskih frekvenc s sosednjimi in
drugimi državami,
- izdanih listinah in oznakah, ki se nanašajo na preverjanje
elektromagnetne skladnosti telekomunikacijske opreme in
radijskih postaj ter na preprečevanje oziroma zmanjševanje
elektromagnetnih motenj,
- veljavnih listinah in oznakah za uporabo telekomunikacijske opreme.

(1) Izvajalec radiokomunikacijskih storitev oziroma lastnik ali
uporabnik radijske postaje mora pri prenašanju signalov in
sporočil zagotoviti identifikacijo te postaje v skladu z radijskim dovoljenjem.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek identifikacija ni potrebna za:
- radiorelejne postaje,
- zemeljske satelitske postaje,
- radijske postaje na napravah za reševanje, kadar samodejno oddajajo določeni signal za nevarnost,
- postaje radijskega svetilnika za označevanje kraja nesreče,
- radijske postaje, za katere je to določeno v radijskem
dovoljenju.

7. INSPEKCIJSKI NADZOR
50. člen
(inipekcljski nadzor)

6. PRISTOJNOSTI UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
TELEKOMUNIKACIJE

(1) Uresničevanje tega žakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, nadzira prometni inšpektor Republike Slovenije
(v nadaljevanju: inšpektor).

46. člen
(pristojnosti Uprave Republike Slovenije za
telekomunikacije)

51. člen
(pravice In dolžnosti Inšpektorja)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pravice in dolžnosti:

(1) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije opravlja
strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne
naloge na področju telekomunikacij:

- preverjanja skladnosti obratovanja in uporabe telekomunikacijske opreme z določbami tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
- preverjanja izvajanja predpisov o telekomunikacijah,
- preverjanja enakopravne obravnave vseh uporabnikov in
ustreznosti ukrepanja ob priključevanju uporabnikov na javno
telekomunikacijsko omrežje in povezovanju z drugimi telekomunikacijskimi omrežji.

- izdaja odločbe na podlagi drugega odstavka 15. člena tega
zakona,
- izdaja dovoljenja za opravljanje telekomunikacijskih storitev v skladu s 16. členom tega zakona,
- izdaja, spreminja ali preklicuje radijska dovoljenja,
- načrtuje in upravlja radiofrekvenčni spekter, opravlja vse
vrste nadzora radiofrekvenčnega spektra, ustanavlja nadzorno-merilne centre in skrbi za nadzorno-merilni sistem,
- ureja, preverja in nadzoruje skladnost telekomunikacijske
opreme s tem zakonom in s predpisi, ki temeljijo na njem,
- ureja, preverja in nadzoruje skladnost telekomunikacijske
opreme in električnih naprav z določbami 29. člena tega
zakona,
- zaračunava pristojbine za uporabo radijskih frekvenc,
- nadzoruje delovanje telekomunikacijskih omrežij.

52. člen
(elektromagnetne motnje)
(1) Kadar osebam ali premoženju grozijo nevarnosti, ker je
posebno pomemben telekomunikacijski del poškodovan
zaradi elektromagnetnih motenj, lahko inšpektor takoj prepove obratovanje moteče električne naprave in sprejme
potrebne ukrepe za zagotovitev prenehanja njenega delovanja. V ta namen lahko odredi tudi fizično zavarovanje moteče
električne naprave ter izvedbo nujnih opravil na stroške njenega uporabnika.

47. člen
(ikodl|ivo motenje)
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije mora v primerih, ko pride do pojava škodljivega motenja radionavigacijskih ali radiodifuznih storitev, ki ga povzročajo radiokomunikacijske ali radiodifuzne postaje tujih držav, v 30 dneh ukrepati v skladu z določbami konvencije in izvršilnih pravilnikov
Mednarodne telekomunikacijske zveze.

53. člen
(prepoved uporabe motečih električnih naprav)
(1) Inšpektor lahko omeji ali prepove uporabo električnih
naprav, ki povzročajo elektromagnetne motnje, ali prepove
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- na javno telekomunikacijsko omrežje priključuje terminalsko opremo ali uporablja radijsko postajo v Republiki Sloveniji brez listin in oznak (drugi odstavek 28. člena),
- ne načrtuje, gradi, postavlja, uporablja ali vzdržuje telekomunikacijske opreme in električnih naprav v skladu s prvim
odstavkom 29. člena,
- ne izvede ali ne uporablja ali ne vzdržuje elektroenergetskih
postrojev za prenos ali razdeljevanje ali izkoriščanje električne energije v bližini telekomunikacijskega omrežja ali njegovega dela v skladu s tretjim odstavkom 29. člena,
- gradi telekomunikacijsko omrežje ali uporablja telekomunikacijsko opremo v bližini elektroenergetskih postrojev v
nasprotju s četrtim odstavkom 29. člena,
- uporablja radijske frekvence oziroma radiofrekvenčne
pasove ter nabavlja in uporablja radijske postaje brez radijskega dovoljenja (prvi odstavek 38. člena).

gradnjo poslopij in pripadajoče infrastrukture, če je zaradi
tega ogroženo delovanje telekomunikacijske opreme ali električnih naprav.
54. člen
(zapečateni« naprav)
(1) Če ima inšpektor utemeljene razloge za mnenje, da bo
izvajalec telekomunikacijskih storitev ali lastnik radijskega
dovoljenja kljub ukrepom, izdanim v skladu s prejšnjim členom, nadaljeval z nedovoljenimi dejavnostmi, ima pravico
zapečatiti moteče naprave ali ukreniti vse potrebno, da se
prepreči nadaljevanje nedovoljenih dejavnosti. O usodi zapečatenih naprav in njihovi morebitni zaplembi odloči sodišče.
55. člen
(pritožba zoper odločbo Inšpektorja)

(2) Z denarno kaznijo najmanj 40.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

(1) Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za zveze, v petnajstih dneh po njeni vročitvi.
(2) Pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve.

58. (59.) člen

(56. člen se črta)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri
samostojnem opravljanju dejavnosti, če:

8. KAZENSKE DOLOČBE
56. (57.) člen

- ne zagotovi v skladu z nacionalnim programom iz 3. člena
ali v skladu z uredbo o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe ali v skladu z določbami koncesijskega akta
ustreznega pokritja svojega območja s predpisano kakovostjo
telekomunikacijskega omrežja in storitev (7. člen),
- ne omogoči vsem uporabnikom pod enakimi pogoji priključitve na svoje telekomunikacijsko omrežje in njegove uporabe (7. člen),
- ne vodi ločene računovodske evidence, ki omogoča ločen
obračun javnih telekomunikacijskih storitev od drugih storitev, ter ne opravi letne revizije računovodskih izkazov v skladu
z Zakonom o gospodarskih javnih službah (7. člen),
- ne zagotovi storitev, potrebnih za opravljanje nujnih storitev (13. člen),
- ne zagotovi dostopnosti javnih telekomunikacijskih storitev
za invalide (14. člen),
- izda žetone ali kartice ali drugačna sredstva za aktiviranje
telefonskih aparatov z avtomatskim zaračunavanjem v
nasprotju s šestim odstavkom 16. člena,
- zavestno prenaša lažne ali zavajajoče signale oziroma
ravna v nasprotju z 19. členom,
- ne uporablja svojega telekomunikacijskega omrežja ali
njegovih posameznih delov v vojnem ali izrednem stanju ter
ob izrednih okoliščinah na predpisani način (21. člen),
- terminalska oprema, ki se prodaja brez listin in oznak, nima
oznake, da je ni dovoljeno priključevati na javno telekomunikacijsko omrežje v Republiki Sloveniji (tretji odstavek 28.
člena).

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri
samostojnem opravljanju dejavnosti, če:
- nepooblaščeno opravlja storitve iz prvega odstavka 4.
člena,
- opravlja telekomunikacijske storitve brez pridobljene koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra (prvi odstavek
17. člena),
- opravlja storitve povratnega klica in posredovanje telekomunikacijskih storitev v mednarodnem prometu (19. člen),
- nepooblaščeno zgradi ali upravlja javno telekomunikacijsko omrežje za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev
iz 4. člena tega zakona (peti odstavek 24. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
57. (58.) člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri
samostojnem opravljanju dejavnosti, če:
- oblikuje cene v nasprotju z odločitvijo ustanovitelja ali v
nasprotju s koncesijskim aktom (6. člen),
- ob stavki ne zagotovi storitev javne govorne telefonije,
telekomunikacijskih storitev za opravljanje nujnih storitev ter
prenosa in oddajanja enega nacionalnega radijskega in
enega nacionalnega televizijskega programa Radiotelevizije
Slovenija (prvi odstavek 9. člena),
- ne priglasi opravljanja telekomunikacijskih storitev (drugi
odstavek 15. člena),
- opravlja telekomunikacijske storitve brez dovoljenja (16.
člen),
- poveže telekomunikacijsko omrežje s tujim telekomunikacijskim omrežjem brez soglasja ministra (drugi odstavek 16.
člena),
- ne zagotovi tajnosti prenesenih sporočil in samo njim
znanih osebnih in neosebnih podatkov (prvi odstavek 18.
člena),
- ne vzpostavi povezave s telekomunikacijskim omrežjem
izvajalca javnih telekomunikacijskih storitev ( 22. člen),
- ne zagotovi tehnično-tehnološke enotnosti in združljivosti
javnega telekomunikacijskega omrežja (prvi odstavek 24.
člena),
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(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
59. (60.) člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri
samostojnem opravljanju dejavnosti, če:
- ne zagotovi javnosti poslovanja v skladu z 11. členom,
- ne izda imenikov naročnikov javnih telekomunikacijskih
storitev v skladu z 12. členom,
- ne da prednosti prenosu sporočil, ki se nanašajo na varnost
človeškega življenja, na varnost države in na ogroženost premoženja večje vrednosti (20. člen),
- ne omogoči in ne sodeluje pri meritvah, odstranjevanjih
napak in drugih delih, ki jih opravljajo pooblaščene osebe
izvajalcev telekomunikacijskih storitev (prvi odstavek 23.
člena),
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9. PODZAKONSKI PREDPISI

- gradi stanovanjski, poslovni ali drug gradbeni objekt,
opravlja kakršnakoli druga dela ali goji rastline oziroma drevesa v nasprotju s 30. členom,
~ ne zgradi oziroma predvidi in omogoči gradnje kabelske
kanalizacije za telekomunikacijsko omrežje (32. člen).

63. (64.) člen
(predpisi Vlade Republike Slovenije)
(1) Vlada Republike Slovenije predpiše:
- način opravljanja obvezne gospodarske javne službe v
enem letu po uveljavitvi tega zakona (4. člen),
- pogoje za podelitev koncesije v enem letu po uveljavitvi
tega zakona (16. člen),
- pogoje za zgraditev in upravljanje javnega telekomunikacijskega omrežja v enem letu po uveljavitvi tega zakona (peti
odstavek 24. člena),
- razporeditev radiofrekvenčnih pasov v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona (35. člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
60. (61.) člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 80.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri
samostojnem opravljanju dejavnosti, če:
- ne sklene pisne pogodbe z uporabnikom oziroma drugim
izvajalcem telekomunikacijskih storitev za priključitev na
svoje telekomunikacijsko omrežje (7. člen),
- za obračun storitev ne evidentira podatkov o storitvah, ki jih
je opravil za svoje uporabnike, in uporabnikom ne omogoča
pregleda teh podatkov (7. člen),
- prenaša signale in sporočila brez zahtevane identifikacije
(prvi odstavek 45. člena).

64. (65.) člen
(predpisi ministra, pristojnega za zveze)
(1) Minister, pristojen za zveze, v dveh letih po uveljavitvi tega
zakona izda podzakonske predpise k temu zakonu o:
- splošnih pogojih za opravljanje javnih telekomunikacijskih
storitev (10. člen),
- zagotavljanju telekomunikacijskih storitev za opravljanje
nujnih storitev (13. člen),
- opravljanju storitev za invalide (14. člen),
- pogoje za izdajo dovoljenj po drugem odstavku 16. člena,
- tehnično-tehnološki enotnosti javnega telekomunikacijskega omrežja (24. člen),
- pogojih za gradnjo, vzdrževanje, povezovanje in upravljanje
krajevnih telekomunikacijskih omrežij (tretji odstavek 25.
člena),
- telekomunikacijah državnih organov (27. člen),
- elektromagnetni združljivosti telekomunikacijske opreme
in električnih naprav (29. člen),
- tehničnih zahtevah, listinah in oznakah za uporabo terminalske opreme in radijskih postaj (28. člen),
- izdaji radijskih dovoljenj (38. člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 16.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
61. (62.) člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 64.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri
samostojnem opravljanju dejavnosti, če:
- na zahtevo ministra, pristojnega za zveze, ne predloži
poslovnih podatkov (7. člen),
- o nastalih prekinitvah mednarodnih telekomunikacijskih
zvez ne obvesti ministra, pristojnega za zveze (7. člen),
- izdano dovoljenje prenese ali odstopi drugim (drugi odstavek 38. člena),
- pri delovanju radijske postaje ne upošteva predpisanih
Pogojev, določenih v radijskem dovoljenju, oziroma ravna v
nasprotju z drugim odstavkom 39. člena.

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
66. (66.) člen
(preoblikovanje Telekoma Slovenije)
(1) Vlada Republike Slovenije preoblikuje Telekom Slovenije
p. o. v dveh letih po uveljavitvi tega zakona v javno podjetje za
opravljanje gospodarske javne službe javne govorne telefonije in teleksa iz 4. člena in petega odstavka 24. člena tega
zakona, ki bo do leta 2000 izključni izvajalec teh storitev,
razen za krajevna omrežja iz 25. člena tega zakona.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 12.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
62. (63.) člen

(2) Javno telekomunikacijsko omrežje ter mobilna in druga
sredstva, namenjena opravljanju telekomunikacijskih storitev,
ki so na podlagi prvega odstavka 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) z dnem
uveljavitve navedenega zakona postala lastnina Republike
Slovenije, so del osnovnega kapitala javnega podjetja iz prejšnjega odstavka.

(1) Z denarno kaznijo najmanj 8.000,00 tolarjev se za prekršek
kaznuje posameznik, če:
- ne omogoči in ne sodeluje pri meritvah, odstranjevanjih
napak in drugih delih, ki jih opravljajo pooblaščene osebe
izvajalcev telekomunikacijskih storitev (prvi odstavek 23.
člena),
- ne načrtuje, gradi, postavlja, uporablja in vzdržuje telekomunikacijske opreme oziroma električnih naprav v skladu s
prvim odstavkom 29. člena,
- ne ukrene vsega, kar je potrebno, da se motenje telekomunikacij, ki nastane zaradi stavbe, opravljanja dejavnosti ali
rastlinja, ne odpravi (33. člen),
~ uporablja radijske frekvence oziroma radiofrekvenčne
Pasove ter nabavi in uporablja radijsko postajo brez radijskega dovoljenja (prvi odstavek 38. člena),
- pri delovanju radijske postaje ne upošteva predpisanih
Pogojev, določenih v radijskem dovoljenju, oziroma ravna v
nasprotju z drugim odstavkom 39. člena,
~ ne vrne radijskega dovoljenja Upravi Republike Slovenije za
telekomunikacije v tridesetih dneh po preklicu (četrti odstavek 42. člena),
~ prenaša signale in sporočila brez zahtevane identifikacije
(prvi odstavek 45. člena).

(3) Udeležba lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev,
ki so sovlagali v javno telekomunikacijsko omrežje, se zagotovi v procesu privatizacije državnega dela kapitala iz prejšnjega odstavka na način in pod pogoji, kot to določa poseben
zakon.
(4) Lastninsko preoblikovanje Telekoma Slovenije p. o. kot
pravnega naslednika PTT podjetja Slovenije p. o. se opravi ob
upoštevanju delitvene bilance za izločitev Pošte Slovenije d.
o. o. na dan 31. 12. 1994 ter deleža Republike Slovenije v
Telekomu Slovenije p. o., ki je bil ugotovljen po 76. členu
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/
93), po Uredbi o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance
stanja (Uradni list RS, št. 24/93, 62/93, 72/93, 19/94, 32/94, 45/
94 in 5/95).
(5) Delavci, bivši zaposleni in upokojeni delavci, ki se prešli iz
PTT podjetja Slovenije p. o. v Pošto Slovenije d. o. o. in
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Telekom Slovenije p. o., lahko lastninijo delež družbenega
kapitala Telekoma Slovenije p. o., ki se lastnini po Zakonu o
lastninskem preoblikovanju (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in
31/93), v skladu s programom o lastninskem preoblikovanju
Telekoma Slovenije p. o. v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona.

popolno vlogo za pridobitev koncesije v 90 dneh po uveljavitvi
predpisa iz drugega odstavka 17. člena tega zakona, ki se
nanaša na njihove storitve, in skleniti koncesijsko pogodbo v
skladu s tem predpisom najkasneje v 6 mesecih po njegovi
uveljavitvi.
68. (69.)
člen (uporaba dosedanjih splošnih pogojev)

(67. člen se Crta)

(1) Do sprejetja splošnih pogojev poslovanja izvajalcev javnih
telekomunikacijskih storitev se smiselno uporablja Samoupravni sporazum o splošnih pogojih za opravljanje poštnih,
telegrafskih in telefonskih storitev (Uradni list SFRJ, št. 35/88
in 40/88) v delu, ki se nanaša na telekomunikacije.

66. (68.) člen
(veljavnost dosedanjih dovoljenj In drugih dokumentov)
(1) Vsa dovoljenja, potrdila in drugi dokumenti za telekomunikacijsko opremo, izdani na podlagi Zakona o sistemih zvez
(Uradni list SFRJ, št. 41/88,80/89,29/90), veljajo do izteka roka
veljavnosti, določenega v dovoljenju, potrdilu ali drugem dokumentu.

69. (70.) člen
(prenehanje uporabe dosedanjih predpisov)

67. (68. a) člen
(nadaljevanje opravljanja
tržnih telekomunikacijskih storitev)

(1) Predpisi, izdani na podlagi Zakona o sistemih zvez (Uradni
list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90) ter Zakona o združitvi v
Skupnost JPTT (Uradni list SFRJ, št. 18/78), se do izdaje
predpisov na podlagi tega zakona uporabljajo tako, kot to
določa Pravilnik o uporabi predpisov s področja telekomunikacij (Uradni list RS, št. 66/94).

(1) Pravne in fizične osebe, ki ob uveljavitvi tega zakona
opravljajo telekomunikacijske storitve iz drugega odstavka
15. člena tega zakona, jih lahko opravljajo naprej na način in
pod pogoji, določenimi s tem zakonom in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi, morajo pa jih priglasiti v 90 dneh po uveljavitvi tega zakona.

70. (71.) člen
(predpisi, ki se prenehajo
uporabljati oziroma prenehajo veljati)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati:

(2) Pravne in fizične osebe, ki ob uveljavitvi tega zakona
opravljajo tržne telekomunikacijske storitve iz prvega
odstavka 16. člena tega zakona, jih lahko opravljajo na način
in pod pogoji, določenimi s tem zakonom in na njegovi
podlagi izdanimi predpisi, do pridobitve dovoljenja.

- Zakon o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in
29/90),
- Zakon o poštnih, telegrafskih in telefonskih storitvah
(Uradni list SFRJ, št. 2/86, 26/90) v delu, ki se nanaša na
telekomunikacije.

(3) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije izda osebi
iz prejšnjega odstavka dovoljenje za tisto vrsto in obseg
storitev, ki jih opravljajo ob uveljavitvi tega zakona, če vloži
popolno vlogo za izdajo dovoljenja v 90 dneh po uveljavitvi
predpisa iz drugega odstavka 16. člena.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
upravnem organu za opravljanje inšpekcije ptt prometa in ptt
storitev v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 31/65) v delu, ki se
nanaša na telekomunikacije.

(4) Pravne in fizične osebe, ki ob uveljavitvi tega zakona
opravljajo telekomunikacijske storitve iz prvega odstavka 17.
člena tega zakona, jih lahko opravljajo na način in pod pogoji,
določenimi s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi
predpisi, do pridobitve koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra.

(3) Uredba o reorganizaciji PTT podjetja Slovenije p. o. v
Telekom Slovenije p. o. (Uradni iist RS, št. 76/94) preneha
veljati z dnem preoblikovanja podjetja iz 65. člena tega zakona.
71. (72.) člen
(začetek veljavnosti zakona)

(5) Pravne in fizične osebe imajo pravico pridobiti koncesijo
pod pogoji tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov za tisto vrsto in obseg storitev, ki jih opravljajo ob uveljavitvi tega zakona, brez javnega razpisa, pri čemer morajo vložiti

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

OBRAZLOŽITEV
1. Zakon o telekomunikacijah je pripravljen za tretjo obrav3. Redakcijsko so popravljeni naslednji členi:
navo v skladu z amandmaji, sprejetimi v Državnem zboru 16.
februarja 1996. Sprejeti so bili amandmaji k 2., 4., 5., 6., 8., 9.,
10., 12., 14., 15., 16., 19., 21., 22., 24., 26., 36., 40., 41., 50., 57.,
- izraz »RTV Slovenije« se nadomesti z »Radiotelevizija Slo58., 59., 60., 61., 62., 64., 65., 66. in k 71. členu. Črtani so bili
venija« v ustreznem sklonu v 4., 9., 17. in 57. členu
17., 33., 56. in 67. člen, dodani so bili 15 a., 27 a., in 68 a. člen.
Zaradi črtanja členov in novih dodatnih členov so členi pre- izraz »frekvenčni spekter' se nadomesti z "radiofrekvenčni
številčeni. Oznake v oklepajih pomenijo številke členov
spekter« v ustreznem sklonu v 2., 16., 36. in 56. členu,
zakona v drugi obravnavi.
- izraz »terminalska naprava« v 10. členu se nadomesti z
2. Redakcijsko so popravljene številke, ki se sklicujejo na
izrazom »terminalska oprema« v ustreznem sklonu.
druge člene v zakonu.
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

9. amandma
k 2. členu

1. amandma
k 2. členu

Enaintrideseta točka se spremeni tako, da se glasi: »Razporeditev radiofrekvenčnih pasov je akt, s katerim se vpiše določen radiofrekvenčni pas v tabelo razporeditev frekvenc z
namenom, da ta radiofrekvenčni pas po določenih pogojih
uporablja ena ali več prizemeljskih ali vesoljskih radiokomunikacijskih storitev ali radioastronomska storitev«.
Obrazložitev: Predlagana definicija pojma je natančnejša.

Tretja točka se spremeni tako, da se glasi: »Zasebno telekomunikacijsko omrežje je zasebna telekomunikacijska infrastruktura, ki se kot zaprt uporabniški sistem uporablja za
zagotovitev potrebnih telekomunikacij za opravljanje lastne
dejavnosti kot dopolnitev ali kot nadomestek javnega telekomunikacijskega omrežja«.
Obrazložitev: S predlagano spremembo definicije se pojem
»organizacije«, ki je pravno nedefiniran, nadomesti s pojmom
»telekomunikacijska infastruktura«.

10. amandma
k 2. členu
V dvaintrideseti točki se na koncu doda besedilo: »Sprejemniki, namenjeni izključno za sprejem zvokovnih oziroma televizijskih programov, se ne štejejo za radijske postaje«.
Obrazložitev: Z dopolnitvijo pojma se iz pojma izključijo
navadni radijski sprejemniki.

2. amandma
k 2. členu
V šesti točki se besede »ali pa kot vmesnik za sodelovanje«
nadomestijo z besedami »za medsebojno sodelovanje«. Obrazložitev: Amandma je redakcijski.

11. amandma
k 2. členu

3. amandma
k 2. členu

V sedemintrideseti točki se beseda »znižanja« nadomesti z
besedo »poslabšanja«.
Obrazložitev: Amandma je redakcijski.

V deveti točki se beseda »uporabnik« nadomesti z besedo
»naročnik«.
Obrazložitev: Glede na sprejeti amandma za novo 13. (12. a)
točko 2. člena je amandma uskladitveni.

12. amandma
k 4. členu
V prvem odstavku se za besedo »telefonije« doda beseda
»telefaksa«.
Obrazložitev: Takšna ureditev je smotrna, saj se telekomunikacijske storitve telefaksa praktično ne morejo ločiti od telekomunikacijskih storitev govorne telefonije.

4. amandma
k 2. členu
Za dvajseto točko se doda nova točka, ki se glasi: »Storitve
povratnega klica (call-back services) so vse tiste storitve, pri
katerih na zahtevo uporabnika iz Republike Slovenije, na
kakršenkoli način pride do avtomatičnega povratnega klica iz
tujine na uporabnikovo telekomunikacijsko številko v Republiki Sloveniji ter se tako lahko vzpostavljajo mednarodne
telekomunikacijske zveze po cenah, različnih od tistih v Republiki Sloveniji«.
Obrazložitev: Amandma pojasnjuje pojem iz 19. člena predloga zakona.

13. amandma
k 4. členu
V tretjem odstavku se varianta: Črta se besedilo »in zakona o
Radioteleviziji Slovenije« (Uradni list RS, št. 18/94) sprejme.
Obrazložitev: Ob drugi obravnavi predloga zakona je bil sprejet uskladitveni amandma" k novemu 66. a členu, osnovni
amandma pa ni bil sprejet.
14. amandma
k 7. členu

5. amandma
k 2. členu
štiriindvajseta točka se spremeni tako, da se glasi: »Radiokomunikacije so telekomunikacije s pomočjo radijskih valov«.
Obrazložitev: Amandma je redakcijski.

V peti alinei se beseda »uporabnikom« nadomesti z »naročnikom«.
Obrazložitev: Glede na sprejet amandma za novo 13. (12. a)
točko 2. člena je amandma uskladitveni.

S. amandma
k 2. členu

15. amandma
k 12. členu

Petindvajseta točka se spremeni tako, da se glasi: »Radiodifuzija je oddajanje in razširjanje zvokovnih oziroma televizijskih
Programov ali določenih drugih signalov, namenjenih za
neposreden javen sprejem v odprtem prostoru«.
Obrazložitev: Amandma je redakcijski.

V prvem odstavku se v napovednem stavku za besedo »telefonije« doda besedo »telefaksa«. Obrazložitev: Glede na predlagani 12. amandma je amandma uskladitveni.
16. amandma
k 12. členu

f- amandma
k 2. členu

V prvem odstavku se pred besedo »izdajanje« doda besedilo
»pod enakimi in objavljenimi pogoji podatke o naročnikih in«.
Obrazložitev: Do podatkov o naročnikih morajo imeti v skladu
z določbami zakonov enakopraven pristop vsi zainteresirani.
Podobno določilo ima tudi pred kratkim sprejeta Smernica o
govorni telefoniji Evropske unije (95/62, OJL 321/6).

šestindvajseta točka se spremeni tako, da se glasi: »Radijska
frekvenca je fizikalna veličina, ki opredeljuje radijske valove.
Radijski valovi so elektromagnetni valovi s frekvencami do
3000 GHz, ki se v prostoru širijo brez umetnega vodila«.
Obrazložitev: Amandma je redakcijski.

17. amandma
k 12. členu

8. amandma
k 2. členu

Doda se nova peta alinea prvega odstavka, ki se glasi »naslov
telekomunikacijskega priključka«.
Obrazložitev: S predlaganim amandmajem se popolneje
določi vsebina imenika naročnikov javnih telekomunikacijskih storitev.

V devetindvajseti točki se beseda »oddajanja« nadomesti z
"obratovanja«.
Obrazložitev: Amandma je redakcijski.
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alinea, ki se glasi: »racionalna uporaba telekomunikacijskega
oštevilčenja«.
Obrazložitev: Z dopolnitvijo se dodatno določa javno telekomunikacijsko omrežje. Zaradi večjega števila izvajalcev telekomunikacijskih storitev mora biti oštevilčenje enotno urejeno, saj bi v rokah posameznih operaterjev lahko pomenilo
pomembno konkurenčno prednost.

18. amandma
k 15. členu
V tretjem odstavku se prva alinea dopolni tako, da se glasi
»firma oziroma priimek in ime ter naslov prijavitelja«.
Obrazložitev: Tržne telekomunikacijske storitve lahko opravljajo tako fizične kot pravne osebe, zaradi česar je potrebna
navedena dopolnitev alinee.

26. amandma
k 24. členu
V zadnji alinei četrtega (petega) odstavka se besede »javnega
telekomunikacijskega omrežja« nadomesti z »telekomunikacijskih omrežij«.
Obrazložitev: Amandma je redakcijski.

19. amandma
k 16. (15. a) členu
V drugem odstavku se druga alinea spremeni tako, da se glasi
»pogoji za povezovanje telekomunikacijskega omrežja izvajalca s telekomunikacijskimi omrežji v drugih državah«. Obrazložitev: Amandma je redakcijski.

27. amandma
k 36. členu
V petem odstavku se za besedama »namenjene za« doda
besedilo »obrambo, varnost, zaščito in reševanje ter«.
Obrazložitev: S predlagano spremembo se državni organi
glede na namen uporabe, ki je nekomercialen in pomemben
za obrambo in varnost države, izvzamejo iz obveznosti plačevanja pristojbin za uporabo radijskih frekvenc.

20. amandma
k 16. (15. a) členu
V drugem odstavku se za tretjo alineo doda nova četrta alinea,
ki se glasi: »posebne pogoje za opravljanje nujnih storitev in
storitev za invalide«.
Obrazložitev: Predlagatelj meni, da morajo navedene storitve
zagotavljati tudi izvajalci tistih tržnih telekomunikacijskih storitev, ki se opravljajo na podlagi dovoljenja.

28. amandma
k 40. členu

21. amandma
k 16. (15. a) členu

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Javni razpis ni
potreben, če gre za obnovitev radijskega dovoljenja«.
Obrazložitev: Amandma je redakcijski.

Za četrtim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije z odločbo
prekliče dovoljenje za opravljanje telekomunikacijskih storitev, če:

29. amandma
k 50. členu
V prvem odstavku se beseda »inšpektor« nadomesti z besedo
»inšpektorat«. Obrazložitev: Amandma je redakcijski.

- je vloga za dovoljenje vsebovala neresnične podatke,
- niso več izpolnjeni pogoji iz dovoljenja,
- izvajalec krši predpise, na podlagi katerih je izdano dovoljenje,
- izvajalec preneha obstajati«.
Obrazložitev: Z dopolnitvijo člena se določa postopek odvzema dovoljenja, določeni pa so tudi razlogi, zaradi katerih
se dovoljenje za opravljanje telekomunikacijskih storitev
lahko odvzame.

30. amandma
k 56. členu
V prvem odstavku 56. člena se za besedama »4. člena« doda
besede »ter telekomunikacijsko omrežje za podatkovne telekomunikacije«.
Obrazložitev: Glede na sprejeti amandma k 24. členu je
amandma uskladitveni.

22. amandma
k 16. (15. a) členu

31. amandma
k 57. členu

V petem odstavku se besede »je izvajalec dolžan« nadomestijo z besedami »mora izvajalec«.
Obrazložitev: Amandma je redakcijski.

V drugi alinei prvega odstavka se beseda »enega« nadomesti
z besedo »prvega«, dvakrat.
Obrazložitev: Glede na sprejeti amandma k 9. členu je
amandma uskladitveni.

23. amandma
k 17. (16. a) členu

32. amandma
k 57. členu

V drugem odstavku se v osmi alinei za besedo »pogojev«
doda besedilo »iz 10. člena tega zakona«.
Obrazložitev: Amandma je redakcijski.

V osmi alinei prvega odstavka se besedilo spremeni tako, da
se v celoti glasi: »poveže telekomunikacijsko omrežje s telekomunikacijskim omrežjem v drugih državah brez soglasja
ministra, pristojnega za zveze (drugi odstavek 16. člena)«.
Obrazložitev: Glede na predlagani amandma k drugemu
odstavku 16. člena je amandma uskladitveni.

24. amandma
k 17. (16.) členu
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, tretji odstavek pa postane četrti odstavek: »Vlada Republike Slovenije
lahko določi, da delež tujih pravnih ali fizičnih oseb v osnovnem kapitalu koncesionarja ne sme presegati 49%, če to ni v
nasprotju z veljavnimi mednarodnimi pogodbami«.
Obrazložitev: Telekomunikacijske storitve iz prvega odstavka
tega člena se lahko opravljajo le na podlagi koncesije za
uporabo radiofrekvenčnega spektra. Ker je radiofrekvenčni
spekter javno dobro, predlagatelj ocenjuje, da bi bilo
potrebno omejiti delež tujih pravnih oziroma fizičnih oseb v
osnovnem kapitalu izvajalca teh telekomunikacijskih storitev.

33. amandma
k 63. členu
Tretja alinea se dopolni tako, da se za besedo »omrežja« doda
besedilo »ter telekomunikacijskega omrežja za podatkovne
telekomunikacije«.
Obrazložitev: Glede na sprejeti amandma k 24. členu je
amandma uskladitveni.
34. amandma
k 65. (66.) členu

25. amandma
k 24. členu

V prvem odstavku se za besedo »telefonije« doda beseda
»telefaksa«.

V četrtem (petem) odstavku se za prvo alineo doda nova
poročevalec, št. 9
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p. o. ter bivši zaposleni in upokojeni delavci PTT podjetja
Slovenije p. o.«.
Obrazložitev: Amandma je redakcijski.

Obrazložitev: Glede na predlagani 12. amandma je amandma
uskladitveni.
35. amandma
k 65. (66.) členu

38. amandma
k 67. (68. a) členu

V drugem odstavku se besedilo »tvori del osnovnega kapitala
javnega podjetja« nadomesti z besedilom »vlaga Republika
Slovenija v javno podjetje«.
Obrazložitev: Amandma je redakcijski.

V prvem, drugem in četrtem odstavku, se za besedilom« ki ob
uveljavitvi tega zakona« doda besedilo »v skladu s predpisi«.
Obrazložitev: Pravica nadaljevati z opravljanje tržnih telekomunikacijskih storitev v skladu z določbami tega člena lahko
pridobijo samo tisti izvajalci tržnih telekomunikacijskih storitev, ki so tako telekomunikacijsko storitev opravljali ob uveljavitvi tega zakona na podlagi veljavnih predpisov.

36. amandma
k 65. (66.) členu
V tretjem odstavku se besedilo »državnega dela kapitala«
nadomesti z »deleža državnega kapitala«.
Obrazložitev: Amandma je redakcijski.

39. amandma
k 67. (68. a) členu
Doda se nov 67. a člen, ki se glasi: »Drugi odstavek 44. člena
se uporablja za radijska dovoljenja, ki jih je izdala Uprava
Republike Slovenije za telekomunikacije po 1. 1. 1992«.
Obrazložitev: Pred osamosvojitvijo Slovenije so se radijska
dovoljenja izdajala na zvezni ravni, zaradi česar Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije ne razpolaga s popolnimi
evidencami o radijskih dovoljenjih izdanih pred njeno ustanovitvijo.

37. amandma
k 65. (66.) členu
V petem odstavku se besedilo »delavci, bivši zaposleni in
upokojeni delavci, ki so prišli iz PTT podjetja Slovenije p. o. v
Pošto Slovenije d. o. o. in Telekom Slovenije p. o.« se spremeni tako, da se glasi »Delavci, ki so prešli iz PTT podjetja
Slovenije p. o. v Pošto Slovenije d. o. o. in Telekom Slovenije
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Predlog zakona o

URADNEM
SLOVENIJE

LISTU

REPUBLIKE

(ZUL)

- EPA 869 - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 188. seji dne 14. marca
1996 določila besedilo:

Republike Slovenije k predlogu zakona o Uradnem listu
Republike Slovenije - tretja obravnava.

- PREDLOGA ZAKONA O URADNEM LISTU 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 bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi
?*®P"J£\seJe Državnega zbora Republike Slovenije z dne
20/2-1996 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Repu-

- Lojze JANKO, minister,
- Pavle SVETE, namestnik vodje Službe Vlade Republike
Slovenije za zakonodajo,
- Jasna POGAČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Službi Vlade Republik« Slovenije za zakonodajo.

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade

SPLOŠNE DOLOČBE

Na zahtevo državnega zbora, vlade ali predstojnika službe
izide uradni list tudi večkrat tedensko.

1. člen
Uradni list Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uradni
list) je uradno glasilo, v katerem se objavljajo državni predpisi
in drugi akti, kadar je z zakonom ali drugim predpisom tako
določeno.

Kot dan izida posamezne številke uradnega lista se šteje dan,
ko je bila dana v promet; ta dan mora biti označen na uradnem listu.
5. člen
Direktor javnega podjetja odredi, v kateri številki in v kakšnem
vrstnem redu se bodo objavili predpisi in drugi akti, ki so v
skladu s tem zakonom pravilno predloženi v objavo.

V uradnem listu se objavljajo tudi predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti.
2. člen
Uradni list izdaja služba vlade, pristojna za zakonodajo (v
nadaljnjem besedilu: služba).

Direktor javnega podjetja odgovarja za redno in pravočasno
izhajanje uradnega lista in registra pravnih predpisov, objavljenih v uradnem listu.

Služba izdaja register pravnih predpisov, objavljenih v uradnem listu.

6. člen
Pri vsakem državnem organu, ki ima določene uradne ure za
poslovanje s strankami, mora biti med uradnimi urami na
razpolago uradni list za brezplačni vpogled.

3. člen
Založnik uradnega lista in registra pravnih predpisov, objavljenih v uradnem listu, je javno podjetje Uradni list Republike
Slovenije, ki se ustanovi v skladu s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: javno podjetje).

VSEBINA OBJAVLJANJA
7. člen
V uradnem listu se objavljajo:
- ustava, zakoni in drugi akti državnega zbora;
- ratificirane mednarodne pogodbe in obvestila o začetku
njihove veljavnosti;
- akti državnega sveta;
- akti predsednika republike;
- predpisi in drugi akti vlade in ministrov;

Javno podjetje opravlja tehnično pripravo za tisk, organizira
tiskanje, odpremo in prodajo uradnega lista in registra pravnih predpisov, objavljenih v uradnem listu, ter opravlja druge
zadeve po tem zakonu.
4. člen
Uradni list izhaja praviloma enkrat tedensko, na dan, ki ga
določi predstojnik službe.
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- splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil;
- predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo
njihovi statuti;
- drugi akti, za katere tako določa zakon ali drug predpis.

- razmnoževanje in prodaja posnetih nosilcev zapisa: razmnoževanje in prodaja zvočnih zapisov, razmnoževanje in prodaja videozapisov ter razmnoževanje in prodaja računalniških
zapisov;
- organiziranje strokovnih posvetovanj;

8. člen
V uradnem listu se objavljajo javni razpisi, javni natečaji, vpisi
v sodni in druge registre, preklici in druge objave, ki se
morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti v uradnem
listu.

- druge storitve v zvezi z izdajateljsko-založniško dejavnostjo.

V uradnem listu se lahko objavljajo tudi druge objave, ki se
morajo objaviti po zakonu ali drugem predpisu.

Dejavnost iz prve alinee prejšnjega člena se opravlja na način
kot se opravljajo gospodarske javne službe.

14. člen

Za vprašanja, ki se nanašajo na položaj javnega podjetja in jih
ne ureja ta zakon, niti zakon o gospodarskih javnih službah,
se uporabljajo določbe o družbi z omejeno odgovornostjo iz
zakona o gospodarskih družbah.

NAČIN OBJAVLJANJA
9. člen
Predpisi in drugi akti, ki se po tem zakonu objavljajo v uradnem listu, se objavijo po odredbi organa, ki je izdal takšen akt.

1

15. člen

■

'(

,

Organi javnega podjetja so:
Predpisi in drugi akti iz prejšnjega odstavka se praviloma
objavijo v prvi naslednji številki uradnega lista, če so v objavo
predloženi pravočasno in pravilno.

- skupščina;
- nadzorni svet;
- direktor.

Prednostni vrstni red objav in način ter pogoje objavljanja v
uradnem listu podrobneje določi vlada.

Mandat nadzornega sveta in direktorja javnega podjetja je
štiri leta.

10. člen

16. člen

Če predstojnik službe meni, da predpis ministra ni v skladu z
ustavo, zakonom, drugim predpisom državnega zbora ali
predpisom vlade, opozori na to ministra. Če minister vztraja
pri objavi, predstojnik službe obvesti o tem predsednika vlade
in predlaga zadržanje izvršitve objavljenega predpisa.

Skupščino sestavljajo predstavniki ustanoviteljev javnega
podjetja z glasovalnimi pravicami glede na razmerje njihovih
osnovnih vložkov.
Skupščina javnega podjetja:

11. člen

- sprejme statut, spremembe ustanovnega akta in druge
splošne akte javnega podjetja;
- določa pogoje poslovanja in plan razvoja javnega podjetja;
- odloča o povečanju osnovnega kapitala;
- odloča o cenah proizvodov in storitev javnega podjetja po
prvi alinei 13. člena tega zakona;
- odloča o razporejanju dobička;
- sprejme letne računovodske izkaze in letno poslovno poročilo ter ločen letni obračun za dejavnost iz prve alinee 13.
člena tega zakona;
- opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, ustanovnim
aktom ali statutom javnega podjetja.

Odredbe za objavo popravkov ustave, zakonov in drugih
aktov državnega zbora, ki so potrebni zaradi napake, nastale v
državnem zboru, daje sekretar državnega zbora.
Odredbe za objavo popravkov predpisov in drugih aktov vlade
in ministrov daje predstojnik službe. Odredbe za objavo
popravkov drugih aktov, ki se po tem zakonu objavljajo v
uradnem listu, daje pooblaščeni predstavnik organa, ki je
izdal akt.
JAVNO PODJETJE

17. člen

12. člen

Nadzorni svet šteje 5 članov.

V javnem podjetju je Republika Slovenija udeležena z najmanj
51 odstotki osnovnega kapitala.

Skupščina javnega podjetja imenuje 3 člane, pri čemer
morata biti 2 člana imenovana na predlog vlade; 2 člana pa
imenuje svet delavcev javnega podjetja.

Ustanovitelj javnega podjetja ne more biti tuja pravna ali
fizična oseba ali domača pravna oseba, ki je v celotni ali delni
lasti tujih pravnih ali fizičnih oseb.

Nadzorni svet izvoli predsednika izmed članov, imenovanih
na predlog vlade.

13. člen
Dejavnost javnega podjetja je:

18. člen

- zalaganje uradnega lista in registra pravnih predpisov,
objavljenih v uradnem listu: priprava za tisk, organizacija
tiskanja in odpreme ter prodaja uradnega lista in registra
pravnih predpisov, objavljenih v uradnem listu;

Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktorja
javnega podjetja imenuje in razrešuje skupščina javnega
podjetja pod pogoji, na način in po postopku, ki ga določa
statut javnega podjetja. Direktor javnega podjetja se imenuje
na podlagi javnega razpisa.

- izdajanje in prodaja knjig, časopisov, revij in periodike,
posnetih nosilcev zvočnega zapisa ter drugo založništvo;

Predstojnik službe lahko predlaga razrešitev direktorja javnega podjetja, če ta ne zagotovi rednega in pravočasnega
izhajanja uradnega lista in registra pravnih predpisov, objavljenih v uradnem listu.

- priprava tiskovnih sestavkov in druge s tiskarstvom povezane storitve;
poročevalec, št. 9
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Direktor poroča o svojem delu in o poslovanju javnega
podjetja nadzornemu svetu vsakih šest mesecev oziroma
pogosteje, če to zahteva nadzorni svet.

benega kapitala, ki je osnova za lastninsko preoblikovanje
časopisnega zavoda po tem zakonu, opravi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje,
revidiranje lastninskega preoblikovanja v skladu z zakonom o
lastninskem preoblikovanju podjetij za obdobje od 1. 1. 1990
do dneva uveljavitve tega zakona.

19. člen
Javno podjetje vodi ločen letni obračun za dejavnost iz prve
alinee 13. člena tega zakona in za druge dejavnosti javnega
podjetja.

Delež družbenega kapitala, ki po tem zakonu postane lastnina
Republike Slovenije, ugotovita vlada in organ upravljanja
časopisnega zavoda s posebnim aktom.

Računovodski izkazi javnega podjetja se letno revidirajo v
skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.

25. člen

Revidirani letni računovodski izkazi javnega podjetja se objavijo na način, določen z ustanovnim aktom javnega podjetja.

Vrednost družbenega kapita'la, ki je osnova za lastninsko
preoblikovanje časopisnega zavoda po tem zakonu, se ugotovi na dan 1. 1. 1993 z otvoritveno bilanco, izdelano po
metodologiji, predpisani z uredbo o metodologiji za izdelavo
otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93, 62/93, 72/
93,19/94 in 45/94) in na podlagi cenitve, ki jo izdela ocenjevalec podjetij, ki ga pooblasti Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu:
agencija).

20. člen
Cene objavljanja predpisov in drugih aktov in cene prodaje
uradnega lista in registra pravnih predpisov, objavljenih v
uradnem listu, se oblikujejo po načelih čim širše cenovne
dostopnosti do objavljenih predpisov in drugih aktov, soodvisnosti med stroški, nastalimi s to vrsto storitev, in ceno za
posamezno storitev in gospodarnega upravljanja sredstev in
kapitala javnega podjetja. Njihovo oblikovanje nadzira nadzorni svet javnega podjetja.

Pri določitvi cene delnice, pri čemer se izraz delnica smiselno
uporablja tudi za poslovni delež, se pri interni razdelitvi in
notranjem odkupu uporablja za upravičence ugodnejša vrednost.

Cene za druge proizvode in storitve javnega podjetja se oblikujejo prosto.

26. člen

21. člen

Lastninsko preoblikovanje se izvede:

Delavci javnega podjetja morajo v primeru stavke redno in
nemoteno opravljati naloge iz prve alinee 13. člena tega
zakona. Neizpolnjevanje te dolžnosti je hujša kršitev delovne
obveznosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.

- s prenosom navadnih delnic na Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja in Slovenski odškodninski sklad;
- z interno razdelitvijo delnic in
- z notranjim odkupom delnic.

22. člen

Za vsa vprašanja glede izvedbe lastninskega preoblikovanja,
ki jih ne ureja ta zakon, se smiselno uporabljajo določbe
predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij. Revizijski
postopek po predpisih o lastninskem preoblikovanju podjetij
se lahko uvede ves časjtrajanja lastninskega preoblikovanja.

Javno podjetje ne more prenehati.
Če je javno podjetje 60 dni plačilno nesposobno ali prezadolženo, vlada imenuje začasnega upravitelja za finančno reorganizacijo javnega podjetja.

27. člen

Z dnem imenovanja začasnega upravitelja prenehajo pooblastila organov javnega podjetja in preidejo na začasnega upravitelja.

časopisni zavod izda za vrednost celotnega družbenega kapitala po otvoritveni bilanci navadne delnice in z njim najprej
prenese:

Stroški in nagrada za delo začasnega upravitelja ter sredstva
za finančno reorganizacijo javnega podjetja se poravnajo iz
državnega proračuna in pomenijo povečanje kapitalske udeležbe Republike Slovenije v javnem podjetju na račun drugih
družbenikov.

- 20 odstotkov na Sklad Republike Slovenije za razvoj z
namenom nadaljnje razdelitve pooblaščenim investicijskim
družbam;
- 10 odstotkov na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja in

LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE

- 10 odstotkov na Slovenski odškodninski sklad.

23. člen

Navadne delnice iz prejšnjega odstavka dajejo pravico do
upravljanja, tako da vsaka delnica nosi en glas, dajejo sorazmerno pravico do dividende, se glasijo na ime, so prenosljive,
ni pa jih mogoče prenesti oziroma prodati tuji pravni ali fizični
osebi ali domači pravni osebi, ki je v celotni ali delni lasti tujih
fizičnih ali pravnih oseb.

2 dnem uveljavitve tega zakona postane lastnina Republike
Slovenije delež družbenega kapitala v osnovnem kapitalu
Časopisnega zavoda Uradni list Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: časopisni zavod), ki je bil pridobljen z dejavnostjo izdajanja in zalaganja uradnega lista. V ostalem delu se
časopisni zavod lastninsko preoblikuje po določbah tega
zakona.

28. člen

Delež družbenega kapitala, ki po tem zakonu postane lastnina
Republike Slovenije, se ugotovi glede na povprečni odstotek
sredstev, pridobljenih z izdajanjem in zalaganjem uradnega
lista v prihodku časopisnega zavoda v zadnjih desetih letih.
24. člen

Po prenosu navadnih delnic na sklade iz prejšnjega člena
časopisni zavod opravi interno razdelitev delnic zaposlenim,
bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem časopisnega
zavoda, ki so državljani Republike Slovenije, za največ 20
odstotkov vrednosti družbenega kapitala po otvoritveni bilanci.

Pred ugotovitvijo deleža družbenega kapitala, ki po tem
zakonu postane lastnina Republike Slovenije, in deleža druž-

Preostanek delnic do največ 20 odstotkov vrednosti družbenega kapitala po otvoritveni bilanci, ki niso bile razdeljene na
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način iz prejšnjega odstavka, lahko časopisni zavod z internim razpisom zamenja za lastniške certifikate ožjih družinskih
članov zaposlenih ali pa prenese na Sklad Republike Slovenije za razvoj za namene odprodaje pooblaščenim investicijskim družbam.

32. člen
Ustanovni akt javnega podjetja je sestavni del vpisa izvedenega lastninskega preoblikovanja časopisnega zavoda v
sodni register.

29. člen

Ustanovni akt javnega podjetja sprejmeta vlada in organ
upravljanja časopisnega zavoda.

Po opravljenem prenosu delnic na sklade iz 27. člena tega
zakona in opravljeni interni razdelitvi delnic po prejšnjem
členu časopisni zavod 40 odstotkov družbenega kapitala po
otvoritveni bilanci v celoti nameni notranjemu odkupu delnic.

33. člen
Ne glede na predpisani splošni rok za vlaganje lastniških
certifikatov lahko upravičenci do interne razdelitve delnic v
postopku lastninskega preoblikovanja časopisnega zavoda
pravno veljavno vlagajo neizkoriščene lastniške certifikate v
roku, ki bo določen z javnim pozivom za predložitev lastniških
certifikatov.

Pravico do notranjega odkupa delnic imajo pod enakimi
pogoji vsi zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci
časopisnega zavoda, ki so državljani Republike Slovenije.
30. člen
Časopisni zavod mora sprejeti program lastninskega preoblikovanja in ga predložiti v odobritev agenciji najpozneje v 90
dneh po uveljavitvi tega zakona.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Akt iz drugega odstavka 24. člena tega zakona je sestavni del
obvezne dokumentacije, ki jo časopisni zavod predloži agenciji za odobritev programa lastninskega preoblikovanja.

Do ustanovitve javnega podjetja zalaga uradni list Časopisni
zavod Uradni list Republike Slovenije.

34. člen

Direktor obstoječega časopisnega zavoda Uradni list Republike Slovenije opravlja svojo funkcijo do poteka mandatne
dobe, za katero je imenovan.
35. člen (prej 34. a člen)

Šteje se, da je agencija program lastninskega preoblikovanja
odobrila, če ga ne zavrne v 15 dneh od prejema popolne
vloge.

Služba začne izdajati register pravnih predpisov iz tretjega
odstavka 2. člena tega zakona s 1.7.1996. Ta register vsebuje
tudi vse predpise, sprejete po 25. juniju 1991.

31. člen
Časopisni zavod izvede lastninsko preoblikovanje v skladu z
odobrenim programom lastninskega preoblikovanja in vloži
prijavo za vpis v sodni register najpozneje v 12 mesecih od
uveljavitve tega zakona.

36. člen (prej 35. člen)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o objavljanju zakonov, drugih predpisov in aktov ter o časopisni
organizaciji »Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije« (Uradni list SRS, št. 13/81 in 13/89).

Če časopisni zavod ne izvede lastninskega preoblikovanja v
roku iz prejšnjega odstavka, preidejo pristojnosti glede
izvedbe postopka na agencijo.

37. člen (prej 36. člen)

Pred vpisom v sodni register mora časopisni zavod pridobiti
soglasje agencije. Agencija izda pisno soglasje k preoblikovanju ali zavrne njegovo izdajo v 15 dneh od prejema popolne
vloge.

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

OBRAZLOŽITEV
Glede na sprejete amandmaje sta v besedilu predloga zakona
za tretjo obravnavo črtana drugi odstavek 2. člena in drugi
stavek drugega odstavka 22. člena, dopolnjena pa sta prvi
odstavek 11. člena in četrta alinea drugega odstavka 16.
člena. V celoti so spremenjeni drugi odstavek 11. člena, drugi
odstavek 18. člena in 24. člen. Besedilo tretjega odstavka 5.
člena je preneseno v 18. člen kot nov tretji odstavek. Dodano
je besedilo novega 35. člena (prej 34. a člen), ki je bil sprejet v
drugi obravnavi.

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji dne 20.2.1996
ob obravnavi predloga zakona o Uradnem listu Republike
Slovenije - druga obravnava sprejel sklep, da Vlada Republike Slovenije pripravi predlog zakona o Uradnem listu Republike Slovenije za tretjo obravnavo.
V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 2., 5., 11., 16.,
18., 22. in 24. členu. Dodan je bil novi 34. a člen.
Vsi sprejeti amandmaji so vključeni v besedilo predloga
zakona, ki je predložen v tretjo obravnavo.

Zaradi vključitve novega 35. člena sta ustrezno preštevilčena
dosedanja 35. in 36. člen.

AMANDMA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

V drugi obravnavi je bil sprejet amandma za vključitev novega
34. a člena, po katerem naj bi služba začela izdajati register s
1.7.1996. Register naj bi vseboval tudi vse predpise, sprejete
po 25. juniju 1991.

1. Amandma k 35. členu (prej 34. a člen):
Besedilo 35. člena (prej 34. a člena) se spremeni tako, da se
glasi:«

S predloženim amandmajem je zaradi časovne dinamike sprejemanja predloženega zakona predlagano podaljšanje roka
za začetek izdajanja registra predpisov, objavljenih v uradnem listu. Sprememba drugega stavka pa je predlagana glede
na namen registra, to je, da bi bili na enem mestu zbrani vsi
veljavni predpisi naše države.

»Služba začne izdajati register pravnih predpisov, objavljenih
v uradnem listu, 1. 1. 1997. Register vsebuje vse veljavne
predpise Republike Slovenije«.
Obrazložitev:
poročevalec, št. 9
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Predlog zakona o

POŠTNIH

STORITVAH

(ZPstO)

- EPA 931 - tretja obravnava

- tretja obravnava.

Vlada Republike Slovenije je na 188. seji dne 14. marca
1996 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 bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O POŠTNIH STORITVAH,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi
sklepa 37. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne
15/2-1996 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Stanko PERPAR, državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze.

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

BESEDILO ČLENOV

- pisemske pošiljke so standardizirana in navadna pisma,
standardizirane in navadne dopisnice, tiskovine in odtisi za
slepe,

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)

- navadne pošiljke so pisma, dopisnice, tiskovine, odtisi za
slepe, letalske zalepke in paketi brez označene vrednosti,

S tem zakonom se opredeljujejo poštne storitve, določajo
pogoji in načini njihovega opravljanja ter razmerja med uporabniki in izvajalci poštnih storitev.

- knjižene pošiljke so EMS-pošiljke, priporočene pisemske
pošiljke, vrednostna pisma, paketi z označeno vrednostjo,
poštne in telegrafske nakaznice in telegrafska sporočila,

2. člen
(pojmi)

- pismo je vsako pisno sporočilo v zaprtem ovitku, na katerem ni označene vrednosti, ter vsaka druga pošiljka, ki glede
velikosti in mase ustreza pogojem, določenim za pismo,
čeprav ne vsebuje pisnega sporočila,

V tem zakonu uporabljeni pojmi pomenijo naslednje:
- poštne storitve so storitve prenosa pisemskih pošiljk,
paketnih pošiljk, poštnih in telegrafskih nakaznic ter telegrafskih sporočil v notranjem in mednarodnem prometu ter druge
storitve, opredeljene v nomenklaturi poštnih storitev,

- dopisnica je pošiljka z odprtim pisnim sporočilom,
- tiskovina je odprta pošiljka, ki vsebuje knjige, časopise,
revije ali druge tiske,

- poštna infrastruktura so objekti, naprave oziroma omrežja
ter mobilna in druga sredstva, ki so medsebojno povezani v
enotno tehnično in tehnološko celoto, namenjeno opravljanju
poštnih storitev v notranjem in mednarodnem poštnem prometu,

- odtisi za slepe so odprte pošiljke, ki vsebujejo tiskane
znake za slepe, zvočne posnetke ali računalniške zapise,
- vrednostno pismo je zaprta knjižena pošiljka z označeno
vrednostjo, ki sme vsebovati vrednostne predmete, denar,
vrednostne papirje ali pisno sporočilo,

- nomenklatura poštnih storitev določa vrste poštnih storitev,
stopnjo mase poštnih pošiljk, vrednostne lestvice vrednostnih
pošiljk in določenih poslov blagajniških storitev ter cenovna
razmerja za poštne storitve v notranjem in mednarodnem
poštnem prometu,

- paket je zaprta pošiljka z označeno vrednostjo ali brez nje,
ki sme vsebovati blago in predmete. Paket z označeno vrednostjo pa sme vsebovati tudi denar, vrednostne papirje in
pisno sporočilo,
29

poročevalec, št. 9

- poštna in telegrafska nakaznica je knjižena pošiljka, s
katero pošiljatelj nakaže naslovniku določen denarni znesek,

gospodarske javne službe, je ob stečaju oziroma likvidaciji
izvzeta iz stečajne oziroma likvidacijske mase dolžnika.

- EMS-pošiljka je zaprta knjižena pošiljka z označeno vrednostjo ali b/ez nje, ki sme vsebovati blago in predmete, denar,
vrednostne papirje ter pisno sporočilo, ki se prenaša z najhitrejšimi prevoznimi sredstvi,

(2) Ustanovitelj z aktom o reorganizaciji javnega podjetja
določi obveznosti javnega podjetja, ki jih ima ta pri gospodarjenju s poštno infrastrukturo.
9. (6.) člen
(financiranje)
Sredstva za financiranje opravljanja dejavnosti javnega
podjetja se zagotavljajo:
- s prihodki, pridobljenimi z opravljanjem poštnih in drugih
storitev,
- iz proračuna,
- iz sredstev domačih in tujih vlagateljev,
-'s posojili,
- iz drugih sredstev, pridobljenih v skladu z zakonom.

- poštne vrednotnice so standardizirana pisma in dopisnice z
natisnjeno poštno znamko ter mednarodni kuponi za odgovor,
- poštne znamke so sredstvo za označevanje plačane poštnine; poštne znamke so lahko redne ali priložnostne,
- priložnostni bloki so bloki s priložnostnimi poštnimi znamkami,
- mednarodni kuponi za odgovor so vrednotnice, zamenljive
za poštno znamko v vrednosti poštnine za prenos navadnega
letalskega pisma do mase 20 g za tujino,

10. (7.) člen
(cene poštnih storitev)

Z nacionalnim programom razvoja poštnih storitev, ki ga
sprejme Državni zbor, se določa dolgoročni razvoj poštnih
storitev in infrastrukture.

(1) Pri oblikovanju cen poštnih storitev iz 4. člena tega zakona
se upoštevajo ta načela:
- soodvisnost med stroški, nastalimi s to vrsto storitev, in
ceno za posamezno storitev,
- enakost cen za celo območje delovanja in za vse istovrstne
uporabnike,
- takšna raven cen, da zagotavlja potrebna sredstva za razvoj
poštnega omrežja in storitev,
- primernost cen poštnih storitev in njihova mednarodna
primerljivost.

GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA ZA IZVAJANJE POŠTNIH
STORITEV

(2) O cenah iz prejšnjega odstavka odloča ustanovitelj javnega podjetja.

- telegrafsko sporočilo je pisno ali grafično sporočilo, ki se
prenaša po telekomunikacijskih napravah.
3. člen
(nacionalni program)

4. člen
(gospodarska javna služba)

(3) Kadar Vlada Republike Slovenije določi, da mora javno
podjetje opravljati določene storitve iz prvega odstavka 4.
člena tega zakona po ceni, ki je nižja od ekonomske cene,
mora zagotoviti nadomestilo za pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije, ki so nastali zaradi teh.

(1) Republika Slovenija zagotavlja kot obvezno gospodarsko
javno službo poštne storitve prenosa pisem do mase 2.000 g,
dopisnic in telegrafskih sporočil v notranjem in mednarodnem prometu.

11.(8.) člen
(računovodstvo in revizija)

(2) Poštne storitve, ki niso obvezna gospodarska javna služba
iz prejšnjega odstavka, so proste pod pogoji iz drugega
odstavka 15. člena tega zakona.

(1) Javno podjetje iz 5. člena tega zakona vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun za poštne storitve iz prvega odstavka 4. člena tega zakona in za druge
storitve.

5. člen
(izvajanje gospodarske Javne službe)

(2) Računovodski izkazi javnega podjetja se obvezno letno
revidirajo v skladu z zakonom o gospodarskih službah.

(1) Javna gospodarska služba se zagotavlja z ustanovitvijo
javnega podjetja.

12. (9.) člen
(zagotavljanje poitnih storitev ob stavki)

6. (5.a) člen
(nadzorni svet javnega podjetja)

(1) Javno podjetje mora med stavko zagotoviti prenos:
- nujnih pisemskih pošiljk in nujnih telegrafskih sporočil,
- sodnih pisem, pisem v upravnem postopku in postopku
zaradi prekrška,
- pisemskih pošiljk za potrebe obrambe in zaščite.

(1) Nadzorni svet v javnem podjetju iz prejšnjega člena šteje 7
članov.
(2) Predsednika nadzornega sveta in 4 člane imenuje Vlada
Republike Slovenije, 2 člana pa imenuje svet delavcev.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora javno
podjetje opraviti prenos knjiženih pošiljk, ki so bile oddane
pred začetkom stavke.

7. (5.b) člen
(pristojnosti Vlade Republike Slovenije)

(3) Javno podjetje s sklepom določi delavce, ki opravijo
naloge prenosa iz prvega in drugega odstavka tega člena.

Vlada Republike Slovenije:
- daje soglasje k statutu javnega podjetja in njegovim statusnim spremembam,
- daje soglasje k poslovnemu načrtu javnega podjetja,
- sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun
javnega podjetja,
- imenuje generalnega direktorja in namestnika generalnega
direktorja javnega podjetja,
- daje soglasje k pogodbam o pravnemu prometu s poštno
infrastrukturo.
8. (5.c) člen

(4) Delavci z prejšnjega odstavka, ki ne opravijo nalog iz
prvega in drugega odstavka tega člena, huje kršijo delovno
disciplino, za kar se jim izreče ukrep prenehanja delovnega
razmerja.
13. (9. a) člen
Javno podjetje opravlja storitve prenosa odtisov za slepe
brezplačno na način, določen s pravilnikom o splošnih pogojih za opravljanje poštnih storitev.

(1) Poštna infrastruktura, namenjena opravljanju obvezne
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14. (9. b) člen

18. (13.) člen
(prepovedi)

Javno podjetje mora najmanj enkrat letno v množičnih občilih
ali na krajevno običajen način oziroma tako, da so pogoji za
opravljanje poštnih storitev vedno dostopni, uporabnike
obveščati o:
- pogojih za opravljanje poštnih storitev,
- spremembah cen iz 10. člena tega zakona,
- vseh vprašanjih, povezanih z njegovo dejavnostjo,
pomembnih za uporabnike.

(1) Prepovedan je prenos poštnih pošiljk:
- ki vsebujejo eksplozivne in lahko vnetljive predmete ter
predmete, katerih prenos je nevaren za druge pošiljke, poštne
naprave in prevozna sredstva ali za zdravje in življenje ljudi ter
okolje,
- ki vsebujejo mamila, razen kadar je pošiljatelj ali naslovnik
oseba, ki je po zakonu pooblaščena za promet z mamili
oziroma za njihovo uporabo,
- ki vsebujejo žive živali v pisemskih pošiljkah, razen čebel,
pijavk ali sviloprejk,
- ki vsebujejo druge predmete, promet s katerimi prepoveduje zakon,
- ki so lahko glede na način, kako so pakirane, nevarne za
delavce ali objekte izvajalca in lahko umažejo ali poškodujejo
druge pošiljke ali poštno opremo.

POŠTNE STORITVE
15. (10.) člen
(pogoji za opravljani« poštnih storitev)
(1) Poštne storitve se opravljajo v skladu s tem zakonom.
Konvencijo Svetovne poštne zveze in drugimi mednarodnimi
predpisi ter Pravilnikom o splošnih pogojih za opravljanje
poštnih storitev, ki ga izda minister, pristojen za promet in
zveze.

(2) Poštne pošiljke, ki vsebujejo predmete iz prejšnjega
odstavka, se v nobenem primeru ne pošiljajo na cilj, niti se ne
vročajo naslovnikom, niti se ne vračajo v odhodni kraj. Če se
utemeljeno sumi, da vsebuje poštna pošiljka navedene predmete, mora izvajalec komisijsko pregledati vsebino poštne
pošiljke in z njo ravnati v skladu s pravilnikom o splošnih
pogojih za opravljanje poštnih storitev.

(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka ureja:
- splošna določila za opravljanje poštnih storitev,
- vrste in standarde poštnih storitev,
- pogoje, pod katerimi izvajalec opravlja prenos poštnih
pošiljk,
- prenos telegrafskih sporočil,
- roke prenosa poštnih pošiljk,
- postopek pri vročanju poštnih pošiljk,
- postopke reševanja reklamacij uporabnikov poštnih storitev,
- posebne pogoje in postopke za sprejem, prenos in vročitev
pisemskih pošiljk, ki vsebujejo zdravila, kužne in biološke
pokvarljive snovi ter radioaktivne snovi,
- druge zadeve, pomembne za opravljanje poštnih storitev.

19. (14.) člen
(notranja zaščita pošiljke)
Pošiljatelj mora poskrbeti za notranjo zaščito vsebine pošiljke
in odgovarja za škodo, ki je nastala zaradi neustrezne notranje zaščite pošiljke.
20. (15.) člen
(poštnina)

(3) Minister, pristojen za promet in zveze, s pravilniki določi
tudi:
- nomenklaturo poštnih storitev,
- organizacijo poštnega omrežja, s katero se določajo merila
za odpiranje pošt in določanje poštnih okolišev ter merila za
določanje delovnega časa, ko gre za neposredno delo z
uporabniki poštnih storitev.

(1) Poštna storitev se praviloma plača vnaprej po veljavnem
ceniku, ki ga mora izvajalec izobesiti v svojih prostorih na
vidnem mestu.
(2) Plačana poštnina se na pošiljki označi:
- z veljavnimi poštnimi znamkami, odtisnjenimi ali nalepljenimi,
- z odtisi strojev za frankiranje,
- z odtisi tiskarskih strojev ali drugimi načini tiskanja,
- z oznako, da je poštnina plačana, in
- na drug način, določen s predpisi poštne uprave.

16. (11.) člen
(Izbira poštnih storitev)
Uporabniki imajo pravico in obveznost, da izberejo tisto vrsto
poštnih storitev, ki ustreza vrsti in vsebini oziroma vrednosti
pošiljke.

21.(16.) člen
(neplačana poštnina)

17. (12.) člen
(tajnost poštnih pošiljk)

(1) Izvajalec opravi prenos navadnega pisma in dopisnice tudi
takrat, ko poštnina ni bila plačana vnaprej ali je bila plačana
premalo. Neplačano oziroma premalo plačano poštnino in
stroške izterjave izvajalec Izterja ob vročitvi take pošiljke od
naslovnika ali pri vračilu pošiljke od pošiljatelja.

(1) Izvajalec pri opravljanju poštnih storitev zagotavlja varovanje tajnosti.
(2) Od načela varovanja tajnosti poštnih pošiljk in telegrafskih
sporočil se sme odstopiti samo na podlagi sodne odločbe.

(2) Izvajalec sme pisma in dopisnice, oddane v večjem številu,
za katere poštnina ni bila plačana ali je bila plačana premalo,
vrniti pošiljatelju zaradi plačila ali doplačila.

(3) Delavcem izvajalca je prepovedano:
- na neupravičen način izvedeti za vsebino poštnih in telegrafskih sporočil ali zadržati ali prikriti ali poštno pošiljko ali
telegrafsko sporočilo izročiti neupravičeni osebi;
- sporočiti neupravičenim osebam znano jim vsebino poštne
Pošiljke, čas, ko je bila poštna pošiljka oddana ali je prispela,
kdo je pošiljatelj oziroma naslovnik, velikost in maso poštne
Pošiljke, znano jim vsebino prejetega ali odpravljenega telegrafskega sporočila, od koga ali kdaj je bilo telegrafsko sporočilo prejeto oziroma komu ali kdaj je bilo dostavljeno;
~ neupravičenim osebam omogočiti dejanja iz prve ali druge
alinee tega odstavka ali jim pri tem pomagati.

22. (17.) člen
(razpolaganje s poštno pošiljko)
Pošiljatelj ima pravico razpolagati z oddano poštno pošiljko
do njene vročitve naslovniku in lahko za doplačilo ustrezne
poštnine zahteva:
- da se naslov na pošiljki spremeni ali dopolni,
- da se mu pošiljka vrne,
- da se knjižena pošiljka obremeni z odkupnino, da se
odkupnina zviša ali zniža ali da se odreče odkupnini,
- da se pošiljka pošlje za naslovnikom ali da se ne pošlje za
njim.

<4) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja za delavce izvajalce
tudi potem, ko jim preneha delovno razmerje pri izvajalcu
storitev.
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23. (18.) člen
(vročitev)

(3) Če naslovnik ali njegov odrasli družinski član noče podpisati vročilnice, zapiše dostavljavec to na vročilnico in navede
datum vročitve: s tem je vročitev opravljena.

(1) Poštne pošiljke se vročajo osebno naslovniku ali osebi, ki
jo ta pooblasti za njihovo sprejemanje, v njegovem stanovanju
oziroma poslovnem prostoru, z vložitvijo v hišni predalčnik
oziroma v izpostavljeni predalčnik ali poštni predal v poslovnih prostorih izvajalca ter neposredno v poslovnih prostorih
izvajalca.

(4) Če naslovnik ali njegov odrasli družinski član pisanja
noče sprejeti, zapiše dostavljavec na vročilnico datum, uro in
razlog odklonitve sprejema, pisanje pa pusti v naslovnikovem
stanovanju ali v prostoru, kjer ta dela: s tem je vročitev
opravljena.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se smejo:

27. (22.) člen
(sprememba naslovnikovega naslova)

- posamezne vrste poštnih pošiljk vročiti tudi odraslemu
članu gospodinjstva, osebi, ki je zaposlena v gospodinjstvu
naslovnika oziroma v njegovem poslovnem prostoru, ali po
posredniku na način, ki ga določi pravilnik iz 15. člena tega
zakona:
- navadne pošiljke vročiti tako, da se vložijo v hišni ali
izpostavljeni predalčnik naslovnika oziroma njegov poštni
predal v poslovnih prostorih izvajalca:
- pošiljke, ki jih ni bilo mogoče vročiti neposredno, vročiti
tako, da se vloži obvestilo o prispeli pošiljki v hišni predalčnik
naslovnika oziroma poštni predal v poslovnih prostorih izvajalca, na katerem se označi, v katerem roku in kje je možno
prevzeti pošiljko, ker bo sicer vrnjena pošiljatelju.

Izvajalec mora pisemske pošiljke, razen pisem iz 24. člena
tega zakona, poslati za naslovnikom, ki je odpotoval ali se je
preselil v drug kraj, če izve za njegov novi naslov.
28. (23.) člen
(dostava)
Dostava se opravlja v naseljih oziroma tistim uporabnikom, do
katerih so poti prehodne oziroma prevozne.
29. (24.) člen
(hišni predalčnikl)
Upravljavci v večstanovanjskih hišah in lastniki družinskih
stanovanjskih hiš morajo ob vhodu v objekt na primernem
dostopnem mestu namestiti in vzdrževati hišne predalčnike
za vročanje poštnih pošiljk.

24. (19.) člen
(vročitev sodnih pisem, pisem v upravnem postopku In
postopku zaradi prekrška)
Sodna pisma, pisma v upravnem postopku in postopku zaradi
prekrška (v nadaljevanju: pisanje), ki se osebno vračajo, se
izročijo neposredno naslovniku. Če tistega, ki mu mora biti
pisanje osebno vročeno, ni tam, kjer naj se vročitev opravi,
poizve dostavljavec, kdaj in kje bi ga mogel najti ter mu pusti
pri kateri od oseb, omenjenih v prvem odstavku 25. člena tega
zakona (v nadaljevanju: prejemniki), ali v hišnem predalčniku
oziroma v izpostavljenem predalčniku pisno sporočilo, naj bo
določenega dne ob določeni uri v svojem stanovanju ali v
poslovnem prostoru, da sprejme pisanje. Če dostavljavec tudi
potem ne najde tistega, ki bi mu moral vročiti pisanje, cavna
po določbah 25. člena tega zakona. S tem se šteje, da je
vročitev opravljena.

30. (25.) člen
(izpostavljeni predalčnlki)
Uporabnikom, katerih bivališče je zunaj strnjenega naselja ali
je od dostavljavčeve poti oddaljeno več kot 200 m, se poštne
pošiljke vročajo preko izpostavljenih predalčnikov za vročanje poštnih pošiljk, ki jih uporabnik namesti in vzdržuje na
primernem kraju ob dostavljavčevi poti.
31.(26.) člen
(1) Izpostavljeni predalčniki in hišni predalčniki morajo biti
oblikovani in postavljeni tako, da omogočajo varen dostop in
zagotavljajo varno vročanje poštnih pošiljk.

25. (20.) člen
(1) Pisanja, za katera ni določeno, da morajo biti osebno
vročena, se prav tako vročajo osebno. Vendar pa se v primeru,
če naslovnika ni v stanovanju ali v poslovnem prostoru, lahko
izročijo kateremu od njegovih odraslih družinskih članov, ki
mora pisanje sprejeti. Če niti teh ni v stanovanju, se pisanje
izroči hišniku ali sosedu, če v to privolita. Če pa se vroča
pisanje v poslovnem prostoru tistega, ki naj mu bo vročeno, in
tega ni tam, se lahko izroči osebi, pooblaščeni za sprejemanje
pošte, ki pisanje mora sprejeti, ali komu, ki dela v istem
prostoru, če v to privoli.

(2) Če varno vročanje ni možno, mora izvajalec o tem pisno
obvestiti uporabnika.
(3) Če uporabnik ravna v nasprotju z 29. in 30. členom tega
zakona ter s prvim odstavkom tega člena, izvajalcu ni treba
dostavljati poštnih pošiljk.
32. (27.) člen)
(vračilo poštne pošiljke)

(2) Če pisanja ni mogoče vročiti osebam iz prejšnjega
odstavka, se naslovniku pusti sporočilo o prispeli pošiljki z
obvestilom, v kateri enoti izvajalca in v katerem roku lahko
prevzame pisanje. Pisanje, ki v določenem roku ni prevzeto,
se vrne.

Če pošiljatelj ni odredil drugače, se poštna pošiljka vrne
pošiljatelju:
- če je naslovnik noče sprejeti,
- če je naslovnik neznan,
- če pošiljke ni bilo mogoče vročiti zato, ker je naslovnik
odpotoval ali se je odselil, razen kadar se pošiljka pošilja za
naslovnikom po tem zakonu,
- če pošiljke ni bilo mogoče vročiti naslovniku zaradi nepopolnega naslova na njej,
- če naslovnik ne prevzame pošiljke v roku,
- če je naslovnik umrl, razen navadne pisemske pošiljke, ki
se lahko vroči članom gospodinjstva umrlega naslovnika.

(3) Če se ugotovi, da je tisti, ki bi mu bilo treba vročiti pisanje,
odsoten in da mu zaradi tega osebe iz prvega odstavka tega
člena pisanja ne bi mogle pravočasno izročiti, se pisanje vrne
z navedbo, kje je odsotni.
26. (21.) člen
(1) Potrdilo o vročitvi podpišeta naslovnik oziroma prejemnik
in dostavljavec. Naslovnik oziroma prejemnik zapiše sam z
besedo na vročilnici datum prejema.

33. (28.) člen
(nevračljiva poštna pošiljka)
(1) Poštno pošiljko, za katero se ugotovi, da je ni mogoče
vročiti naslovniku niti vrniti pošiljatelju, izvajalec komisijsko
pregleda zaradi ugotovitve naslovnikovega ali pošiljateljevega naslova.

(2) Če je naslovnik oziroma prejemnik nepismen ali če se ne
more podpisati, ga podpiše dostavljavec in navede datum
prejema s pripombo, zakaj je podpisal naslovnika oziroma
prejemnika.
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(3) Izvajalec je oproščen odgovornosti, če dokaže, da je do
dogodkov iz prejšnjih odstavkov tega člena prišlo zaradi
zunanjih vzrokov, ki jih ni mogel predvideti in se jim tudi ne
izogniti ali jih odvrniti zaradi narave pošiljke, ali po pošiljateljevi krivdi.

(2) Će poštne pošiljke niti na podlagi komisijskega pregleda iz
prejšnjega odstavka ni mogoče vročiti naslovniku in ne vrniti
pošiljatelju, mora izvajalec:
- navadno pisemsko pošiljko, ki vsebuje samo pisna sporočila, takoj komisijsko uničiti,
- druge pošiljke hraniti eno leto od dneva komisijskega
pregleda.

(4) Izvajalec ne odgovarja za posredno škodo in izgubljeni
dobiček.

(3) Poštno in telegrafsko nakaznico, za katero se ugotovi, da
je ni mogoče izplačati, mora izvajalec hraniti tri leta od dneva,
ko je bila ugotovljena njena nevročljivost.

(5) Ob izplačilu nadomestila se pošiljatelju v ustreznem delu
vrne tudi poštnina, zmanjšana za plačano poštnino za označeno vrednost pisma ali paketa z označeno vrednostjo.

34. (29.) člen
(nepoškodovana poštna pošiljka)
Po tem zakonu se poštna pošiljka šteje za nepoškodovano:
- če se ob vročitvi knjižene pošiljke naslovniku oziroma
pooblaščencu ugotovi, da je njena masa enaka masi. ugotovljeni ob oddaji pošiljke v prenos,
- če na njenem zunanjem ovoju ni vidnih znakov poškodbe
ter če so pečati in druga sredstva za zapiranje ali povezovanje
pošiljke nepoškodovani.

39. (34.) član
(višina odškodnina)
(1) Izvajalec mora pošiljatelju ali pooblaščencu izplačati
odškodnino v višini nastale škode, vendar:
1. za izgubo ali popolno poškodovanje poštne pošiljke
- za pošiljko z označeno vrednostjo največ do označene
vrednosti,

35. (30.) člen
(reklamacija)

- za priporočeno pošiljko in EMS-pošiljko največ do 15kratnega zneska cene, plačane za njen prenos,

Naslovnik ali pooblaščenec ima pravico vložiti pri izvajalcu
reklamacijo zaradi poškodbe ali zmanjšanja vsebine poštne
pošiljke, in sicer:
- takoj ob njeni vročitvi, če so pomanjkljivosti na pošiljki
vidne od zunaj,
- v naslednjih petih delovnih dneh po prejemu pošiljke, če
pomanjkljivosti od zunaj niso bile vidne.

- za nakaznico največ do višine zneska na tej nakaznici,
- za navadno pošiljko največ do višine dokazane škode,
2. za delno poškodovanje poštne pošiljke ali zmanjšanje vsebine poštne pošiljke

36. (31.) člen
(pisna reklamacija)

- za pošiljko z označeno vrednostjo največ do označene
vrednosti,

(1) Če pošiljatelj oziroma pooblaščenec meni, da poštna
pošiljka oziroma telegrafsko sporočilo ni bilo vročeno naslovniku ali da je bilo vročeno z zamudo ali da ni bila opravljena
zahtevana posebna storitev, lahko pri izvajalcu vloži pisno
reklamacijo v treh mesecih po oddaji pošiljke.

- za priporočeno pošiljko in EMS-pošiljko ter telegram največ do 10-kratnega zneska cene, plačane za njihov prenos,
- za navadno pošiljko največ do višine dokazane škode,
3. za popačenje telegrafskega sporočila največ do 15-kratnega zneska cene, plačanega za njegov prenos,

(2) Reklamacija iz prejšnjega odstavka se vloži pri izvajalcu,
pri katerem je bila poštna pošiljka oddana; če je ugodnejše za
pošiljatelja, pa izjemoma tudi pri kateri koli drugi enoti izvajalca.

4. za prekoračitev roka prenosa in vročitve
- za pošiljko brez nujne storitve največ 5-kratni znesek cene,
plačane za njen prenos,

(3) Izvajalec mora na reklamacijo glede poslovanja s poštno
pošiljko odgovoriti:
- v 30 dneh, kadar se poizveduje po pošiljki v notranjem
prometu,
- v 5 mesecih, kadar se poizveduje po pošiljki v mednarodnem prometu.

- za nujno in zelo nujno pošiljko največ 10-kratni znesek
cene, plačane za njen prenos,
- za EMS-pošiljko največ 20-kratni znesek cene, plačane za
njen prenos,
- za telegrafsko sporočilo največ 25-kratni znesek cene,
plačane za njegov prenos.

(4) Zoper odločitev izvajalcev reklamacij je dovoljena pritožba
na Ministrstvo za promet in zveze.

(2) V primerih iz prve in druge točke prejšnjega odstavka
mora izvajalec poleg odškodnine vrniti tudi plačano poštnino
za prenos pošiljke, razen dela poštnine, ki je bila plačana za
zavarovanje pošiljke.

37. (32.) člen
(izguba pravice do reklamacija)
če pošiljatelj ali pooblaščenec ne vloži reklamacije iz prejšnjega člena tega zakona ali če naslovnik oziroma pooblaščenec ne vloži reklamacije iz 35. člena tega zakona, izgubi
pravice, dolčene v 39. in 40. členu tega zakona.

(3) Uporabnik ali druga pooblaščena oseba uveljavi odškodnino iz prvega odstavka tega člena s pisno zahtevo pri izvajalcu, kjer je oddal pošiljko, oziroma pri izvajalcu, ki mu je
pošiljko vročil.

38. (33.) člen
(odgovornost izvajalca)

(4) Če je zahteva utemeljena, mora izvajalec izplačati uporabniku ali drugi pooblaščeni osebi odškodnina iz prvega
odstavka tega člena takoj, najpozneje pa v osmih dneh od
dneva, ko prejme zahtevo.

(1) Izvajalec odgovarja za škodo, nastalo zaradi izgube ali
poškodbe poštne pošiljke in zmanjšanja njene vsebine, popačenja vsebine telegrafskega sporočila in prekoračitve roka za
prenos in vročitev pošiljke.

40. (35.) člen
(odgovornost Izvajalca za odkupno knjiženo pošiljko)

(2) Ob izgubi, poškodbi ali zmanjšanju vsebine pisma ali
paketa z označeno vrednostjo ima pošiljatelj pravico do
odškodnine v višini dejanske škode. Znesek ne more biti višji
od označene vrednosti pisma ali paketa.

(1) Če je odkupna knjižena pošiljka vročena naslovniku oziroma pooblaščencu, izvajalec odgovarja za odkupni znesek
pošiljke.
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(2) Če je odkupna knjižena pošiljka izgubljena, uničena,
poškodovana ali se je zmanjšala njena vsebina, je Izvajalec
odgovoren v mejah določil tega zakona.

- notificira poštne znamke pri poštnih upravah članicah
Svetovne poštne zveze,
- prodaja in zamenjuje mednarodne kupone za odgovor,
- izdeluje in dovoljuje uporabo priložnostnih poštnih žigov,
- izvaža poštne znamke.

41. (36.) člen
(najdena poštna pošiljka)

INŠPEKCIJSKI NADZOR

(1) Če se izgubljena poštna pošiljka ali njen del najde po
izplačilu zneska, določenega s tem zakonom, ali po izplačilu
odškodnine, mora izvajalec o tem obvestiti pošiljatelja ali
pooblaščenca, ki mu je bil ta znesek oziroma odškodnina
izplačana.

45. (40.) člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona, na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih predpisov in pravilnika o splošnih pogojih za opravljanje poštnih storitev opravlja Prometni
inšpektorat Republike Slovenije.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko pošiljatelj ali pooblaščenec zahteva, da se mu najdena poštna pošiljka oziroma njen del izroči pod pogojem, da vrne znesek, ki mu je bil
izplačan. To lahko stori v 15 dneh od dneva obvestila o najdbi.

46. (41.) člen
(inšpektor)

(3) Če pošiljatelj ali pooblaščenec ne vloži zahteve za izročitev najdene poštne pošiljke ali njenega dela v roku iz prejšnjega odstavka, pridobi izvajalec pravico do razpolaganja z
najdeno pošiljko oziroma njenim delom.

(1) Inšpekcijski nadzor opravlja inšpektor.
(2) Inšpektor mora izpolnjevati te pogoje:
- visoka strokovna izobrazba,
- pet let delovnih izkušenj iz poštne dejavnosti,
- opravljen strokovni izpit za delo v državni upravi,
- splošne pogoje, predpisane za delavce v državni upravi.

42. (37.) člen
(zastaranje)
(1) Terjatve izvajalca do uporabnikov in terjatve uporabnikov
do izvajalca zastarajo:
- v šestih mesecih: terjatve zaradi premalo ali preveč zaračunane cene za poštne storitve ali druge stroške,
- v enem letu: preostale terjatve.

47. (43.) člen
(pravice in dolžnosti inšpektorja)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pravico in dolžnost z odločbo odrediti izvajalcu odpravo kršitev
pravic uporabnikov poštnih storitev, storjenih z dejanjem,
opustitvijo dejanja oziroma aktom izvajalca v roku, ki ga
določi.

(2) Zastaranje začne teči:
- od dne plačila: za terjatve za premalo ali preveč zaračunano ceno za poštne storitve ali za druge stroške,
- po poteku 15 dni od dne, ko je potekel rok za prenos
poštne pošiljke za terjatve, ki se nanašajo na odkupnino,

(2) Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar gre za
izjemno nujne ukrepe, tudi ustna. Inšpektor mora izdati pisno
odločbo najkasneje v osmih dneh od dneva po opravljenem
inšpekcijskem nadzoru.

- od dne vročitve poštne pošiljke za terjatve zaradi delne
izgube ali poškodbe oziroma zmanjšanja vsebine pošiljke ter
zaradi prekoračitve roka prenosa poštne pošiljke,

(3) Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je
dovoljena pritožba na Ministrstvo za promet in zveze v osmih
dneh od dneva njene vročitve.

- po poteku 30 dni od dne, ko je potekel rok za prenos
pošiljke za terjatve zaradi izgube knjižene pošiljke,

(4) Pritožba zoper odločbo Iz prvega in drugega odstavka tega
člena ne zadrži izvršitve odločbe.

- po poteku 30 dni od dne, ko je potekel rok za vročitev
telegrafskega sporočila za terjatve zaradi izgube,
popačenja ali prekoračitve roka za posredovanje telegrafskih sporočil

48. (46.) člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora po tem zakonu se
uporabljajo določbe Zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/
94).

- od dne, ko je terjatev nastala, za terjatve v vseh drugih
primerih.

KAZENSKE DOLOČBE

(3) Za pretrganje teka rokov zastaranja se uporabljajo predpisi o obligacijskih razmerjih.

49. (47.) člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
- ki nepooblaščeno opravlja storitve iz 4. člena,
- ki pri opravljanju poštnih storitev ne zagotavlja tajnosti
poštnih pošiljk v skladu s 17. členom,
- ki ne pridobi predhodnega soglasja k cenam v skladu z
drugim odstavkom 10. člena tega zakona.

POŠTNE ZNAMKE IN VREDNOTNICE
43. (38.) člen
(izdaja poštnih znamk)
Minister za promet in zveze letno določi program izdaje poštnih znamk in priložnostnih blokov ter izdaja sklepe, s katerimi
določi vrsto znamk, opis, tiskarsko tehniko, nazivno vrednost
serije in vsake poštne znamke v seriji oziroma nazivno vrednost priložnostnega bloka ter dan izročitve v obtok.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 250.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
- ki ne dostavi poštne pošiljke, razen v primerih, določenih v
tretjem odstavku 31. člena,
- ki ne upošteva rokov prenosa poštnih pošiljk, določenih v
pravilniku iz 15. člena,
- ki krši določbe o delovnem času izvajalcev poštnih storitev,
določene s pravilnikom iz 15. člena,
- ki obračunava poštnino v nasprotju z 20. členom,

44. (39.) člen
(Izključna pravica do izdajanja poštnih znamk)
Javno podjetje ima izključno pravico do izdajanja poštnih
znamk na podlagi sklepov iz prejšnjega člena. V zvezi s tem
javno podjetje:
- izdaja redne in priložnostne poštne znamke,
- izdaja poštne vrednotnice: dopisnice, ovitke z natisnjeno
znamko,
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- ki Krši določbe o vročitvi poštnih pošiljk (23., 24. in 25.
člen).
(3) Z denarno kaznijo najmanj 25.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

Slovenije d. o. o. po Zakonu o Pošti Slovenije (Uradni list RS,
št. 73/94), bodo pravice v zvezi z lastninjenjem premoženja
PTT podjetja Slovenije p. o. uveljavljali po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/91, 7/93 in
31/93) v podjetju Telekom Slovenije p. o.
52. člen
(predpisi, ki m prenehalo uporabljati oziroma prenehajo
veljati)

(4) Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
drugega odstavka tega člena.
50. (48.) člen
(prekrški uporabnikov)
Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik:
- ki ne namesti ali vzdržuje hišnih ali izpostavljenih predalčnikov v skladu z 29. in 30. členom.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. (49.) člen
(reorganizacija Pošte Slovenije)
(1) Poštne storitve iz drugega odstavka 5. člena tega zakona
opravlja Pošta Slovenije d. o. o., ki jo je Vlada Republike
'Slovenije ustanovila z Uredbo o ustanovitvi Pošte Slovenije d.
o. o. (Uradni iist RS, št. 76/94) na podlagi 2. člena Zakona o
Pošti Slovenije (Uradni list RS, št. 73/94).
i (2) Vlada Republike Slovenije uskladi organiziranost in delovanje Pošte Slovenije d. o. o. kot javnega podjetja v skladu s
tem zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(3) Lastninsko preoblikovanje PTT podjetja Slovenije p. o. se
uredi v posebnem zakonu.
(4) Delavci, ki so iz PTT podjetja Slovenije p. o. prešli v Pošto

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati:
- Zakon o poštnih, telegrafskih in telefonskih storitvah v delu,
ki se nanaša na poštno dejavnost (Uradni list SFRJ, št. 2/86 in
26/90),
- Zakon o sistemih zvez v delu, ki se nanaša na poštno
dejavnost (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
upravnem organu za opravljanje inšpekcije PTT prometa in
PTT storitev v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 31/65) v delu, ki
se nanaša na poštno dejavnost.
53. člen
(podzakonski predpisi, ki se uporabljajo do izdaje novih)
(1) Do izdaje novih predpisov uporablja javno podjetje iz 51.
člena tega zakona Samoupravni sporazum o splošnih pogojih
za opravljanje poštnih, telegrafskih in telefonskih storitev
(Uradni list SFRJ, št. 35/88 in 11/91) in na njegovi podlagi
izdan Pravilnik o opravljanju storitev v poštnem prometu (PTT
Vestnik, št. 28/89).
54. člen
(začetek veljavnosti zakona)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Zakon o poštnih storitvah je pripravljen za tretjo obravnavo
skladno s sprejetimi amandmaji v Državnem zboru 15. februarja 1996. Sprejeti so bili amandmaji k naslovu, 2., 3., 4., 5., 7.,
9., 10., 15., 16., 18., 19., 22., 30., 31., 34., 37., 41., 49. in 51.
členu zakona.

Črtani so bili členi 42., 44. in 45., dodani so bili 5.c, 9.a in 9.b
člen; prenesena pa sta bila 50. člen, kije postal 5.a člen, in 51.
člen, ki je postal 5.b člen. Zaradi vsega navedenega so členi
preštevilčeni. Oznake v oklepajih pomenijo številke členov
zakona v drugi obravnavi. Redakcijsko so tudi popravljene
številke členov, ki se sklicujejo na druge člene v zakonu.

4. amandma
k 13. (9. a) členu

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
1. amandma
k 8. (5. c) členu

Doda se podnaslov k 13. členu, ki se glasi:
»odtise za slepe«.

Doda se podnaslov k 8. členu, ki se glasi:
»poštna infrastruktura«.

Obrazložitev: Amandma je dopolnitveni glede na sprejeti
amandma za nov 9. a člen.

Obrazložitev: Amandma je dopolnitveni glede na sprejeti
amandma za nov 5. c člen.
2. amandma

. 5. amandma
k 14. (9. b) členu

k 8. (5. c) členu

V prvem odstavku se za besedama »javne službe« dodajo
besede »ni predmet zastave in«.

Doda se podnaslov k 14. členu, ki se glasi:
»javnost poslovanja«.

Obrazložitev: S predlaganim amandmajem se celoviteje ureja
varstvo javne infrastrukture.

Obrazložitev: Amandma je dopolnitveni glede na sprejeti
amandma za nov 9. b člen.

3. amandma
k 21. (9.) členu

6. amandma
k 15. (10.) členu

V drugi alinei prvega odstavka se besede »obrambe in zaščite« nadomestijo z »obrambe, varnosti, zaščite in reševanja«.

V prvem odstavku se črtajo besede »Konvencijo Svetovne
poštne zveze in drugimi mednarodnimi predpisi«.

Obrazložitev: Amandma je redakcijski.

Obrazložitev: Amandma je redakcijski.
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7. amandma
k 20. (15.) členu

d.o.o. je poleg gotovinskega vložka v znesku 100 mio SIT še
stvarni vložek Republike Slovenije. Ta stvarni vložek je del
družbenega kapitala PTT podjetja Slovenije p.o., ki je s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 30. 6. 1994 postal
lastnina Republike Slovenije na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93). V naravi je to
osnovni kapital, ki se je »izločil« iz PTT podjetja Slovenije p.o.
in je namenjen opravljanju poštne dejavnosti.

Črta se zadnja alinea drugega odstavka in beseda »in« v
predzadnji alinei.
Obrazložitev: Amandma je redakcijski.
8. amandma
k 36. (31.) členu

Svet Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo je 4. 10. 1994 sprejel sklep o lastninjenju PTT
podjetja Slovenije p.o. po izločitvi poštne infrastrukture, kar
dejansko pomeni lastninjenje Telekoma Slovenije p.o. Na
podlagi vsega navedenega je Telekom Slovenije p.o. že pripravil program lastninskega preoblikovanja in ga predložil v
prvo soglasje Agenciji za prestrukturiranje in privatizacijo.

Črta se četrti odstavek.
Obrazložitev: V navedenem odstavku je predvidena rešitev, ki
bi dopustila pritožbo zoper odločitev izvajalca o reklamaciji
na Ministrstvo za promet in zveze. Takšna rešitev je s pravnosistemskega vidika sporna, na kar je opozoril že Sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora v mnenju ob
drugi obravnavi predloga zakona. V danem primeru ne gre za
vprašanje upravne stvari, o kateri bi lahko odločalo ministrstvo kot pritožbeni organ, temveč za uresničevanje pravic in
obveznosti iz obligacijskih razmerij, za kar pa je ob sporu
pristojno redno sodišče.

Predlagatelj meni, da je s tem celovito rešeno lastninsko
preoblikovanje PTT podjetja Slovenije p.o. oziroma Telekoma
Slovenije p.o., in ugotavlja, da je predlagani amandma nepotreben.

9. amandma

10. amandma
k 51. (49.) členu

k 51. (49.) členu

Črta se četrti odstavek.

Črta se tretji odstavek.

Obrazložitev: Navedeni odstavek ureja pravice delavcev pri
lastninjenju premoženja PTT podjetja Slovenije p.o. To premoženje je v Telekomu Slovenije p.o. Lastninjenje Telekoma
Slovenije p.o. ureja predlog zakona o telekomunikacijah, ki
ima vsebinsko enako določilo. Predlagatelj zato predlaga, da
se določba, ki tudi iz pravnosistemskih razlogov ne spada v ta
predlog zakona, črta.

Obrazložitev: Pošta Slovenije d.o.o., je bila ustanovljena na
podlagi Zakona o Pošti Slovenije (Uradni list RS, št. 73/94) z
Uredbo o ustanovitvi Pošte Slovenije d.o.o. (Uradni list RS, št.
30/93) kot družba z omejeno odgovornostjo v 100-odstotni
lasti Republike Slovenije. Osnovni kapital Pošte Slovenije
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- EPA 1333 - druga obravnava
Peter Petrovič, poslanec

Besedilo za drugo obravnavo je vloženo v skladu s 187.
členom. Hkrati pa Vas obveščam, da bom kot predlagatelj
pri obravnavi zakona sodeloval na sejah državnega zbora
in pri delu delovnih teles.

V skladu z drugo alineo 185. člena poslovnika državnega
zboru (Ur. I. št. 40/93 in 80/94) predlagam Državnemu
zboru Republike Slovenije v drugo obravnavo
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O TURISTIČNI TAKSI - EPA 1333 - druga obravnava

Peter Petrovič, l.r.

V petem odstavku tf. člena se na koncu stavka črta pika in
doda besedilo: »ter za izvajanje programov turističnih društev
in zvez, namenjenih sooblikovanju turistične ponudbe.«

1. člen
V zakonu o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) se za 4.
točko prvega odstavka 5. člena doda nova 4. a točka, ki se
glasi:
»4. a. udeleženci taborjenj, zimovanj in potovalnih taborov, ki
jih organizirata Zveza tabornikov Slovenije ali Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov oziroma njihove organizacijske enote v okviru svojih programov,«
V 7. točki prvega odstavka 5. člena se za besedo »planinskih«
dodata besedi »in taborniških«.

5. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravne osebe so dolžne predložiti mesečno in letno poročilo
o obračunu in plačilu turistične takse Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje,
fizične osebe pa Republiški upravi za javne prihodke, oboji pa
tudi občini v kateri posluje nastanitveni objekt. Pravne in
fizične osebe so dolžne predložiti mesečna poročila do 25.
dne v mesecu za pretekli mesec, letno poročilo pa do 31.
januarja za preteklo leto«.

2. člen
V prvem odstavku 6. člena se znesek »1,50 din« nadomesti z
zneskom »10,00 tolarjev«.

6. člen

V drugem odstavku 6. člena se besedilo »Izvršni svet skupščine republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za turizem«.

V 10. členu se besedilo »službi družbenega knjigovodstva v
občini« nadomesti z besedilom:
»Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje«.

3. člen

7. člen

V tretjem odstavku 7. člena se besedi »točkovna vrednost«
nadomesti z besedama »število točk«.

Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb 9. in 10. člena opravlja za
fizične osebe davčni organ, za pravne osebe pa Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. V skladu z občinskimi predpisi lahko opravlja nadzor
tudi pristojni organ občine«.

4. člen
V prvem odstavku 8. člena se za tretjo alineo doda nova, ki se
glasi:
»- za sofinanciranje programov Turistične zveze Slovenije«

8. člen

V četrtem odstavku 8. člena se na koncu stavka namesto pike
postavi vejica in doda besedilo: »pri čemer se najmanj 70%
krajevne turistične takse uporabi za namene iz prejšnjega
odstavka v kraju, kjer je bila ta taksa zbrana.«

V prvem odstavku 12. člena se znesek »5000 dinarjev« nadomesti z zneskom »100000 tolarjev«.
V točki 2. prvega odstavka 12. člena se besedilo »službi
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družbenega knjigovodstva« nadomesti z besedilom »Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet nadziranje in informiranje«.
Za 3. točko prvega odstavka 12. člena se doda nova 4. točka,
ki se glasi:
•>4. če ne predloži mesečnega poročila o obračunu in plačilu
turistične takse do 25. dne v mesecu za pretekli mesec oziroma letnega poročila do 31. januarja za preteklo leto (9.
člen)«.
V drugem odstavku 12. člena se znesek »1500 din« nadomesti
z zneskom »30000 tolarjev«.
9. člen
V prvem odstavku 13. člena se znesek »2500 dinarjev« nado-

V skladu s stališči in sklepi, ki jih je Državni zbor Republike
Slovenije sprejel na 37. seji dne 15. 2. 1996, ob obravnavi
predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o turistični taksi, je predlagatelj v sodelovanju z Vlado Republike
Slovenije pripravil besedilo predloga zakona za drugo obravnavo.
Državni zbor je sprejel naslednja stališča:
1. Natančneje naj definira namene, za katere se krajevna taksa
lahko uporablja in lokacijo, kamor naj se odvajajo sredstva iz
krajevne turistične takse in sicer tako, da bo jasno določeno,
da se porabi v kraju - naselju, kjer se pobira.
2. Na novo naj določi organe in oblike nadzora nad izvajanjem
določb zakona (11. člen) in ga uskladi z veljavno zakonodajo.
3. Popravi naj kazenske določbe In sicer predvsev višino kazni
v skladu z veljavnim zakonom o prekrških.
V skladu s prvim stališčem je predlagatelj v 4. členu predloga
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mesti z zneskom »10000 tolarjev«.
10. člen
Za trinajstim členom se doda nov 13. a člen, ki se glasi:
»Pravna oziroma fizična oseba, ki ne nakaže pobrane turistične takse do 20. dne v mesecu za pretekli mesec (10 člen),
plača zamudne obresti po obrestni meri, določeni z Zakonom
o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni
obrestni meri (Uradni list RS št. 45/95), od nastanka zamude
do trenutka plačila«.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

zakona natančneje opredelil namene za porabo krajevne
takse in dodatno določil, da je potrebno določen delež te
takse nujno uporabiti v kraju, kjer je bila taksa zbrana.
V skladu z drugim stališčem, je predlagatelj predvsem popravil določbe obstoječega zakona, ki govorijo o službi družbenega knjigovodstva, katere funkcije sedaj izvaja Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. Prav tako je predlagatelj na novo določil v skladu z
veljavno zakonodajo oblike nadzora nad izvajanjem določb
zakona predvsem v členih, ki se nanašajo na pobiranje in
odvajanje turistične takse. V tem smislu je predlagatelj pripravil predvsem 5., 6., 7. in 10 člen predloga zakona.
Tretje stališče Državnega zbora se nanaša na kazenske
določbe in višino kazni. V skladu s tem je predlagatelj pripravil predlagani 8. in 9. člen.
Poleg tega je predlagatelj pripravil tudi nova 2. in 3. člen
predloga zakona, ki pa sta povsem redakcijske narave.
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Vlada Republike Slovenije pošilja na podlagi pripombe
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega
zbora Republike Slovenije vam pošiljamo novo besedilo
predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko

Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o rednem
zračnem prometu, s katerim nadomešča predlog zakona,
ki ga je poslala z dopisom št. 900-03/96-46/3-8 dne 29
februarja 1996.

1. člen

b) »pristojna organa« pomeni za Republiko Slovenijo Ministrstvo za promet in zveze, Upravo Republike Slovenije za
zračno plovbo, in za Republiko Bosno in Hercegovino Ministrstvo za promet in zveze, Upravo za civilno letalstvo, ali v obeh
primerih katero koli drugo osebo ali telo, pooblaščeno za
opravljanje nalog, ki jih zdaj opravljata omenjena organa:

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko
Bosno in Hercegovino o rednem zračnem prometu, podpisan
v Sarajevu 19. januarja 1996.
2. člen

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

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v
slovenskem jeziku glasi:
SPORAZUM
MED
REPUBLIKO SLOVENIJO
IN
REPUBLIKO BOSNO IN HERCEGOVINO
O REDNEM ZRAČNEM PROMETU

d) »tarifa« pomeni cene za prevoz potnikov, prtljage in blaga
ter pogoje, na podlagi katerih se te cene uporabljajo, vključno
s provizijo in drugimi dodatnimi plačili za agencijo ali za
prodajo prevoznih listin, izvzeta pa so nadomestila in pogoji
za prevoz pošte.
2. Priloga je sestavni del tega sporazuma. Vsako sklicevanje
na sporazum zajema tudi prilogo, razen če je izrecno drugače
določeno.

Glede na to da sta Republika Slovenija in Republika Bosna in
Hercegovina (v nadaljnjem besedilu imenovani pogodbenici)
pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu,
ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944, v želji,
da poglobita sodelovanje v zračnem prometu, in z namenom,
da zagotovita potrebne podlage za opravljanje rednega zračnega prometa, sta Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Bosne in Hercegovine določili vsaka svojega pooblaščenca, ki sta se dogovorila o:

2. člen
PROMETNE PRAVICE
1. Vsaka pogodbenica daje drugi pogodbenici v tem sporazumu določene pravice, da opravlja zračni promet na progah,
ki so določene v prilogi. Ta promet in te proge se v nadaljnjem
besedilu imenujejo »dogovorjeni promet« in »določene
proge«.

l.člen
DEFINICIJE

2. V skladu z določili tega sporazuma ima določeni prevoznik
(prevozniki) v zračnem prometu vsake pogodbenice pri opravljanju mednarodnega zračnega prometa:

1. Posamezni izrazi v tem sporazumu in njegovi prilogi imajo
ta pomen:
a) »konvencija« pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem
letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra
1944 ter vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 90. člena
omenjene konvencije, in vsako spremembo prilog ali konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom, če te priloge in
spremembe veljajo za obe pogodbenici;

a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pristanka;
b) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v
nekomercialne namene;
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c) pravico na ozemlju druge pogodbenice v krajih, določenih
v prilogi tega sporazuma, vkrcati iz izkrcati potnike, prtljago,
blago in pošto, ki so namenjeni v ali prihajajo iz krajev na
ozemlju druge pogodbenice;

5. člen
URESNIČEVANJE PRAVIC
1. Določeni prevozniki v zračnem prometu imajo primerne in
enake možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa med
ozemljema pogodbenic.

d) pravico vkrcati in izkrcati na ozemlju tretjih držav v krajih,
določenih v prilogi tega sporazuma, potnike, prtljago, blago
in pošto, ki so namenjeni v ali prihajajo iz krajev na ozemlju
pogodbenice, določenih v prilogi tega sporazuma.

2. Določeni prevoznik (prevozniki) vsake pogodbenice mora
upoštevati interese prevoznika, ki ga je določila druga pogodbenica, da neupravičeno ne ogroža dogovorjenega prometa,
ki ga opravlja.

3. Določeni prevoznik ene pogodbenice nima pravice, da na
ozemlju druge pogodbenice za plačilo ali najemnino vkrca
potnike, prtljago, blago ali pošto, namenjeno v kakšen drug
kraj na njenem ozemlju.

3. Glavni namen dogovorjenega prometa je na podlagi načela
vzajemnosti zagotoviti zmogljivost, ki bo v skladu s povpraševanjem po prevozu med ozemljem pogodbenice, ki je določila
prevoznika v zračnem prometu, in kraji, do katerih letijo letala
na določenih progah.
4. Pravica vsakega določenega prevoznika do opravljanja
prevoza v mednarodnem zračnem prometu med ozemljem
druge pogodbenice in ozemljem tretjih držav mora biti v
skladu s splošnimi načeli normalnega razvoja, ki jih priznavata obe pogodbenici, pri čemer je treba zmogljivost prilagoditi;

3. člen
DOLOČITEV PREVOZNIKOV IN DOVOUENJE ZA
OPRAVLJANJE PROMETA
1. Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega ali več
prevoznikov za opravljanje dogovorjenega prometa. Takšna
določitev se opravi z izmenjavo pisnega obvestila med pristojnima organoma pogodbenic.
2. Po prejemu pisnega obvestila o določitvi prevoznika mora
pristojni organ v skladu z določilom tretjega in četrtega
odstavka tega člena brez odlašanja izdati določenemu prevozniku druge pogodbenice potrebno dovoljenje za opravljanje prometa.

a) povpraševanju po prevozu z ozemlja in na ozemlje pogodbenice, ki je določila prevoznika;

3. Pristojni organ ene pogodbenice lahko od določenega
prevoznika, ki ga je določila druga pogodbenica, zahteva, naj
dokaže, da izpolnjuje pogoje, določene v zakonih in predpisih, ki jih omenjeni organ običajno uporablja glede opravljanja mednarodnega zračnega prometa v skladu z določili konvencije.

c) zahtevam glede gospodarnosti dogovorjenega prometa.

b) povpraševanju po prevozu na območjih, čez katera poteka
promet, ob upoštevanju lokalnega in regionalnega prometa;

5. Nobena pogodbenica ne bo enostransko omejila poslovanja določenega prevoznika druge pogodbenice, razen v
skladu z določili tega sporazuma ali z enotnimi pogoji, ki bi
bili določeni s konvencijo.

4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja
za opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena ali
določiti pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni za uveljavitev pravic iz 2." člena tega sporazuma, če nima dokazov, da so
druga pogodbenica ali njeni državljani večinski lastnik in
imajo dejanski nadzor nad določenim prevoznikom, ki ga je
pogodbenica določila za opravljanje dogovorjenega prometa.

6. člen
OPROSTITEV CARIN, DAVŠČIN IN TAKS
1. Letala, ki jih uporablja v mednarodnem zračnem prometu
določeni prevoznik ene pogodbenice, njihova običajna
oprema, zaloge goriva in maziv ter druge zaloge, vključno s
hrano, pijačo in tobakom, ki so na njih, so po prihodu na
ozemlje druge pogodbenice oproščeni vseh davščin in taks
pod pogojem, da ostanejo na letalu, dokler niso ponovno
izvoženi.
2. Omenjenih davščin in taks, razen stroškov za opravljene
storitve, so oproščeni tudi:

5. Ko določeni prevoznik dobi dovoljenje za opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena, sme kadar koli začeti
opravljati dogovorjeni promet pod pogojem, da so tarife,
določene v skladu s 13. členom tega sporazuma, veljavne.
4. člen

a) zaloga živil, pijač in tobaka, natovorjena na ozemlju ene
pogodbenice v količinah, ki jih določajo njeni pristojni organi,
da bi se porabila na letalih, ki jih uporablja v mednarodnem
prometu določeni prevoznik druge pogodbenice;

PREKLIC IN ZAČASNA RAZVELJAVITEV DOVOUENJA ZA
OPRAVLJANJE PROMETA
1. Vsaka pogodbenica ima pravico preklicati ali začasno razveljaviti dovoljenje za opravljanje prometa na podlagi pravic,
določenih v 2. členu tega sporazuma, ki ga je izdala določenemu prevozniku druge pogodbenice ali mu določiti take
pogoje, ki se ji za izvrševanje teh pravic zdijo potrebni, če:

b) rezervni deli in običajna oprema letala, pripeljana na
ozemlje ene pogodbenice za vzdrževanje in popravilo letal, ki
se uporabljajo v mednarodnem prometu;
c) gorivo in mazivo za letala, ki jih uporablja v mednarodnem
zračnem prometu določeni prevoznik druge pogodbenice,
tudi takrat, kadar bodo te zaloge porabljene na delu poti nad
ozemljem pogodbenice, na katerem so bile vkrcane.

a) prevoznik ne more dokazati, da ima druga pogodbenica ali
njeni državljani večinski delež lastništva in dejanski nadzor
nad njim;
b) prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov pogodbenice,
ki daje te pravice, ali če jih huje krši;

3. Običajna letalska oprema ter material in zaloge, ki so na
letalih določenega prevoznika ene pogodbenice, smejo biti
raztovorjeni na ozemlju druge pogodbenice le z dovoljenjem
njenih carinskih organov. V takem primeru so lahko pod
njihovim nadzorom vse do takrat, dokler niso ponovno izvoženi ali drugače porabljeni v skladu s carinskimi predpisi.

c) prevoznik ne opravlja dogovorjenega prometa pod pogoji,
ki so določeni v tem sporazumu.
2. Ta pravica bo uporabljena le po posvetovanju z drugo
pogodbenico, razen če so takojšen preklic ali začasna razveljavitev ali uveljavitev pogojev po prvem odstavku tega člena
nujni za preprečitev nadaljnjega kršenja zakonov in predpisov.
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4. Oprostitve, predvidene v tem členu, se bodo uporabljale
tudi v primeru, kadar določeni prevoznik ene pogodbenice
sklene dogovor z drugim prevoznikom o posojilu ali prevozu
na ozemlje druge pogodbenice predmetov, določenih v
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prvem in drugem odstavku tega člena, če ima ta drugi prevoznik pravico do istih oprostitev na ozemlju druge pogodbenice.

prtljage, blaga in zalog na letalu pred in med vkrcavanjem in
natovarjanjem. Pogodbenici bosta z naklonjenostjo obravnavali vsako zahtevo druge pogodbenice za uvedbo razumnih
dodatnih varnostnih ukrepov zaradi določene grožnje.

7. člen
UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV
1. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, s katerimi so urejeni
prihod in odhod letal v mednarodnem prometu ali prelet nad
njenim ozemljem, veljajo tudi za določenega prevoznika (prevoznike) druge pogodbenice.

5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo oziroma
drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti letal, potnikov in
posadke, letališč ali navigacijskih naprav bosta pogodbenici
pomagali druga drugi, s tem da bosta poskrbeli za komunikacije in druge, ustrezne ukrepe, da bi se čim hitreje in varno
končal tak incident ali grožpja.

2. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki urejajo prihod,
bivanje in odhod potnikov posadke, prtljage, blaga ali pošte,
kot tudi predpisi, ki se nanašajo na vstop in odhod, izseljevanje in priseljevanje, na carinski nadzor in na zdravstvene in
sanitarne ukrepe, veljajo tudi za potnike, posadko, prtljago,
blago ali pošto v letalih določenega prevoznika (prevoznikov)
druge pogodbenice, dokler so na ozemlju prve pogodbenice.

10. člen
TAKSE UPORABNIKOV
1. Vsaka pogodbenica lahko uvede ali dovoli, da se uvedejo
upravičene in primerne takse za določenega prevoznika
druge pogodbenice. Te takse temeljijo na-zdravih ekonomskih načelih.

3. Nobena pogodbenica nima pravice svojemu prevozniku v
primerjavi z določenim prevoznikom druge pogodbenice
dajati kakršne koli prednosti pri uporabi zakonov in predpisov
iz tega člena.
8. člen
PRIZNAVANJE POTRDIL IN DOVOLJENJ
1. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovoljenja, ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica, bo, dokler so
veljavna, priznavala tudi druga pogodbenica.

2. Za uporabo letališč ter letalskih navigacijskih služb in
naprav, ki jih da na razpolago ena pogodbenica, ne bo določeni prevoznik druge pogodbenice plačal več, kot je treba
plačati za domača letala, ki se uporabljajo v rednem mednarodnem zračnem prometu.
11. člen *
KOMERCIALNE DEJAVNOSTI
1. Določeni prevoznik (prevozniki) ene pogodbenice ima
lahko ustrezna predstavništva na ozemlju druge pogodbenice. Ta predstavništva imajo lahko komercialno, operativno
in tehnično osebje. Osebje je lahko iz prve pogodbenice ali
lokalno zaposleno.

2. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da za preletanje
nad svojim ozemljem ne prizna veljavnosti tistim spričevalom
o sposobnosti in dovoljenjem, ki jih je njenim državljanom
izdala ali potrdila druga pogodbenica ali katera koli druga
država.

2. Pri komercialnih dejavnostih bo spoštovano načelo vzajemnosti. Pristojne oblasti obeh pogodbenic bodo storile vse, da
bodo predstavništva določenih prevoznikov druge strani
lahko nemoteno opravljala svoje dejavnosti.

9. člen
VARNOSTZRAČNE PLOVBE
1. V skladu s pravicami in obveznostmi po mednarodnem
pravu pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medsebojna
obveznost varovanja civilnega zračnega prometa pred nezakonitimi dejanji sestavni del tega sporazuma. Brez omejevanja svojih pravic in obveznosti po mednarodnem pravu bosta
pogodbenici še posebej ravnali v skladu z določili Konvencije
o kaznivih dejanjih in nekih drugih dejanjih, storjenih na
letalih, sprejete v Tokiu 14. septembra 1963, Konvencije o
zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov, podpisane v
Haagu 16. decembra 1970, Konvencije o zatiranju nezakonitih
dejanj zoper varnost civilnega letalstva, podpisane v Montrealu 23. septembra 1971, in njenega dopolnilnega Protokola o
zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za mednarodno civilno zrakoplovstvo, podpisanega v Montrealu 24.
februarja 1988.

3. Še posebej vsaka pogodbenica zagotavlja določenemu
prevozniku druge pogodbenice, da na njenem ozemlju prodaja svoje letalske zmogljivosti neposredno ali, če želi, po
agentih. Vsak prevoznik ima pravico prodajati take prevozne
zmogljivosti in vsak jih lahko prosto kupuje v lokalni valuti ali
v konvertibilni valuti drugih držav v skladu z veljavnimi deviznimi predpisi.
12. člen
KONVERZIJA IN TRANSFER PRIHODKOV
Vsaka pogodbenica daje določenemu prevozniku druge
pogodbenice pravico, da v skladu z veljavnimi deviznimi predpisi po uradnem menjalnem tečaju transferira presežek prihodka, ki ga je dosegel na območju prve pogodbenice s
prevozom potnikov, prtljage, blaga in pošte, đe so plačila
med pogodbenicama urejena s posebnim sporazumom, velja
tak sporazum.

2. Pogodbenici si bosta na zahtevo medsebojno pomagali, da
bi preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga nezakonita dejanja proti varnosti takih letal, njihovih potnikov in
posadk, letališč in navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje varnosti civilne zračne plovbe.

13. člen

3. Pogodbenici bosta v medsebojnih odnosih ravnali v skladu
z določili Mednarodne organizacije civilnega letalstva o varnosti civilne zračne plovbe, ki so opredeljena v prilogah
konvencije, v tisti meri, v kateri ta določila veljajo za obe
pogodbenici. Pogodbenici bosta zahtevali od letalskih družb,
ki so vpisane v njunem ozemlju ter od letaliških podjetij na
svojem ozemlju, da delujejo v skladu s takimi varnostnimi
predpisi.

TARIFE
1. Tarife, ki jih vsak določen prevoznik zaračunava za prevoz
na ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, so določene v
primernih zneskih; pri tem naj se upoštevajo vsi pomembni
dejavniki, vključno s poslovnimi stroški, primernim dobičkom,
značilnostmi vsake proge kot tudi tarife, ki jih zaračunavajo
drugi prevozniki v zračnem prometu.

4. Pogodbenici se strinjata, da morajo navedene letalske
družbe spoštovati letalske varnostne predpise, navedene v 3.
odstavku tega člena, ki jih zahteva druga pogodbenica za
vstop, odhod oziroma dokler so letala na ozemlju ter druge
pogodbenice. Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se bodo na
njenem ozemlju učinkovito izvajali primerni ukrepi za zavarovanje letal in za pregled potnikov, posadke, ročne prtljage,

2. O tarifah iz 1. točke tega člena se, če je mogoče, dogovorita
določena prevoznika obeh pogodbenic po posvetovanju z
drugimi prevozniki, ki opravljajo zračni promet na isti progi ali
na delu te proge. Določena prevoznika bosta, kadar koli bo to
mogoče, sklenila tak dogovor po postopku za določanje tarif,
uveljavljanjem v mednarodnem telesu, ki oblikuje predloge na
tem področju.
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3. Tako določene terife je treba predložiti v odobritev pristojnim organom obeh pogodbenic najmanj šestdeset dni pred
dnem, ki je predlagan za njihovo uveljavitev. V izjemnih primerih se lahko omenjena organa dogovorita za krajši rok. Če
pristojni organ nobene od pogodbenic ne sporoči drugi
pogodbenici v tridesetih dneh od predložitve, da se s tarifami
ne strinja, se šteje, da so tarife potrjene.

drugi razsodnik, oba razsodnika ne dogovorita o predsedniku, lahko katera koli pogodbenica zahteva od predsednika
sveta Mednarodne organizacije civilnega letalstva, da opravi
potrebna imenovanja. Če je predsednik sveta ICAO državljan
ene od pogodbenic, opravi imenovanje podpredsednik sveta,
ki je državljan tretje države.
3. Arbitražno sodišče določi svoj poslovnik. Vsaka pogodbenica plača stroške svojega razsodnika, preostale stroške arbitražnega sodišča pa krijeta pogodbenici enako.

4. Če se določena prevoznika ne moreta dogovoriti o tarifi ali
če tarife ne potrdi pristojni organ ene pogodbenice, si pristojna organa obeh pogodbenic prizadevata določiti tarifo
sporazumno. Taka pogajanja se začnejo v tridesetih dneh, ko
se jasno ugotovi, da se določena prevoznika ne moreta dogovoriti, ali ko pristojni organ ene pogodbenice obvesti pristojni
organ druge pogodbenice, da se s tarifo ne strinja.

4. Pogodbenici bosta spoštovali vsako odločitev, ki bo sprejeta na podlagi tega člena.

5. Če sporazum ni dosežen, se spor rešuje v skladu z določili
17. člena.

18. člen
SPREMEMBE

6. Že sprejete tarife veljajo vse do takrat, dokler se v skladu z
določili tega in 17. člena sporazuma ne določijo nove tarife,
vendar ne dlje kot dvanajst mesecev od dneva, ko pristojni
organ ene pogodbenice sporoči, da je zavrnil potrditev.

1. Če katera od pogodbenic meni, da je treba spremeniti
kakšno določbo tega sporazuma, se taka sprememba, o kateri
sta se pogodbenici dogovorili, začasno uporablja od dneva
podpisa, veljati pa začne, ko se pogodbenici medsebojno
obvestita, da so izpolnjene vse ustavne formalnosti.

7. Pristojna organa obeh pogodbenic si bosta prizadevala, da
bi zagotovila, da bodo določeni prevozniki spoštovali dogovorjene tarife, ki bodo deponirane pri njiju, in da noben
letalski prevoznik ne bo na noben način neposredno ali
posredno protizakonito zmanjševal nobenega deleža teh tarif.

2. O spremembah priloge k temu sporazumu se lahko dogovorita neposredno pristojna organa pogodbenic.
3. Ob sklenitvi splošne večstranske konvencije, ki bi zadevala
zračni promet in ki bi zavezovala obe pogodbenici, bo ta
sporazum spremenjen tako, da bo ustrezal določbam take
konvencije.

14. člen
PREDLOŽITEV REDOV LETENJA
1. Določeni prevoznik ene pogodbenice predloži svoje rede
letenja v potrditev pristojnemu organu druge pogodbenice
najmanj trideset dni, preden se začne dogovorjeni promet.
Enako velja za vsako poznejšo spremembo.

19. člen
ODPOVED

2. Določeni prevoznik ene pogodbenice mora zahtevati od
pristojnega organa druge pogodbenice dovoljenje za opravljanje dodatnih letov, ki jih želi opraviti na dogovorjenih progah zunaj potrjenih redov letenja. Tako zahtevo mora praviloma predložiti vsaj dva delovna dneva pred začetkom takih
letov.

1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli pisno sporoči, da
odpoveduje ta sporazum. Hkrati mora to obvestilo poslati
Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.

STATISTIČNI PODATKI

2. Sporazum preneha veljati na koncu veljavnosti reda letenja
za tisto sezono, v kateri preteče dvanajst mesecev od dneva
prejema sporočila o odpovedi, razen če ni pred potekom tega
roka sporočilo sporazumno umaknjeno.

Pristojna organa obeh pogodbenic si bosta medsebojno na
zahtevo izmenjavala statistične podatke in druga podobna
obvestila, ki se nanašajo na dogovorjeni promet.

3. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema sporočila o odpovedi, se šteje, da ga je prejela štirinajst dni po dnevu, ko ga je
prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva.

15. člen

16. člen
20. člen

POSVETOVANJA

REGISTRACIJA PRI MEDNARODNI ORGANIZACIJI
CIVILNEGA LETALSTVA

Vsaka pogodbenica lahko kadar koli zahteva posvetovanje o
uresničevanju, razlagi, uporabi ali dopolnitvi tega sporazuma.
Taka posvetovanja med pristojnima organoma se začnejo v
šestdesetih dneh po sprejemu pisne zahteve, razen če se
pogodbenici ne dogovorita drugače.

Ta sporazum in vse njegove spremembe se registrirajo pri
Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.

17. člen

21. člen

REŠEVANJE SPOROV

UVELJAVITEV

1. Vse spore, ki bi nastali v zvezi s tem sporazumom in jih
pogodbenici ne moreta rešiti s pogajanji ali po diplomatski
poti, bosta na zahtevo vsake pogodbenice predložili v odločitev arbitražnemu sodišču.

Ta sporazum začne veljati, ko pogodbenici druga drugo obvestita, da so izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji glede sklepanja in uveljavitve mednarodnih pogodb.

2. Vsaka pogodbenica določi v ta namen enega razsodnika, ta
dva pa določita predsednika, ki mora biti državljan tretje
države. Če v dveh mesecih od dneva, ko je ena pogodbenica
določila svojega razsodnika, tega ne stori tudi druga pogodbenica, ali če se v enem mesecu, potem ko je imenovan tudi
poročevalec, št. 9

Da bi to potrdila, sta pooblaščenca pogodbenic podpisala ta
sporazum.
Sestavljeno v Sarajevu, dne 19. januarja 1996 v dveh izvirniki"
v angleškem jeziku.
42

PRILOGA
PREGLED PROG

1. Kraje vmesnega pristajanja in naslednje kraje na določenih progah
lahko določeni prevozniki, če to želijo, izpustijo na posameznem ali na
vseh letih.

I. PREGLED PROG

2. Vsak določen prevoznik lahko konča kateri koli let v okviru dogovorjenega prometa na ozemlju druge pogodbenice.

Proge, na katerih lahko opravlja letalski promet prevoznik
(prevozniki), ki ga je določila Republika Slovenija:

3. Vsak določen prevoznik lahko opravlja promet med drugimi kraji
vmesnega pristanka in naslednjimi kraji, ki niso navedeni v tej prilogi,
pod pogojem, da ne opravlja prometa med temi kraji in ozemljem
druge pogodbenice.

Kraji vzletanja Kraji vmesnega Kraji v Bosni in Naslednji kraji
pristajanja
Hercegovini
vsa
vsa
mednarodna
mednarodna
letališča
letališča

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo.

II. PREGLED PROG

4. člen

Proge, na katerih lahko opravlja letalski promet prevoznik
(prevozniki), ki ga je določila Republika Bosna in Hercegovina:
Kraji vzletanja Kraji vmesnega Kraji v Sloveniji
pristajanja
vsa
vsa
mednarodna
mednarodna
letališča
letališča

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

Naslednji
kraji

ferju dohodka, določitvi tarif, reševanju sporov, itd.

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in
Hercegovino o rednem zračnem prometu sla podpisala g.
Zoran Thaler, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije
in g. Ibrahim Koluder, minister za promet in zveze Republike
Bosne in Hercegovine. Sporazum je bil podpisan v dveh
izvirnikih v angleškem jeziku.

Sporazum začne veljati, ko pogodbenici z izmenjavo diplomatskih not druga drugo obvestita, da so bili izpolnjeni njuni
notranjepravni pogoji glede sklepanja in uveljavitve mednarodnih pogodb.
V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91-1) Sporazum
med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino
o rednem zračnem prometu ratificira Državni zbor Republike
Slovenije.

Sporazum je bil podpisan v petek, 19. januarja 1996 v Sarajevu.
Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju
in preklicu, oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja pravic,
določitvi prevoznikov, izdaji dovoljenj, določanju zmogljivosti, uporabi zakonov in predpisov posamezne države, varnosti
zračne plovbe, priznavanju spričeval in dovoljenj, oprostitvi
carin in drugih dajatev, predstavništvih prevoznikov in trans-

Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti veljavnih predpisov.
V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale
za Republiko Sovenijo nobene finančne obveznosti.
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DESETO

POROČILO

ZAKONA

O

O

URESNIČEVANJU

DENACIONALIZACIJI

- EPA 1409

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 186. seji dne 29. februarja
1996 sprejela:
- DESETO POROČILO O URESNIČEVANJU ZAKONA O
DENACIONALIZACIJI,

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Tatjana STEINMAN, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za pravosodje.

ki ga pošilja v obravnavo.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.

II. poročilo je zajelo obdobje od uveljavitve ZDEN (7.12.1991)
do 20. 6. 1992,
III. poročilo je zajelo obdobje od 21. 6. 1992 do 15. 10. 1992,
IV. poročilo je zajelo obdobje od 16.10.1992 do 31.12.1992,
V. poročilo, ki vsebuje le podatke občinskih upravnih organov, je zajelo obdobje od 1. 1. 1993 do 30. 9. 1993,
VI. poročilo je zajelo obdobje od 1.10.1993 do 7. 12. 1993 (v
tistih tabelah, v katerih ni podatkov za obdobje petega poročila, je prikazan podatek za obdobje od 1. 1. 1993 do 7. 12.
1993),
VII. poročilo zajema obdobje od 1. 1. 1994 do 31. 5. 1994,
VIII. poročilo zajema obdobje od 1. 6. 1994 do 31. 8. 1994,
IX. poročilo zajema obdobje od 1. 9. 1994 do 31. 12. 1994,
X. poročilo zajema obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 10. 1995.

I. UVOD
Zakon o denacionalizaciji (ZDEN, Ur. I. RS, štev. 27/91 in 31/
93) je pričel veljati 7. 12. 1991. 64. člen tega zakona je določil
24 mesečni rok za vložitev zahtev za denacionalizacijo. Ta rok
je potekel (razen za pravne osebe za katere se je rok iztekel
13. 5. 1995) 7. 12. 1993. Omenjeno dvoletno obdobje je bilo
zajeto v šestem poročilu o uresničevanju zakona o denacionalizaciji. To, deseto poročilo, pa se nanaša na obdobje od
uveljavitve zakona (t.j. 7. 12. 1991) do 31. 10. 1995.
Tako kot v predhodnih poročilih, so tudi v tem poročilu zajeti
podatki, ki so jih posredovali vsi organi, pristojni za reševanje
zadev v postopkih denacionalizacije. To je vseh 58 upravnih
enot z izpostavami, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za
finance, ki odločajo o zahtevah za denacionalizacijo v upravnem postopku na prvi stopnji; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, ki kot upravni organi
druge stopnje odločajo o pritožbah; ter 44 okrajnih sodišč, ki
so pristojna za odločanje o zahtev za denacionalizacijo po 5.
členu ZDEN in za izvrševanje odločb o denacionalizaciji.

Od 7. 12. 1991 do 31. 10. 1995 je bilo skupno vloženih 41.268
zahtev za denacionalizacijo, od katerih je bilo 26.159 popolnih, t. j. 63% vseh vloženih. V tem obdobju so pristojni prvostopni organi izdali skupno 18.371 odločb. Od tega je bilo
izdanih 4.448 sklepov o zavrženju zahtev, 1.153 odločb s
katerimi so bile zahteve zavrnjene, 12.264 odločb s katerim je
bilo zahtevam ugodeno in 506 primerov, v katerih je bil postopek ustavljen. Podatke po zgoraj navedenih obdobjih nazorno
prikazuje tabela I.a, tabela I. pa zaradi kumulativnega načina
prikazovanja podatkov omogoča tudi pregled odstotkov izdanih odločb na vse vložene zahteve in na vse popolne zahteve
po obravnavanih obdobjih. Pri tem je potrebno opozoriti, da
pristojni organi lahko meritorno odločajo le o popolnih vlogah strank.

II. URESNIČEVANJE ZAKONA SKUPNO IN NA
POSAMEZNIH PODROČJIH
1. Splošno
V nadaljevanju sledi prikaz nekaterih najpomembnejših ugotovitev ankete o izvajanju zakona o denacionalizaciji ter primerjava podatkov iz posameznih obdobij za katera so bila
poročila že izdelana:
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TA3ELA I.

PRIMERJALNI PODATKI O URESNIČEVANJU
ZAKONA O DENACIONALIZACIJI1
OBDOBJE URESNIČEVANJA

SKUPNO

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII

IX

(le obč
upravni
org)

primerjava
obdobij
X.
X/1X
indeks

1

št. vseh
vloženih zahtev

9 413

12 616

16 021

31 957 39 947

40 262 40 503 41 088 41 268

100

2

št. popolnih
zahtev

3 685

6 090

8 576

15 421 20 148

22 620 23166 24 683 26 159

106

3

odstotek
popolnih zahtev

39

48

54

48

50

4

št. izdanih
odločb

496

1 531

2 771

7 496

8 859

zavrženih
zahtev

161

435

617

1 686

1 991

2 843

zavrnjenih
zahtev

27

43

144

358

562

ugodenih
zahtev

301

1 006

2 000

5 452

6 306

56

57

60

63

11 483 12 936

14 821

18 371

124

3 164

3 546

4 44S

125

789

818

964

1 153

120

7 857

8 927

10 187 12 264

120

ustavitev
postopka
5

6

506

% izdanih
odločb na
vse vložene
zahteve
%izdanih
odločb na
popolne
zahteve

5

12

17

23

22

29

32

36

45

13

25

32

49

44

51

56

60

70

,

1

Rimske številke 0I.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX. in X.) označujejo podatke iz poročil za obdobja, za katera
so bila izdelana.
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PRIMERJALNI PODATKI O URESNIČEVANJU
ZAKONA O DENACIONALIZACIJI1

TABELA la

OBDOBJE URESNIČEVANJA
SKUPNO

II.

III.

IV.

št vseh vloženih
zahtev

9413

3203

V.
(le o bi.
upravni
org.)
3405 16188

VI.

VII.

VIII.

IX.

X. SKUPAJ

št popolnih zahtev

3 685

2 405

2 486

6 845

4 727

2 472

546

1 517

1 466

26 159

št izdanih odločb

496

1 035

1 240

4 725

1 363

2 624

1 453

1 885

3 550

18 371

-zavrženih zahtev

161

274

182

1 069

305

852

321

382

902

4 448

-zavrnjenih zahtev

27

16

101

214

204

227

29

146

1 89

1 153

- ugodenih zahtev

301

705

994

3 452

854

1 551

1 070

1 260

2 077

12 264

506

506

7 738

315

241

585

180

41 268

- ustavitev post

VLOŽENE IN POPOLNE ZAHTEVE TER IZDANE ODLOČBE

50000
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obdobja
■ vložene zahteve

popolne zahteve

izdane odločbe
Iz podatkov, ki jih vsebuje tabela II., je razvidno, da potekajo
postopki denacionalizacije na prvi stopnji v glavnem pri
upravnih enotah.

Časovna obdobja so različna, kar je razvidno iz pregleda
posameznih obdobij, za katera so bila izdelana poročila.

2

Rimske številke (II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. in X.) označujejo podatke iz
poročil za obdobja, za katera so bila izdelana.
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TABELA II.

URESNIČEVANJE ZAKONA O DENACIONALIZACIJI
PO PRISTOJNIH ORGANIH
(obdobje od 7.12.1991 do
31.10.1995)

ttevilo
vloženih
zahtev

število
popolnih
vlog

UPRAVNE ENOTE

38 552

25 719

17 155

4 170

783

11 893

MIN. ZA KULTURO

791

430

360

60

35

265

MIN. ZA FINANCE

149

10

50

43

1

6

806

175

334

100

197

18 371

4 448

1 153

12 264

506

SODIŠČA

1 776

SKUPAJ

41 268

število
izdanih
odločb

26 159

število
zavrženih

število
zavrnjenih

število
ugodenih

število
ustav.
postop.
309

Podatki upravnih enot o vloženih zahtevah in popolnih vlogah
ter izdanih odločbah po obdobjih, so prikazani v tabeli III., v
kateri so za vsako obdobje vnešena tudi mesečna povprečja.
TABELA III

MESEČNA POVPREČJA PO OBDOBJIH URESNIČEVANJA
PRI UPRAVNIH ENOTAH
II.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX

razmer
je
X SKUPAJ mi
indeks

it vlo2. zahtev
na mesec

9174
1 343

3 041
780

3 289 16 188
1 281 1 779

6183
2 728

198
34

32
11

447
112

0

38 552

it popolnih vlog
na mesec

3 394
497

2 622
672

2 478
965

6 845
752

4 585
2 021

2 462
422

614
205

1 535
384

1 184
58

25 719

it izdanih odločb
na mesec

489
72

1 001
257

1 183
461

4 725
519

1 117
493

2 382
408

1 294
431

1 673
418

3 291
329

17 155
79

1.1. 1993 do 30. 9. 1993 (519). Do takrat je povprečno število
izdanih odločb na mesec nenehno naraščalo, že v obdobju od
1.10.1993 do 7.12.1993 je nekoliko padlo (493), v obdobju od
8. 12. 1993 do 31. 5. 1994 je to povprečje padlo kar na 408
odločb na mesec, v obdobju od 1. 6.1994 do 31.8.1994 je bilo
v povprečju izdanih 431 odločb na mesec, v predzadnjem
obdobju 418 odločb na mesec, v zadnjem obdobju pa je
število odločb padlo na 329 izdanih odločb na mesec. Gibanje
mesečnih povprečjih izdanih odločb pri upravnih enotah je
tudi grafično prikazano.

Ugotovimo, da je bilo v obdobju od 1. 10.1993 do 7. 12.1993
(VI. poročilo) največji pripad zadev na mesec (2.728). Prav
tako je bilo v tem obdobju izredno visoko število popolnih
vlog na mesec (2.021). Razumljivo je, da se po 7. 12. 1994
število vloženih zahtev skoraj ni spremenilo. Rok za vlaganje
zahtev je namreč, kot že rečeno, potekel 7. 12. 1993, po tem
datumu pa so lahko do 13. 5.1995 vlagale zahteve za denacionalizacijo le še pravne osebe. Že v obdobju od 8.12.1993 do
31. 5. 1994 je bilo malo popolnih vlog (2.462 oz. 422 na
mesec), v zadnjih štirih mesecih pa le 1.535 oziroma 384 na
mesec. Največ izdanih odločb na mesec je bilo v obdobju od
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Iz tabele Ministrstva za notranje zadeve, ki zajema podatke o
številu sistemiziranih in zasedenih delovnih mestih na
področju denacionalizacije in je v prilogi tega poročila, je
razvidno, da je pri teh upravnih enotah redno zaposlenih 199
delavcev, ki delajo na področju denacionalizacije. Sistemiziranih je 293 delovnih mest, torej je zasedenih dve tretjini
delovnih mest. Pri sedmih upravnih enotah pa ni zasedeno
niti eno delovno mesto za vodenje postopkov o denacionalizaciji. Zaradi primanjkljaja redno zaposlenih delavcev sodelujejo v 28 upravnih enotah 104 zunanji sodelavci. To pomeni,
da je v zadnjem obdobju,'t.j. do 31. 10. 1995, na področju
denacionalizacije delalo 199 redno zaposlenih delavcev pri
pristojnih upravnih enotah, ki so skupaj izdali 3.291 odločb ali
16,5 odločb na delavca v času od 1.1.1995 do 31.10.1995. To
tudi pomeni, da je v povprečju en ledno zaposleni delavec
izdal 1,65 odločbe na mesec.

ŠTEVILO IZDANIH ODLOČB NA MESEC
mesečna povprečja po obdobjih

600

Iz anket ob izdelavi šestega in sedmega poročila je razvidno,
da je takrat, glede na število redno zaposlenih delavcev, v
povprečju en zaposleni delavec prav tako izdal 1,7 odločbe na
mesec. V obdobju iz osmega poročila pa 1,8 odločbe na
mesec.

IV V VI VIIVIII IX

Že v predhodnih poročilih smo ugotavljali, da je to vsekakor
zelo nizko povprečje za katerega je morebitni nalog v tem, da
zaposleni delavci pri upravnih enotah delajo na področju
denacionalizacije poleg svojega sicer drugega rednega dela.
Nadalje je postopek denacionalizacije eden najzahtevnejših,
saj upravičenci uveljavljajo premoženjskopravne zahtevke,
torej klasične pravice civilnega prava, o katerih praviloma
odločajo sodišča in ne upravni organi. Pomanjkanje tovrstnih
izkušenj je toliko večje, ker so pooblaščene osebe za vodenje
postopkov na prvi stopnji poleg dipl. pravnikov pogosto tudi
dipl. ekonomisti in osebe z višješolsko izobrazbo. Dodatna
ovira za hitro ugotavljanje dejanskega stanja v konkretnih
primerih je tudi časovna odmaknjenost podržavljenja in razpršenost dokumentacije, ki jo je potrebno zbrati; nemalokrat pa
dokumentacije v arhivih niti ni. Takrat je dokazovanje še bolj
zapleteno in dolgotrajno.

X

obdobja uresničevanja

2. Uresničevanje zakona na posameznih področjih
2.1. pri upravnih enotah
Pristojne upravne enote so, po uveljavitvi zakona, na
področju denacionalizacije:

MESEČNA POVPREČJA IZDANIH ODLOČB
po posameznih področjih

a) kmetijskih zemljišč, gozdov in kmečkih gospodarstev
prejeli 20.942 zahtev za denacionalizacijo, od katerih je bilo
15.510 popolnih. Skupno so izdali 9.877 odločb, od katerih je
bilo 1.562 sklepov o zavrženju zahtev, 439 zahtev je bilo
zavrnjenih, v 7.679 primerih pa so bile izdane odločbe, s
katerimi je bilo zahtevam ugodeno, v 197 primerih je bil
postopek ustavljen. Poravnave so bile sklenjene v 474 primerih. Med vsemi izdanimi odločbami je bilo 4.768 delnih odločb.
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kmetijstvo

- 23.893 ha kmetijskih zemljišč, od tega 21.473 v last in
posest oziroma z vzpostavitvijo lastninske pravice, 2.217 ha je
bilo vrnjeno v obliki solastninskega deleža, 142 ha je bilo
denacionalizirano z nadomestnimi zemljišči, za 60 ha kmetijskih zemljišč pa so bile izdane odločbe za plačilo odškodnine
v skupni vrednosti 89.722.217 SIT.
- 61.917 ha gozdov, od katerih so bili skoraj vsi vrnjeni v last
in posest oziroma z vzpostavitvijo lastninske pravice.
- 148 kmečkih gospodarstev in prav tako 148 objektov v
okviru kmečkih gospodarstev.

s

/
||

Denacionalizirano je bilo skupaj:

lil
iv VI VII VIII IX
obdobja uresničevanja zakona
-*♦- stanov, podr.

X

podjetja

V 80 primerih je bilo potrebno upoštevati, da je bilo premoženje ob podržavljenju obremenjeno s hipoteko, v 68 primerih
pa je bilo premoženje bremenjeno s hipoteko po podržavljenju. Na tem področju denacionalizacije so zavezanci v 1.358
primerih pridobili premoženje na odplačen način in lahko
uveljavljajo odškodnino po 73. členu ZDEN.
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TABELA IV

DENACIONALIZIRANO PREMOŽENJE

VRSTA
PREMOŽENJA

II

III

IV

V

> SKUPAJ

VI

VII

VIII

IX

ha

ha

ha

ha

h£

ha

(le o«..
upr.org.)

KMETIJSKA
ZEMLJIŠČA

ha

ha

ha

ha

upr. enote
Min. za kulturo
sodišča

497
0
0

1 286
0
0

5 055
0
30

5 432

1 392
86
1

2 431
62
16

1 854
1 235
44

4 854
22
1

1 092
9J
t*
t

23 893
1 500
94

SKUPAJ

497

1 286

5 085

5 432

1 479

2 509

3 133

4 877

1 18S

25 487

ha

hč

ha

GOZDOVI

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

upr. enote
4 370
Min. za kulturo
0
sodišča

6 166
0

8 303 20 719
0
0
23
0

1 005
115
0

10 985
17
0

3 062
812
4

2662
212
44

4 64f
2<

61 9171 180
145
0

SKUPAJ

6 166

8 326 20 719

1 120

11 002

3 878

2 918

4 74Ć

63 242

št.

št

.-••• št.

9

1£

148

4 370

.

»
KMET.GOSP.

št.

upr. enote

0

OBJEKTI V
KMET. GOSP.

št

št

upr. enote

0

8

št.

št.

13

št.

št.

13

i

ŠL

53

št

št.

34

37

b) stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih stavb, poslovnih
prostorov in stavbnih zemljišč prejeli 15.119 zahtev, od katerih je bilo le 9.093 popolnih. Skupno število izdanih odločb je
bilo 6.391, od katerih je bilo izdanih 2.436 sklepov o zavržen)u
zahtev, 321 odločb s katerimi so bile zahteve zavrnjene in
3.531 odločb s katerimi je bilo zahtevam ugodeno in v 103
primerih je bil postopek ustavljen. V 248 primerih so bile te
odločbe izdane na podlagi poravnave. Med vsemi izdanimi
odločbami je bilo 954 delnih odločb.

41

št
41

št.
4

Št
4 |

št.

št
9

TJ

148

izdana odločba za plačilo odškodnine v višini 32.662.703 SIT.
- 500 hiš s skupno površino 122.670 m2, od katerih je bilo
102 hiš vrnjenih v last in posest, 393 hiš pa je bilo vrnjenih z
vzpostavitvijo lastninske pravice, v petih primerih je bila
izdana odločba za plačilo odškodnine.
- 1.446 poslovnih stavb in poslovnih prostorov v skupni
površini 276.412 m2, od katerih je 450 poslovnih prostorov
vrnjenih v last in posest v 981 primerih z vzpostavitvijo lastninske pravice, v 15 primerih pa s plačilom odškodnine v skupni
vrednosti 105.246.103 SIT.
- 2 3.148.462 m2 stavbnih zemljišč,2od katerih je bilo 2.406.017
m po 31. členu ZDEN, 701.542 m pa po 32. členu ZDEN. Za
40.903 m2 so bile izdane odločbe za plačilo odškodnine v
vrednosti 111.696.629 SIT.

Denacionalizirano je bilo skupaj:
- 2.658 stanovanj v skupni površini 152.134 m2, od tega je
bilo 220 stanovanj vrnjenih v last in posest, 2.427 stanovanj pa
z vzpostavitvijo lastninske pravice, le v 11 primerih je bila
poročevalec, št. 9
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TABELA V

PODJETJA IN KAPITAL
(v tisočih SIT)
- Upravne enote

DENACIONALIZIRANO
PREMOŽENJE

VI
4 291 330

VII
1 814 550

VIII
1 852 628

IX

X

SKUPAJ

1 948 530

3 393 203

13 300 241

18 000

18 000

280

69

349

1 948 810

3 411 272

13 318 590

- Sodišča
- Min. za finance
SKUPAJ

4 291 330

1 814 550

1 852 628

V 321 primerih je bilo potrebno upoštevati, da je bilo premoženje obremenjeno s hipoteko ob podržavljenju, v 38 primerih
pa je bilo premoženje obremenjeno s hipoteko po podržavljenju. Na tem področju denacionalizacije so zavezanci 731
primerih pridobili premoženje na odplačen način in lahko
uveljavljajo odškodnino po 73. členu ZDEN.

Denacionalizirano je bilo:
- 1.500 ha kmetijskih zemljišč
- 1.180 ha gozdov
- 200 stanovanj v skupni površini 13.000 m2
- 100 hiš v skupni površini 40.000 mu22
- 170 poslovnih
prostorov v skupni površini 18.000 m2
- 48.000 m2 stavbnih zemljišč

c) pod|etij in kapitala

2.3. Pri Ministrstvu za finance,

Prejeli 1.711 zahtev, od tega je bilo 1.116 popolnih. Skupno je
bilo izdanih na tem področju denacionalizacije 887 odločb,
od katerih so bile zahteve zavržene z 172 sklepi, s 23 odločbami so bile zahteve zavrnjene, s 683 odločbami pa je bilo
zahtevam ugodeno, v 9 primerih je bil postopek ustavljen. V
413 primerih so bile te odločbe izdane na podlagi poravnav.
Med vsemi izdanimi odločbami je bilo 267 delnih odločb.

ki je na prvi stopnji pristojno odločati o denacionalizaciji
premoženja bank, zavarovalnic in drugih finančnih organizacij, je bilo vloženih 149 zahtev za denacionalizacijo. Praviloma
so vse vloge nepopolne, te pa večinoma še niso dopolnjene.
34 zahtev je bilo odstopljenih pristojnim organom. Izdano je
bilo skupaj 50 upravnih aktov, od katerih je bilo 43 sklepov o
zavrženju zahteve za denacionalizacijo, ena odločba, s katero
je bila zadeva zavrnjena in šest, s katerimi je bilo zahtevam
ugodeno; v 11 primerih je bila vložena tožba - upravni spor.

Denacionalizirano je bilo skupaj:
- 46 podjetij v last in posest v skupni vrednosti 1.454.161.507
SIT.
- 326 podjetij z vzpostavitvijo lastninskega deleža na kapitalu v skupni vrednosti 16.190.350.121 SIT.
- v 129 primerih je šlo za denacionalizacijo po 38. členu, to je
z vrnitvijo nepremičnin v skupni vrednosti 4.157.436.649 SIT.
- v 65 primerih pa je bila za vrednost podržavljenega premoženja izdana odločba za plačilo odškodnine v vrednosti
1.570.611.264 SIT.

2.4. Pri okrajnih sodiščih
(tabela »denacionalizacija po sodiščih je v prilogi) je bilo na
podlagi 5. člena zakona (izpodbijanje pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa
oziroma predstavnikov oblasti) vloženih skupno 1.776 zahtev.
Izdali so 806 odločb, od tega so bile v 175 primerih zahteve
zavržene, 334 zahtev je bilo zavrnjenih, v 100 primerih pa je
bilo zahtevam ugodeno. V197 primerih so bili postopki ustavljeni ali pa je bila zahteva umaknjena.

V 18 primerih je bilo potrebno upoštevati, da je bilo premoženje ob podržavljanju obremenjeno s hipoteko, v 30 primerih
pa je bilo premoženje obremenjeno s hipoteko po podržavljenju. Na tem področju so zavezanci v 84 primerih pridobili
premoženje na odplačen način in lahko uveljavljajo odškodnino po 73. členu ZDEN.

S pravnomočnimi odločbami sodišč je bilo denacionalizirano
94 ha kmetijskih zemljišč,
75 ha gozdov, pet hiš, 9 poslovnih
prostorov in 22.454 m2 stavbnih zemljišč.
Na podlagi posebnih določb zakona o denacionalizaciji, o
dedovanju, je bilo uvedenih 3.341 zapuščinskih postopkov, od
tega je 2.309 končanih (2.178 pravnomočno končanih).
Sodišča so izvršila 10.023 odločb o denacionalizaciji.

Podrobneje so podatki o izvajanju zakona o denacionalizaciji,
tudi glede drugih vprašanj, razvidni iz tabel od 1 do 20, ki
prikazujejo tudi podatke po občinah in upravnih enotah (tako
kot v predhodnih poročilih).

Z odločbo je bil denacionaliziran lastniški delež v obliki delnic
na podjetju v višini 200.000 DEM (v tabeli V je upoštevan tečaj
1 DEM je 90 SIT).

2.2. Pri Ministrstvu za kulturo,
ki je na prvi stopnji pristojno za odločanje o denacionalizaciji
predmetov umetniške, kulturne in zgodovinske vrednosti in
nepremičnin, ki so kulturni spomeniki oziroma naravne znamenitosti, je bilo vloženih 791 zahtev, od tega je bilo 148
popolnih vlog. Izdanih je bilo 360 odločb, od tega 60 sklepov o
zavrženju zahtev, 35 odločb, s katerimi so bile zahteve zavrnjene in 265 pozitivnih odločb.
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Denacionalizacija premoženja po področjih, po obdobjih in
po organih odločanja je prikazana v tabeli IV. in V. Tabeli V. in
VI. pa se nanašata na denacionalizacijo v upravnih enotah, na
kar se nanašata tudi prikazana grafa o mesečnih povprečjih
izdanih odločb po posameznih področjih in pregled uresničevanja ZDEN do 31. 10. 1995 po področjih.
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TABELA Va

URESNIČEVANJE ZAKONA PO
PODROČJIH

KMETIJSTVO
1

III.

št. vseh vloženih
. .
zahtev

5 937

2

št. popolnih zahtev

2 685

3

odstotek popolnih
zahtev

45

4

št. izdanih odločb

314

5

% izdanih odločb na
vse
vložene zahteve

5

12

% izdanih odločb na
popolne zahteve

12

23

6

TABELA Va

IV.

VI.

7 882

10 *• , 20 927
poročilo
116 ni
vsebovalo podat
4 154 5 747 X™- 11 667
znih
področjih,
,emveć
53
57
56
PO
tromesećj
ih

VII.

VIII.

IX.

X.

20 753 20 685 20 777 20 942
*
14 263 14 568 15 129

15 510

69

70

73

74

5 293

6 540

7 246

8 088

9 877

17

25

32

35

39

47

30

45

46

50

53

64

976 1 749

URESNIČEVANJE ZAKONA PO
PODROČJIH

STAN. PODROČJE
2 715

3 652 4 624

15 314

št. popolnih zahtev

855

1 581 2 384

7 469

7 217

3

odstotek popolnih
zahtev

31

43

52

49

46

4

št. izdanih odločb

163

458

861

2 991

4 048

5

% izdanih odločb na
vse
vložene zahteve

13

19

20

26

29

32

40

29

36

40

56

61

62

70

1

št. vseh vloženih
zahtev

2

6

% izdanih odločb na
popolne zahteve

19

53

15 719 15 808 16 119 15 899

7 407 8 307
47

9 093

52

57

4 547 5 121

6391

*
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PODJETJA
št. vseh vloženih
zahtev

522

681

764

1 634

1 601

1 612

1 656

1 711

2

št. popolnih zahtev

112

281

363

788

906

1 025

1 099

1 116

3

odstotek popolnih
zahtev

21

41

48

48

57

64

66

65

4

št. izdanih odločb

12

56

79

231

309

398

655

887

5

% izdanih odločb na
vse
vložene zahteve

6

% izdanih odločb na
popolne zahteve

11

8

10

14

19

25

40

52

20

22

29

34

39

60

79

Rimske številke (II.III.IV.V.VI.VH.VIII.in IX.)
označujejo podatke iz poročil za obdobja, za katera so bila
izdelana

Pregled izvajanja ZDEN do 31.10.1995
po področjih
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podjetja
izdane odi.

TABELA VI
KMETIJSTVO

IX.

X.

razlika mesečno
povprečje

1

št. vseh vloženih zahtev

20 777

20 942

165

17

2
3

št. popolnih zahtev
št. poslanih v dopolnitev

15 129
6 534

15 510
6 622

381
88

38
9

4
-

št. izdanih odločb
zavrženih zahtev
zavrnjenih zahtev
ugodenih zahtev
ustavitev postopka

8 088
1 380
333
6 375

9 877
1 562
439
7 679
197

1 789
182
106
1 304

179
18
11
130

5
6
7
8
9
10
11
12

št. delnih odločb
poravnave
pritožbe
pravnomočne odločbe
št. ustnih obravnav
skrajšani postopek
končane zadeve
pravnomočne

3 856
436
1 159
5 983
8 209
520
3 677
3 336

4 768
474
1 499
7 377
9 471
674
4 368
3 755

912
38
340
1 394
1 262
154
691
419

91
4
34
139
126
15
69
42

IX.

X.

razlika

mesečno
povpr.

TABELA VI
STAN. PODROČJE
1

št vseh vloženih zahtev

16 119

15 899

-220

2
3

št popolnih zahtev
št poslanih v dopolnitev

8 307
5 128

9 093
6 772

786
1 644

79
164

4

št izdanih odločb
zavrženih zahtev
zavrnjenih zahtev
ugodenih zahtev
ustavitev postopka

5121
1 833
282
3 006

6 391
2 436
321
3 531
103

1 270
603
39
525

127
60
4
53

5
6
7
8
9
10
11
12

št delnih odločb
poravnave
pritožbe
pravnomočne odločbe
št ustnih obravnav
skrajšani postopek
končane zadeve
pravnomočne

719
192
791
3 621
2 671
1 784
4 147
3 606

954
248
1 021
4 866
3 398
2 070
4 738
4183

235
56
230
1 245
727
286
591
577

24
6
23
125
73
29
59
58
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IX.

X.

PODJETJA

razlika mesečno
povpr.

1

št vseh vloženih zahtev

1 656

1711

55

6

2
3

št popolnih zahtev
št poslanih v dopolnitev

1 099
951

1116
978

17
27

2
3

4
-

št. izdanih odločb
zavrženih zahtev
zavrnjenih zahtev
ugodenih zahtev
ustavitev postopka

655
108
11
536

887
172
23
683
9

232
64
12
147

23
6
1
15

5
6
7
8
9
10
11
12

št delnih odločb
poravnave
pritožbe
pravnomočne odločbe
št ustnih obravnav
skrajšani postopek
končane zadeve
pravnomočne

193
339
104
456
1 284
32
441
354

267
413
161
634
1 538
40
595
507

74
74
57
178
254
8
154
153

7
7
6
18
25
1
15
15

IX.

X.

TABELA VI
UPRAVNE ENOTE
SKUPAJ

razlika mesečno
povpr.

1

št vseh vloženih zahtev

38 552

38 552

0

0

2
3

št popolnih zahtev
št poslanih v dopolnitev

24 535
12 613

25 719
14 372

1 184
1 759

118
176

4

št izdanih odločb
zavrženih zahtev
zavrnjenih zahtev
ugodenih zahtev
ustavitev postopka

13 864
3 321
626
9 917

17 135
4170
783
11 893
309

3 271
849
157
1 976

327
85
16
198

4 768
967
2 054
10 060
12164
2 336
8 265
21
34
7 296
19
30

5 989
1 135
2 681
12 877
14 407
2 784
9 701
25
38
8445
22
33

1 221
168
627
2 817
2 243
448
1 436

122
17
63
282
224
45
144

1 149

115

5
6
7
8
9
10
11

št delnih odločb
poravnave
pritožbe
pravnomočne odločbe
št ustnih obravnav
skrajšani postopek
končane zadeve
%končane/vložene
%končane/popolne
12 pravnomočne
%pravnomočne/vložene
%pravnomočne/popolne

poročevalec, št. 9

56

Celju je bilo vloženih 1.282 vlog, pozitivno rešenih 871. Na
Pokrajinski arhiv v Kopru je bilo vloženih 70 vlog, pozitivno
rešenih 55. Na Zgodovinski arhiv Ljubljana oziroma na vse
njegove enote je bilo vloženo 2.542 zahtev, pozitivno rešenih
pa je bilo 1.840. Na Pokrajinski arhiv Maribor je bilo vloženih
3.587 vlog, pozitivno rešenih 3.073. Na Pokrajinski arhiv Nova
Gorica je bilo vloženo 514 vlog, pozitivno rešenih 312. Na
Pokrajinski arhiv Ptu| je bilo vloženo 1.162 vlog, pozitivno
rešenih 1.014. Na Arhiv Ministrstva za notranje zadeve je bilo
vloženo 2.921 vlog, pozitivno rešenih 1.569. Na nadškofijski
arhiv Ljubljana je bilo vloženih 898 vlog, pozitivno rešenih
624.

3. Pri organih drug« stopnje
Ministrstva, ki na drugi stopnji odločajo o zahtevah za denacionalizacijo so prejela skupaj 4.492 pritožb. Od tega jih je
rešenih 3.415 in sicer tako, da je bilo v 1.678 primerih pritožnikom ugodeno, 1.651 je bilo zavrnjenih, 73 pritožb pa je bilo
zavrženih. Skupaj je bilo vloženih 372 pritožb zaradi molka
upravnega organa prve stopnje.
3.1. Pri Ministrstvu za okolje in prostor kot drugostopenjskemu organu za denacionalizacijo stanovanj, stanovanjskih
hiš, poslovnih stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč
je bilo vloženih 1.904 pritožb, od tega je bilo rešenih 1.560 in
sicer tako, da je bilo v 663 primerih pritožnikom ugodeno, 867
pritožb je bilo zavrnjenih, 30 pa zavrženih. Zaradi molka
upravnega organa je bilo vloženih 100 pritožb, sproženih je
bilo 246 upravnih sporov in 14 pritožb je bilo odstopljenih.
Ministrstvo za okolje in prostor je kot upravni organ I. stopnje
pristojno za odločanje o vrnitvi nepremičnin po Zakonu o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Po tem zakonu je
bilo vloženih 86 zahtev, od tega je bilo popolnih šest in
nepopolnih 80 zahtev. Rešenih je bilo 11 zahtev, od tega jih je
bilo pet zavrženih, tri so bile zavrnjene in trem zahtevam ie
bilo ugodeno.

Skupno število vlog pri navedenih arhivih je bilo 18.660,
pozitivno rešenih pa 12.452.
Vpogled v dokumentacijo arhiva Ministrstva za pravosodje
je želelo 1141 strank.
KONČANE ZADEVE
(UPRAVNI ORGAN I. STOPNJE - UPRAVNE ENOTE SO O
ZAHTEVI ZA DENACIONALIZACIJO ODLOČILE V CELOTI)
Na področju denacionalizacije kmetijskih zemljišč, gozdov in
kmečkih gospodarstev, so upravni organi I. stopnje do 31.10.
1995 (do 31. 12. 1994 so to bili občinski upravni organi) v
celoti odločili o 4.368 zahtevah za denacionalizacijo, od tega
3.755 pravnomočno.

3.2. Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano, ki
je pristojno za odločanje na drugi stopnji v zadevah denacionalizacije kmetijskih zemljišč, gozdov in kmečkih gospodarstev, je bilo vloženih 1.979 pritožb. Rešenih je bilo 1.517
pritožb, od tega je bilo 662 zavrnjenih, 827 pritožb je bilo
ugodno rešenih, 15 pritožb pa je bilo zavrženih. V 13 primerih
je bil pritožbeni postopek ustavljen. Zaradi molka upravnega
organa prve stopnje je bilo vloženih 214 pritožb.

Na področju denacionalizacije stanovanj, stanovanjskih hiš,
poslovnih stavb in poslovnih prostorov ter stavbnih zemljišč,
so upravni organi I. stopnje do 31. 10. 1995 v celoti odločili o
4.738 zahtevah za denacionalizacijo, od tega 4.183 pravnomočno.

3.3. Pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, ki je pristojno
za odločanje na drugi stopnji o zadevah denacionalizacije
podjetij in kapitala, je bilo vloženih 470 pritožb. Rešenih je
bilo 338 pritožb, od tega je bilo 188 ugodenih, 122 zavrnjenih
in 28 zavrženih. Zaradi molka upravnega organa prve stopnje
je bilo vloženih 40 pritožb, sproženih je bilo 25 upravnih
sporov, zaradi kršitve materialnih določb je bilo vloženih 342
pritožb, zaradi kršitve formalnih določb 7 pritožb in zaradi
nepopolno ali zmotno ugotovljenih dejstev 8 pritožb.

Na področju denacionalizacije podjetij in kapitala pa so
upravni organi I. stopnje do 31.10.1995 v celoti odločili o 595
zahtevah, od tega 507 pravnomočno.
*■
Skupaj so torej takratni občinski upravni organi, do 31. 10.
1995, v celoti odločili o 9.701 zahtevah za denacionalizacijo,
od tega 8.445 pravnomočno.

4. Pri organih za notranje zadeve, geodetski upravi, Arhivu
RS
4.1. Ministrstvo za notranje zadeve je prejelo v obdobju od 7.
12. 1991 do 15. 12. 1995 3.322 zahtev za izdajo ugotovitvenih
odločb o državljanstvu upravičenca v postopku denacionalizacije. V tem obdobju so prvostopni organi izdali 2.695
odločb o državljanstvu upravičencev, od tega je bilo v 1.976
primerih ugotovljeno, da so oz. so bili upravičenci do denacionalizacije v času, ko jim je bilo premoženje podržavljeno,
jugoslovanski državljani, v 705 primerih pa upravičenci niso
oz. niso bili jugoslovanski državljani.
Vloženih je bilo 483 pritožb na ugotovitvene odločbe upravnih
enot, od tega je bilo 188 pritožb rešenih (v 51 primerih je bilo
pritožbi ugodeno, v 128 primerih pritožbam ni bilo ugodeno, 5
pritožb je bilo zavrženih, v 4 primerih pa je bil postopek
ustavljen).
V 516 primerih pa je ugotovljeno, da osebe niso pridobile
jugoslovanskega državljanstva iz razlogov drugega odstavka
35. člena Zakona o državljanstvu FLRJ (Uradni list OFJ, št. 64/
45 In Uradni list FLRJ, št. 54/46,105/48. V postopku reševanja
notranjih organizacijskih enot, pristojnih za upravne notranje
zadeve, je še 556 zahtevkov.

Podatki so vključeni v tabelo VI tako, da je možna primerjava z
vloženimi zahtevami, popolnimi vlogami, izdanimi odločbami
itd.

4.2 Republiška geodetska uprava je posredovala zbirne
Podatke
posameznih geodetskih izpostav za obdobje od 1.1.
1
992 do 31. 10. 1995. Rešenih zahtevkov za izdajo zemljiško
katastrskih podatkov je bilo 40.000. Število nerešenih zahtevkov, ki pa so še v pripravi, je 200.
4-3
Na arhiv Republike Slovenije je bilo vloženih 5.264 zah,ev
, od katerih je bilo pozitivno rešenih 2.942. Na Inštitut za
n
°»ejio zgodovino je bilo do 31. 10. 1995 vloženo 420 vlog,
Pozitivno je bilo rešeno 171 le-teh. Na Zgodovinski arhiv v

Kot ena prvih nalog je bila na ta način (ob sodelovanju z
drugimi pristojnimi ministrstvi) pripravljena in usklajena informacija o realizaciji sklepov 31. seje Državnega zbora, ki jo je'
vlada sprejela in posredovala Državnemu zboru.

lil. PROBLEMATIKA URESNIČEVANJA ZAKONA O
DENACIONALIZACIJI
Ob obravnavi predhodnega poročila je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da se v okviru Ministrstva za pravosodje
ustanovi posebna strokovna služba za pospeševanje in koordinacijo dela pri izvajanju zakona o denacionalizaciji.
Glede na to, da je bilo Ministrstvo za pravosodje ob pripravi
sinteznih poročil o izvajanju zakona o denacionalizaciji že
seznanjeno z nekaterimi pomembnimi vprašanji, je novoustanovljeni sektor takoj (julija 1995) pričel opravljati aktivnosti za
ugotavljanje vzrokov za nastalo problematiko pri izvajanju
zakona o denacionalizaciji in pripravo ukrepov za odpravo leteh. Gre torej za koordinacijo med različnimi resorji, ki izvajajo zakon o denacionalizaciji in katerih delovno področje je
povezano s procesom denacionalizacije.

Med pomembnimi vprašanji, ki se nanašajo na izvajanje
zakona o denacionalizaciji pa Ministrstvo za pravosodje
aktivno koordinira delo pri reševanju problematike:
- poenotenje uporabe metod ugotavljanja vrednosti podržavljenega premoženja,
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gajo pristojnemu organu, da pri svoji odločitvi upošteva konkretne okoliščine primera.

- geodetski izmer, zlasti za komplekse kmetijskih zemljišč in
odmer infrastrukturnih objektov, ter
- odprtih pravnih vprašanj.

Medresorska komisija za spremljanje uresničevanja zakona o
denacionalizaciji je zavzela tudi stališče, da je zavezanec za
plačilo odškodnine za bistveno zmanjšanje vrednosti premoženja po 26. členu ZDEN Slovenski odškodninski sklad, saj
zakon v 45. členu določa, da se za plačevanje odškodnine
izdajo obveznice, zavezanec za odškodnino v obveznicah pa
je slovenski odškodninski sklad (51. člen ZDEN). Po mneju
Sklada pa je zavezanec za to družbeno pravna oseba, ki je bila
odgovorna za zmanjšanje vrednosti nepremičnine, ki je predmet vračanja. Po mnenju Medresorske komisije gre v teh
primerih za dejansko oviro pri vračanju enake vrednosti podržavljenega premoženja (ta vrednost namreč ne obstaja več v
celoti), podobno kot v drugih primerih, ko podržavljene stvari
ni več, ker je uničena ali pa je ni mogoče vrniti v naravi, ker
obstajajo pravne ovire (lastninska pravica fizičnih ali civilnopravnih oseb). Potrditev tega stališča izhaja iz jezikovne
razlage drugega odstavka 26. člena ZDEN, po kateri gre za
enako odškodnino, kot v prvem odstavku, le da gre za polno
odškodnino, za katero se nedvomno, v skladu s 45. členom
izdajo obveznice.

1. Kadrovski problemi
V predhodnih, zlasti pa v devetem poročilu je bila kadrovska
problematika obširneje predstavljena. Stanje na tem področju
se glede števila zasedenih delovnih mest na področju denacionalizacije ni bistveno spremenilo. V začetku leta 1995 je bilo
v upravnih enotah na teh delovnih mestih redno zaposlenih
193 delavcev, v denacionalizacijskih postopkih pa je sodelovalo 129 zunanjih sodelavcev. Na dan 31. 10. 1995 pa je bilo
redno zaposlenih 199 delavcev, na 28 upravnih enotah pa so
sodelovali pri teh postopkih še 104 zunanji sodelavci.
Upravne enote Grosuplje, Idrija, Izola, Ormož, Ruše, Sevnica
in Slovenske Konjice nimajo zaposlenega niti enega delavca
na sistemiziranih delovnih mestih na področju denacionalizacije. Le štirinajst upravnih enot ima na teh delovnih mestih
redno zaposlenih toliko delavcev, kolikor imajo sistemiziranih
delovnih mest.
Za rešitev kadrovske problematike je Vlada Republike Slovenije julija 1995 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah
uredbe o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev,
ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, in drugih zaposlenih
v službah Vlade Republike Slovenije, upravnih organih in
upravnih enotah. S temi spremembami in dopolnitvami
uredbe je Vlada Republike Slovenije določila, da se, za vrednotenje posebnih obremenitev, ki se nanašajo na delovna
mesta pooblaščenih uradnih oseb, katere vodijo in opravljajo
dejanja v postopku denacionalizacije, osnovna plača poveča
do 20%. Toda kljub temu »dodatku« se zanimanje za objavljena prosta delovna mesta na tem področju ni povečalo.

Glede odškodnin iz prvega odstavka 72. člena ZDEN, ki se ne
upoštevajo, razen, če so presegle 30% vrednosti podržavljenega premoženja, je bilo kar nekaj časa nejasno, kako naj se
ugotavlja vrednost plačane odškodnine za podržavljeno premoženje. To pa je imelo za posledico različno prakso in s tem
neenotno valorizacijo teh odškodnin. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je odločilo, da se vrednost plačane odškodnine za podržavljeno premoženje ugotavlja na podlagi
Odredbe o koeficientu povečanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja. Po mnenju Vrhovnega sodišča RS je navedena odredba po svoji vsebini predpis tehničnega značaja
oziroma narave, ki omogoča le primerjavo prejete odškodnine
za podržavljeno premoženje s sedanjo vrednostjo podržavljenega premoženja, torej tudi pri ugotavljanju ali je prejeta
odškodnina presegla 30% vrednosti podržavljenega premoženja.

2. Problemi, povezani s pravnimi vpraianji
V zvezi z reševanjem pravnih vprašanj, ki se nanašajo na
izvajanje zakona o denacionalizaciji je Vlada Republike Slovenije naložila Medresorski komisiji za spremljanje uresničevanja zakona o denacionalizaciji pripravo sistematičnega pregleda in analize določil zakona o denacionalizaciji, pri katerih
se pojavljajo pravna vprašanja v zvezi z njihovim izvajanjem.
Medresorska komisija je na svoji 13. seji 1.12.1995 navedeno
materijo obravnavala in o tem seznanila Vlado. Pristojna
resorna ministrstva in Medresorska komisija za spremljanje
uresničevanja zakona o denacionalizaciji so ugotovili, da sta
na večino predhodno obravnavanih in v devetem poročilu o
uresničevanju zakona o denacionalizaciji omenjenih pravnih
vprašanj, tako upravna kot sodna praksa že dali ustrezne
odgovore. Pač pa se v zadnjem času odpirajo nova vprašanja.

Mnenje Slovenskega odškodninskega sklada, da se mora
upoštevati celotna odškodnina, če je njena vrednost presegla
30% vrednosti podržavljenega premoženja je potrdilo tudi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Vprašanje neenakosti
med tistimi, ki so ob nacionalizaciji dobili odškodnino v višini
do 30% vrednosti stvari in tistimi, ki so dobili višjo odškodnino, je obravnavalo tudi Ustavno sodišče in zavzelo stališče,
da ta določba ni v nasprotju z ustavo.
V nadaljevanju bo potrebno posebno pozornost posvetiti
vprašanju odškodninskih zahtevkov iz naslova nemožnosti
uporabe, oziroma upravljanja premoženja od dneva uveljavitve zakona o denacionalizaciji. Gre za uporabo argumenta a
contrario glede določbe drugega odstavka 72. člena zakona o
denacionalizaciji in v zvezi s tem za povrnitev pridobljene
koristi iz premoženja, ki je predmet denacionalizacije.

V zvezi z ugotavljanjem bistveno povečane oziroma bistveno
zmanjšane vrednosti nepremičnin, je Vrhovno sodišče Republike Slovenije že sprejelo stališče, da gre za tako povečanje
oziroma zmanjšanje vrednosti kadar je razlika večja od 30%.
Še vedno pa ni poenotenega stališča o tem, komu je dolžan
upravičenec plačati odškodnino, če mu je vrnjena nepremičnina, katere vrednost se je ob podržavljenju bistveno povečala. Tudi Slovenski odškodninski sklad ugotavlja, da je
večina upravnih organov v takih primerih odločila, da gre ta
odškodnina zavezancu, ki je nepremičnino vrnil, v nekaterih
odločbah pa je odločeno, da gre ta odškodnina Slovenskemu
odškodninskemu skladu. Medresorska komisija za spremljanje uresničevanja zakona o denacionalizaciji je, izhajajoč iz
splošnih pravil civilnega prava (v skladu s 6. členom ZDEN)
zavzela stališče, da gre ta odškodnina zavezancu za vračilo
nepremičnine, ker je z investicijskimi vlaganji bistveno povečal vrednost nepremičnine in ima to bistveno povečanje vrednosti tudi dejansko možnost dokazovati. Vrednost te odškodnine pa je potrebno upoštevati pri določanju morebitne
obveznosti Slovenskega odškodninskega sklada do zavezanca po 73. členu ZDEN. Tudi v teh primerih namreč veljajo
splošni premoženjski in odškodninski predpisi, predvsem
načelo prepovedi zlorabe pravic in pravila o vračanju dvojnega plačila. Stališča pa seveda ni mogoče enostavno posploševati na vse primere, saj ravno splošna pravna načela nalaporočevalec, št. 9

3. Vrednotenje podržavljenega premoženja
Na problematiko vrednotenja podržavljenega premoženja je
bilo opozorjeno že v predhodnem poročilu, v svojih poročilih
pa jo omenja tudi Slovenski odškodninski sklad.
Gre za vprašanje poenotenja uporabe predpisanih metod
vrednotenja podržavljenega premoženja, zlasti za uporabo
tako imenovane točkovne metode vrednotenja objektov. V
zvezi s tem pripravlja pristojno ministrstvo, t.j. Ministrstvo za
okolje in prostor, podrobnejša pojasnila o uporabi te metode.
Pri vrednotenju podjetij in premičnin se pojavljajo problemi
vrednotenja tega premoženja, kadar le-to ob podržavljenju ni
bilo ocenjeno oziroma kadar upravičenci zatrjujejo, da vrednosti v zapiskih, sestavljenih ob podržavljenju, niso realne. 5.
člen Navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Ur.
I. RS, št. 23/92) namreč določa, da se lahko drugačne vredno58

sti izkazujejo na podlagi drugih listin oziroma dokazil. Pri
čemer mora biti za to predložena verodostojna listina, iz
katere je razvidna realna vrednost take stvari oziroma premoženja. Zadnji odstavek tega člena navodila pa določa, da se za
verodostojne listine štejejo uradni cenili za istovrstne stvarifakture, bilance stanja in tem podobne listine, iz obdobja
največ enega leta pred ali po podržavljenju take stvari oziroma premoženja. Ne glede na relativno jasno določbo kdaj in
katere listine pridejo v poštev za ugtavljanje drugačne vrednosti podržavljenega premoženja, kot je to praviloma določeno s
4. členom tega istega navodila, pa stranke in cenilci pogosto
navajajo, da te listine za določene vrste stvari ne obstajajo in
zato uporabljajo najrazličnejše, metode vrednotenja, ki pa
niso predpisane.

1. davek na dohodek delavcev, nameščencev in uslužbencev
2. davek na dohodek kmetov,
3. davek na dohodek zadrug,
4. davek na dohodek družbenih organizacij,
5. davek na dohodek zasebnih obratov, poklicev in premoženja.
Vse naštete oblike dohodkov so bile obdavčene po progresivni lestvici glede na davčno osnovo, pri čemer davčna
stopnja na dohodek kmetov, v primerjavi z davki na druge
dohodke in ob enakih davčnih osnovah ni izstopala.
Tako je bil tudi davek kmetov določen glede na davčno
osnovo, pri čemer je bila davčna stopnja glede na davčno
osnovo progresivna. V primerih, kolikor kmečka gospodarstva niso bila dolžna vlagati davčnih prijav, se je zavezance o
odmeri davka obvestilo tako, da jim je bil razpored na vpogled
10 dni v prostorih pristojnega krajevnega ljudskega odbora.
Vpogled je bil možen tudi v pritožbenem roku (30 dni). Ista
uredba je predvidevala plačilo davčne obveznosti že za leto
1947 in plačilo akontacije za leto 1948. Tako je v primerih
visokih davčnih osnov prišlo do razmeroma velike obveznosti
za plačilo. Davčne obveznosti so se lahko zelo povečale
zaradi »davčne zatajitve in davčne nerodnosti«, saj so bile za
tovrstne kršitve predvidene izredno visoke kazni. Za izrekanje
kazni za davčne nerodnosti so bili pristojni okrajni (mestni)
izvršilni odbori. Zoper njihove odločbe je bila dopustna pritožba v 30 dneh na ministrstvo za finance LRS. Za izrekanje
kazni za davčno zatajitev pa so bila pristojna okrajna sodišča.

V povezavi z vrednotenjem podržavljenega premoženja velja
ponovno omeniti, da so tako nekateri upravni organi, kot tudi
Slovenski odškodninski sklad opozorili, da je potrebno preveriti ali je v tretji alineji prvega odstavka 3. člena odredbe o
koeficientu povečanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja (Uradni list RS, št. 24/92) za obdobje od 1.1.1963 do
25. 7. 1965 naveden neustrezen tečaj ameriškega dolarja.
Ministrstvo za finance je ponovno zaprosilo Banko Slovenije
za uradne podatke o tečaju ZDA dolarja v navedenem
obdobju, tako, da bo v primeru ugotovljene nepravilnosti
korigiralo to odredbo. Obenem pa to ministrstvo tudi proučuje možnosti za dopolnitev odredbe z ustreznimi koeficienti za obdobje po letu 1991.
4. Problematika geodetskih odmer

Sama uredba o davku na dohodek torej ni bila temelj podržavljenja, zato je ni mogoče primerjati z drugimi predpisi, ki jih
taksativno našteva 3. člen ZDEN. 4. člen ZDEN, kot že rečeno,
sicer razširja krog v 3. členu naštetih predpisov, vendar
postavlja kot pogoj neodplačnost podržavljenje. Pojem
»drugi predpisi« je namreč treba razlagati restriktivno in v
skladu z namenom zakona, izraženem v 1. členu, po katerem
zakon ureja denacionalizacijo premoženja, ki je bilo podržavljeno s predpisi o agrarni reformi, nacionalizaciji in o zaplembah ter z drugimi predpisi in načini, navedenimi v tem zakonu.
Pod »drugimi predpisi« so mišljeni predpisi, ki so bili pravni
temelj podržavljenja zasebne lastnine.

Vlada Republike Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor
in Ministrstvu za promet in zveze naložila, da pripravita program urejanja zemljiškokatastrskega stanja zemljišč, uporabljenih za gradnjo cest in program izvaianja geodetskih del v
zvezi z odmero infrastrukturnih in drugih objektov. Geodetska
uprava Republike Slovenije je pripravila obširen program,
naknadno pa še predlog za izvedbo testa, tj. opravo vseh
potrebnih geodetskih del za odmero enega zemljiškega kompleksa. Na podlagi tega bi lahko GU RS dokaj natančno
preverila časovno in finančno ustreznost predlaganega programa. Dejstvo je namreč, da bo treba geodetske odmere
opraviti ne glede na denacionalizacijo, saj obstoječe stanje
zemljiškega katastra oziroma njegovi podatki in podatki zemljiške knjige velikokrat ne ustrezajo dejanskemu stanju.

Kot že rečeno, so bili davčni zavezanci vsi, ki so imeli katerikoli od naštetih dohodkov in za vse te je veljala ista uredba o
dohodnini. Zato bi morali vsem davčnim obveznikom po tej
uredbi vrniti vrednost plačanih davkov, davčnih zaostankov
oziroma kazni zaradi »davčne nerednosti«. Presoja utemeljenosti oziroma pravičnosti takratne davčne politike pa ni bila
nikoli predmet razprav o denacionalizaciji.

5. Pravna podlaga In postopki za odmero davkov, zaradi
neplačevanja katerih je bilo v letih 1948 in 1949, davčnim
zavezancem po sodni poti odvzeto premoženje
Zakon o denacionalizaciji (ZDEN, Ur. L. RS, št. 27/91 in 31/93)
v 3. členu točno našteva, kateri predpisi so neposredna podlaga za denacionalizacijo; 4. člen pa blanketno razširja krog
upravičencev tudi na tiste osđbe, ki jim je bilo premoženje
podržavljeno po drugih predpisih ali pa jim je bilo premoženje
podržavljeno z ukrepom državnega organa brez pravnega
naslova. Zakonska določba 5. člena zaokroža učinek zakona
tudi na tiste primere, v katerih je bilo premoženje podržavljeno s pravnimi posli, navidez torej brez zakonske ali druge
pravne prisile, ki pa niso temeljili na svobodni odločitvi dotedanjega lastnika premoženja. Po ZDEN so bili predpisi iz 3. in
4. člena ZDEN oziroma načina podržavljenja, neposredna
podlaga za podržavljenje. Med te predpise oziroma načine, ki
so bili podlaga za podržavljenje premoženja pa po našem
mnenju ne moremo šteti primere, ko je bilo premoženje prodano v izvršilnem postopku, da so se s kupnino poplačale
davčne obveznosti.

V takih primerih tudi ni šlo za ukrep državnega organa brez
pravnega naslova, saj so bile dražbe izvedene na podlagi
izvršljivega izkaza »davčnih zaostankov«.
Možno pa je, da je šlo v posameznih primerih za ravnanje
ozirma ukrep državnega organa brez pravnega naslova (npr.
da je državni organ določil neko davčno obvezo, ki ni imela
podlage v takratnih predpisih, ali pa da je šlo za prisilno
izvršbo brez izvršljivega naslova). V teh primerih so lahko
upravičenci svoje zahteve za denacionalizacijo oprli na 4. člen
ZDEN. O takih zahtevah na prvi stopnji odločajo krajevno
pristojne upravne enote, na drugi stopnji pa pristojno ministrstvo.
Prav tako ni šlo za sklenitev pravnega posla na podlagi grožnje, sile ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika
oblasti, razen v kolikor je bilo sicer v posameznih konkretnih
primerih dejansko sklenjen pravni posel zaradi grožnje, sile
ali zvijače. Ti primeri pa so že zajeti z omenjenim 5. členom.

Na podlagi uredbe o davku na dohodek (Ur. I. LRS, št. 21/47)
se je na ozemlju LRS pobiral davek na dohodek (dohodnina) v
naslednjih oblikah:
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in obdelavo vseh relevantnih podatkov. Pri oblikovanju računalniškega programa za vodenje evidenc se, zaradi predvidenega obsega dela, posebna pozornost posveča tudi načinu
vnosa podatkov. Omogočeno pa bo tudi ustrezno uvajanje in
pomoč pri delu.

IV. ZAKLJUČEK
Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o začasnem,
delnem zadržanju vračanja premoženja (Uradni list RS, št. 74/
95) sprejel dodatna sklepa, Vlada pa je, po proučitvi vsebine
obeh sklepov sprejela stališče, da je za realizacijo teh sklepov
potrebno dosedanje izvajanje zakona o denacionalizaciji vsebinsko analizirati. Zato je sprejela vrsto ukrepov. Za čim večjo
učinkovitost in usklajenost dela je imenovala medresorsko
delovno skupino, ki bo pripravila dispozicije za pripravo vseh
potrebnih analiz, tako glede zahtevanega in vrnjenega premoženja, kot tudi glede uporabe materialnega prava v denacionalizacijskih postopkih. Na podlagi ustreznih, vsebinskih
analiz o izvajanju zakona o denacionalizaciji bo mogoče tudi
ugotavljati ali obstaja potreba za spremembo posameznih
določil zakona in kakšna sprememba bi bila potrebna. Prav
tako Vlada Republike Slovenije pričakuje, da bo na podlagi
rezultatov analiz mogoče pripraviti predlog zakona, s katerim
bi bili določeni pogoji, kriteriji in postopek za revizijo do sedaj
opravljenih denacionalizacijskih postopkov.

Hkrati z navedenim, se zaradi nove vsebine in načina vodenja
evidenc, usklajuje tudi ustrezno navodilo, ki ga bo v teh dneh,
v soglasju z ministrico za pravosodje, izdal minister za finance.
V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 18. 1.
1996 je Ministrstvo za notranje zadeve s 1. 2. 1996 pričelo
izvajati nadzorstvo nad ugotovitvenimi postopki državljanstva
v zvezi z denacionalizacijo, v katerih je bilo ugotovljeno, da so
bili upravičenci ob denacionalizaciji v času podržavljenja premoženja jugoslovanski državljani.
Do 20. 2. 1996 je Ministrstvo za notranje zadeve pregledalo
300 spisov, ki so jih posredovale upravne enote: Ajdovščina,
Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale in Dravograd, s
katerimi je bilo ugotovljeno, da so bili upravičenci do denacionalizacije jugoslovanski državljani oziroma državljani Republike Slovenije. V devetih primerih je bilo ugotovljeno, da je
bilo v zvezi s presojo pogojev določbe drugega odstavka 35.
člena zakona o državljanstvu FLRJ iz leta 1948 dejansko
stanje nepopolno ugotovljeno (v navedenih zadevah namreč
ni bil ugotovljen pogoj nemške narodnosti oziroma pogoj, kje
je oseba živela v času uveljavitve zakona). V navedenih primerih bo Ministrstvo za notranje zadeve zato v mejah zakonskih
pooblastil nezakonite akte razveljavilo oziroma predlagalo
obnovo postopka.

Pristojna ministrstva so že pripravila in uskladila vsebino
podatkov, ki jih je, za izdelavo omenjenih analiz potrebno
pridobiti. Vlada pa je sprejela tudi sklepe, ki omogočajo
pogoje za realizacijo potrebnih ukrepov: vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema, zagotovitev sredstev in
opreme.
V zvezi s tem se je medresorska delovna skupina že sestala in
določila okvir za izdelavo omenjenih analiz s tem, ko je
definirala natančno vsebino vodenja evidenc o postopkih
denacionalizacije. Do konca februarja bo pripravljen tudi
ustrezen računalniški program, ki bo omogočal vnos, zbiranje
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URESNIČEVANJE ZAKONA O DENACIONALIZACIJI PRI OKRAJNIH SODlSČIH
(OD 7.12.1991 DO 31.10.1995)
OKRAJNO
SODIŠČE

Ajdovščina
Brežice
Celje
Črnomelj
Domžale
G.Radgona
Grosuplje
Idrija
II. Bistrica
Jesenice
Kamnik
Koper
Kočevje
Kranj
Krško
Lenart
Lendava
Litija
Ljubljana
Ljutomer
M.Sobota
Maribor
N.Gonca
Novo mesto
Ormož
Piran
Postojna
Ptuj
Radovljica
Rakek
Sežana
Sevnica
SI. Bistrica
SI.Gradec
SI.Konjice
Šentjur
Skofja Loka
Šmarje
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Velenje
Vrhnika
2a|ec
SKUPAJ

vloženih
zahtev

izdanih
odločb

ustavitev zavrženih zavrnjenih
postopka, zahtev
zahtev
umik,
odstop

15
3
1
2
18
15
4
10
35
13
7
1
131
49
39
3
29
10
2
2
9605
19
6
1
1
1000
7
5
1
0
17
000
33
26
9
1
27
1
0
0
23
19
0
4
168
67
0
13
7503
13
601
7000
21
830
285
147
23
25
26
36
14
0
17
7
00
159
74
5
57
37
23
3
0
39
14
60
42
600
21
15
0
1
16
12
0
2
76
48
41
2
42
6
0
0
33
24
6
1
9000
21
12
3
1
25
7
04
25
17
8
2
52
13,
2
5
3
3
10
31
17
3
4
20
14
0
13
4000
41
904
60
31
0
6
18
9
5
0
30
14
4
2
64
9
6
0
1776
806
197
175
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ugodenih
zahtev

vloženih
pritožb

pravnomočnih
odločb

izdanih
začasnih
odredb

0
0
0
0
1
0
1
4
10
0
5
0
5
8
0
2
5
1
44
0
5
1
2
8
4
1
0
1
50
2
2
3
4
0
00
0
00
3
1
0
2
0
00
0
00
14
2
16
23
0
1
0
3
0
0
14
1
1
1
1
54
0
18
66
53
20
0
00
32
3
20
00
0
00
50
4
53
.67
32
53
83
3
22
0,6
13
0
7
0
1
70
8
4
37
28
0
19
1
13
18
0
4
4
6
62
6
0
3
60
13
1
8
10
0
9
1
2
10
0
4
1
1
47
2
6
0
4
40
12
5
6
12
1
00
0
00
6
2
6
9
0
3
0
4^30
7
0
0
17
0
0
6
6
30
1
1
1
3
1
5
5
14
12
0
1
0
6
13
0
00
0
00
32
4
51
10
15
13
13
14
3
1
1
0
0
7
1
5
14
0
0
3
0
3
0
334
100
261
517
86
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ZAPUš Ć1NSKI IN DRUGI SODNI POSTOPKI PRI OKRAJNIH SODIŠČIH
(OD 7.12. 1991 DO 31.10.1995)
uvedeni končani
zapuščin, zapuščin,
postopki postopki
10
Ajdovščina
Brežice
Celje
Črnomelj
Domžale
G. Radgona
Grosuplje
Idrija
II. Bistrica
Jesenice
Kamnik
Kcper
Kočevje
Kranj
Krško
Lenart
Lendava
Litija
Ljubljana
Ljutomer
M. Sobota
Maribor
N. Gorica
Novo mesto
Ormož
Piran
Postojna
Ruj
Radovljica
Rakek
Sežana
Sevnica
SI. Bistrica
SI. Gradec
SI Konjice
Šentjur
Šk. Loka
Šmarje
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Velenje
Vrhnika
Žaiec
SKUPAJ:
poročevalec, št. 9

12
21
121
37
59
114
165
75
10
46
63
2
17
35
9
120
13
19
584
57
38
387
18
68
76
14
17
90
80
26
9
28
77
232
57
6
113
18
8
61
93
129
49
68
3341

11

število
število
pravnom, v celoti
končanih izvedenih
postopkov postopkov
12
13

8
13
98
26
26
86
95
64
10
36
49
1
9
15
6
83
6
15
384
47
33
195
15
51
73
10
12
69
58
18
4
25
44
142
43
3
87
11
8
45
73
115
44
54
2309

8
13
92
24
23
86
75
64
10
36
47
1
I
15
6
78
6
15
328
43
33
195
15
51
73
10
II
70
56
14
4
15
44
142
43
3
85
9
8
45
69
115
43
54
2178
62

odločitev
število
na podlagi izvršenih
prvot skl. odločb
o dedov.
14
15

8
11
78
26
23
ee
60
64
4
24
46
1
10
15
I
68
6
10
162
47
33
196
15
51
73
10
1
34
58
II
1
28
44
142
43
1
76
5
8
32
73
105
43
54
1887

0
0
8
0
0
73
165
0
0
0
3
1
10
0
0
2
6
5
19
0
0
59
0
48
0
0
2
36
0
0
3
25
0
2
43
1
0
0
0
16
0
3
44
54
628

število
izdanih
z.k.

15
53
209
163
284
215
678
125
22
140
163
8
0
412
88
222
48
198
2510
183
86
707
70
247
121
64
86
122
219
173
19
166
381
324
111
43
295
59
29
168
231
178
271
118
10023

16
1500
2765
13388
4276
11297
6547
6123
1108
1901
2428
7000
2127
6293
19000
7349
5393
3326
2590
36672
557
7196
36573
5130
9684
809
574
2600
14611
7021
6241
3013
1404
3284
13585
2306
1067
8707
5568
1602
3698
3758
4763
5854
6423
297111

URESNIČEVANJE ZDEN PRI OKRAJNIH SODI ŠČIH
(00 7.12. 1991 DO 31.10.1995)
OKRAJNO kmet
gozdov
SODIŠČE zemljišč
ha
ha

stavbnih
zemljišč

stanovanj
število

hiš

m'

število

1
Ajdovščina
Brežice
Celje
Črnomelj
Domžale
G. Radgona
Grosuplje
Idrija
II. Bistrica
Jesenice
Kamnik
Koper
Kočevje
Kranj
Krško
Lenart
Lendava
Litija
Ljubljana
Ljutomer
M. Sobota
Maribor
N.Gorica
N. mesto
Ormož
Piran
Postojna
Ptuj
Radovljica
Rakek
Sežana
Sevnica
SI. Bistrica
SI. Gradec
SI. Konjice
Šentjur
Šk. Loka
Šmarje
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Velenje
Vrhnika
Žalec
SKUPAJ:

O
0,85
O
0,92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.4
0
0
0
0,46
9,64
0
0
17
1,02
0
32,8
0
1.5
0
0
0
0
0.17
0
0
3.6
11.5
0
0
0,17
94,03

poslovni prostori
m"

6
0
0
0
0
0
0
6,08
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
9,12
0
0
0
0
0
11.4
0
0
0
0
0
0
0,47
0
0
0
0
38,51
0
0
74,58

0
7440
0
43
5632
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6838
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238
0
600
0
0
0
179
1484
0
0
0
0
0
0
0
22454

0
0
0
0
0
0
0
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

63

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

0
1 ni pod.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
0
1 ni pod.
O
o
o
O
o
O
o
o
o
o
2,5
560
O
o
o
OO
o
o
O
o
O
o
O
O
o
O
o
o
O
O
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
4,5
560

o
o
o
o
5
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1.5
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
0
1
o
o
0
1
o
o
o
o
o
o
o
o
8,5

o
o
o
o
2418
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
89
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
218
O
o
o
172
0
0
0
0
0
O
O
O
2897
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PODATKI O ŠTEVILU SISTEMIZ1RANIH IN ZASEDENIH DELOVNIH MESTIH NA PODROČJU DENACIONALIZACIJE

UPRAVNA ENOTA

ŠT.SIST.DELMEST

ŠT.ZASED. DELMEST

ŠT. ZUN.SOOEL.

Ajdovščina

2

2

0

Brežice

S

2

0

Celje

6

5

0

Cerknica

4

3

0

Črnomelj

3

2

3

Domžale

7

6

10

Dravograd

2

1

2

Gornja Radgona

4

2

0

Grosuplje

2

0

3

Hrastnik

2

1

0

Idrija

2

0

1

Ilirska Biistrica

4

1

0

Izola

0

0

0

Jesenice

6

4

0

Kamnik

2

1

8

Kočevje

2

2

0

Koper

4

2

4

Kranj

17

10

7

Kr&ko

2

2

0

Laško

3

3

2

Lenart

4

3

0

Lendava

4

2

1

Litija

7

5

1

Ljubljana

49

39

9

Ljutomer

4

3

1

Logatec

3

3

1

Maribor

13

8

3

Metlika

1

1

0

Mozirje

2

2

3

Murska Sobota

7

4

0

Nova Gorica

6

6

0

Novo Mesto

7

5

0

Ormož

3

0

3

Pesnica

2

2

0

Piran

2

2

6

Postojna

5

3

0

Ruj

11

10

12

Radlje ob Dravi

4

2

0

poročevalec, št. 9
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UPRAVNA ENOTA

ŠT.SIST.DELMEST

ŠT.ZASED. OELMEST

ŠT. ZUN.SODEL.

Radovljica

5

4

0

Ravne na Koro&kem

3

2

0

Ribnica

2

2

0

Rute

3

0

1

Sevnica

2

0

'0

Sežana

6

2

0

Slovenj Gradec

2

2

0

Slovenska Bistrica

7

6

0

Slovenske Konjice

2

0

1

Šentjur pri Celju

3

3

3

Skorja Loka

3

1

6

Šmarje pri Jettah

5

2

1

Tolmin

5

4

0

Trbovlje

4

3

0

Trebnje

5

3

1

TiHĆ

7

5

8

Velenje

1

1

1

Vrhnika

6

4 .

0

Zagorje ob Savi

3

2

Žalec

6

4

2

293

199

104

SKUPAJ

'

0

f
i

•
%

i
i ,
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LEGENDA

16. Število odločb, poslanih v izvršitev
17. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po 68. čl. ZDEN
18. Število izdanih začasnih odredb o prenosu nepremičnine
v začasno uporabo upravičenca
19. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po zakonu o
lastninskem preoblikovanju podjetij
20. Število razpisanih ustnih obravnav
21. Število opravljenih ustnih obravnav
22. Število izdanih poročil iz 65. člena
23. Število zahtev, kjer se je odločalo v skrajšanem postopku
24.a) Število primerov, v katerih je upravni organ o zahtevi
odločil v celoti (odločitev o zahtevi z več odločbami (oz.
sklepi) se šteje kot en končan primer)
24.b) od tega pravnomočno (če je bilo izdano več odločb (oz.
sklepov) morajo biti vsi pravnomočni)

(denacionalizacija kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih
gospodarstev)
I.
(Tabela 1)
1. Število vloženih zahtev po uveljavitvi zakona
1 .a Število zahtev, ki so jih vložili upravičenci iz 14. čl. (cerkve,
druge verske skupnosti...)
2. Število popolnih zahtev za denacionalizacijo
3. Število zahtev, poslanih v dopolnitev
4. Število nepopolnih zahtev, ki še niso poslane v dopolnitev
5. Število primerov, kjer je organ prve stopnje po uradni
dolžnosti zahteval listine
6a Število odstopljenih zahtev
6b Število zadev, pri katerih je bilo podržavljeno premoženje
obremenjeno s hipoteko
6c Št. zadev, pri katerih so nepremičnine obremenjene s
hipoteko, nastalo po podržavljenju (33. čl.)
6e Zahtevana višina odškod. po 73. čl. ZDEN
7. Število zahtev, kjer je bilo treba rešiti katerokoli predhodno
vprašanje

(Tabela 4)
1. Skupno denacionaliziranih kmetijskih zemljišč
v ha
Od tega:
1/a v last in posest oz. z vzpost. lastninske pr v ha
1/b z vzpostavitvijo solastninskega deleža (2. odst. 27. člena
zakona).... v ha
1/c vrnitev nadomestne nepremičnine (3. odst. 42. člena)
1/d/1 v obliki odškodnine za... ha 1/d/2 v višini SIT
2. Denacionaliziranih gozdov skupaj....ha
Od tega:
2/a v last in posest oz. z vzpost. lastninske pr....ha
2/b/1 v obliki odškodnine (zadnji odst. 27. člena) za... ha
2/b/2 v višini.... SIT
3. Denacionaliziranih kmetijskih gospodarstev skupaj
4. Štev. vrnjenih objektov v okviru kmetijskih gospodarstev

(Tabela 2)
8. Število zahtev, kjer je bilo potrebno uvesti ugotovitveni
postopek o državljanstvu upravičenca
9. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji
Od tega:
9./a zavrženih zahtev
9./b zavrnjenih zahtev
9./c ugodenih zahtev
9./d umik, ustavitev postopka
9a. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji upravičencem iz 14. čl. ZDEN (cerkve, druge ver. sk...)
Od tega:
9a/a zavrženih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
9a/b zavrnjenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
9a/c ugodenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
9a/d umik, ustavitev postopka
10./1 Število odločb, izdanih na podlagi poravnave
10./2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN
11./1 Število izdanih delnih odločb
11./2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN

(Tabela 5)
5. Skupno denac. kmetijskih zemljišč upravič. iz 14. čl.
ZDEN...v ha
Od tega:
5/a v last in posest oz. z vzpost. lastninske pr....ha
5/b z vzpostavitvijo solastninskega deleža (2. odst. 7. člena
zakona)....ha
5/c vrnitev nadomestne nepremičnine (3. odst. 42. čl.)...ha
5/d1 v obliki odškodnine za... ha 5/d2 v višini SIT
6. Denac. gozdov upravič. iz 14. čl. ZDEN..„ha
Od tega:
6/a v last in posest oz. z vzpost. lastninske pr....ha
6/b1 v obliki odškodnine (zadnji odst. 27. člena) za...ha
6/b2 v višini....SIT
7. Denacionaliziranih kmetijskih gospodarstev upravič. iz 14.
čl. ZDEN
8. Število vrnjenih objektov v okviru kmetijskih gospodarstev
upravič. iz 14. čl. ZDEN

(Tabela 3)
12. Število odločb, izdanih ob upošt. 25. in 26. čl. zakona
13. Število odločb, kjer je bilo treba upošt. 22. čl. zakona
14. Število odločb, zoper katere je bila vložena pritožba
15. Število pravnomočnih odločb
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LEGENDA

II.
(Tabela 10)
1./1 Skupaj denacionaliziranih
stanovanj
1 ./2 v izmeri
m2
Od tega:
1 ./a v last in posest
1./b z vzpostavitvijo lastninske pravice
1./C1 v obliki odškodnine
1./c2 v višini
SIT
2./1 Število denac. 2stanovanjskih hiš
2./2 v izmeri
m
Od tega:
2./a v last in posest
2./b z vzpostavitvijo lastninske pravice
2./c1 v obliki odškodnine
2./C2 v višini
SIT

(denacionalizacija stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih
stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč)
I.
(Tabela 7)
1. Število vloženih zahtev po uveljavitvi zakona
1.a Število zahtev, ki so jih vložili upravičenci iz 14. čl. (cerkve,
druge verske skupnosti,..)
2. Število popolnih zahtev za denacionalizacijo
3. Število zahtev poslanih v dopolnitev
4. Število nepopolnih zahtev, ki še niso poslane v dopolnitev
5. Število primerov, kjer je organ prve stopnje po uradni
dolžnosti zahteval listine
6a Število odstopljenih zahtev
6b ŠTevilo zadev pri katerih je bilo podržavljen premoženje
obremenjeno s hipoteko
6c Število zadev pri katerih so nepremičnine obremenjene s
hipoteko nastalo po podržavljenju (33. čl.)
6d Število primerov v katerih so zavezanci nepremičnino
pridobili na odplačen način (73. čl.)
6e Zahtevana višina odškod. po 73. čl. ZDEN
7. Število zahtev, kjer je bilo treba rešiti katerokoli predhodno
vprašanje

(Tabela 11)
3/1 Število denacionaliziranih poslovnih stavb in poslovnih
prostorov
3./2 v izmeri
m2
Od tega:
3a. v last in posest
3b. z vzpostavitvijo lastn. pravice
3c/1 v obliki odškodnine
3c/2 v višini
SIT

(Tabela 8)
8. Število zahtev, kjer je bilo potrebno uvesti ugotovitveni
postopek o državljanstvu upravičenca
9. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji
Od tega:
9/a zavrženih zahtev
9/b zavrnjenih zahtev
9/c ugodenih zahtev
9/d umik, ustavitev postopka
9a Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji upravičencem iz 14. čl. ZDEN (cerkve, druge ver. sk )
Od tega:
9a/a zavrženih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
9a/b zavrnjenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
9a/c ugodenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
9a/d umik, ustavitev postopka
10/1 Število odločb izdanih na podlagi poravnave
10/2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN
11/1 Število izdanih delnih odločb
11/2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN

4. Skupaj denac. stavbnih zemljišč
Od tega:
4a. vrnjenih po 31. členu
v m22
4b. vrnjenih po 32. členu
vm 2
4c./1 v obliki odškodnine za
m
4c./2 v višini
SIT

(Tabela 12)
5./1 Denac. stanovanj
upravič. iz 14. čl. ZDEN
5./2 v izmeri
m2
Od tega:
5./a v last in posest
5./b z vzpostavitvijo lastn. pravice
5./c1 v obliki odškodnine
5./c2 v višini
SIT
6 /1 Štev denac. stanov,
hiš upravič. iz 14. čl. ZDEN
672 v izmeri
m2
Od tega:
6./a v last in posest
6./b z vzpostavitvijo lastn. pravice
6./C1 v obliki odškodnine
6./c2 v višini
SIT

(Tabela 9)
12. Število odločb izdanih ob upoštevanju 25. in 26. člena
zakona
13. Število odločb, kjer je bilo treba upoštevati 22. člen zakona
14. Število odločb, zoper katere je bila vložena pritožba
15. Število pravnomočnih odločb
16. Število odločb poslanih v izvršitev
17. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po 68. čl. ZDEN
18. Število izdanih začasnih odredb o prenosu nepremičnine
v začasno uporabo upravičenca
19. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po zakonu o
lastninskem preoblikovanju podjetij
20. Število razpisanih ustnih obravnav
21. Število opravljenih ustnih obravnav
22. Število izdanih poročil iz 65. člena
23. Število zahtev, kjer se je odločalo v skrajšanem postopku
24.a Število primerov v katerih je upravni organ o zahtevi
odločil v celoti (odločitev o zahtevi z več odločbami (oz.
sklepi) se šteje kot en končan primer)
24.b) od tega pravnomočno (če je bilo izdano več odločb (oz.
sklepov) morajo biti vsi pravnomočni)

poročevalec, št. 9

m2

(Tabela 13)
7./1 Število denacionaliziranih poslovnih stavb in poslovnih
prostorov upravič. iz 14.
čl. ZDEN
7./2 v izmeri
m2
Od tega:
7./a v last in posest
7./b z vzpostavitvijo lastn. pravice
7./c1 v obliki odškodnine
7./C2 v višini
SIT
8. Denac. stavbnih zemljišč upravič. iz 14. čl. ZDEN
Od tega:
8./a vrnjenih po 31. členu
v m22
8./b vrnjenih po 32. členu
vm2
8./c1 v obliki odškodnine za
m
8./C2 v višini
SIT
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LEGENDA

14. Število odločb, zoper katere je bila vložena pritožba
15. Število pravnomočnih odločb
16. Število odločb poslanih v izvršitev
17. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po 68. čl. ZDEN
18. Število izdanih začasnih odredb o prenosu nepremičnine
v začasno uporabo upravičenca
19. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po zakonu o
lastninskem preoblikovanju podjetij
20. Število razpisanih ustnih obravnav
21. Število opravljenih ustnih obravnav
22. Število izdanih poročil iz 65. člena
23. Število zahtev, kjer se je odločalo v skrajšanem postopku
24.a Število primerov, v katerih je upravni organ o zahtevi
odločil v celoti (odločitev o zahtevi z več odločbami (oz.
sklepi) se šteje kot en končan primer)
24.b) od tega pravnomočno (če je bilo izdano več odločb (oz.
sklepov) morajo biti vsi pravnomočni)

(denacionalizacija zasebnih gospodarskih podleti] In
kapitala)
(Tabela 14)
1. Število vloženih zahtev po uveljavitvi zakona
1.a Število zahtev, ki so jih vložili upravičenci iz 14. čl. (cerkve,
druge verske skupnosti...)
2. Število popolnih zahtev za denacionalizacijo
3. Število zahtev poslanih v dopolnitev
4. Število nepopolnih zahtev, ki še niso poslane v dopolnitev
5. Število primerov, kjer je organ prve stopnje po uradni
dolžnosti zahteval listine
6a Število odstopljenih zahtev
6b Število zadev, pri katerih je bilo podržavljeno premoženje
obremenjeno s hipoteko
6c Število zadev, pri katerih so nepremičnine obremenjene s
hipoteko nastalo po podržavljenju (33. čl.)
6d Število primerov, v katerih so zavezanci nepremičnino
pridobili na odplačen način (73. čl.)
6e Zahtevana višina odškod. po 73. čl. ZDEN
7. Število zahtev, kjer je bilo treba rešiti katerokoli predhodno
vprašanje

II.
(Tabela 17)
1./1 Štev. podjetij vrnjenih v last (34. čl. zakona)
1./2 v vrednosti
SIT
271 Število odločb, kjer se je kapital vrnil z vzpostavitvijo
lastninskega deleža (1. odst. 37. člena zakona)
2.12 v vrednosti
SIT
2./3 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN
3./1 Štev. odločb, kjer se je kapital vrnil po določbi 38. člena
zakona
3./2 v vrednosti
SIT
3./3 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN
4./1 Število odločb, kjer je bila upravičencu dana odškodnina
v vrednostnih papirjih ali v denarju
4./2 v višini
SIT
4./3 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN
5. Število podjetij vrnjenih v last po 1. odst. 36. člena zakona

(Tabela 15
8. Število zahtev, kjer je bilo potrebno uvesti ugotovitveni
postopek o državljanstvu upravičenca
9. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji
Od tega:
9./a zavrženih zahtev
9./b zavrnjenih zahtev
9./c ugodenih zahtev
9./d umik, ustavitev postopka
9a. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji upravičencem iz 14. čl. ZDEN (cerkve, druge ver. sk )
Od tega:
9a./a zavrženih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
9a./b zavrnjenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
9a./c ugodenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
9a./d umik, ustavitev postopka
10./1 Število odločb izdanih na podlagi poravnave
10./2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN
11./1 Število izdanih delnih odločb
11./2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN

IV.
(Tabela 6)
1. Za izvajanje zakona o denacionalizaciji je občina v proračunu namenila
SIT
2. Število vseh delavcev, ki delajo na področju denacionalizacije
Od tega:
2./a redno zaposlenih pri upravnem organu
2./b zunanji
3. Skupno število komisij ustanovljenih pri upravnih organih,
ki odločajo o zahtevah za denacionalizacijo

(Tabela 16)
12. Število odločb izdanih ob upoštevanju 25. in 26. člena
zakona
13. Število odločb, kjer je bilo treba upoštevati 22. člen zakona
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STANJE : 31/10/95
I.It. UE
1
2
3
4
5
6
7
B
9
10
U
12
13
14
15
16
17
1B
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Tabela 6 SKUPAJ UPRAVNI ORGANI

IV.

AJDOVŠČINA
BREŽICE
CELJE
CERKNICA
Črnomelj
DOMŽALE
DRAVOGRAD
GORNJA RADGONA
GROSUPLJE
HRASTNIK
IDRIJA
ILIRSKA BISTRICA
IZOLA
JESENICE
KAMNIK
KOČEVJE
KOPER
KRANJ
KRŠKO
LAŠKO
LENART
LENDAVA
LITIJA
LJUBLJANA BEŽIGRAD
LJUBLJANA CENTER
LJUBLJANA MOSTE-POLJE
LJUBLJANA ŠIŠKA
LJUBLJANA VIC -RUDNIK
LJUTOMER
LOGATEC
METLIKA
MOZIRJE
MURSKA SOBOTA
NOVA GORICA
NOVO MESTO
ORMOŽ
PIRAN
POSTOJNA
PTUJ
RADLJE OB DRAVI
RADOVLJICA
RAVNE NA KOROŠKEM
RIBNICA
SEVNICA
SEŽANA
SLOVENJ GRADEC
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKE KONJICE
ŠENTJUR PRI CELJU
ŠKOFJA LOKA
ŠMARJE PRI JELŠAH
TOLMIN
TREBNJE
TRBOVLJE
TRŽIČ
VELENJE
VRHNIKA
ZAGORJE OB SAVI
ŽALEC
MARIBOR
PESNICA
RUŠE

1.

2.
2
3
5
3
2
14
3
1
7
2
6
2
1
15
5
2
12
2
4
3
2
5
20
6
8
24
26
3
1
4
9
4
3
9
9
2
7
3
8
2.
9
4
1
6
6
15
5
6
1
5
8
8
4
4
3
3
16
7
b
365

2,340,000
3,000,000
271,252
1,500,000
144,000
665,000
100,000
400,000

500,000
13,000,000
7,795,000
8,082,070
500,000
4,000,000
500,000
1,000,000
4,165,000
2,500,000
3,500,000
1,000,000
1,000,000
500,000,000
2,050,000

339,000

6,500,000
3,500,000
1,200,000
2,000,000
5/1,551,322

81

2./#
2
3
5
3
2
6
1
1
6
1
3
1
1
5
3
2
8
2
2
3
2
5
9
6
5
15
10
3
1
3
9
4
3
9
1
2
4
3
3
2
6
4
1
6
5
8
2
3
1
4
4
2
3
4
3
1
7
3
4
230

2./b

3.

8
2
.1
1
3
1
10
2

3
9
16

8
3
5

131)

103
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cem iz 14. čl. ZDEN (cerkve, druge ver. sk....)
Od tega:
9a./a zavrženih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
9a./b zavrnjenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
9a./c ugodenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
9a./d umik, ustavitev postopka
10./1 Število odločb izdanih na podlagi poravnave
10./2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN
11./1 Število izdanih delnih odločb
11./2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN

SKUPAJ
(Tabela 18)
1. Število vloženih zahtev po uveljavitvi zakona
1.a Število zahtev, ki so jih vložili upravičenci iz 14.61. (cerkve,
druge verske skupnosti,...)
2. Število popolnih zahtev za denacionalizacijo
3. Število zahtev poslanih v dopolnitev
4. Število nepopolnih zahtev, ki še niso poslane v dopolnitev
5. število primerov, kjer je organ prve stopnje po uradni
dolžnosti zahteval listine
6a Število odstopljenih zahtev
6b Število zadev, pri katerih je bilo podržavljeno premoženje
obremenjeno s hipoteko
6c Število zadev, pri katerih so nepremičnine obremenjene s
hipoteko, nastalo po podrž. (33. čl.)
6d Število primerov, v katerih so zavarovanci nepremičnino
pridobili na odplačen način (73. čl.)
6e Zahtevana višina odškod. po 73. čl. ZDEN
7. Število zahtev, kjer je bilo treba rešiti katerokoli predhodno
vprašanje

(Tabela 20)
12. Število odločb izdanih ob upoštevanju 25. in 26. člena
zakona
13. Število odločb, kjer je bilo treba upoštevati 22. člen zakona
14. Število odločb, zoper katere je bila vložena pritožba
15. Število pravnomočnih odločb
16. Število odločb poslanih v izvršitev
17. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po 68. čl. ZDEN
18. Število izdanih začasnih odredb o prenosu nepremičnine
v začasno uporabo upravičenca
19. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po zakonu o
lastninskem preoblikovanju podjetij
20. Število razpisanih obravnav
21. Število opravljenih ustnih obravnav
22. Število izdanih poročil iz 65. člena
23. Število zahtev, kjer se je odločalo v skrajšanem postopku
24.a) Število primerov, v katerih je upravni organ o zahtevi
odločil v celoti (odločitev o zahtevi z več odločbami (oz.
sklepi) se šteje kot en končan primer)
24.b) od tega pravnomočno (če je bilo izdano več odločb (oz.
sklepov) morajo biti vsi pravnomočni)

(Tabela 19)
8. Število zahtev, kjer je bilo potrebno uvesti ugotovitveni
postopek o državljanstu upravičenca
9. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji
Od tega:
9./a zavrženih zahtev
9./b zavrnjenih zahtev
9./c ugodenih zahtev
9./d umik, ustavitev postopka
9a. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji upravičen-
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POROČILO

DRUŽBENEGA

PRAVOBRANILCA
SLOVENIJE

O

PROBLEMIH

STANJU,

NA

LASTNINE

IN

DELAVCEV

V

REPUBLIKE
POJAVIH

PODROČJU

VARSTVA
LETU

IN

DRUŽDENE

PRAVIC

1995

št. 69/95) je družbeni pravobranilec Republike Slovenije
Državnemu zboru poslal Poročilo o stanju, pojavih in
problemih na področju družbene lastnine in varstva pravic
delavcev v letu 1995.

Zgoraj navedeno poročilo dostavljamo Državnemu zboru
Republike Slovenije Na podlagi določbe 11. člena Zakona
o Družbenem pravobranilcu Republike Slovenije (Ur. RS

KAZALO

Funkcija varstva družbene lastnine je začasna, prehodne
narave, do lastninskega preoblikovanja družbene lastnine v
lastnino z znanim lastikom. Na področju varovanja pravic
delavcev pa ostajajo takšne pristojnosti oziroma pooblastila,
kot jih določa veljavna delovno pravna zakonodaja.

Vsebina
I. Organiziranost in kadri
II. Varstvo družbene lastnine

Novi zakon o Družbenem pravobranilcu Republike Slovenije
je bil sprejet 15. 11. 1995 in objavljen v Ur. I. RS, št. 69/95. V
njem so povzete osnovne rešitve iz prejšnjega zakona glede
organiziranosti in delovanja. Gre za samostojen državni
organ, ki nadaljuje z opravljanjem funkcij, ki jih je imel Družbeni pravobranilec samoupravljanja Republike Slovenije in
občinski družbeni pravobranilci samoupravljanja, z določitvijo pristojnosti po veljavni zakonodaji in njihovo časovno
opredelitvijo. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije
opravlja svojo funkcijo na celotnem območju Repubike Slovenije, pri čemer je podana tudi kadrovska kontinuiteta, saj
zatečeni kadri, ki so opravljali to funkcijo na republiški in
občinski ravni ob uveljavitvi zakona, nadaljujejo z delom kot
Družbeni pravobranilec Republike Slovenije in njegovi
namestniki. Občinskih družbenih pravobranilcev tako ni več
in opuščeno je varstvo samoupravnih pravic, ker le-teh ni več
z uveljavitvijo Ustave Republike Slovenije.

1. Aktivnosti v zvezi z revizijskimi poročili, skladno z določbami ZLPP
2. Stališča sodišč v zvezi z vloženimi tožbami družbenega
pravobranilca
3. Revizijska poročila, kjer družbeni pravobranilec ni pristojen
ukrepati
4. Posledica določbe četrtega odstavka 50. člena ZLPP
5. Tretji odstavek 50. člena ZLPP
6. Nesuspenzivne revizije - 49.a člen ZLPP
7. Varstvo družbene lastnine
III. Varstvo pravic delavcev
Statistični podatki
Organiziranost In kadri

V skladu z določbami veljavnega zakona o Družbenem pravobranilcu Republike Slovenije je le-ta določil Akt o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in Komisija DZ
Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne
zadeve je, na podlagi petega odstavka 6. člena istega zakona,
dala svoje soglasje na navedeni akt dne 20. 12. 1995, št. 70007/89-1/10. Priloga k navedenemu aktu je bil tudi poimenski
seznam delavcev, ki jih je novi državni organ prevzel v skladu
z določbo 13. člena zakona.'

Državni zbor je novembra 1994 sprejel Zakon o Družbenem
pravobranilcu Republike Slovenije (Ur. I. RS. št. 71/94), ki je
bil z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. V-l327/94-9 (Ur. I. RS, št. 20/95) razveljavljen, razen določbe
Prvega odstavka 13. člena, ki je določal, da Družbeni pravobranilec samoupravljanja Republike Slovenije in njegovi
namestniki ter občinski družbeni pravobranilci samoupravljanja. nadaljujejo z delom. Na ta način je bila pravno zagotovljena kontinuiteta varstva družbene lastnine in varstva pravic
delavcev v obsegu in na način, kakor to varstvo opredeljujejo
v
8ljavni zakoni.
v

jeseni leta 1995 je bil pripravljen novi tekst zakona, ki je,
upoštevajoč razloge iz obrazložitve ustavnega sodišča, ko je
Prejšnji zakon razveljavilo, podrobneje in vsebinsko določil
stvarne pristojnosti in pooblastila družbenega pravobranilca.

' število zaposlenih in kadrovska struktura na dan poročanja sta razvidni iz priložene tabele I.
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Možni način odpravljanja oškodovanj družbenega kapitala pri
vzporednih gospodarskih družbah je odprava takšne družbe s
pripojitvijo k matični družbeni firmi oziroma z drugo statusno
spremembo ali z njeno likvidacijo ali pa z izbrisom konkurenčne dejavnosti iz sodnega registra in plačilom škode
matični družbeni firmi kot posledici ustanovitve in delovanja
vzporedne firme v mešani ali zasebni lasti. Drugi možni način
pa je t. i. podružbljanje vzporednega podjetja v mešani ali
zasebni lasti, ko se vlagateljem kapitalskih vložkov povrne
njihova vloga z običajnimi obrestmi. Vendar pa praviloma ne
pride do dejanskih denarnih izplačil, ker te zneske delavci
uporabijo pri notranjem odkupu. S tem postane taka vzporedna družba v izključni lasti matere oziroma matične družbene firme. Do tovrstnega razreševanja fenomena vzporednih
podjetij pride le v primerih, ko so bili ustanoviteljski vložki
dejansko vplačani, ne da bi bile uporabljene sporne transakcije. Z obema oblikama odpravljanja vzporednih firm v
zasebni ali mešani lasti pride hkrati do prenosa vseh poslovnih funkcij in pripadajočih učinkov vzporednih firm na
matično družbeno firmo. Po oceni družbenega pravobranilca,
opisani postopki zagotavljajo najbolj dosledno odpravo oškodovanj družbene lastnine, do katerih je prišlo z ustanovitvijo
vzporedne družbe.

VARSTVO DRUŽBENE LASTNINE
1. Aktivnosti v zvezi z revizijskimi poročili, skladno z
doloćbami ZLPP
V letu 1995 je Družbeni pravobranilec Republike 2Slovenije (v
nadaljevanju: družbeni pravobranilec) prejel 287 revizijskih
poročil s tem, da jih je obdelal 286 in eno zadevo prenesel v
leto 1996. V 176 primerih revizijskih poročil družbeni pravobranilec ni ugotovil oškodovanja družbene lastnine po določbah 48. člena ZLPP oziroma je ocenil, da do takšnega oškodovanja ni prišlo, pač pa je v 47 primerih revizijskih poročil vložil
50 tožb na pristojna sodišča. Pri čemer je seveda treba opozoriti, da družbeni pravobranilec ni pristojen za odpravljanje
oškodovanja družbene lastnine po določbah 48.a člena ZLPP,
za katerih odpravo skrbi oziroma je zadolžena Agencija RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljevanju:
Agencija za plačilni promet). Tovrstnih oškodovanj družbene
lastnine zato v tem poročilu ne obravnavamo. V obvestilih
pravnim osebam in Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija za privatizacijo) o tem,
da po oceni družbenega pravobranilca, ni podano oškodovanje družbene lastnine, ki bi zahtevala ukrepanje družbenega
pravobranilca, je tudi izrecno navedeno, da se obvestilo ne
nanaša na morebitna oškodovanja družbene lastnine po 48.a
členu ZLPP. Za odpravo le-teh skrbita Agencija za plačilni
promet in Agencija za privatizacijo. Enako opozorilo se
nanaša tudi na pregon morebitnih kaznivih dejanj, za kar so
pristojni organi pregona.

Nadaljnje možne oblike odprave oškodovanj družbenega
kapitala so še: vzpostavljanje terjatev v knjigovodskih evidencah družbenih firm in seveda vzpostavljanje obveznosti na
drugi strani do drugih firm ali fizičnih oseb, vzpostavitev
oziroma povečanje deleža družbenega kapitala in v tej zvezi
sprememba udeležbe pri upravljanju in delitvi dobička ter
ugotavljanje ničnosti posameznih dejanj ali pogodb, sklenjenih v škodo družbenega kapitala. Odločanje o ničnosti je v
izključni pristojnosti sodišč.

Družbeni pravobranilec takoj po prejemu revizijskega poročila pozove pravno osebo, da v določenem roku, ki je seveda
krajši od 30 dni, sama odpravi oškodovanje družbene lastnine. V letu 1995 so pravne osebe sledile takemu pozivu v 42
primerih revizijskih poročil in oškodovanja odpravile, zato
družbenemu pravobranilcu v teh primerih ni bilo treba vložiti
tožbe v roku 30 dni od prejema revizijskega poročila, pravne
osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, pa so lahko
nemoteno nadaljevale lastninsko preoblikovanje in se po pridobljenem soglasju Agencije za privatizacijo vpisale v sodni
register skladno z določbami Zakona o gospodarskih
družbah.
Glede na vrsto oškodovanj družbene lastnine pa nekaterih
vrst oškodovanj časovno ni možno odpraviti v roku 30 dni,
četudi pravne osebe sledijo pozivu družbenega pravobranilca. Zaradi varovanja roka družbeni pravobranilec, ne glede
na načelno izraženo voljo gospodarskega subjekta po odpravi
oškodovanj, mora vložiti tožbo. Vendar pa jo naknado umakne, ko so oškodovanja družbene lastnine odpravljena bodisi
s sodno ali izven sodno poravnavo med pravdnimi strankami.
V letu 1995 je družbeni pravobranilec iz navedenih razlogov
umaknil 49 tožb.

2. Stališča sodišč v zvezi z vloženimi tožbami družbenega
pravobranilca
V letu 1995 so štiri sodne odločbe postale pravnomočne, pri
čemer je bilo tožbenemu zahtevku družbenega pravobranilca
v enem primeru ugodeno. Ta podatek je tudi odraz okoliščin,
ko se večina vloženih tožb med postopkom pred sodišči
razreši s sklenitvijo izvensodne ali sodne poravnave med
družbenim pravobranilcem in toženimi strankami. Iz pravnomočnih sodnih odločb je razbrati stališča, ki se bistveno ne
razlikujejo od stališč, kakor so jih zavzela sodišča na prvi
stopnji in ki so podrobno podana v poročilu za leto 1994. V
tem poročilu jih, obenem s štirimi pravnomočnimi sodbami v
letu 1995 le v najkrajšem povzemamo.
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij daje družbenemu pravobranilcu le procesna upravičenja za ukrepanje
(vlaganje tožb), nima pa nobenih materialno pravnih učinkov.
Pri odločanju sodišča upoštevajo zakonodajo, ki je veljala ob
času sklenitve pravnega posla, kajti ZLPP za zahtevke po 50.
členu na razveljavitev ali ugotovitev ničnosti posameznih
dejanj v materialnopravnem pogledu ne določa ničesar.
Noben pravni posel ali dejanje, ki pred uveljavitvijo ZLPP ni bil
neveljaven (izpodbojen ali ničen) ni to postal po njegovi
uveljavitvi, zato je potrebno glede pogojev, kot tudi glede
posledic, uporabiti tedaj veljavno zakonodajo, pri čemer pridejo v največ primerih v poštev pravila zakona o obligacijskih
razmerjih, zakona o podjetjih in zakona o vpisih v sodni
register. Hkrati je bilo zavzeto stališče, da kršitve zgolj načelnih določb 5. in 18. člena zakona o obligacijskih razmerjih o
obligatorni smotrni uporabi družbenih sredstev in potrebni
skrbnosti ravnanja pri izpolnjevanju obveznosti in uveljavljanju pravic, še niso razlog za razveljavitev določene pogodb«
Obstojati morajo še kršitve specialnih določb iz drugega del*
zakona o obligacijah.

Družbeni pravobranilec po ustaljeni praksi mesečno poroča o
svojem delu oziroma o svojih aktivnostih v zvezi z revizijskimi
poročili Komisije Državnega zbora RS za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine (v nadaljevanju: Komisija). Podatki so komulativni in zagotavljajo pregled delovanja in stanja od 1. 7. 1993 dalje, ko je družbeni
pravobranilec prejel prva revizijska poročila, in prikaz konkretnih aktivnostih in stanja za tekoči mesec poročanja. Iz
navedenih zbirnih porotil, ki imajo svoj statistični in vsebinski
prikaz, so za vsako pravno osebo posebej razvidni vsi
pomembni podatki o ukrepih družbenega pravobranilca.
Poleg navedenih mesečnih poročil pa za vsako tromesečje
družbeni pravobranilec dostavlja isti Komisiji še zbirno poročilo o načinih razreševanja oškodovanj družbene lastnine. V
teh poročilih, ki jih je do konca leta 1995 izdelal štirikrat, je
prikazana analiza ukrepov in načinov odpravljanja oškodovanj družbenega kapitala iz 48. člena ZLPP ter učinki teh
ukrepanj. Vsi podatki so seveda komulativni (zbirni) in konkretni na vsako pravno osebo posebej.

Vsa sodišča še ne upoštevajo stališče Vrhovnega sodišča R§
zavzeto v revizijski odločitvi, da je revizijsko poročilo javne
listina in da ugotovitev v njem ni treba še posebej dokazovati'
Seveda pa je možno te ugotovitve ovreči z drugimi dokazi. I"1
pravne osebe, ki ne nameravajo svojih ravnanj uskladiti
zahtevo družbenega pravobranilca, se tega redno poslužujejo, zanikajo ugotovitve v revizijskem poročilu, pri ponujanju
drugih dokazov, s katerimib i dokazovale svoj prav, pa so1

'Vsi statistični podatki iz tega poglavja so zbrani v priloženi tabeli
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redkimi izjemami, Šibke. ZLPP je do neke mere družbenemu
pravobranilcu ustrezno olajšal ukrepanje zaradi varstva družbene lastnine s tem, da je v drugem odstavku 50. člena dol očil
načine ugotavljanja oškodovanj družbene lastnine oziroma
vrste tožbenih zahtevkov, pri čemer pa družbeni pravobr aniiec ni omejen samo na te zahtevke temveč, po stališču revizijske odločitve Vrhovnega sodišča, tudi na druge možne zahtevke, ki sledijo iz določb zakona o Družbenem pravobranilcu
Republike Slovenije in drugih zakonov.

bah zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada RS za
zravoj(Ur. I. RS, št. 71/94 in novela, objavljena v Ur. I. RS, št.
57/95). Po določbi tretjega odstavka 1 člena novele navedenega zakona se v prvem primeru šteje, da je na podlagi
četrtega odstavka 50. člena ZLPP celotni družbeni kapital
pravnih oseb prešel na Sklad s 1. 1. 1995, če je družbeni
pravobraninlec začel postopek iz drugega odstavka 50. člena
ZLPP pred iztekom roka iz 20. člena ZLPP, pa ni do izteka
roka ali sklenil poravnave s tožencem ali umaknil tožbe ter v
drugem primeru, 60. dan od dneva vložitve tožbe, če je bilo
revizijsko poročilo o opravljenem postopku revizije, na podlagi katerega je bila vložena tožba, izdano po 31. 12. 1994 in
družbeni pravobranilec ni do izteka 60-dnevnega roka umaknil tožbe.

Poseben problem so tudi roki, ki jih zakon o obligacijskih
razmerjih določa za vložitev tožbe na razveljavitev pogodb ali
ugotovitev ničnosti in zakon o vpisih v sodni register (enoletni, triletni in petletni). Roki tečejo od dneva sklenitve
pogodb oziroma vpisa v sodni register. Družbeni pravob ranilec je Komisiji predlagal ustrezne spremembe tozadevnih
zakonskih določb in sicer v smeri, da družbeni pravobranilec
pri vlaganju tožb ne bi bil vezan na potek teh prekluj:ivnih
rokov, vendar odziva doslej ni bilo. Komisiji je družbeni pravobranilec predlagal tudi nekatere druge dopolnitve oz. spremembe zakonov v zvezi s tožbami, ki jih vlaga po določbi
drugega odstavka 50. člena ZLPP, da bi bil lahko učinkovitejši
pri varstvu družbene lastnine (konkurenčna klavzula po
zakonu o delovnih razmerjih, spremembe prvega odut. 48.
člena in četrtega odst. 50. člena ZLPP), vendar tudi na te
predloge doslej ni bilo odzivov. Vsi omenjeni predlogi za
spremembo zakonodaje so bili objavljeni v Poročevalcu
Državnega zbora, št. 28/95.

V prvem primeru je s 1.1.1995 prešlo v last Sklada 18 pravnih
oseb in v drugem primeru 15 pravnih oseb, ker družbeni
pravobranilec ni umaknil tožbe v roku 60 dni. Gre za tožbe, ki
so bile vložene od 1. 1. 1995 do uveljavitve novele zakona z
dnem 7. 10. 1995. Pri tem nekatere prizadete pravne osebe
ugovarjajo prehodu na Sklad, ker bi naj, po njihovi razlagi, rok
60 dni pričel teči šele z dnem uveljavitve novele zakona tj. z
dnem 7. 10. 1995 in ne prej. O pritožbah teh pravnih oseb, ki
jih rešuje Vlada RS - Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, še ni bilo odločeno. Za nekatere pravne osebe je tudi
sporno tolmačenje Agencije za privatizacijo glede zakonske
doložbe o tem, kaj naj se razume pod pojmom, da je bilo
revizijsko poročilo »izdano« po 31. 12. 1994. Po tolmačenju
Agencije za privatizacijo bi naj pod tem pojmom razumeli dan,
ko je pravna oseba prejela revizijsko poročilo. Gre za primer,
ko je bilo revizijsko poročilo, po navedbi pooblaščenega
revizijskega organa na njem, izdano pred 31.12.1994, pravna
oseba pa ga je prejela po 31.12.1994 in je družbeni pravobranilec vložil tožbo po 31. 12. 1994 oziroma v letu 1995 Po
interpretaciji prizadete pravne osebe naj ne bi prišlo do pravnih posledic po določbi četrtega odstavka 50. člena ZLPP v
povezavi s tretjim odstavkom 1. člena novele Zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada, ker je bilo revizijsko poročilo izdano pred 31.12.1994, zakon pa določba posledice, če
je bilo revizijsko poročilp izdano po 31.12.1994 in gre torej za
pravno praznino v zakonu. Tudi o tem tolmačenju še ni
odločitve pristojnega pritožbenega organa.

V letu 1995 je Vrhovno sodišče z revizijsko sodbo, kjer je
izpostavljeno stališče, da je potrebno denarne zahtevka, ki se
nanašajo na višino ugotovljenega oškodovanja družbene lastnine in se kot dejstvo dokazujejo z revizijskim poročilom,
obravnavati samostojno in ne samo kot posledico nedenarnih
zahtevkov. Pri tem gre največkrat za primere vzporednih
družb, kjer poleg zahtevkov na ugotovitev ničnosti al i razveljavitev pravnih poslov in dejanj, družbeni pravobranilec uveljavlja tudi odškodninske zahtevke. Doslej so sodišče v primerih, ko ni bilo zakonskih pogojev za razveljavitev ali ugotovitev
ničnosti posameznih pogodb in dejanj, zavračala tudi s tem
povezane denarne zahtevke. Vrhovno sodišče se pri tom sklicuje na smisel določbe prvega in tretjega odst. 14. člena
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do
LXXXIX k Ustavi Socialistične republike Slovenije (Ur. I. SRS,
št. 32/89) in upati je, da bodo to stališče povzela tudi okrožna
sodišča, ki odločajo o tožbenih zahtevkih na prvi stopnji. Na
ta način bi se skrajšal tek sodnih postopkov, ker družbenemu
pravobranilcu ne bi bilo treba vlagati rednih oz. izrednih
pravnih sredstev, zaradi katerih se postopki zelo zavlečejo in
ukrepanje izgubi na učinkovitosti, kar ima lahko tudi nezažeIjene in včasih škodljive posledice na področju lastninjenja,
ker se postopek lastninjenja nujno podaljša.

5. Tretji odstavek 50. člena ZLPP
Različni sta tudi razumevanji Sklada in družbenega pravobranilca glede veljavnosti prepovedi, določeni v tretjem odstavku
50. člena ZLPP, glede razpolaganja podjetja s sredstvi večje
vrednosti do pravnomočne odločbe sodišča. Navedena
določba določa, da so taka razpolaganja, če je družbeni
pravobranilec pričel pred sodiščem postopek po določbah
drugega odstavka 50. člena ZLPP, nična. O vložitvi tožbe
mora družbeni pravobranilec obvestiti podjetje in Agencio za
privatizacijo, kakor tudi registrsko sodišče, ki mora postopek
izpodbijanja oziroma ugotavljanja ničnosti zaznamovati v
sodni register. Če vse navedene zakonske določbe in dejstvo
zaznambe spora v sodnem registru povežemo z dejstvom
prehoda družbenega kapitala na Sklad v primerih, ki so navedeni pod I/4 tega poročila, se pojavi vprašanje ali lahko Sklad
kot lastnik razpolaga z družbenim kapitalom pravne osebe, ki
je postal last Sklada, ne da bi prej bila odpravljena zaznamba
spora v sodnem registru oziroma, ne da bi bil spor razrešen.
Po stališču družbenega pravobranilca velja kogentna zakonska prepoved razpolaganja iz tretjega odstavka 50. člena tudi
potem, ko družbeni kapital (beri, podjetje oz. pravna oseba)
preide v last Sklada, vse dokler o sporu ni pravnomočno
odločeno oziroma ni odpravljeno oškodovanje in dokler družbeni pravobranilec ne umakne tožbe. Zaznamba spora v sodnem registru je formalna ovira oziroma zakonska prepoved za
razpolaganje s sredstvi podjetja večje vrednosti, ne glede na
to, kdo je lastnik podjetja oziroma družbenega kapitala. Stališče Sklada pa je seveda nasprotno, da zanj določba tretjega
odstavka 50. člena, o prepovedi razpolaganja s sredstvi večje
vrednosti podjetja, naj ne bi veljala, čeprav je t.i. »plomba«
vpisana v sodni register ne glede na lastništvo podjetja. Tudi o
teh različnih stališčih do posamičnih določb ZLPP še ni meritornega odgovora.

3. Revizijska poročila, kjer družbeni pravobranilec ni
pristojen ukrepati
V letu 1995 je bilo 21 takšnih revizijskih poročil. Gre za
ukrepanje po revizijskih poročilih, ki obravnavajo pravne
osebe v stečajnem postopku v skladu z določbo drugega
odstavka 50. a člena ZLPP. Po slednji določbi se revizija lahko
izvede, za odpravo oškodovanj pa je po specialni določbi 80.
člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. I.
RS, št. 67/93), dolžan ukrepati stečajni upravitelj in poskrbeti
za izterjavo terjatev v korist stečajne mase (pravne osebe v
stečaju). Družbeni pravobranilec ga k ustreznemu ukrepanju
pozove s posebnim dopisom.
Revizijski organ pa stečajnemu upravitelju praviloma tudi
dostavi revizijsko poročilo.
*■ Posledica določbe četrtega odstavka 50. člena ZLPP
Ja določa, da v primerih, ko razmerij ni mogoče uskladiti ali
če podjetje ne more začeti ali nadaljevati lastninskega preoblikovanja do izteka rokov po 20. členu ZLPP (31 12. 1995),
celotni družbeni kapital preide v last in upravljanje Sklada RS
razvoj (v nadaljevanju: Sklad), ki podjetje lastnini po določ93
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zakon predpisuje za določene kategorije delavcev. Posebno1
področje pa predstavljajo kršitve pravic iz naslova plač, nadomestil plač, odpravnin, regresov in drugih materialnih povračil iz delovnega razmerja. Te kršitve je treba šteti kot prikrajšanja ali omejitve pravic delavca, ki jim gredo iz delovnega
razmerja. Največkrat so te pravice ob kršitvi po temelju
nesporne, celo priznane s strani delodajalca, sporno razmerje
pa nastane predvsem zaradi določitve obsega te pravice po
višini in pridobitve izvršilnega naslova.

6. Nesuspenzlvne revizije - 49. a člen ZLPP
Poseben problem predstavljajo revizijski postopki po 49. a
členu, ki ne zadržijo lastninskega preoblikovanja podjetij.
Zastavlja se vprašanje, ali je zakonska ureditev (novela
zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada), da družbeniki v imenu družbe lahko vlagajo tožbe zaradi oškodovanj
družbene lastnine po 48. in 48. a členu ZLPP, smotrna. Vprašanje je, ali je s tem dosežen namen revizijskega postopka, ko
je lastninsko preoblikovanje že vpisano v sodni register (po
drugem soglasju Agencije za privatizacijo), ob dejstvu, da je
že družbeni pravobranilec vložil tožbo.

Struktura obravnavanih zadev po predlagateljih in vsebini še
vedno kaže na stalne pojavne oblike kršitev pravic delavcev in
udeležencev v teh spornih razmerjih. Pri tem pa velja poudariti, da kljub manjšemu pripadu zadev kot v letu 1994, te
okoliščine družbeni pravobranilec ne ocenjuje kot izboljšanje
pravne varnosti zaposlenih, saj posamezne kršitve pri delodajalcih največkrat izvirajo iz iste dejanske in pravne podlage in
Uiko običajno zajamejo večje število zaposlenih delavcev. Ker
so postopki družbenega pravobranilca pri odpravljanju ugotovljenih kršitev pravic delavcev po zakonu vezani izključno
na organe delodajalca, se njegova ukrepanja začnejo in končajo pred organi delodajalcev. Ob neuspešni intervenciji se
dulavcu nudi pravna pomoč, zaradi napotitve na pot pravde.
Družbeni pravobranilec namreč lahko začne postopek pred
pristojnim delovnim sodiščem le takrat, ko vloži tožbo na
razveljavitev oziroma ugotovitev zakonitosti izrečenega disciplinskega ukrepa organa druge stopnje, pa še to le v disciplinskih zadevah, ko je disciplinski ukrep izrečen zaradi hujše
krilitve delovnih obveznosti, samo dejanje pa pomeni tudi
oškodovanje družbene lastnine.

7. Varstvo družbene lastnine - drugo
Tudi v letu 1995 se je družbeni pravobranilec na področju
varstva družbene lastnine poleg aktivnosti, povezanih z revizijskimi poročili, ukvarjal s problematiko, ki je značilna za
prehodno obdobje, ko se za družbena podjetja še vedno
uporablja zakon o podjetjih, za delniške družbe ter družbe z
omejeno odgovornostjo (četudi gre za družbeni kapital) pa
zakon o gospodarskih družbah. Družbeni pravobranilec je v
letu 1995 obravnaval 93 takih primerov. Opozarjal je na nepravilnosti in obenem dajal pravno pomoč v zvezi z volitvami in
delovanjem organov upravljanja ter direktorjev podjetij. Interveniral je predvsem v primerih, ko je bil le-ta, po poteku
mandata direktorja, nezakonito podaljšan brez razpisa.
Posredoval je tudi v primerih, ko so družbena podjetja prodala nepremičnine brez objavljene javne dražbe. Po opozorilu
družbenega pravobranilca so pogodbene stranke sklenjene
prodajne pogodbe sporazumno razveljavile ter nato ponovile
postopek prodaje v skladu z zakonom o prometu z nepremičninami.

V primerih, ko delavci s svojimi zahtevki ob intervenciji družbenega pravobranilca, pri delodajalcu niso uspeli, pa družbeni pravobranilec oceni, da primer kaže na očitno kršitev
individualne pravice oz. nezakonitost, delavcu nudi pravno
pomoč v obliki sestave tožbe in mu s tem omogoči varstvo
pravic pred sodiščem. Največ takšnih primerov je evidentiranih v poslovanju družbenega pravobranilca izven sedeža organa.

Bilo je nadalje nekaj spornih primerov prodaje stanovanj po
določbah stanovanjskega zakona, ki so bili dani v presojo
družbenemu pravobranilcu. Družbeni pravobranilec je v enem
primeru vložil tožbo na ugotovitev ničnosti sklenjene prodajne pogodbe, ker ni bilo zakonitih pogojev za sklenitev
pogodbe.

Na vprašanje, kako kljub dobro organizirani pravni pomoči, ki
jo iivojim članom nudijo reprezentativni sindikati in ob večjih
pooblastilih inšpektorata za delo, predvsem pa aktivnostih
tega organa, izboljšati pravno varnost zaposlenih delavcev, je
površnih odgovorov lahko več. Poiskati jih je treba v sprejemu
nove delovno pravne zakonodaje, strožjem sankcioniranju
kršitev, večjih pristojnostih in pooblastilih inšpekcijskega
organa in nenazadnje, v poenostavitvi postopkov pred delovnimi sodišči predvsem takrat, ko ta odločajo o denarnih
zahtevkih, ki po temelju sploh niso sporni, saj imamo večkrat
opraviti z že priznano pravico po temelju. Denarni zahtevki
namreč povečujejo pripad zadev navedenih sodišč, zato oh
dolgotrajnosti postopkov pred sodišči in ob znanih prioritetah, s tem računajo tudi delodajalci. Tako se pri delodajalcih
kupuje čas in na škodo delavcev krši zakon.

Poleg navedenega je družbeni pravobranilec dajal mnenja v
zvezi z izvedbo sanacijskih postopkov v podjetjih ter v nekaj
primerih predlagal uskladitev aktov nekaterih zavodov in
novo ustanovljenih zadrug z veljavno zakonodajo.
V enem primeru je družbeni pravobranilec vložil tožbo po
zakonu o gospodarskih javnih službah zoper odločbo o ugotovitvi višine državnega deleža v podjetju/
VARSTVO PRAVIC DELAVCEV
Družbeni pravobranilec Republike Slovenije je v letu 1995 v
postopku varstva pravic delavcev iz delovnega razmerja
obravnaval 748 zadev, pri čemer je bilo zaključenih 732 zadev
in 16 zadev prenošenih za reševanje v leto 1996.

Po vsebini obravnavanih zadev so za podjetja oziroma gospo-'
darske družbe značilne kršitve pravic delavcev v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja ob nastopu operativnih razlogov in s tem povezani postopki ugotavljanja trajnega prene-1
hanju potreb po delu delavcev. V teh postopkih se kršijo
zakonom določena pravila postopka. Z izdajo individualnega
sklepa o odpovedi delovnega razmerja pa prihaja do prikrajšanj iz naslova materialnih pravic, ki delavcu gredo v teW
odpovednega roka in po prenehanju delovnega razmerje;1
Formalne kršitve zakona se v teh postopkih, če družben
pravobranilec zanje izve, odpravijo z njegovo intervencijo ali \1
intervencijo inšpekcijskega organa. Po vsebini pa so delav«
zaradi uveljavjanja svoje pravice, v zvezi z nezakonitim prene-1
hanjem delovnega razmerja, napoteni na pot pravde, raze*
takrat ko so očitne kršitve zakona pri delodajalcu odpravljen'
v postopku varstva pravic.

Podatki iz evidence družbenega pravobranilca nadalje opozarjajo še na zadeve, ki sicer sodijo v premoženjska in druga
pravna področja oziroma razmerja, v katera vstopajo občani
pri uveljavljanju svojih pravic pred državnimi organi in drugimi organizacijami, ki izvajajo javna pooblastila. Najpogostejši primeri obravnave teh zadev so evidentirani v poslovanju družbenega pravobranilca izven sedeža organa, in sicer v
smeri nuđenja pravne pomoči občanom, ki jim je bila redna
pravna pomoč zaradi materialnih razlogov nedosegljiva.
Obravnavane zadeve, ki jih je šteti kot kršitve pravic, v največ
primerih sodijo v področje t.i. klasičnih delovno pravnih institutov. Gre za kršitve pravic v zvezi s sklenitvijo in prenehanjem delovnega razmerja, razporejanjem na drugo delovno
mesto ali na delo k drugemu delodajalcu, z delovnim časom,
disciplinsko odgovornostjo in posebnim varstvom, ki ga

Za postopke ugotavljanja trajnega prenehanja potreb po del"
delavcov so značilne še kršitve pravic delavcev, ki sicer ohre'
nijo dolovno razmerje s prerazporeditvijo na delo k drugem"
delodajalcu. Za ta delovna mesta so angažirana družben'11
sredstva. Gre za izvajanje aktivne politike pri zaposlovanj

3

Skupno število obravnavanih zadev s področja varstva družbene
lastnine je razvidno iz priložene tabele lil.

poročevalec, Št. 9

94

trajno presežnih delavcev in za zagotavljanje neprekinjenosti
nadaljnje zaposlitve pri novem delodajalcu. Pri tem pa ob
prevzemu delavcev, v pogodbi o prevzemu, največkrat izostane določilo, da se delovna doba prevzetega delavca, dosežena pri prejšnjem delodajalcu, za uveljavljanje pravic iz
delovnega razmerja pri novem delodajalcu, upošteva, kot da
delavec ni spremenil zaposlitve. Taka zahteva je skladna z
določbo 11. člena kolektivne pogodbe za gospodarstvo v
povezavi z določbo 15. člena zakona o temeljnih pravicah iz
delovnega razmerja. Ne upoštevanje te ureditve ima za posledico, da je delavec pri novem delodajalcu v času trajanja
delovnega razmerja ali ob njegovem prenehanju, prikrajšan
za materialne pravice vezane izključno na doseženo delovno
dobo pri konkretnem delodajalcu (kot npr. pri odmeri višine
odpravnine, nagrade ob delovnih jubilejih, ipd.).

pravobranilca predvsem sindikati, kot tudi predstavniki svetov
delavcev, vendar največkrat potem, ko so že potekli objektivni
roki za uvedbo disciplinskih postopkov. Ker se za takšna
dejanja in ravnanja pri pravnih osebah z družbenim kapitalom
postavlja zakonska domneva oškodovanja družbene lastnine,
družbeni pravobranilec v takšnih primerih ukrepa v skladu z
zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Posamezne pojavne oblike kršitev pravic delavcev pri zasebnih delodajalcih, ki jih je v postopku varstva pravic obravnaval
družbeni pravobranilec, kažejo na ugotovitev, da so pri teh
delodajalcih v porastu kršitve, ki posegajo v temeljne pravice
delavca iz delovnega razmerja. Te največkrat pomenijo tudi
prikrajšanja in omejevanja pravic tako iz delovnega razmerja
kot tudi iz socialnega zavarovanja. Med navedenimi so najpogostejše kršitve v zvezi s sklenitvijo in prenehanjem delovnega razmerja ter kršitve predpisov o plačah in nadomestilih
plač.

Za delovnopravni inštitut razporejanja na drugo delovno
mesto v času trajanja delovnega razmerja so najpogostejše
kršitve pravic storjene s pravno šikano, ko se delavca razporedi na fiktivno delovno mesto ali na delovno mesto, ki se mu
spremeni samo naziv in za katerega je običajno določena
manjša osnovna plača ali razporedi na drugo delovno mesto
zato, da se na izpraznjeno razporedi druga, priviligirana
oseba.

Kršitve predpisov o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja so pri zasebnih delodajalcih najpogostejše, ko se
sklepa delovno razmerje za določen čas ali pogodba o delu
izven okvira, ki ga določa zakon. Pogoste so kršitve pravic pri
prenehanju delovnega razmerja na podlagi odpovedi delavca,
ki jo mora delodajalcu podpisati že ob sklenitvi delovnega
razmerja. To je namreč pogoj, da sploh pride do sklenitve
delovnega razmerja. Za te delodajalce so še posebej značilne
kršitve predpisov o plačah in predpisov s področja socialnega
zavarovanja, ki delodajalce obvezujejo k plačilu prispevkov za
posamezne oblike obveznih zavarovanj. Te nepravilnosti se
običajno odkrijejo šele ob stečaju ali likvidaciji zasebnega
podjetja, ko se ugotovi, da za zaposlene delavce niso bili
plačani prispevki, ki se običajno zaradi plačila še neizplačanih
plač prijavijo v likvidacijsko ali stečajno maso. Nove družbe se
nato ustanovijo predvsem z namenom prikrajšanja upnikov,
med njimi tudi zaposlenih delavcev. V takšnih primerih zaposleni delavci skoraj ne pridejo do poplačil svojih terjatev iz
naslova plač. Pri tem pa tudi institut spregleda pravne osebnosti, ki ga je uvedel Zakon o gospodarskih družbah, zaposleni v teh družbah še niso izkoristili, da bi z uporabo rednih
pravnih sredstev prišli do'plačila svojih terjatev, za katerih
plačilo poleg družbe, v primerih, ki jih določa zakon, odgovarjajo tudi njeni ustanovitelji.

Pojavne oblike kršitev pravic delavcev s statusom invalidne
osebe so po ugotovljeni invalidnosti v njaveč primerih povezane z razporeditvijo na delovno mesto, ki ne ustreza preostalim delovnim zmožnostim, nadalje z razporeditvijo na delovno
mesto, ki sploh ne obstaja, to je, fiktivno delovno mesto. Na
takšno delovno mesto se razporejajo največkrat invalidi II.
kategorije, ker se s tem izkazuje, kot da delajo. To delodajalca
opravičuje do refundacije sredstev pri pokojninskem zavodu.
V največ primerih se ta kategorija delavcev brez razporeditve
na ustrezno delo, razporedi na čakanje na delo doma, s
Pravico do nadomestila plače v višini, kot se izplačuje brezposelnim osebam na zavodu za zaposlovanje.
V sklopu kršitev pravic delavcev s statusom invalidne osebe,
družbeni pravobranilec, opozarja še na problem podjetij, ki
zaposlujejo invalide. Postopek za prenehanje takega podjetja
I® še bolj zapleten, kot za njegovo ustanovitev. V primerih, ko
Podjetje zaradi likvidnostnih težav in daljše insolventnosti ne
Poslujejo več, je njegovo prenehanje oziroma uvedba stečaja
ali postopka likvidacije, vezana na soglasje Vlade Republike
Slovenije. Ker osebi s statusom invalida pred prenehanjem
Podjetja, delovno razmerje zaradi operativnih razlogov, ne
more prenehati, ostajajo ti delavci daljše obdobje brez vsakršnih plač in nadomestil plač. Navedena stanja so nesprejem'l*va, če pri tem izhajamo iz zagotovljenega posebnega varstva te kategorije delavcev, ki ga določa zakon.

Družbeni pravobranilec je v svojem poročilu za leto 1994
zapisal ugotovitev, da kršitve pravic delavcev iz naslova neizplačanih plač, nadomestil plač in drugih materialnih pravic,
niso zadostno sankcionirane, kar ne prispeva k pravni varnosti na tem področju. Takšna ravnanja delodajalcev so bila v
letu 1995 celo v porastu. Kljub obstoju nekaterih objektivnih
razlogov za takšna ravnanja bi lahko rekli, da neustrezno
sankcioniranje, tovrstne kršitve celo vzpodbuja.

Nadaljnje delovno angažiranje kot tudi možnosti za prerazpojBjanje teh delavcev na delo k drugim delodajalcem so prakjjcno minimalne. Delovnih mest, ki omogočajo zaposlovanje
delavcev s statusom invalidnih oseb, je pri delodajalcih vse
rriar
ij oziroma se le-ta ukinjajo in tako izginjajo iz veljavnih
sistemizacij delovnih mest.
Obravnavane zadeve s področja disciplinske odgovornosti
zaradi kršitve delovnih obveznosti opozarjajo, da pooblaščeni
<>[£ani delodajalcev opuščajo dolžna »ukrepanja za uvedbo
disciplinskega postopka v primerih kršitve konkurenčne prepovedi ali ustanavljanja zasebnih gospodarskih družb, zaradi
opravljanja konkurenčne dejavnosti. Te kršitve so najpogostejše v podjetjih oziroma pri delodajalcih, ki jih revizija lastninskega preoblikovanja ni zajela in v podjetjih, ko do teh
kršitev prihaja po opravljenem revizijskem postopku. Na te
Pojavne oblike disciplinskih kršitev opozarjajo družbenega

V zvezi s kršitvami pravic delavcev iz naslova nadomestil plač
oz. zadržanja izplačil teh nadomestil v primerih bolezenske
odsotnosti z dela nad 30 dni, ki se po novem navodilu direkcije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, od februarja 1996 dalje, lahko neposredno izplačujejo v breme zavoda,
če delavec to zahteva, pa menimo, da je takšna ureditev že
pred spremembo izhajala iz veljavnega zakona, kajti gre za
pravice zavarovanca, ki mu gredo iz naslova obveznega
zdravstvenega zavarovanja.4

Statistični podatki s področja varstva pravic delavcev so razvidni iz
priložene tabele III. V isti tabeli je naveden tudi podatek o številu vseh
zadev, ki jih je družbeni pravobranilec obravnaval v letu 1995.
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TABELA I.

TABELA II

ŠTEVILO ZAPOSLENIH PRI DRUŽBENEM
PRAVOBRANILCU REPUBLIKE SLOVENIJE
NA DAN 31.12.1995
1. Na ledažu organa
DP RS Nametlnik Svetovalec Strok tod

Mm del

Pom. del

PREGLED OBDELAVE REVIZIJSKIH POROČIL, VLOŽENIH
TOŽB IN DRUGIH AKTIVNOSTI DRUŽBENIH
PRAVOBRANILCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI za leto 1995
od 1.1.1995 do 31.12.1995
Skupaj
10

2. Izven sadeža organa
Zap. it. Sedež delovanja

Namestnik
DP RS

1. Koper
2. Novo mesto
3. Postojna
4. Radlje ob Dravi
5. Ravne na Koroš.
6. Celje
7. Kranj
Skupaj
3. SKUPAJ
DP RS
Namestnik DP RS
Pomočnik DP RS
Svetovalec DP RS
Strokovni sodelavec
Administrativni delavec
Pomožni delavec
SKUPAJ:

Pomoćnik Str. sod.

Adm. d.

Skupaj

11

Zap. štev. Vsebina
1.
Prejeta revizijska
poročila 1=5 + 6
Revizijska poročila, na podlagi kate2.*
rih je DP vložil tožbo
Revizijska poročila, kjer DP ni ugotovil oškodovanja (tabela l.a)
3.a
Revizijska poročila, kjer DP ni pristojen ukrepati (tabela l.f)
4^
Revizijska poročila kjer so podjetja
odpravila oškodov. družb, lastnine na
zahtevo DP brez vložitve tožbe (tabela
l.b)
5.
SKUPAJ zaključena rev. poročila
(2+3+3a+3b+4)
6.
Revizijska poročila v obdelavi
7/
Vložene tožbe (tabela l.c)
8~
Umiki tožb (tabela l.č)

Število
287
47
176
21
42

286

50
49

* Podatki pod zaporedno Številko 2 in 7 nista identična, saj je lahko ni
posamezno revizijsko poročilo vloženih ena ali več tožb, lahko pa je n*
več revizijskih poročil vložena le ena tožba.
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TABELA III
OBRAVNAVANE ZADEVE PO VSEBINI V LETU 1995
Vsebina
I. Varstvo družbene lastnine
- poZLPP
- drugo
II. Varstvo pravic delavcev
Skupaj

Zaključene Preneiene
zadeve v letu zadeve v leto
1995
1996
353
27
286
1
67
26
732
16
1.085
43

Skup*
3#
28j
jj
^
1.1*

^
Izdala Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije. LJubljana, ŠubiCeva 4, telefon (061) 12-61-222 - Tisk Delo - Tisk Časopis^,
revij, d.d., Dunajska S, Ljubljana - Cena Izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni zbor Republike Slova"
Ljubljana, 50100-845-50204 - NaroCnlnske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215), Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169
^

DRŽAVNEGA

SVETA

Ljubljana, 22. marec 1996

Organizacija in

REPUBLIKE

SLOVENIJE

Letnik IV

Št. 2

konstituiranje

državnega sveta

3

Mnenja državnega sveta o zadevah
iz pristojnosti državnega zbora

3

Zahteve državnega sveta, da državni zbor
pred

razglasitvijo zakonov^ še enkrat odloča

7

Zahteve državnega sveta ustavnem sodišču
za začetek postopka na oceno ustavnosti
In zakonitosti

Sklepi

*

a

9

državnega sveta o obravnavanih

pobudah in vprašanjih

Promet z nepremičninami

12

po pravu

Evropske unije - predavanje
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Organizacija in konstituiranje
Državnega sveta Republike Siovenije
Državni svet Republike Slovenije je na 65. seji, dne 17.1.1996, obravnaval predlog, da Državni svet Republike Slovenije podpiše
pismo o namerah za pospeševanje slovenskega inovacijskega gibanja in v skladu s 86. členom poslovnika državnega sveta sprejel
naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije pristopa k podpisu pisma o namerah za pospeševanje slovenskega inovacijskega gibanja in
predlaga za svojega predstavnika v koordinacijsko telo državnega svetnika, akademika prof. dr. Miho Tišlerja.
Državni svet bo o konkretnem programu dela in obveznostih, ki iz tega izhajajo, razpravljal na seji državnega sveta.

s -•'tS-V -3 •
''V. v •' ^
^ "ii
"'V
Druga alinea t odstavka 97. člena ustave Republike Slovenije - državni svet
0

J

daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah Iz njegove pristojnosti
Mnenje državnega sveta k dopolnjenemu predlogu proračuna Republike Slovenije
za leto 1996
Državni svet Republike Slovenije je na 65. seji, dne 17. 1. 1996,
ob obravnavi dopolnjenega predloga proračuna Republike
Slovenije za leto 1996, sprejel

kar vpliva na rast mase sredstev, ki so potrebna za plače
državnih uslužbencev. Državni svet meni, da je potreben
restriktiven pristop pri nadaljnjem odpiranju novih ustanov in
zaposlovanju na tistih področjih dela, kjer se takšna in
podobna dela že opravljajo v okviru obstoječih ministrstev.
Državni svet predlaga, da Vlada Republike Slovenije preveri
organiziranost in financiranje upravnih služb pri Vladi Republike Slovenije. Upravne službe naj se organizirajo kot javne
službe, ki naj se pretežno financirajo s prihodki. Poleg redefiniranja mreže državne uprave je nujno redefinirati tudi pravice drugih porabnikov proračuna. Državni svet opozarja tudi
na nujnost spremembe strukture proračunskih virov s pospešeno reformo davčnega sistema, ki naj z uvedbo novih davčnih virov zmanjša obremenitve cene delovne sile ter zagotovi
doslednejše zajemanje davkov.

SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje
MNENJE
k dopolnjenemu predlogu proračuna Republike Slovenije
za leto 1996
1. Državni svet vztraja na stališču, da ima proračun, glede na
svojo vsebino in pomen, naravo zakona.

5. Državni svet se zavzema za to, da bi raven socialnih pravic
ostala enaka in da mora Vlada Republike Slovenije pri razporejanju socialnih transferjev zagotoviti doslednost pri dodeljevanju pomoči samo tistim kategorijam prejemnikov, ki so do
nje res upravičeni. V tem smislu so potrebne spremembe
zakonodaje, ki bodo zagotovile plačevanje prispevkov od
realnih osnov in uskladile obseg pravic z materialnimi možnostmi.

"•
1. Državni svet ugotavlja, da v dopolnjenem predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1996 ni bilo upoštevano
stališče Državnega sveta Republike Slovenije ob obravnavi
prvotnega predloga proračuna, da se pripravi nov predlog
bilance celotnih javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter
nov predlog državnega proračuna in sicer tako, da odhodki v
letu 1996 ne bodo realno večji od tistih v letu 1995.

6. Državni svet podpira znižanje prispevnih stopenj za delodajalce in s tem znižanje stroškov dela za gospodarstvo in
povečanje konkurenčnosti le-tega. Še dodatno je treba
ustrezno stimulirati izvozno usmerjeno gospodarstvo. V proračunu je treba zagotoviti sredstva za izpolnitev zakonske
obveznosti subvencioniranja izvoznikov.

2. Obseg javne in proračunske porabe realno ne bi smel
presegati lanske ravni. Državni svet opozarja na nenehno
visoko realno rast javne porabe in še posebej proračunske
porabe v zadnjih letih.
3. Dopolnjen predlog proračuna po mnenju državnega sveta
zapostavlja nekatera temeljna področja razvoja, ki jim posvečajo pozornost razvite države, kot so zdravstvo, raziskovalna
dejavnost, kultura, saj tem področjem znižuje sredstva (v
povprečju za 10%) in s tem odstopa od politik, ki jih je sprejel
državni zbor na posameznih področjih (npr. nacionalni programi).

7. Iz dopolnjenega predloga proračuna ni razvidna poraba
sredstev od kupnin iz naslova lastninskega preoblikovanja
podjetij, prodaje državnega premoženja, tako imenovanih
lastnih dohodkov in podobno.
8. Državni svet ugotavlja, da sta v dopolnjenem predlogu
proračuna izrazito zapostavljeni in podcenjeni regionalna z
lokalno in okoljevarstvena postavka proračuna (priloga 2).
Zato je nesprejemljivo, da se na teh področjih sredstva realno
znižujejo; izrecno to velja za razvojno šibka območja, kjer je
predlagano celo nominalno znižanje.

4. Državni svet ugotavlja, da se nezadržno širi število skladov,
agencij, direkcij in podobnih ustanov v okviru državne uprave
•er upravnih enot (priloga 1), s tem pa tudi število zaposlenih,
3

9. Z dodeljenimi sredstvi za kmetijstvo ne bo mogoče v celoti
uresničevati zakonsko sprejetih obveznosti in programov,
potrjenih in sprejetih v vladi in državnem zboru, kar še posebej velja za investicije in razvoj v zadružnem sektorju.

2. Državni svet opozarja, da so neporabljena sredstva državnih skladov (ekološko razvojni, stanovanjski) pogojena s prenizkimi transferji sredstev občinam, ker razvojno šibke občine
za zahtevnejše projekte niso zmožne zagotoviti obveznega
finančnega deleža za realizacijo projektov.

10. Proračunski memorandum je v svojem tekstu predvidel,
da se s strategijo razvoja malega gospodarstva usmerja delovanje države na področju razvoja malega gospodarstva in
obrti. Vendar pa žal tudi dopolnjeni proračun s svojo naravnanostjo ni usklajen in ne ustvarja pogojev za pospešen razvoj
malega gospodarstva in obrti, kot je to predvideno v strategiji
malega gospodarstva in obrti, temveč še znižuje proračunske
postavke za področje dejavnosti pospeševalne mreže in delovanja Sklada za razvoj in nejasno opredeljuje uporabo drugih
virov proračuna za področje malega gospodarstva in obrti.

3. Ob tem državni svet opozarja, da ministrstvo za finance
(1611) postavke »Transferji občinam« (povečana od prvotnega 24.779.670 SIT na 25.381.863 SIT, torej za 602.185 SIT,
kar pomeni povečanje s 4,3% BDP na 4,4% BDP) ni korektno
prikazalo, ker je postavka povečana za višino sanacije škod, ki
so bile posledica neurij v letu 1995.
REGIONALNI RAZVOJ
1. Državni svet posebej opozarja na nesprejemljivost višine
finančnih sredstev, planiranih na posameznih postavkah po
področjih, prikazanih v priloženi tabeli, saj za vse postavke
skupaj proračun namenja le 92,40% lanskega proračuna.

11. Državni svet se ne zavzema za povečanje proračuna,
temveč za ustrezno prerazporeditev proračunskih sredstev in
dodatno zmanjšanje stroškov države, kar bi se preusmerilo na
področja, omenjena v predhodnih točkah.

2. Vse postavke dopolnjenega predloga proračuna, ki prispevajo k politiki enakomernega regionalnega razvoja, so realno
nižje, pri čemer še posebej izstopa celos'no urejanje podeželja - izvedba (29,40% v primerjavi z letom 1995). Obnova vasi
predstavlja eno pomembnejših pomoči ljudem, ki bi želeli
ostati doma in obnoviti domačijo. Enako velja za sofinanciranje inicialnih razvojnih programov s 55% v primerjavi z letom
1995, saj je prav pomanjkanje začetnega kapitala ena največjih pomanjkljivosti na področjih izven večjih urbanih središč.
Zato bi bilo umestneje sredstva iz postavke 1506 (raziskave in
študije) nameniti izvedbi celostnega razvoja podeželja in
obnove vasi (CRPOV) pod postavko 1458.

* * *
PRILOGA 1
ORGANIGRAM VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Vir: Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, št. 21
96, str. 110-111.
SEZNAM SKLADOV IN AGENCIJ, KI SO V LASTI REPUBLIKE
SLOVENIJE

3. Nominalno manj sredstev je namenjenih tudi za osnovne
šole in zdravstvene domove na demografsko ogroženih
področjih, čeprav je šolstvu in zdravstvu namenjen velik del
proračuna, pa že tako majhen delež za demografsko ogrožene ne bi smel realno padati.

Skladi:
- Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
- Tehnološko razvojni sklad Republike Slovenije
- Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije
- Sklad Republike Slovenije za sukcesijo
- Sklad za sofinanciranje programov varstva okolja
- Filmski sklad Republike Slovenije
- Stanovanjski sklad Republike Slovenije
- Slovenski odškodninski sklad
- Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
- Sklad Republike Slovenije za razvoj
- Sklad za razvoj malega gospodarstva

4. Sofinanciranju gospodarske infrastrukture - demografsko
ogroženi - je namenjeno 96,17% v primeru z letom 1995, kar
pomeni nominalno in realno znižanje. Za gospodarske programe na demografsko ogroženih območjih pa so sredstva v
proračunu izpadla že v letu 1995.
5. V dopolnjenem predlogu proračuna je na novo uvedena
postavka »Vzpostavitev lokalnih razvojnih agencij«, ki 'ahko
pomenijo pomembno spodbudo, če so sredstva namenjena
dejavnosti in ne le za vzpostavitev organizacijske mreže.

Agencije:
- Agencija za trg vrednostnih papirjev
- Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje
- Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
- Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
- Agencija Republike Slovenije za zavarovanje vlog v bankah
in hranilnicah
- Agencija za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (RAO)

6. Skupna sredstva, ki so namenjena promociji in sofinanciranju turizma, pomenijo le 55,71% lanskoletnih sredstev (sofinanciranje turističnih programov celo samo 17,28% lanskih),
čeprav predstavlja panoga eno najpomembnejših prav za
razvoj gospodarstva v regionalno in razvojno najbolj oddaljenih krajih.
7. Izrazito je podcenjena postavka »Dokapitalizacija stanovanjskega sklada«, ki dosega le 65,57% lanskega proračuna.

PRILOGA 2

VARSTVO OKOLJA

LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Državni svet opozarja na majhna sredstva, namenjena
področju varovanju okolja, ki so prikazana v priloženi tabeli.

1. Kriteriji za financiranje občin niso dokončno niti ustrezno
oblikovani; to posebej velja za razvojno šibka območja. Ni niti
zakonodaje, ki bi zagotavljala izvirne prihodke občin (zakoni
o izrabi naravnih virov, igre na srečo...).

2. Varstvu okolja je namenjeno 95,70% sredstev glede na leto
1995, pri čemer je posebej malo namenjenega urejanju voda v
Sloveniji.
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1995

I. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ

vse vrednosti so izražene v 000 SIT
1996

8.000
1.156.198
1.203.095
0

4.400
1.111.960
1.121.360
3.520

55%
96,17%
93,21%

9.946
44.759

9.400
13.200

94,51%
29,49%

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT - 3311
6324 OŠ na demografsko ogroženih področjih

312.318

266.000

85,17%

MINISTRSTVO ZA KULTURO - 3511
7182 Demografsko ogroženi - kultura

54.734

59.281

108,31%

1958 Sofinanciranje inicialnih razvojnih programov
5067 Sofinanciranje gospodarske infrastrukture
107 Investicije - demografsko ogroženi
6760 Vzpostavitev lokalnih razvojnih agencij
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO - 2311
1431 Celostno urejanje podeželja in obnova vasi - dokumentacija
1458 Celostno urejanje podeželja in obnova vasi - izvedba

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO - 2711
7184 Demografsko ogrožena območja
SKUPAJ

29.553
2.818.603

30.621
2.619.742

103,61%
92,40%

II. DRUŽBA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE - 2415
13 Investicije in investicijsko vzdrževanje

8.995.032

9.512.385

105,34%

161.026
259.679
420.705

219.600
44.980
234.402

117,63%
17,28%
55,71%

2.487
2.287.682
27.850

2.607
1.500.000
27.000

104,83%
65,57%
96,95%

2.326.723

2.223.193

95,55%

36.945

32.172

87,08%

4.668.395
11.324.480

101%
95,70%

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - 2111
DOPOL. PREDL.
6104 Center za promocijo turizma
6106 Sofinanciranje turističnih programov
SKUPAJ
III. VARSTVO OKOLJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - 2511
5496 Sofinanciranje društev za varstvo okolja
6386 Dokapitalizacija stanovanjskega sklada
6517 Ciljni raziskovalni projekti za okolje
GEODETSKA UPRAVA
SKUPAJ

2512

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST - 2513
5020 Jedrska varnost

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE - 2521
SKUPAJ
4.625.215
11.833.067
SKUPAJ - 25
Vir: Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, št. 44/95, 44/I/95, 56/95 in 56/I/95.

Dodatni sklepi državnega sveta ob obravnavi dopolnjenega predloga proračuna
Republike Slovenije za leto 1996
Državni svet Republike Slovenije je na 65. seji, dne 17. 1. 1996,
ob obravnavi dopolnilnega predloga proračuna Republike
Slovenije za leto 1996, sprejel

ne zagotovlja avtonomnih virov iz naslova koncesij, taks itd.,
zato predlaga Vladi Republike Slovenije, da pospeši sprejem
potrebne zakonodaje.

DODATNE SKLEPE
1. Ce želi Republika Slovenija uveljaviti sistem lokalne samouprave, primerljiv z državami Evropske unije, bi morala občinam zagotoviti delež sredstev, ki bi bil primerljiv s temi državami. Zato državni svet predlaga službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in ministrstvu za finance, da
državnemu svetu predložita primerjalne podatke teh postavk
v deležih bruto proizvoda in proračunih primerljivih evropskih
držav.

3. Državni svet predlaga ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da postavko za ohranjanje delovnih mest
ponovno preuči in sprejme ustrezne ukrepe za pomoč iskalcem prve zaposlitve ter zaposlovanju starejših delavcev in
invalidov.
4. Glede na izpad proračunskih sredstev v letošnjem proračunu za podporo investicijam in razvoju v zadružnem sektorju
državni svet daje pobudo, da se v proračunu za naslednje leto
skladno z zakonom o zadrugah, ki opredeljuje obveznost
Republike Slovenije, da je potrebno realizirati in zagotoviti
ustrezna finančna sredstva za pospeševanje razvoja zadružništva v Sloveniji, zagotovi potrebna sredstva s prometnim

2. Državni svet opozarja, da ni sprejeta vsa sistemska zakonodaja, obstoječa zakonodaja pa ni operativna (zakoni o izrabi
naravnih virov, zakon o posebnih igrah na srečo) in občinam
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ter upravnih enot in število zaposlenih. Zato državni svet
predlaga, da Vlada Republike Slovenije pripravi prikaz dejanskega števila zaposlenih po posameznih proračunskih porabnikih za obdobje 1991 — 1996 ter predlog racionalizacije mreže
državne uprave in zaposlenih v državni upravi.

davkom ali rentno politiko. Ob tem je potrebno upoštevati
članstvo Republike Slovenije v mednarodnih integracijah.
5. Državni svet ugotavlja, da se nezadržno širi število skladov,
agencij, direkcij in podobnih ustanov v okviru državne uprave

Sklep državnega sveta ob obravnavi proračuna Republike Slovenije
zakonov po hitrem postopku in ob tem posebej opozarja na
zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, ki ga je
predlagatelj - Vlada Republike Slovenije - predložil v obravnavo in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije po
hitrem postopku in ki ga je državni zbor tako tudi obravnaval
in sprejel.

Državni svet Republike Slovenije je na 66. seji, dne 26.1.1996,
obravnaval proračun Republike Slovenije in na podlagi 86.
člena poslovnika sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet izraža svoje nestrinjanje s prakso sprejemanja

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o privatizaciji pravnih oseb in
premoženja v lasti Republike Slovenije - druga obravnava
Državni svet je ob obravnavi predloga zakona sprejel naslednje konkretne pripombe:

Državni svet Republike Slovenije je na 69. seji, dne 21. 2.1996,
ob obravnavi predloga zakona o privatizaciji pravnih oseb in
premoženja v lasti Republike Slovenije - druga obravnava,
sprejel

1. K3. členu:
V 2. odstavku se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»- privatizacijo objektov in opreme, ki so bila pretežno ali v
celoti financirana iz sredstev, zbranih s samoprispevki in
drugimi sredstvi občanov;«. Dosedanje tretja do peta alinea
postanejo četrta in šesta alinea.

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

Obrazložitev:

MNENJE
k predlogu zakona o privatizaciji pravnih oseb in premoženja
v lasti Republike Slovenije - druga obravnava

Objekti in oprema, ki so bili pretežno ali v celoti zgrajeni oz.
nabavljeni iz sredstev samoprispevkov, ne morejo biti predmet privatizacije po tem zakonu. Niti država niti lokalne skupnosti nimajo pravice prodati ali kako drugače odtujiti premoženja, ki je bilo zbrano na ta način, to je premoženje, ki bi
moralo postati last vseh tistih, ki so sredstva v te namene
plačevali od svojih čistih osebnih dohodkov in drugih čistih
osebnih prejemkov (pokojnin, nadomestil, itd.). Državni svet
smatra, da je potrebno sprejeti poseben zakon, ki bo v celoti
uredil pogoje, načine in postopke za privatizacijo premoženja
države oziroma lokalnih skupnosti, financiranih iz sredstev
samoprispevkov.

Državni svet ugotavlja, da je ob sprejemanju navedenega
predloga zakona potrebno opozoriti na problem olastninjenja
objektov, ki so bili zgrajeni iz sredstev skupne porabe ter
problem opredelitve kriterijev, na osnovi katerih je možno
izvesti privatizacijo zavodov.
Državni svet ugotavlja, da so objekti družbenega standarda
Slovenskih železarn že v lasti Ministrstva za šolstvo (n. pr.
hotelske kapacitete Železarne Ravne v Portorožu, prav tako
gostinske kapacitete Železarne na Jesenicah) kar pa za sindikate, ki zastopajo delavce, ki so na račun nizkih osebnih
dohodkov vlagali v izgradnjo teh objektov, ni sprejemljivo.
Državni svet predlaga, da se z obravnavo predloga zakona
počaka, dokler ne bo znan delež sredstev, ki so ga v te
namene vložili zaposleni ter dokler ne bo dogovorjeno, kako
te objekte vključiti v sindikalno lastnino ali pa omogočiti
delavcem solastništvo v višini vloženih sredstev.

Pri tem seveda ne gre samo za objekte in opremo s področja
družbenih dejavnosti, ampak tudi za objekte in opremo s
področja javnih gospodarskih služb, zlasti s področja komunale in telekomunikacij.
2. K 59. členu:
Za 59. členom se doda nov 59. a člen, ki se glasi: »Privatizacijo objektov in opreme, financiranih s sredstvi iz samoprispevka in drugih sredstev občanov, ki so jih ti odvajali od
čistih osebnih dohodkov in drugih čistih osebnih prejemkov,
se uredi s posebnim zakonom. Do sprejema zakona iz 1odstavka tega člena ni mogoče spreminjati namembnosti teh
objektov in opreme. Določbi 1. in 2. odstavka se uporabljata
tudi v postopku privatizacije pravnih oseb oziroma njihovih
pravnih naslednikov, navedenih v prilogi A, ki je sestavni del
tega zakona «

Državni svet nadalje ugotavlja, da za preoblikovanje zavodov
ni postavljenih niti ciljev, katerim naj država s postopki privatizacije sledi, niti kriterijev, po katerih bi se dalo sklepati možnost izvedbe lastninjenja v posameznem zavodu, temveč so
vse globalne opredelitve opuščene in odprte ter prepuščene
volji Vlade Republike Slovenije.
Tako je preoblikovanje zavodov v gospodarske družbe
odvisno od posebnih zakonov, ki urejajo dejavnost zavoda in
še niso sprejeti. Dejstvo pa je, da na področju družbenih
dejavnosti z zakoni še niso opredeljene javne službe niti niso
zakonsko določene javne mreže za izvajanje posameznih
dejavnosti, kar pa naj bi bila osnova za privatizacijo.

Obrazložitev:
Privatizacija objektov in opreme, financiranih iz sredstev
občanov, zbranih s samoprispevki in drugimi prispevki iz
čistih osebnih prejemkov državljanov in drugih prebivalcev
Slovenije, se uredi s posebnim zakonom. Dokler ta zakon ni
sprejet, ni mogoče privatizirati niti ne spreminjati namembnosti objektov in opreme, zgrajene s temi sredstvi.

Državni svet zato predlaga, da Vlada Republike Slovenije
uredi najprej zakonske osnove za delovanje posameznih
dejavnosti, šele nato pa naj predlaga načine in postopke za
privatizacijo posameznih dejavnosti, ki se izvajajo v zavodih.
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Tretja alinea t odstavka 97. člena ustave Republike Slovenije - državni
svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat
odloča
Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o proračunu Republike
Slovenije za leto 1996
Državni svet Republike Slovenije je na 66. seji, dne 26.1.1996,
ob obravnavi proračuna Republike Slovenije za leto 1996, ki
ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 38. izredni
seji, dne 19.1.1996, na predlog interesne skupine delodajalcev
in osmih podpisnikov sprejel

hoteli ali znali zagotoviti spoštovanja zakona - pri tem se je
masa izplačanih čistih plač najmanj realno povečala v gospodarstvu (3,6), tudi zaradi zmanjšanja zaposlenosti, v t. i. družbenih dejavnostih se je povečala kar za 9,2, v bankah (ki jih
saniramo) za 9,9, v zavarovalnicah (ki jih bomo sanirali) za 15,
v državnih organih s SPIZ-om in BS pa za 12,6%;
- stagnantna gibanja na področju izvoza z visokim deficitom
v blagovni menjavi;
- povečanje števila nezaposlenih predvsem z nadaljnjim
zmanjševanjem delovnih mest v gospodarstvu;
- zunanji dolg se je povečal na 2,7 milijarde dolarjev;
- zakonsko neurejeno financiranje javne porabe in z zahodnim svetom neprimerljivi sistem finančne izravnave med
državo in občinami.

SKLEP
da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena ustave Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno
odloča o proračunu Republike Slovenije za leto 1996.
Obrazložitev

2. Za realno oceno razmer je nujno upoštevati tudi gospodarska gibanja v daljšem obdobju (od 5 do 10 let).
Primerjava med letom 1994 in 1990 pokaže minuse pri BDP
(7,3%), pri industrijski proizvodnji (21,3%), pri turizmu
(26,2%), pri delovnih mestih (157.000) in vseh drugih kazalcih
(trgovina, gradbeništvo, promet).
Istočasno so sosednje in druge gospodarsko primerljive
države dosegale rast.

Državni svet meni, da ima proračun po svoji vsebini in
pomenu naravo zakona.
Državni svet je že pred prvim odločanjem predlagal državnemu zboru, da se načelno zavrne predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1996 in naroči vladi, da v 30-ih dneh
pripravi nov predlog. Temeljni argument državnega sveta pri
tem je bil, da predlagani obseg proračuna skupaj s celotnim
obsegom javnofinančnih odhodkov presega realne možnosti
gospodarstva in drugih davkoplačevalcev.

3. Makroekonomski vzroki za sedanje gospodarske razmere
so: prevelika rast javne porabe, rast plač in rast obsega
socialnih transferjev.
Celotni javnofinančni prihodki so še v letu 1992 znašali 8,7
milijarde DEM, v letu 1993 9,9, v letu 1994 10,7 in lani kar 12,2
milijarde DEM.

II.
Državni svet je tudi v sklepni fazi proračunske razprave
nasprotoval predlaganim rešitvam in pri tem posebej poudaril:

V tolarjih je bila dosežena v letu 1993 9,4%-na realna rast, v
letu 1994 5,1%-na realna rast in lani 5,3%-na realna rast. Ali
drugače: od 1993 do 1995, torej v treh letih, so se javnofinančni prihodki realno povečali za 21,1%. Pri tem se je delež
prihodkov centralne države v celotnih javnofinančnih prihodkih povečal iz 45% v letu 1992 na 47,5% v letu 1993, na 49,5% v
letu 1994 in na 50% v letu 1995.

- nenehno visoko realno rast javne porabe v zadnjih letih in
Se posebej rast proračunske porabe;
- svoje odločno stališče, da nasprotuje vsakršni realni rasti
javne in posebej proračunske porabe v primerjavi z načrtovano porabo v letu 1995, ki je bila definirana v proračunskem
memorandumu, socialnem paktu in v proračunu za leto 1995;
- nujno spremembo strukture virov za alimentiranje javne
porabe, še posebej bistveno manjše obremenitve osebnih
dohodkov;
~ nujnost pospešenega uresničevanja davčne reforme;
- nesprejemljivo bohotenje državnih in paradržavnih organov;
- zapostavljenost nekaterih temeljnih področij razvoja (znanost, kultura, zdravstvo);
- nujnost izpolnjevanja zakonskih obveznosti do izvoznikov;
- nesprejemljivo centralizirano odločanje o delitvi sredstev in
izločenost lokalnih skupnosti iz neposrednega dogovarjanja.
Glede na navedeno pa državni svet sodi, da sprejete rešitve
niso sprejemljive zaradi naslednjih razlogov;

Delež občin se je zmanjšal, deleža zdravstva in pokojnin pa
sta z oscilacijami (še posebej pri zdravstvu) stagnirala.
4. Struktura proračuna ilustrira dejstvo, da v Sloveniji še
vedno ni jasna narava proračuna - ali gre le za instrument, ki
zagotavlja delovanje države ali tudi za instrument tekoče
gospodarske politike ipd. Pri tem je tudi razvidno, da niso
dogovorjene naložbene prioritete znotraj sprejetih nacionalnih programov in »tolarjev«, ki jih evidentno ni mogoče
tekoče financirati s sprejeto dinamiko (namesto prioritet in
redefinicije teh programov se vlada in državni zbor zadovoljujeta z njihovim delnim suspenzom preko zakona o izvrševanju
proračuna, kar ni le vsebinsko nesprejemljivo, ampak je tudi
formalno-pravno sporno).

1- Nujno je upoštevati gospodarska gibanja v preteklem letu,
zlasti z naslednjimi značilnostmi;
~ nizka rast industrijske proizvodnje (2%) z izrazito neugodnimi trendi;
~ nižja rast BDP v primerjavi z načrtovano;
- visoka realna rast (5,2) celotnih javnofinančnih prihodkov,
Pri čemer niso bili opravljeni rebalansi navzdol, četudi je bila
inflacija za 2,4% nižja od predvidene;
~ visoka realna rast (5,6%) mase izplačanih čistih plač, ki je v
nasprotju z zakonom, kar pomeni, da tudi državni organi niso

5. Proračun objektivno nadaljuje smeri razvoja krepitve centralizma v državi.
6. Letos (za razliko od lani) je izostal socialni pakt, ki bi
uskladil stališča države, delodajalcev in delojemalcev o
gospodarski politiki in še posebej o javni porabi in plačah v
letu 1996.
7. Ob pripravah proračuna so bile občine popolnoma izločene
iz neposrednega dogovarjanja med političnimi strankami in s
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«

tem ministrstvi. Delitev sredstev v sprejetem proračunu izhaja
iz razmer preteklega sistema in ne upošteva v zadostni meri
načel skladnega regionalnega razvoja. Delež sredstev za
občine je podcenjen - to posebej velja za razvojno šibka in
demografsko ogrožena območja - ker ni ustreznih kriterijev
in meril - poleg ostalih - za vzdrževanje in gradnjo elementarnih in finančno najzahtevnejših pogojev za razvoj, to je za
infrastrukturo in vzdrževanje prostora. Posledica pa je krčenje sredstev v občinskih proračunih za družbene dejavnosti,
ki jim kriteriji sicer namenjajo primerljivo potrebna sredstva.
Poleg tega še vedno ni zakonskih rešitev za pospeševanje
skladnega regionalnega razvoja, kot na primer zakona o razvoju šibkih območij, zakona o občinah s posebnim statusom
ter drugih zakonov, ki bi skladno z zakonodajo o lokalni
samoupravi opredeljevali in omogočali izvirne prihodke
občin.

ciji upravnih in paradržavnih institucij probleme občin samo
še dodatno zaostruje.
8. Letošnji proračun daje realno manj sredstev za vrsto dejavnosti, med drugim za gospodarstvo, še posebej za malo
gospodarstvo in obrt, za aktivne ukrepe na področju zaposlovanja itd.
9. Posebej nesprejemljivo je, da proračun ne spoštuje veljavnega zakona o izvoznikih, ki so samo lani izgubili velik del
prihodkov zaradi revalvacije tolarja (do marke in šilinga 7,5%,
do dolarja 18,3% in do lire 19,1%), česar znižanje prispevnih
stopenj za naprej nikakor ne more nadomestiti. Poleg tega so
(sicer nespornega) znižanja prispevnih stopenj deležni vsi
delodajalci, zakon pa je zagotovil nadomestila le neto izvoznikom. Brez hitre realne rasti izvoza pa ni zdrave gospodarske

Taka delitev sredstev je neustrezna in neprimerljiva s sistemom finančne izravnave med državo in občinami, kot ga
poznajo razvite zahodne države. Neopredeljeni vmesni nivo
pokrajin ter nepovezanost občin ob neuzakonjeni regionaliza-

Poročevalca na seji državnega zbora in njegovih delovnih
teles sta državna svetnika mag. Dagmar Šuster in Fedja Klavora.

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Državni svet Republike Slovenije je na 67. seji, dne 31.1.1996,
ob obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je Državni
zbor Republike Slovenije sprejel na 38. izredni seji, dne 25.1.
1996, sprejel

Po mnenju državnega sveta ni sprejemljivo, da je spremembe
glede usklajevanja pokojnin v členih 20, 21, in 22 državni zbor
sprejel brez ustreznih predhodnih simulacij in analiz. Vse te
spremembe bodo namreč imele dolgoročne socialne posledice za sedanje in bodoče upokojence.

SKLEP

3. Državni svet se tudi ne strinja s 36. členom (ki se nanaša na
spremembo 246. člena veljavnega zakona), s katerim je izvršeno podržavljenje kapitalskega sklada, saj ta člen določa, da
je ustanovitelj kapitalskega sklada Republika Slovenija. V
drugi obravnavi je bila na državnem zboru sprejeta ureditev,
da je ustanovitelj kapitalskega sklada skupščina zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena ustave Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno
odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Obrazložitev

Državni svet Republike Slovenije je v zvezi s kapitalskim
skladom vložil amandma k 36. členu (v drugi obravnavi 23.
člen), na osnovi katerega bi se prvi odstavek 36. člena moral
glasiti: »Ustanovitelj Kapitalskega sklada pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: Kapitalski
sklad) je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije.«

1. Sprejeti zakon posega v nekatere pomembne institute
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot so pokojninske osnove, usklajevanje pokojnin in odmera pokojnin, kar bo
posledično restriktivno vplivalo na samo raven pravic in je v
nasprotju z 2. členom ustave Republike Slovenije, ki določa,
da je Republika Slovenija pravna in socialna država.

Med tretji in četrti odstavek 36. člena bi morali dodati nov
odstavek: »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, ki ni
olastninjen, in premoženje invalidskih podjetij, ki so ukinjena
ali je nad njimi opravljen stečaj.«

2. V drugi obravnavi predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je državni zbor sprejel k 20. členu amandma vlade, na
osnovi katerega naj bi se pokojnine usklajevale z gibanji plač,
kar je pomenilo tako pozitivni kot negativni poračun pokojnin
za dva meseca nazaj. S to ureditvijo so se strinjale upokojenske organizacije in zavestno pristale tudi na negativni poračun pokojnin. V tretji obravnavi zakona pa je Vlada Republike
Slovenije predlagala nov amandma na 20. člen, ki bistveno
odstopa od načina usklajevanja pokojnin, ki ga je vlada prav
tako predložila v drugi obravnavi.

Državni zbor predlaganih amandmajev k 36. členu ni sprejel.
4. Državni zbor je spremenil tudi 250. člen veljavnega zakona
tako, da je v 39. členu določil, da bo odslej skupščino in
nadzorni svet kapitalskega sklada imenoval Državni zbor
Republike Slovenije.

Vlada amandmaja na 20. člen predloga zakona v tretji obravnavi ni uskladila z upokojenskimi organizacijami. Nasprotno,
predstavniki upokojenskih organizacij so na seji državnega
sveta opozorili, da zaradi navedenih sprememb 160. člena
veljavnega zakona glede usklajevanja pokojnin in nekaterih
drugih določb zakona, ki jim izrecno nasprotujejo, pripravljajo protestno zborovanje upokojencev Slovenije.

Državni svet Republike Slovenije je vložil k 39. členu (v drugi
obravnavi 26. člen) amandma, ki se je glasil: »Skupščino
Kapitalskega sklada imenuje skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Skupščina kapitalskega sklada ima tripartitno sestavo «

Na seji državnega sveta ni bilo pojasnjeno, zakaj vlada argumentov, ki jih navaja v prid sprejeti rešitvi na podlagi amandmaja k 20. členu v tretji obravnavi, ni predočila že prej,
najmanj pa bi morala te argumente imeti pred očmi pri drugi
obravnavi, ko je predlagala amandmaje na 20. člen in so se z
njim upokojenci strinjali.

Državni zbor tega amandmaja ni sprejel.
Državni svet je vložil amandma k 40. členu(v drugi obravnavi
27. člen), da se za 250. členom doda nov 250. a člen, ki se
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glasi: »Kapitalski sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina
Kapitalskega sklada s soglasjem skupščine Zavoda.«

člena, ki opredeljuje sestavo članov skupščine, in predlaga,
da se izraz »organizacije delovnih invalidov« nadomesti z
izrazom »invalidske organizacije«.

Državni zbor tega amandmaja ni sprejel.

7. Državni svet nadalje opozarja, da Vlada Republike Slovenije
v zakon ni vključila zavarovanj zaposlenih za primer poškodb
pri delu in poklicnih bolezni, kot jih je sprejela Evropska unija,
na kar je opozoril državni svet v drugi obravnavi predloga
zakona.

Državni zbor tudi ni upošteval amandmaja državnega sveta k
45. členu (v drugi obravnavi 32. a člen), da se v uvodnem
stavku 2. odstavka 274. člena veljavnega zakona število »60«
nadomesti s številom »80«. Druga alinea 2. odstavka 274.
člena veljavnega zakona pa naj bi bila nadomeščena z dvema
novima alineama, ki se glasita:

8. Državni svet predlaga državnemu zboru, da pri ponovnem
odločanju zakon zavrne. Ocenjuje, da bi zavrnitev zakona ne
mogla imeti tako usodnih posledic za gospodarski položaj
države, kot so bile izražene nekatere ocene na seji državnega
zbora. Državni svet meni, da bo morebitna zavrnitev zakona
prisilila Vlado Republike Slovenije, da bo nemudoma sprejela
potrebne kratkoročne ukrepe in pripravila koncept temeljne
reforme pokojninsko-invalidskega zavarovanja.

- 20 predstavnikov delodajalcev, ki jih imenujejo reprezentativna združenja delodajalcev,
- 20 predstavnikov zavarovancev, ki jih imenujejo reprezentativni sindikati na ravni države.
5. Državni zbor je z določilom 9. člena posegel v že pridobljene pravice po 43. členu veljavnega zakona, saj je s podaljšanjem desetletnega najugodnejšega obdobja za odmero
pokojnine številnim zavarovancem (npr. obrtnikom, kmetom,
odvetnikom...), ki so imeli pravico sami izbirati in določati
svojo zavarovalno osnovo ter na tej osnovi plačevati ustrezno
prispevno stopnjo, protiustavno zmanjšal že pridobljene pravice, saj retroaktivno od 1. 1. 1970 spreminja veljavno ureditev.

V prid odložilnega veta je tudi ocena, da bi navedene spremembe v zakonu lahko povzročile socialne konflikte večje
razsežnosti in z daljnosežnejšimi posledicami, kot bi bil predvideni finančni prihranek na račun upokojencev, ki jih to
najbolj prizadene. Predvideni navedeni prihranek bi bilo
možno pokriti že z ažurnejšim pobiranjem prispevkov in davkov in z majhnimi posegi v sivo ekonomijo. To pa je še en
argument za predlog državnega sveta državnemu zboru, naj
pri ponovnem odločanju o spornem zakonu le-tega zavrne.

6. Državni svet opozarja tudi na neustrezno definicijo 45.

Tretja alinea t odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču - zahteva
državnega sveta ustavnemu sodišču za začetek postopka za oceno
ustavnosti In zakonitosti

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 51. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji
likvidaciji (Ur. I. RS, št. 67/93) v neskladju z ustavo, ker
zakonodajalec ni uredil pravic delavcev, ki jim bo na podlagi
tega določila prenehalo delovno razmerje, s posebnim zakonom v skladu z drugim odstavkom 8. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji;

Državni svet Republike Slovenije je na 60. seji, dne 8.11.1995,
na podlagi tretje alinee 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču (Ur. I. RS, št. 15/94) sklenil, da sprejme
ZAHTEVO
za začetek postopka za oceno ustavnosti 51. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

- zakonodajalcu je Ustavno sodišče naložilo, da v roku šestih
mesecev po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije sprejme poseben zakon, s katerim bo uredil pravice
delavcev v skladu z drugim odstavkom 8. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Ker Državni zbor
Republike Slovenije v roku, ki mu ga je določilo ustavno
sodišče in je potekel 30. maja 1995, ni odpravil ugotovljene
protiustavnosti 51. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji, državni svet p r e d I a g a, da ustavno sodišče ta
člen razveljavi.

Utemeljitev
Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo št. U — I—17/
94 z dne 13. 10. 1994 (Ur. I. RS, št. 74/94) na pobudo SKEI
Slovenije odločilo, da je,
~~ določba 51. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in

Sklep državnega sveta za pripravo elementov ustavnemu sodišču za oceno
skladnosti poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije z ustavo Republike
Slovenije in zakonom o državnem svetu
Državni svet Republike Slovenije je na 66. seji, dne 26.1.1996,
Dravnaval proračun Republike Slovenije in na podlagi 86
ena poslovnika državnega sveta sprejel naslednji

katerega bo Državni svet Republike Slovenije lahko odločal,
ali bo predlagal ustavnemu sodišču, da v skladu s tretjo alineo
160. člena ustave Republike Slovenije oceni skladnost poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije s 87. členom
ustave Republike Slovenije ter 54. in 55. členom zakona o
državnem svetu (Ur. I. 44/92), in sicer v tistih določbah, ki
opredeljujejo:

SKLEP
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za politični
sistem naj preuči elemente in pripravi predlog, na podlagi
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zborom, kjer se državnemu svetu oporeka pravica vlagati
amandmaje;
-postopek sprejemanja proračuna Republike Slovenije, s
katerim se oporeka pravna narava proračuna kot zakona ter
položaj državnega sveta v tem postoDku.

- postopek odločanja o odložnem vetu v Državnem zboru
Republike Slovenije;
- položaj državnega sveta v postopku vlaganja amandmajev
na zakone, ki so v zakonodajnem postopku pred državnim

Sklep državnega sveta, da zahteva začetek postopka za oceno ustavnosti druge
alinee 1. odstavka 48. člena, 166. člena in 215. do 228. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije
poslovnik. Le-ta je na seji 15. 4. 1994 sprejela razlago, da
navedeni določbi nesporno določata, da državni proračun
nima oblike zakona, ampak je to poseben akt državnega
zbora.

Državni svet Republike Slovenije je na 69. seji, dne 21.2.1996,
na podlagi tretje alinee 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču (Ur. I. RS, št. 15/94) sprejel
SKLEP

Poleg tega je treba opozoriti, da določa poslovnik državnega
zbora v členih 215 - 228 poseben postopek za sprejem
državnega proračuna in zaključnega računa, in sicer izven
določb o zakonodajnem postopku.

- da zahteva začetek postopka za oceno ustavnosti druge
alinee prvega odstavka 48. člena, 166. člena in 215. do 228.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Ur. I.
RS, št. 40/93 in 80/94), ki zadevajo naravo oziroma obliko
državnega proračuna ter postopek njegovega sprejemanja,
ker so v nasprotju s 87. členom ustave Republike Slovenije in

Oboje - dejstvo, da se proračun ne šteje za zakon in da je
postopek sprejemanja ločen od zakonodajnega postopka izloča državni svet iz postopka sprejemanja proračuna in s
tem spreminja vlogo, kakršno ima državni svet v zakonodajnem postopku.

- da predlaga ustavnemu sodišču, da izda odločbo, s katero
naj ugotovi, da sme Državni zbor Republike Slovenije državni
proračun sprejemati le v obliki zakona, zaradi česar se odpravijo vse tiste določbe poslovnika državnega zbora, ki proračunu ne dajejo pravne narave zakona, in da s tega zornega
kota oceni ustavnost zlasti členov 48, 166 in 215 do 228
navedenega poslovnika. Prav tako naj ustavno sodišče ugotovi, da ima državni svet glede na takšno pravno naravo
državnega proračuna pravico, da skladno s tretjo alineo
prvega odstavka 97. člena ustave zahteva, da državni zbor
pred razglasitvijo državnega proračuna o njem še enkrat
odloča.

2. Državni svet meni, da mora imeti državni proračun glede na
svojo vsebino in pomen naravo oziroma obliko zakona. Pri
tem poudarja, da je treba izhajati iz dejstva, da je zakon (poleg
ustave) v vsakem pravnem sistemu najpomembnejši pravni
izraz državne oblasti in da je to akt, s katerim se urejajo
najpomembnejša družbena razmerja, zlasti pravice in dolžnosti državljanov in drugih oseb, kot to določa 87. člen ustave.
Državni svet meni, da iz dejstva, da je proračun temeljni
parlamentarni akt, ki opredeljuje prihodke in izdatke in predstavlja za upravo vir sredstev, izhaja, da je proračun obvezen
akt in mora imeti zato naravo zakona. Ravno v tem je smisel
87. člena ustave.

Utemeljitev
Državni svet Republike Slovenije je na 66. seji 26. 1. 1996 po
obravnavi proračuna Republike Slovenije za leto 1996 sklenil,
da bo od državnega zbora zahteval ponovno odločanje o
proračunu. Predsednik državnega zbora je z dopisom z dne
29. 1. 1996 obvestil predsednika državnega sveta, da v tretji
alinei prvega odstavka 97. člena ustave ni podana pravna
podlaga, po kateri bi bil državni svet pristojen zahtevati, da
državni zbor o proračunu za leto 1996 ponovno odloča.

Takšno stališče zastopa tudi nemška doktrina in ustavnosodna praksa, izhajajoč iz ustave ZR Nemčije, ki je bila v
precejšnji meri podlaga za ustavno ureditev Republike Slovenije.
V razvoju nemške ureditve proračunskega prava poudarjajo,
da je nastal odločilni premik z revidirano prusko ustavo 1850,
ko so tudi v Nemčiji dobili po vzoru Francije in Belgije klasični
zakon o proračunu (Budgetgesetz)'. Opredelitev proračuna
kot zakona v formalnem smislu se tudi v VVeimarski republiki
ni spremenila. V ureditvi Zvezne Republike Nemčije na podlagi ustave iz 1949 (Grundgesetz, v nadaljevanju GG) je še
močneje poudarjena pravna narava proračuna kot zakona. V
110. členu ustave ZR Nemčije (GG) je v drugem odstavku
določeno, da so proračun sprejema (za eno ali več let, ločeno
po letih, pred prvim proračunskim letom) v obliki zakona o
proračunu (Haushaltsgesetz). Proračunska reforma leta 1969
je glede tega stvari še bolj razjasnila. Glede pravne narave
zakona o proračunu je R. Mussgnug leta 1976 v svoji habilitacijski razpravi »Der Haushaltsplan als Gesetz« ugotovil, da
rešuje pozitivno pravno dilemo, ali naj se zakonu o proračunu
prizna samo materialna ali samo formalna zakonitost, enostavno tako, da vidi v zakonu o proračunu pač zakon kot
vsak drugi zakon, seveda zakon, ki se po vsebini zaradi
določenih ustavnopravnih razlogov razlikuje od večine drugih
zakonov2.

Ta odgovor predsednika državnega zbora je bil neposreden
povod za odločitev državnega sveta, da sproži ustavni spor
zoper določbe poslovnika državnega zbora, ki se nanašajo na
državni proračun.
Državni svet sproža ustavni spor zoper zadevne določbe
poslovnika državnega zbora z namenom, da se razčisti
pravno naravo državnega proračuna, da se torej ugotovi, da
ima državni proračun naravo zakona. V primeru pozitivne
odločitve ustavnega sodišča bi se tako ponovno vzpostavilo
stanje, ki je veljalo do leta 1994, ko je bil državni proračun po
obliki zakon.
1. Poslovnik državnega zbora v 48. členu opredeljuje delovno
področje državnega zbora in v drugi alinei prvega odstavka
določa, da državni zbor med drugim sprejema zakone,
državni proračun in zaključni račun državnega proračuna.
166. člen poslovnika državnega zbora določa, da državni zbor
sprejema zakone, državni proračun, spremembe državnega
proračuna (rebalans državnega proračuna) in zaključni račun
državnega proračuna, v nadaljevanju besedila pa našteva še
druge akte, ki jih sprejema državni zbor.

Ustavna določba, da se proračun sprejema kot zakon o proračunu, pomeni dvoje: prvič, da je potrebno uporabiti norme, ki
veljajo za sprejem zakonov (členi 76-82 GG), in drugič, da
ima glede na rang in predikat aktov državne oblasti kvaliteto
zakonov, ki jih sprejema parlament, in sicer kvaliteto zakona
v formalnem smislu,
ne pa rang uredbe ali navadnega
sklepa parlamenta3.

Iz besedila druge alinee prvega odstavka 48. in 166. člena
poslovnika državnega zbora je mogoče sklepati, da poslovnik
šteje državni proračun za poseben akt, ki nima narave
zakona. S tem v zvezi je treba opozoriti, da sta navedeni
določbi že bili predmet razlage komisije državnega zbora za
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tradiciji, po tradiciji našega proračunskega prava, proračun
po naravi in obliki zakon v formalnem smislu.
Ugotavljamo, da je imel proračun do leta 1994 naravo zakona
in je bil tudi po naslovu zakon, šele leta 1994 se je spremenila
dotedanja praksa sprejemanja proračuna. V prvi fazi
postopka je vlada še predložila zakon o izvrševanju proračuna in o proračunu RS za I. 1994, v drugi fazi pa je bil zakon
spremenjen tako, da je državni zbor sprejel dva samostojna
akta, in sicer proračun Republike Slovenije za leto 1994 in
zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
1994.
Ker je bil odločilni motiv te spremembe ta, da državni svet ne
bi imel možnosti vložiti odložnega veta na državni proračun,
kot ima pravico pri zakonih, je državni svet že na 45. seji, 22. 2.
1995, sprejel sklep, da bo v zvezi s sporom o pravni naravi
državnega proračuna le-tega štel za zakon in bo zato po
sprejemu proračuna glede na uveljavitev svojih pripomb v
postopku sprejemanja le-tega ocenil, ali so morebiti podani
vsebinski razlogi, da od državnega zbora zahteva ponovno
odločanje o proračunu.

V komentarjih k 110. členu, drugi odstavek, poudarjajo, da ta
določba vsebuje tradicionalno načelo, po katerem se proračun sprejema kot zakon. Pomen zakonske oblike proračuna
je v tem, da ima s tem parlament pravico določitve obsega
izdatkov in torej možnost, da globalno usmerja dejavnost
državnih organov, s čimer omogoča, da lahko uresničujejo
svoje z ustavo določene pristojnosti.
Zvezno ustavno sodišče Zvezne republike Nemčije prav
tako poudarja zakonsko obliko proračuna: Proračun, ki ga na
podlagi drugega odstavka 110. člena GG določi proračunski
zakonodajalec, je gospodarski plan in istočasno vodilni akt
državne oblasti v zakonski obliki4.
Tudi naša domača publicistika obravnava problematiko prav-5
nega značaja proračuna s podobnih izhodišč. Dr. J. Šinkovec
poudarja, da se s proračunom uveljavlja proračunska suverenost parlamenta ter da s proračunom parlament odloči o
razporejanju sredstev za javno porabo v skladu z načeli varčnosti in gospodarnosti, pri čemer je treba opozoriti, da se v
okviru proračunskih varčevalnih ukrepov lahko omejujejo
nekatere postavke, ki vplivajo na pravice državljanov (plače,
socialne dajatve, izobraževanje).

Po obravnavi državnega proračuna za leto 1996 je državni
svet na 66. seji, 26. 1. 1996, sklenil, da vloži odložni veto zoper
proračun, torej da od državnega zbora zahteva ponovno odločanje o proračunu. Predsednik državnega zbora je dne 29. 1.
1996 z dopisom obvestil predsednika državnega sveta, da v
tretji alinei prvega odstavka 97. člena ustave ni podana pravna
podlaga, po kateri bi bil državni svet pristojen zahtevati, da
državni zbor o proračunu za leto 1996 ponovno odloča.

Državni svet posebej opozarja, da je bilo vprašanje pravne
narave proračuna izpostavljeno tudi v razgovoru s strokovnjaki Sveta Evrope (leta 1993 ob pripravljanju poslovnika
državnega sveta), ki so bili začudeni nad predlogom, ki se je
takrat pojavil v državnem zboru, namreč da naj bi proračun ne
bil zakon. Ti strokovnjaki so menili, da je zakon o proračunu
eden temeljnih zakonov v pravnem sistemu, ki se nikakor ne
more sprejemati kot akt z nižjim statusom od zakona.

Glede na navedeno državni svet meni, da določbe druge
alinee prvega odstavka 48. člena, 166. člena in členov
215-228 poslovnika državnega zbora niso v skladu s 87.
členom ustave, po katerem lahko državni zbor določa pravice
in obveznosti državljanov ter drugih oseb samo z zakonom.

3. Opozarjamo na dejstvo, da je tudi po naši domači pravni

* * *
Na pravno naravo proračuna je državni svet že nekajkrat opozoril, bodisi prek pobud državnih svetnikov, še posebej pa v razpravah
o proračunu Republike Slovenije za leti 1994 in 1995.
Državni svet Republike Slovenije ie na 45. seii. dne 22. 2. 1995. ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Petra Čeferina v zvezi s problematiko pravne narave proračuna kot posebnega pravnega akta na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji
SKLEP
1. Državni svet meni, da mora imeti proračun glede na svojo vsebino in pomen naravo zakona.
2. Državni svet bo zato štel proračun za zakonski akt, kot je veljalo v zakonodajni praksi do leta 1994, ko se je proračun sprejemalo
kot zakon. Zato bo po sprejemu proračuna glede na uveljavitev svojih pripomb v postopku sprejemanja le-tega ocenil, ali so
morebiti podani razlogi, da od državnega zbora zahteva ponovno odločanje o proračunu.
Svoje nestrinjanje z določitvijo statusa proračuna oziroma rebalansa proračuna je državni svet posebej izražal tudi v mnenjih, ki jih
je sprejemal ob obravnavi teh aktov, zato na ta mnenja tudi opozarjamo:
- mnenje državnega sveta k predlogu zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1994;
- mnenje državnega sveta k predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 1994;
- mnenje državnega sveta k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1995.
Navedena mnenja državnega sveta so objavljena v Poročevalcu državnega sveta, št. 1, 26. 1. 1996, priloga Poročevalca državnega
zbora, št. 3/1996.
edet werden soli. Wenn der Haushaltsplan durch das Haushaltsgesetz festzustellen ist, so bedeutet dies aber auch, dass
er nach Rang und PrSdikat unter den staatlichen VVillensžusserungen die Oualitdt hat, die Gesetzen, die vom Parlament
verabschiedet werden, gemeinhin zukommt. Insofern ist er
Parlamentsgesetz, Gesetz im formellen Sinne, nicht Rechtsverordnung, nicht schlichter Parlamentsbeschluss.

1 Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, B. II, Munchen 1980, s. 1192.
2 R. Mussgnug, Der Haushaltsplan als Gesetz, Gottingen,
1976, s. 30: »Es sieht im Haushaltsgesetz ein Gesetz wie jedes
andere auch, nur eben ein Gesetz, dessen Inhalt sich durch
einige verfassungsrechtliche Vorgegebenheiten vom Inhalt
der meisten anderen Gesetze unterscheidet.«

4 »Der Haushaltsplan, der nach GG Art. 110 Abs 2 S. 1 durch
den Haushaltsgesetzgeber festgelegt wird, ist ein VVirtschaftsplan und zualeich ein staatsleitender Hoheitsakt in Gesetzesform«. BVerGE 79, 311.

3 Klaus Stern, nav. delo, s. 1204: Wenn Art. 110 Abs 2 Satz 1
GG sagt, dass der Haushaltsplan »durch das Haushaltsgesetz
festgestelit« wird, so heisst das zunSchst einmal, dass die
Vorschriften anzuvvenden sind, die fur dass Zustandekommen der Gesetze (Art. 76 bis 82 GG) massgebend sind. Die
Verfassung will, dass dieser Plan wie ein Gesetz verabschi-

5 Dr. Janez Šinkovec, »Javno financiranje«, Podjetje in delo
7/1993, s. 865.
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Prvi odstavek 56, člena zakona o državnem svetu - državni svet in
njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih organov
pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Petra Glaviča za
spremembo odloka Vlade Republike Slovenije o začasnem financiranju potreb iz
državnega proračuna v prvem trimesečju 1993
SKLEP

Državni svet Republiko Slovenije je na 3. seji, dne 15.1. 1993,
obravnaval pobudo državnega svetnika dr. Petra Glaviča za
spremembo odloka Vlade Republike Slovenije o začasnem
financiranju potreb iz državnega proračuna v prvem trimesečju 1993 in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet Republike Slovenije zahteva od Vlade Republike
Slovenije informacijo o uresničevanju 2. člena odloka o
začasnem financiranju potreb iz državnega proračuna v
prvem trimesečju 1993.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Petra Čeferina
za sprejem zakona o odvetništvu
SKLEP

Državni svet Republike Slovenije je na 3. seji, dne 15. 1. 1993,
obravnaval pobudo državnega svetnika dr. Petra Čeferina za
nadaljevanje zakonodajnega postopka za sprejem zakona o
odvetništvu in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da nadaljuje z zakonodajnim postopkom
za sprejem zakona o odvetništvu in ta zakon čimprej sprejme.
ODGOVOR
Državni zbor bo zakon obravnaval na marčevskem zasedanju.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnih svetnikov Poldeta Bibiča in dr.
Petra Čeferina za sprejem zakona o nacionalni kinematografiji
SKLEP

Državni svet Republike Slovenije je na 5. seji, dne 17. 2. 1993,
obravnaval pobudo državnih svetnikov Poldeta Bibiča in dr.
Petra Čeferina, da državni svet v skladu s prvo alineo 1.
odstavka 97. člena ustave Republike Slovenije predlaga
državnemu zboru sprejem predloga za izdajo zakona o nacionalni kinematografiji z osnutkom zakona, ki jima ga je posredovalo Društvo slovenskih filmskih delavcev, in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet Republike Slovenije pred obravnavo in sprejemom predloga, da naj državni zbor sprejme predlog za izdajo
zakona o nacionalni kinematografiji z osnutkom zakona, zahteva od ministrstva za kulturo ustrezna pojasnila v zvezi s
predloženim gradivom za zakon najkasneje do 17. marca
1993.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Petra Čeferina
za dopolnitev 52. člena zakona o dohodnini
opravljajo še odvetniški poklic v državi, je seznanjena z dejstvom, da Vlada Republike Slovenije oziroma ministrstvo za
finance pripravlja spremembe in dopolnitve zakona o dohodnini. Pri tem ugotavlja, da 52. člen tega zakona že doslej
določa možnost izvajalcev intelektualnih poklicev na nekaterih področjih, da se jim, če ne zaposlujejo delavcev in če se
tako odločijo, obračuna materialne stroške pavšalno v višini
40% ustvarjenih dohodkov. Državni svet meni, da ni razlogov,
ki bi onemogočali, da bi pod enakimi pogoji v to kategorijo
intelektualnih poklicev uvrstiti tudi odvetnike. Tako bi bilo
poenostavljeno njihovo knjigovodstvo, s tem pa bi bili ti
odvetniki tudi razbremenjeni dodatnega dela.

Državni svet Republike Slovenije je na 14. seji, dne 14. 7.1993,
obravnaval pobudo državnega svetnika dr. Petra Čeferina za
dopolnitev 52. člena zakona o dohodnini in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije postavlja ministrstvu za
finance naslednje vprašanje:
Ali je mogoče 52. člen zakona o dohodnini (Ur. I. RS, št. 14/92)
dopolniti tako, da bi bili med tiste izvajalce intelektualnih
storitev, ki se jim, če ne zaposlujejo delavcev in če se tako
odločijo, obračunajo materialni stroški pavšalno v višini 40%
ustvarjenih dohodkov, pod enakimi pogoji uvrščeni tudi odvetniki?

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE
Na vaše vprašanje, ali je 52. člen zakona o dohodnini mogoče
dopolniti tako, da bi bili med zavezance po tem členu, ki se
jim dobiček ugotavlja tako, da se jim od dohodkov odštevajo

Obrazložitev
Odvetniška zbornica Slovenije, ki združuje vse odvetnike, ki
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normirani odhodki v višini 40%, pod enakimi pogoji uvrščeni
tudi odvetniki, vam posredujemo naslednje mnenje:

členom citiranega zakona ni potrebno voditi poslovnih knjig
oziroma evidenc.
V tem primeru gre za izjemo v sistemu obdavčenja dohodkov
iz dejavnosti v smislu poenostavitve ugotavljanja in odmere
davka. Sicer pa bi v sistemu morali težiti k ugotavljanju
dejanskih dohodkov iz dejavnosti.

V skladu z 52. členom zakona o dohodnini (Ur. I. RS, št. 14/92
- prečiščeno besedilo) se dobiček iz dejavnosti lahko ugotavlja tudi tako, da se zavezancem za davek iz dejavnosti upoštevajo normirani stroški v višini 40% ustvarjenih prihodkov, in
sicer samostojnim kulturnim delavcem, zasebnim raziskovalcem, zasebnikom, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost, samostojnim športnikom, samostojnim športnim delavcem in duhovnikom. Navedenim zavezancem v skladu s 35.

Glede na to, da opravljanje odvetniških storitev sodi med
pridobitne dejavnosti menimo, da ni podlage za to, da bi
odvetnike obravnavali pod pogoji, določenimi z 52. členom
zakona o dohodnini.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika mag. Dagmarja
Šustra za znižanje obremenitev gospodarstva
da so se ti prihodki v prvem polletju 1993, v primerjavi z istim
obdobjem lanskega leta, realno povečali in sicer:

Državni svet Republike Slovenije je na 14. seji, dne 14. 7.1993,
obravnaval pobudo državnega svetnika mag. Dagmarja
Sustra za znižanje obremenitev gospodarstva in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

1. prihodki proračunov za 28,1 odstotka;
2. prihodki pokojninskega in invalidskega zavarovanja za 27,6
odstotka;
3. prihodki zdravstvenega zavarovanja za 21,4 odstotka.
Skupaj so se prihodki t. i. javne porabe povečali za 26,2
odstotka oziroma za neverjetnih 66 milijard;

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije sprašuje Vlado Republike
Slovenije in državni zbor, kaj bosta storila, da bi se takoj
znižale obremenitve gospodarstva, še posebej tiste, ki obremenjujejo ceno dela in s tem močno poslabšujejo konkurenčnost gospodarstva.
Obrazložitev
/

To je v popolnem nasprotju z realnimi možnostmi in v državnem zboru sprejetimi dokumenti in stališči.
Prosimo, da se do omenjenega vprašanja čimpreje opredelite
in nas o tem obvestite.

Najnovejši podatki o prihodkih t. i. javne porabe nam povedo,

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča
v zvezi s prizadevanji za razveljavitev oprostitve plačila davka na dobiček v
invalidskih podjetjih
sodeluje z Združenjem invalidskih podjetij Slovenije, ki je
legalna asociacija delodajalcev in zaposlenih invalidov?

Državni svet Republike Slovenije je na 14. seji, dne 14. 7.1993,
obravnaval vprašanje državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v
zvezi s prizadevanji, da se v invalidskih podjetjih razveljavi
oprostitev plačila davka na dobiček, in na podlagi 1. odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Obrazložitev
Ob začetku veljavnosti zakona o gospodarskih družbah (10. 7.
1993) si ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve prizadeva razveljaviti obstoječo oprostitev plačila davka na dobiček v invalidskih podjetjih. Tu ne gre samo za nepričakovano
ukinjanje oziroma spremembo obstoječe ekonomske olajšave
za invalide, ampak se tudi v bistvu spreminja ekonomski
karakter invalidskega podjetja.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije postavlja ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve v zvezi s prizadevanjem za
razveljavitev obstoječih oprostitev plačila davka na dobiček v
invalidskih podjetjih naslednja vprašanja:

Namreč: invalidsko podjetje je po rehabilitacijskih strokovnih
osnovah neprofitna institucija, čeprav mora ob ekonomskih
olajšavah pozitivno poslovati na tržišču, zato se niti ne ugotavlja osnova na plačilo davka na dobiček.

1- Na podlagi katerih dejstev oziroma v katerem dokumentu
so ta dejstva elaborirana, da bi bil tak ukrep upravičen?
2- Kdo je pobudnik za tako ravnanje, ki ga invalidi ocenjujejo
za nestrokovno in neetično?

Prosimo, da se do omenjenega vprašanja čimpreje opredelite
in nas o tem obvestite.

3- Zakaj ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ne

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Janka Sušnika
za uvedbo progresivne lestvice prispevkov za zdravstveno in invalidsko
zavarovanje
SKLEP

Državni svet Republike Slovenije je na 14. seji, dne 14. 7.1993,
obravnaval pobudo državnega svetnika dr. Janka Sušnika za
uvedbo progresivne lestvice prispevkov za zdravstveno in
invalidsko zavarovanje in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet Republike Slovenije predlaga državnemu zboru
oziroma pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora, naj
ob prvi naslednji obravnavi aktov oziroma problematike s
področja zdravstvenega varstva prebivalstva oziroma zdrav13

zdravstveno zavarovanje Slovenije pripravo raziskovalne
naloge, v kateri bi bile objektivno analizirane naše in tuje
izkušnje ter predlagane možne rešitve za uvedbo progresivne
lestvice prispevkov za zdravstveno in invalidsko zavarovanje.
Nalogo bi bilo treba razpisati v drugi polovici teqa leta in
dokončati v letu 1994.

stvenega in invalidskega zavarovanja preuči mnenja in predloge komisije državnega sveta za negospodarstvo ob pobudi
državnega svetnika dr. Janka Sušnika za uvedbo progresivnih
lestvic za zdravstveno in invalidsko zavarovanje. Državnemu
zboru predlagamo, naj s tem v zvezi priporoči Zavodu za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu za

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Alberta Vodovnika v
zvezi z izplačilom plač delavcem Elektrokovine Maribor
Državni svet Republike Slovenije je na 15. seji, dne 30. 7.1993,
obravnaval pobudo državnega svetnika Alberta Vodovnika v
zvezi z izplačilom plač delavcem Elektrokovine Maribor in na
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naSl6dnii
SKLEP

nike, da spoštujejo podpisane kolektivne pogodbe in jih tudi
izvajajo. V okviru izvajanja podpisanih kolektivnih pogodb pa
je pomembno tudi izplačevanje plač delavcem. Spoštovanje
izvajanja kolektivnih pogodb je pomemben faktor za socialno
partnerstvo.

Državni svet Republike Slovenije poziva vse pristojne dejav-

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Franca Glinška za
pripravo nacionalnega programa vodooskrbe
Državni svet Republike Slovenije je na 16. seji, dne 6.10.1993,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega svetnika Franca Glinška o pristopu k postopku za izdelavo nacionalnega programa vodooskrbe in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije predlaga, da Vlada Republike Slovenije pristopi k postopku za izdelavo nacionalnega
programa vodooskrbe.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Franca Glinška za
zagotovitev sredstev za vzdrževanje lokalnih cest

SKLEP

Državni svet Republike Slovenije je na 16. seji, dne 6.10.1993,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega svetnika Franca Glinška za zagotovitev sredstev za vzdrževanje lokalnih cest in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet Republike Slovenije daje pobudo Vladi Republike Slovenije, da v okviru meril, ki jih pripravlja za financiranje občin, zagotovi dovolj sredstev za vzdrževanje lokalnih
cest po veljavnih standardih in normativih.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika dr. Franceta
Vodopivca v zvezi s plačami v vladnih resorjih

stvo in prehrano 140.999 SIT mesečno. Ostali resorji so bili v
tem razponu?

Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji, dne 27. 10.
1993, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja
državnega svetnika dr. Franceta Vodopivca v zvezi s plačami v
vladnih resorjih in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

2. Kakšen je bil razlog za tako velike razlike v plačah, ali so se
plače določale po vseh ministrstvih na osnovi enakih kriterijev
in kdo je plače usklajeval med ministrstvi in drugimi uradi
vlade (skupno jih je 37)?

SKLEP

3. Koliko časa te razlike že obstajajo, kaj je vlada od marca
naprej storila, da bi se zmanjšale in kako razlika vpliva na delo
zaposlenih v resorjih?

Državni svet Republike Slovenije predlaga, da ministrstvo za
finance preuči naslednja vprašanja in v 30 dneh sporoči svoje
mnenje.

4. V pregledu, ki je na voljo, ni plač v ministrstvu za obrambo
in v ministrstvu za notranje zadeve. So plače uradniškega
osebja v teh dveh ministrstvih v prej navedenem razponu ali
so zunaj le-tega?

1. Ali drži podatek, da je bila povprečna plača na delavca
(vključno z ministrom) v marcu 1.1, v ministrstvu za znanost in
tehnologijo 76.152 SIT, v ministrstvu za kmetijstvo, gospodar14

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika dr. Jožeta
Zupančiča o kriterijih za udeležbo častnih enot teritorialne obrambe na javnih
prireditvah
Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji, dne 27. 10.
1993, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja
državnega svetnika dr. Jožeta Zupančiča v zvezi s kriteriji za
udeležbo častnih enot teritorialne obrambe na javnih prireditvah in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji
SKLEP

obrambo vprašanja preuči in v roku 30 dni sporoči svoje
mnenje.
1. Kdo določa (ali je že določil) kriterije za udeležbo častnih
enot teritorialne obrambe na javnih prireditvah?
2. Ali obstaja o tem pravilnik?
3. Kdo ga je sprejel?
4. In če obstaja, ali ga državni svetniki lahko dobijo?

Državni svet Republike Slovenije predlaga, da ministrstvo za

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Borisa Šuštaršiča
za podaljšanje odložitve razveljavitve 11. točke 18. člena zakona o prometnem
davku
Državni savet Republike Slovenije je na 18. seji, dne 27. 10.
1993, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo
državnega svetnika Borisa Šuštaršiča za podaljšanje odložitve razveljavitve 11. točke 18. člena zakona o prometnem
davku in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji
SKLEP

^ ' 92/92 13 z dne 18. 2. 1993, ki je bila objavljena v Ur I
RS, št. 12/93, je bila razveljavljena 11. točka 18. člena Zakona
o prometnem davku (Ur. I. RS, št. 4/92) in sicer z učinkovanjem od 1.11.1993 dalje. Iz obrazložitve odločbe izhaja, da je
sodišče navedeno zakonsko določbo razveljavilo z odložilnim
rokom do 1.11.1993, da bi zakonodajalec lahko namesto razveljav^ene določbe pravočasno sprejel novo zakonsko
določbo, s katero bi poslovni subjekti lahko računali v pripravah na poslovno leto 1994.

Državni svet Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da zaprosi Ustavno sodišče Republike
Slovenije za podaljšanje odloga razveljavitve 11. točke 18.
člena zakona o prometnem davku še za tri mesece in to od 1.
11. 1993 do 31. 1. 1994.
Utemeljitev

Glede na to, da si je Združenje invalidskih podjetij Slovenije
maksimalno prizadevalo za pravočasno ureditev te problematike in ker bi bila z uveljavitvijo odločbe Ustavnega sodišča
Republike Slovenije ogrožena invalidska podjetja in v njih
zaposleni delavci, državni svet predlaga podaljšanje roka

Z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Gregorja Mikliča v
zvezi z uveljavitvijo zakona o reprezentativnosti sindikatov

o reprezentativnosti sindikatov postavil troje vprašanj, na
katere dajemo naslednje odgovore:

Državni svet Republike Slovenije je na 19. seji, dne 6.11.1993,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja državnega svetnika Gregorja Mikliča v zvezi z uveljavitvijo zakona o
reprezentativnosti sindikatov in na podlagi 1. odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

K 1.
Na ravni države je reprezentativnih troje zvez oziroma konfederacij: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija
sindikatov Slovenije Pergam in Konfederacija sindikatov 90. V
postopku za pridobitev lastnosti reprezentativnosti je tudi
Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije predlaga, da ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve vprašanja preuči in v roku 30
dni sporoči svoj odgovor.

K 2.

Vprašanja se glasijo:

Na ravni panog so reprezentativni: Sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije, Sindikat delavcev poslovnih bank v
Sloveniji, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
Svobodni in neodvisni sindikat delavcev v železniškem prometu Slovenije, Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti
Slovenije, Sindikat cestnega prometa Slovenije, Samostojni
sindikat delavcev podjetja Industrija usnja Vrhnika.

1. Koliko in kateri sindikati so reprezentativni na nivoju države?
2. Koliko in kateri sindikati so reprezentativni na nivoju posameznih dejavnosti?
3. Zakaj vlada ne uporablja zakona o reprezentativnosti in se
posvetuje le z reprezentativnimi sindikati in se pogaja za
sklenitev kolektivnih pogodb le z reprezentativnimi sindikati?

K 3.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Zakon o reprezentativnosti sindikatov se v celoti izvaja, pri
pogajanjih za sklenitev novih kolektivnih pogodb pa se pogajajo partnerji, ki so sklepali veljavne kolektivne pogodbe.

Državni svetnik Gregor Miklič je v zvezi z uveljavitvijo zakona
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Danila Kovačiča za
pripravo informacije o pobiranju takse na igralne avtomate
Državni svet Republike Slovenije je na 19. seji, dne 6.11. 1993,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega svetnika Danila Kovačiča za pripravo informacije o pobiranju takse na igralne avtomate in pobiranju davka in na
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
K
naslednji
'

iger na srečo pri igralnih avtomatih zunaj igralnic je bilo
pobranih v tem času.
Obrazložitev
Državni zbor Republike Slovenije je na seji 28.7.1993 sprejel
zakon o začasni ureditvi prirejanja posebnih iger na srečo in
igralnih avtomatih zunaj igralnic in o plačevanju takse na
igralne avtomate (Ur. I. RS, št. 47/93). Določena je bila
posebna taksa v znesku 80.000 SIT za vsak avtomat. Zakon
določa, da je posebna taksa prihodek občine, v kateri je bila
vplačana. Ob sprejemanju zakona je bilo v obrazložitvi k
zakonu navedeno, da obratuje v Sloveniji okoli 7000 igralnih
avtomatov zunaj igralnic.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije zahteva od republiške
uprave za javne prihodke ministrstva za finance da poda
informacijo o materialnih učinkih izvajanja navedenega
zakona in informira državni svet o tem, koliko posebne takse
so plačali prireditelji iger na igralnih avtomatih zunaj igralnic
v posameznem mesecu, koliko prometnega davka so plačali
prireditelji teh iger in koliko davkov od dobitkov od posebnih

Državni svet predlaga, da ministrvo za finance pobudo preuči
in v roku 30 dni sporoči svoj odgovor.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Dušana Milenkoviča
za ponovno vzpostavitev ter režim carinjenja na mejnem prehodu Škofije
«
V obdobju od januarja do septembra 1993 je državno mejo na
Državni svet Republike Slovenije je na 19. seji, dne 6.11.1993,
mejnem prehodu Škofije prestopilo 2.823.547 potnikov, kar je
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državv primerjavi z enakim obdobjem lani 38% več, in 40.087
nega svetnika Dušana Milenkoviča za ponovno vzpostavitev
tovornih vozil, kar pomeni 51% povečanje v primerjavi z
ter režim carinjenja na mejnem prehodu Škofije in na podlagi
enakim obdobjem v lanskem letu.
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
Dejstvo je, da za tako povečan tovorni promet mejni prehod
Škofije ni usposobljen, saj ima samo eno vstopno in eno
SKLEP
izstopno stezo za tovorni promet. Na vstopni strani je manjši
parkirni prostor, ki zadostuje za parkiranje treh tovornih vozil,
Državni svet Republike Slovenije predlaga, da ministrstvo za
na izstopni strani pa ni parkirnega prostora za tovorna vozila,
notranje zadeve pobudo preuči in v roku 3o dni sporoči svoj
zato morajo parkirati ob desnem robu vozišča. Pri tem prihaja
odgovor.
ob konicah do zastoja prometa tako na mejnem prehodu
kakor tudi v sami vasi Škofije.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE
To povzroča veliko negodovanje voznikov tovornih vozil
Obveščamo vas, da smo proučili pobudo državnega svetnika
kakor tudi ostalih potnikov, ki potujejo preko mejnega preDušana Milenkoviča za ponovno vzpostavitev ter režim carihoda Škofije.
njenja na mejnem prehodu Škofije.
Za rešitev navedene problematike je ministrstvo za notranje
V uvodu želimo poudariti, da je vprašanje o vzpostavitvi carizadeve že predlagalo republiški carinski upravi, da v sodelonjenja na mejnem prehodu v pristojnosti ministrstva za
vanju z ministrstvom za promet in zveze prouči možnost, da
finance oziroma republiške carinske uprave. Kljub temu pa
se s pristojnimi italijanskimi državnimi organi sklene dogovor,
želimo pojasniti oziroma opozoriti na nekatera dejstva, in
na podlagi katerega bi se preko mejnega prehoda Škofije
sicer:
dopuščal le promet tovornih vozil na podlagi maloobmejnih
dovolilnic za promet blaga preko državne meje. S tem bi
V zadnjih mesecih letošnjega leta ugotavljamo, da se je preko
bistveno zmanjšali število tovornih vozil na mejnem prehodu
mejnega prehoda Škofije močno povečal promet tovornih
Škofije, ostala tovorna vozila pa bi preusmerili na mejni prevozil, tako na vstopu kot tudi na izstopu iz države.
hod Fernetiči oz. terminal Sežana, ki ima proste kapacitete.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Poldeta Bibiča v
zvezi s popravo krivic državljanom pri dodeljevanje lastninskih certifikatov
Državni svet Republike Slovenije je na 22. seji, dne
15.12.1993, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega svetnika Poldeta Bibiča v zvezi s popravo
krivic državljanom pri dodeljevanju lastninskih certifikatov in
na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu
sprejel naslednji

preučita vprašanje in Državnemu svetu Republike Slovenije
pošljeta odgovor o načinu rešitve obravnavanega problema v
roku 30 dni.
Besedilo vprašanja se glasi:
Ob pridobivanju državljanstva Republike Slovenije so mnogi,
po poreklu Slovenci, ki so se rodili v Sloveniji, a so bili sami ali
pa njihovi starši , v času vpisovanja v državljansko knjigo
Jugoslavije krajši čas prijavljeni v kraju izven ozemlja Republike Slovenije, morali zaprositi za državljanstvo Republike
Slovenje. Ker niso vedeli, da niso vpisani v državljansko

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Poldeta Bibiča in prosi ministrstvo za notranje
zadeve in ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, da
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knjigo Slovenije, večina takih državljanov ni zaprosila za
državljanstvo, v prepričanju, da imajo slovensko državljanstvo. Po tistem so morali zaprositi za državljanstvo po naturalizaciji in sedaj nimajo pravice do lastninskega certifikata. To
zanje ni samo materialna izguba, ampak predvsem izraz določene diskriminacije.

brezplačno razdelitev dela družbenega kapitala podjetij osebam, ki so bile državljani Republike Slovenije dne 5. decembra 1992 izdajo lastniški certifikati. Državljanstvo Republike
Slovenije na dan 5. decembra 1992 je torej edini pogoj za
pridobitev lastniškega certifikata. Zakon ne dopušča oziroma
ne navaja nobenega drugega kriterija ali postopka, ki bi
omogočil dodelitev lastniškega certifikata osebam, ki niso
upravičenci do lastniškega certifikata na podlagi prvega
odstavka 31. člena zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij. Glede na navedeno, Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj meni, da bi, ne glede na okoliščine, ki jih
navaja državni svetnik, glede na veljavno zakonsko ureditev,
dodelitev lastniškega certifikata osebam, ki jih primeroma
navaja državni svetnik, pomenila dejanje, za katerega v
zakonu ni pravne podlage.

Vprašanje torej je, če in kako se namerava popraviti krivico, ki
se je takim državljanom dogodila po nevednosti oziroma
pomoti in vendar nekako omogočiti takim državljanom, da
dobijo lastninski 'certifikat.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA EKONOMSKE ODNOSE IN
RAZVOJ
V zvezi z vprašanjem državnega svetnika Poldeta Bibiča, če in
kako se namerava popraviti krivico, ki se je dogodila osebam,
ki so po poreklu Slovenci in so se rodili v Sloveniji, niso pa ob
osamosvojitvi imeli slovenskega državljanstva, za kar pa niso
vedeli, temveč so le-to pridobili naknadno po naturalizaciji,
tako da niso upravičenci do lastniškega certifikata državljana,
oziroma kako omogočiti takim državljanom, da dobijo lastniški certifikat, dajemo naslednji odgovor:

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj meni, da ni
osnove za spremembo zakona v tej smeri, glede na dejstvo, da
je proces izdaje lastniških certifikatov zaključen, kakršnakoli
sprememba zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki
bi uredila izjeme pri državljanih Republike Slovenije, ki so
pridobili državljanstvo po 40. členu zakona o državljanstvu
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91) glede na narodnost
oziroma rojstvo pa ni možna, saj bi bila v nasprotju z ustavno
določeno enakostjo pred zakonom.

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS, št. 55/
92, 7/93 in 31/93) v prvem odstavku 31. člena določa, da se za

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Franca Zavodnika
za spremembo zakonov s področja prostorskega planiranja in gradnje objektov
Državni svet Republike Slovenije je na 22. seji, dne
15.12.1993, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval
pobudo državnega svetnika Franca Zavodnika za spremembo
zakonov s področja prostorskega planiranja in gradnje objektov ter na predlog komisije za gospodarstvo na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet predlaga, da ministrstvo za okolje in prostor
pobudo preuči in v roku 30 dni sporoči svoj odgovor.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR
Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja zakon o urejanju
prostora in graditvi objektov. Delovni osnutek zakona je pripravljen in v obdelavi v razširjeni delovni skupini. Nekatere
pomembne rešitve zakona so odvisne od določb zakona o
lokalni samoupravi, zakona o javni upravi in zakona o delovnem področju ministrstev, zato bo zakon o urejanju prostora
in graditvi mogoče dokončati po tem, ko bodo znane rešitve
tudi v slednjih dveh zakonih. Pri zakonu o delovnem področju
ministrstev bi po mnenju tukajšnjega ministrstva bilo zlasti
važno to, da bi pristojnost za urejanje prostora in upravne
postopek pri graditvi objektov ne bila več deljena med MOP in
MGD, tako kot sedaj, temveč združena v MOP. Tudi to bi lahko
bistveno prispevalo ne samo k zmanjševanju upravnih stroškov, temveč tudi k skrajševanju upravnih postopkov, saj bi
tako kot v primerjalnih tujih državah pomenilo eno samo
dovoljenje za poseg v prostor, namesto sedanjih dveh.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije predlaga ministrstvu za okolje in prostor, da pripravi spremembo zakonov o prostorskem
planiranju in gradnji objektov.
Takoj naj se pristopi k izdelavi nove zakonodaje na področju
graditve objektov in urbanističnega planiranja, ker je obstoječa zakonodaja neprimerna in neuporabna za razvojne
usmeritve Republike Slovenije.
Obrazložitev
Po obstoječi zakonodaji traja postopek za pridobitev urbanističnih pogojev za gradnjo 12-18 mesecev, za projektiranje in
upravne postopke pa potrebujemo 3-12 mesecev. Skupni
postopek traja od 15-30 mesecev. Poleg časovne komponente so tudi vsebinsko - po načinu in obsegu postopkov —
nujno potrebne spremembe. Tako dolgi roki so za investitorja
nemogoči, saj dinamika obračanja kapitala tega preprosto ne
prenese. Pod temi pogoji tudi ni mogoče resno angažiranje
tujega kapitala za vlaganje v naši državi.

Sicer pa je delovni osnutek zakona o urejanju prostora in
graditvi naravnan na poenostavitve in večjo učinkovitost
postopkov, na skrajšanje vseh rokov, na večjo odgovornost
upravnih organov ter je kompatibilen z rešitvami, ki jih poznajo primerjalne evropske države.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja in pobude državnega svetnika dr.
Dušana Pluta o izhodiščih razvojnih prioritet kot osnove za nacionalne razvojne
cilje Slovenije
Državni svet Republike Slovenije je na 22. seji, dne 15. 12.
1993, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje
in pobudo državnega svetnika dr. Dušana Pluta o izhodiščih
razvojnih prioritet kot osnove za nacionalne razvojne cilje
Slovenije in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije predlaga vladi Republike
Slovenije, da ob sodelovanju stroke v najkrajšem možnem
času pripravi izhodišča za nacionalne razvojne cilje in argumentirano predstavi konkretne razvojne prioritete za vse
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nega proračuna države in celostno zasnovano načrtovanje
skladnejšega regionalnega razvoja. Svetovna in evropsko zasnovane integracije, razvoj sodobnih tehnologij, nova paradigma uravnoteženo trajnega in naravi prijaznejšega razvoja
ter širjenje fleksibilnega načina produkcije, postavljajo tudi
Slovenijo v položaj neobhodnosti sprejetja temeljnih narodno
gospodarskih in razvojnih odločitev.

gospodarske in ostale sektorje ter opredeli vlogo obstoječega
sistema poselitve regij Slovenije.
Utemeljitev
Slovenija je samostojna država, ki se po osamosvojitvenem
procesu sooča z bistveno spremenjenimi zunanjimi in notranjimi pogoji ekonomskega, socialnega, ekološkega, regionalno-prostorskega in kulturnega napredka. Sooča se torej s
spremembo globalnih megatrendov razvoja: globalizacije
trga, komunikacij, rasti transnacionalnih družb in integracij,
planetarnega onesnaževanja na eni strani in istočasno s krepitvijo regionalizma na drugi strani: nove evropske države,
poudarjanje regionalne in kulturne identitete itd. Zunanji in
notranji dejavniki, vključno s težavnostjo prehoda v tržno
ekonomijo torej zahtevajo, da se jasno in politično čimbolj
soglasno, na osnovi interdisciplinarnega strokovnega gradiva, zakoličijo kratkoročne in dolgoročne razvojne prioritete
Slovenije.
Vprašljivo je, da se npr. sprejema razvojne cilje slovenskega
kmetijstva, industrije, energetike, prometa, raziskovalni nacionalni program, predno so strokovno in parlamentarno sprejete temeljne nacionalne razvojne prioritete. Prav tako pa je
otežena bolj argumentirana razprava ob sprejemu vsakolet-

Predlagamo, da Vlada Republike Slovenije, ob sodelovanju
stroke, v najkrajšem možnem času pripravi izhodišča za nacionalne razvojne cilje in argumentirano predstavi konkretne
razvojne prioritete za vse gospodarske in ostale sektorje ter
opredeli vlogo obstoječega sistema poselitve in regij Slovenije. Navedena vprašanja nedvomno presegajo legitimne interese političnih strank in kot taka zahtevajo široko družbeno
soglasje. Z (ne)obstoječimi razvojnimi prioritetami ter s
popolno prepustitvijo odločitev »nevidni roki trga« niti kratkoročno ne bo mogoče ohranjati ekonomske, regionalne, ekološke, zlasti pa ne socialne stabilnosti in se uspešno vključiti v
svetovne megatrende.
Državni svet predlaga ministrstvu za ekonomske odnose in
razvoj in ministrstvu za znanost in tehnolbgijo, da vprašanje
preučita in v roku 30 dni sporočita svoj odgovor.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Franca Zavodnika
v zvezi z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil in sicer s 26. a členom, ki se glasi:

Državni svet Republike Slovenije je na 22. seji, dne 15. 12.
1993, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje
državnega svetnika Franca Zavodnika v zvezi z izvajanjem
odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

»Ministrstvo za finance je dolžno nadzorovati spoštovanje
določil te odredbe v vseh fazah postopka.«
Državni svet Republike Slovenije predlaga, da se javni razpis
za oddajo javnih naročil razširi na vse izvajalce (tudi tuje)
oziroma javni denar.
Državni svet predlaga, da ministrstvo za finance vprašanje
preuči in v roku 30 dni sporoči svoj odgovor.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije predlaga ministrstvu za
finance, da dopolni odlok v zvezi z izvajanjem odredbe o

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Jožeta
Zupančiča v zvezi z ustanovitvenimi akti za bolnišnico Topolšica in pripravo
mreže javne zdravstvene službe za bolnišnične ustanove
Državni svet Republike Slovenije je na 22. seji, dne 15. 12.
1993, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje
državnega svetnika dr. Jožeta Zupančiča v zvezi z ustanovitvenimi akti za bolnišnico Topolšico in pripravo mreže javne
zdravstvene službe za bolnišnične ustanove in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

V okviru našega zavoda imamo tudi bolnišnico Topolšico, ki
do danes teh ustanovitvenih aktov še ni prejela. Se pravi, da
Republika Slovenija svojih zakonskih obveznosti ni opravila,
verjetno ne le do bolnišnice Topolšice, ampak še do katere
druge.

SKLEP

Sprašujem ministrstvo, kdaj misli te akte pripraviti in ali jih
sploh namerava.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika dr. Jožeta Zupančiča in prosi ministrstvo za
zdravstvo, da vprašanje preuči in naj odgovori.

Ministrstvo tudi sprašujem, zakaj mreža javne zdravstvene
službe za bolnišnične ustanove še do danes ni izdelana, do
kdaj bo izdelana, na podlagi kakšnih kriterijev, kdo je oziroma
kdo bo pripravil kriterije, kdo jih je oziroma jih bo verificiral in
kdaj predvideva minister opraviti obljubljene razgovore s
predstavniki lokalnih oblasti, kjer so sedanje bolnišnice locirane?«

Vprašanje se glasi:
»Dne 21. 2. 1992 je bil sprejet zakon o zdravstveni dejavnosti
in od takrat bi morala Republika Slovenija sprejeti vse pravice
in obveznosti ustanovitelja za zavode, ki opravljajo dejavnost
na sekundarni in terciarni ravni. Gre za bolnišnične dejavnosti.

Državni svet predlaga, da ministrstvo za zdravstvo vprašanje
preuči in v roku 30 dni sporoči svoj odgovor.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja in pobude državnih svetnikov Zoltana
Jana in dr. Petra Glaviča o obremenitvah učiteljev posameznih predmetov v
osnovnih in srednjih šolah
Državni svet Republike Slovenije je na 23. seji, dne 22. 12.
1993, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje
in pobudo državnega svetnika Zoltana Jana in razširitev te
pobude dr. Petra Glaviča o obremenitvah učiteljev posameznih predmetov v osnovnih in srednjih šolah in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

jenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/
89), ki še velja, opredeljuje povprečno tedensko učno obveznost za posamezne kategorije delavcev in sicer v času, ki ga
določa šolski koledar. 196. člen zakona je imperativna norma,
zato ne dopušča opredelitve učne obveznosti med učitelje
posameznih predmetnih skupin v podzakonskih aktih.

SKLEP

Diferencirano učno obveznost za učitelje, ki poučujejo posamezne predmete, kot so na primer materinščina, matematika
in tuji jeziki, je mogoče uvesti po takratnem mnenju Ministrstva za šolstvo in šport in Ministrstva za zakonodajo samo s
spremembo zakonov.

Državni svet Republike Slovenije ugotavlja, da so dejanske
razlike v obremenitvah učiteljev posameznih predmetov v
osnovnih in srednjih šolah. Konkretno razširitev diferencirane
učne obveznosti teh učiteljev naj pripravi Ministrstvo za šolstvo in šport v skladu z analizo mednarodnih primerjav obremenitev učiteljev.

2. Sedanja pobuda Državnega sveta Republike Slovenije in
podobna pobuda Društva matematikov, fizikov in astronomov
Slovenije sovpada z nastajanjem nove koncepcije vzgoje in
izobraževanja v Sloveniji, z oblikovanjem nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja in novih sistemskih zakonov o
predšolski vzgoji, osnovni šoli, splošno-izobraževalnih šolah
in o poklicnem izobraževanju. V našem izobraževalnem
sistemu pa se že uveljavljajo nekateri elementi, ki nas zbližujejo z izobraževalno razvitejšimi sistemi. Predvsem gre za
uvajanje eksternih oblik preverjanja in ocenjevanja znanja,
zlasti na prehodih iz enega v drug izobraževalni ciklus, v
polnem teku so priprave za eksperimentalno maturo v letu
1994 in na prvo maturo v letu 1995. Po drugi strani pa se v
poklicno izobraževanje v okviru sedanjih zakonskih možnosti
uvajajo elementi dualnega sistema, mojstri v obratovalnicah
in v drobnem gospodarstvu prevzemajo del izvajanja praktičnega usposabljanja učencev po programih, ki so prilagojeni
za obrt in drobno gospodarstvo. Uvedli smo napredovanje
učiteljev v nazive, zmanjšana je učna obveznost za učiteljepripravnike.

Državni svet predlaga, da ministrstvo za šolstvo in šport
pobudo preuči in v roku 30 dni sporoči svoj odgovor.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
1. Pobuda, da bi določili za učitelje materinščine, tujih jezikov
in matematike nižjo učno obveznost, ni nova. O njej je razpravljal Odbor za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo
tedanje Skupščine Republike Slovenije konec leta 1991. Svoja
stališča do pobude, da bi se določila diferencirana učna
obveznost za nekatere profile učiteljev v osnovni in srednji
šoli je zavzelo po pogovoru s strokovnimi društvi Slovensko
društvo pedagogov. Zavzelo se je za obsežnejšo presojo problematike diferencirane učne obveznosti, ki bi upoštevala
različne kriterije (poučevanje več predmetov), vprašanje
hierarhizacije predmetov v predmetnikih. Zavzelo se je za
podporo širokemu šolskemu poskusu in raziskavo o možnostih in pogojih za diferenciacijo učne obveznosti.

Ministrstvo za šolstvo in šport bo za to, da bi ponovno presodili ustreznost pobude za diferencirano učno obveznost,
organiziralo pogovore z aktivi učiteljev teh predmetov in tudi
drugih predmetov, preverilo bo materialne posledice diferencirane učne obveznosti in realne kadrovske možnosti za uveljavitev te pobude, predvsem pa tudi finančne posledice, ki v
proračunu za leto 1994 še niso upoštevane. Če se bo v tem
postopku izkazalo, da je diferencirana učna obveznost, ki jo
predlaga Državni svet Republike Slovenije, utemeljena in
izvedljiva, bomo predlagali takšne zakonske rešitve, ki bodo
tako urejanje tedenske učne obveznosti omogočale in predlagali vladi, da diferencirano učno obveznost uveljavi v normativih.

Februarja 1992 je Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani
opravil ekspertizo »Učna obveznost pedagoških delavcev v
Sloveniji«. Ekspertiza obsega tudi mednarodne primerjave
(na podlagi dostopnega gradiva) in ne podpira diferencirane
učne obveznosti po predmetih, pač pa predlaga različno
obveznost za pripravnike, za starejše učitelje, za učitelje—mentorje, za učitelje-inovatorje. Za vse ostale pa avtorji
Tanja šeme, Marjan Gojkovič in Branka Paulik predlagajo
enotno učno obveznost.
Ministrstvo za šolstvo in šport je usklajeno s takratnim Ministrstvom za zakonodajo menilo, da 196. člen zakona o usmer-
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Predavanje

Na povabilo državnega sveta je 23. maja 1995 predaval* o PROMETU Z NEPREMIČNINAMI PO PRAVU EVROPSKE UNIJE unfv.
prof. dr. Hans Hoyer z Inštituta za primerjalno pravo Univerze na Dunaju.

Mag. Marija Drofenik, sekretarka državnega sveta: Pričenjam predavanje profesor doktor Hoyerja v sodelovanju z
doktor Brandtom in doktor Bistrom. Vse skupaj lepo pozdravljam, še posebej naše goste in sicer gospoda doktor Hansa
Hoyerja, univerzitetnega profesorja na dunajski univerzi, njegove sodelavce, gospoda doktorja Borića in gospo magistro
Rudolfovo.

Na prvi pogled ta razpršenost predpisov v prometu z nepremičninami čudi, vendar če si to pogledamo pobliže, ugotovimo, da razen pri kmetijskih in gozdarskih zemljiščih pravzaprav države niso nikoli posvečale pozornosti omejevanju prometa z nepremičninami. Takih omejitev na primer nikoli ni
bilo v državah Beneluxa, v Zvezni Republiki Nemčiji, v Grčiji
omejitev v zvezi z nepremičninami ni več in znotraj Evropske
unije ni nobenih omejitev za vse državljane dežel članic, razen
na Danskem. Kolikor še obstajajo določene omejitve za promet z nepremičninami, namreč, da mora država odobriti promet z nepremičnino ali prodajo nepremičnine, je praksa taka,
da se ne postavlja nobenih ovir, če kupuje ali prodaja nepremičnino državljan neke druge države Evropske unije. Tako
odobritev se v pravilu vedno da. Znana in pozornost zbujajoča
pri tem je Danska in o tem bi rad rekel nekaj besed.

Kot veste, nam bo profesor doktor Hoyer, ugledni evropski
strokovnjak, predaval na temo promet z nepremičninami v
evropskem pravu. Gre za zelo aktualna vprašanja, o katerih se
veliko razpravlja in govori v organih Evropske unije in vladah
držav njenih članic v skladu s smernicami Evropske unije o
uskladitvi zakonodaje držav članic s pravom Evropske unije
za Slovenijo, ki je v fazi pogajanja o pridruženem članstvu v
Evropski uniji in ki bo morala prav tako uskladiti svojo zakonodajo s tega področja s pravom Evropske unije. Zato je ta
tema še posebej pomembna.

Danski zakon o kmetijstvu iz leta 1978 in izvedbena uredba k
njemu tudi iz leta 1978 o strokovni usposobljenosti kmetovalcev sta povsem neproblematični. Zahtevata namreč poklicno
kvalifikacijo ne glede na državljanstvo in zato v smislu člena 6
pogodbe Evropske skupnosti ne predstavljata diskriminacije.

Predavanju bo sledil pogovor, v katerem lahko zastavljate
vprašanja profesor Hoyerju.
Spoštovani profesor doktor Hoyer, prosim vas, da prevzamete
besedo.

Drugačno pa je stanje pri drugem danskem zakonu, to je
zakon 344 iz leta 1959 o nakupu nepremičnin, in pri zakonu
689 iz leta 1984 o počitniških hišah, o kampiranju in podobnem. Prvi zakon, to se pravi zakon o nakupu nepremičnin iz
leta 1959, diskriminira državljane drugih držav članic in
družbe iz drugih držav članic Evropske unije s tem, da določa
neko vrsto obveznosti rezidence. Državljan, ki želi kupiti
nepremičnino, mora dokazati, da je na Danskem bival najmanj 5 let, potem lahko kupi nepremičnino brez posebnega
dovoljenja oziroma brez odobritve, ali mora dokazati, da je
njegovo stalno ali glavno bivališče na Danskem.

Profesor dr. Hans Hoyer (po prevajalki): Sem tako rekoč vaš
dolžnik in upam, da vam bom lahko ta dolg delno poplačal z
informacijami, ki vam jih posredujem. Opravičiti se pa moram
za to, da ne znam nobene slovenske besede, čeprav je bila
moja stara mama po materini strani iz Bohinjske Bistrice.
Tema, za katero sem bil povabljen, naj bi imela prvotni naslov
Omejitve prometa z nepremičninami z državami Evropske
unije. Ker pa sem predpostavljal, da državo Slovenijo v tem
trenutku, ko tečejo pogajanja za pridruženo članstvo v Evropski uniji, posebej zanimajo pravzaprav tiste omejitve, ki jih
evropska zakonodaja postavlja za nacionalne omejitve prometa z nepremičninami, sem si dovolil, da sem spremenil
naslov v tem smislu, kot ste sedaj videli. Seveda pa vas bom
ob robu vedno sproti informiral o najpomembnejših obstoječih omejitvah glede prometa z nepremičninami v državah
članicah Evropske unije.

Zakon sicer določa izjemne odobritve, vendar jih praktično
nikoli nikomur ne dajo. Drugi zakon (zakon o počitniških
hišah, kampiranju in podobnem) tudi postavlja pogoj za pridobitno oddajanje hiš oziroma stanovanj tujskim gostom in to
v posebnih conah, ki so označene kot cone za turizem, zato
mora tisti, ki bi želel oddajati, dobiti privoljenje ministrstva za
okolje. Ta dovoljenja se pa dobi težko, tujec ga praktično ne
more dobiti.

Pristop k temi zahteva, da najprej določimo mesto in vrednost
teh predpisov v pravnih predpisih Evropske unije.

Ozadje tega predpisa je, da želi Danska s svojo zelo dolgo
obalo in obilico otokov preprečiti nadaljnje gradnje počitniških hiš. Prvi zakon diskriminira s tem, da predpisuje dolžino
bivanja, ki jo seveda domačini dokažejo lažje kot tujci. Drugi
zakon pa diskriminira v smislu svobode prometa s kapitalom
zato, ker tisti, ki ima hišo, praktično od nje ne more imeti
dobička.

To je malo oteženo, ker vsi ti pravni predpisi niso združeni na
enem mestu in niti v primarnih niti v sekundarnih predpisih in
v ustreznem pravu ni nekega zaključenega pravnega področja
prometa z nepremičninami. Zadevne norme najdete primarno
pravno v tretjem delu 3. poglavja pogodbe o Evropski skupnosti oziroma uniji v verziji Maastricht in sicer o svobodi gibanja
oseb, prostih storitvah in prostem prometu kapitala, torej v
členih 48 do 73 h.

Če se danes ozremo nazaj na postopek za ratifikacijo Maastrichtske pogodbe v takratnih deželah Evropske skupnosti,
se bomo spomnili predvsem dveh dogodkov. Eden je eminenten pravni dogodek, drugi, posebnega pomena, je pa danski,
ki ima poseben politični pomen. To drugo dejanje je bil
posebni napor ostalih enajstih držav, da bi ohranili prvotni
režim prometa z nepremičninami, izpeljale so ga pa druge
države. To je bila njihova cena za to, da je bila Danska
pripravljena preiti iz prejšnje Evropske skupnosti tudi v Maastrichtsko pogodbo. V pogajanjih o pristopu leta 1993 in 1994
- takrat so se štiri države pogajale o pristopu k Evropski uniji,
pristopile so končno tri - se je postavljalo vprašanje, ali bi
bilo mogoče danski model prevzeti tudi za Švedsko in
Avstrijo. Podobna vprašanja so se postavljala že ob pogovorih

Za nas zanimivo oziroma za vsako članico zanimive so potem
svobode: svoboda gibanja delojemalcev, svoboda glede odpiranja podjetij, glede opravljanja storitev, glede prometa kapitala. Preko vsega tega, tako rekoč kot neke vrste streha, pa
imamo določbe o prepovedi diskriminacije kateregakoli
državljana iz neke države Evropske unije v kateri koli drugi
državi.
* Magnetogram predavanja
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za pogodbo o skupnem evropskem gospodarskem prostoru,
vendar so se že tam pokazali evropski gremiji in komisija kot
zelo trdi. Že od vsega začetka so postavili zahtevo, da je treba
absolutno prevzeti »acquis communautaire«, se pravi, že
doseženo točko poenotenja prava te skupnosti in da je to
absolutni predpogoj, da lahko Avstriji in drugim državam dajo
kvečjemu neke prehodne roke, v katerih morajo prilagoditi
svoje pravo temu pravu, da pa nikakor ne dovolijo razvodenitve že določene ravni temeljnih pravic po poteku teh prehodnih rokov. V tem smislu je bilo Avstriji dovoljeno, da v prehodnem roku petih let prilagodi svojo zakonodajo zakonodaji
Evropske unije, to se pravi svojo zakonodajo, ki je obstajala v
trenutku pristopa k uniji zakonodaji unije, vendar samo za
začasna stanovanja oziroma za počitniška in druga taka stanovanja, kjer človek ne biva stalno.
Ali to pomeni, da pravo unije preprečuje vsako kontrolo nad
prometom z nepremičninami? V skupni izjavi v končni listini o
pristopu Avstrije potem najdemo formulacijo, da nobena
določba »acquis communautaire« ne ovira posameznih držav
članic, da bi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni sprejemali ukrepe glede počitni'ških in drugih takih stanovanj, kolikor se jim vse to zdi potrebno zaradi urejanja prostora, zaradi
izrabe zemljišča in iz ekoloških razlogov, seveda s pogojem,
da ni nobene direktne ali indirektne diskriminacije državljanov posameznih držav članic in da so ti predpisi, ki omejujejo,
v skladu s pravom unije. Ko je postavil v evropskem parlamentu vprašanje francoski poslanec Le Pen, je svet opozoril
na to formulacijo v zaključni listini o pristopu Avstrije in na
druge predpise in je zatrdil, da sicer Avstriji na osnovi
pogodbe o pristopu ne bodo odobrene nikakršne dodatne
izjeme glede na »acquis communaitaire«, kar se tiče prometa
z nepremičninami. Nobenega izgleda ni, da bi pri pogajanjih o
pristopu k uniji lahko pričakovali, da bi Evropska unija popuščala kaj več kot to, da državi da na razpolago določene
prehodne roke za prilagoditev nacionalne zakonodaje. Poleg
tega se tudi ne sme od do sedaj veljavnih, ali možnih izjem v
posameznih deželah članicah, oziroma tistih, ki so bile deželam članicam odobrene, pričakovati, da bi to lahko uveljavljali
kot vzorec. Komisija ima namreč vedno možnost, da v
postopku po členu 169 pogodbe o Evropski skupnosti opozori državo, katere pravni red se ne ujema z obveznostmi
nasproti pogodbi, in zahteva z lastnim stališčem spremembo
pravnega reda v državi. Če se država temu ne odzove v roku,
ki ga postavi komisija, potem se komisija lahko obrne na
sodišče. Opozoril bi lahko v tej zvezi še na primer Italije in
Grčije. V še ne objavljenih protokolih o avstrijskem pristopu k
Evropski uniji najdemo naslednji stavek, ki se nanaša na
omejitev prometa z nepremičninami: da komisija še ni izpodbijala določenih predpisov, ki v nekih državah lahko veljajo, to
ni zadosten razlog za uveljavljanje podobnih pravnih norm v
drugi državi. Za tem, da komisija takih norm doslej še ni
izpodbijala, se lahko skrivajo ne pravni, temveč politični
razlogi komisije. Razen tega je še možno, da katerakoli od
članic Evropske unije uveljavlja s sodnim postopkom, da v
neki drugi članici pravne norme ne ustrezajo pravu Evropske
unije in se lahko potem predloži to vprašanje Evropskemu
sodišču v odločanje po členu 177 pogodbe o Evropski uniji in
tako prilagoditev izsili. To se pravi, da je smiselno, če si
postavimo vprašanje, kako daleč se lahko gre v skladu s
predpisi Evropske unije.
Mogoče nekaj predhodnih pripomb k zgradbi in sistemu tega
prava. Tudi pravo skupnosti je zgrajeno stopenjsko, je pa
seveda specifično izoblikovano. Če to pogledamo grobo,
potem lahko razlikujemo primarno pravo skupnosti in sekundarno pravo skupnosti, pri čemer je seveda očitna odvisnost
sekundarnega prava od primarnega. Iz tega sledi, da ne sme
sekundarno pravo nikjer prekoračiti okvira, ki je postavljen s
primarnim pravom, ne sme ga prekoračiti niti vsebinsko-stvarno niti glede kompetence zakonodajnih organov (Glej
sodbo o Maastrichtu nemškega ustavnega sodišča). To razlikovanje in ta odvisnost je povsem neodvisna od tega, da ima
sekundarno pravo, to se pravi pravo skupnosti, prednost pred
nacionalnim pravom in se ne omejuje na klasična pravila
derogacije.

vseh državah članicah identično. Ne da bi se sedaj pobližje
ukvarjali z metodičnimi problemi, ki zaradi tega nastanejo, ker
je v zadnji instanci pristojno za tolmačenje prava oziroma za
presojo veljavnosti Evropsko sodišče, ki presoja ravnanja
organov skupnosti, tudi Evropske centralne banke, delno pa
celo statute komisije same in institucij, ki jih ta komisija
ustanovi. Če si pogledamo tudi predpise v evropskem gospodarskem prostoru, potem vidimo, da so bili tam tudi ustanovljeni organi, ki služijo podobnim namenom.
Glede primarnega prava skupnosti se pojavlja poseben problem in sicer vprašanje, ali je to pravo mogoče uporabljati
neposredno ali ne. Vprašanje kaže na to, ali so konkretna
pravna vprašanja dokončno urejena že v primarnem pravu ali
pa se da na ta vprašanja najti odgovor šele, ko so prestavljena
v sekundarno pravo skupnosti.
Stalne pravosodne prakse Evropskega sodišča glede predpostavk neposredne uporabe prava ne moremo razčistiti generalno.
Vedno se te sodbe nanašajo na posamezne določbe. Imamo
štiri neposredne predpostavke za neposredno uporabljivost
primarnega prava.
1.) Norme morajo biti popolne v tem smislu, da jih je mogoče
uporabljati brez vsake dodatne konkretizacije.
2.) Norme morajo imeti neposredno, brezpogojno veljavo, to
se pravi neodvisno od kakšnih drugih aktov organov skupnosti ali organov držav članic.
3.) Te norme morajo biti usmerjene v obveznost držav članic
za neko določeno ravnanje ali za opustitev ravnanja, za kar ne
sme biti potreben noben poseben izvedbeni ukrep legistične
narave.
4.) Te norme državam članicam ne smejo puščati nobenega
prostora za prosto presojo.
Za to področje, o katerem govorimo, to so členi od 48 do 73
h., imamo tudi čisto konkretne odločbe sodišča k členu 48,
odstavek dva, k členu 52, členu 53, členu 59, odstavek ena in
členu 60, odstavek tri. Ti sodni izreki Evropskega sodišča
pomenijo, da imajo posamezni členi neposredno veljavo tudi
v zakonodaji članic oziroma v pravosodni praksi dežel članic,
ker so državni organi neposredno obvezni izvajati predpise
teh členov. Da za druge člene še ni sodb, ne pomeni, da teh
drugih členov ne bi bilo mogoče aplicirati neposredno.
Pomeni samo, da njihove izvedbe še nihče ni sodno uveljavljal.
V sekundarnem pravu skupnosti moramo pa zelo močno
ločiti med odločbami, med uredbami in smernicami.
Uredbe so pravo, ki je v trenutku razglasitve neposredno
veljavno v vseh deželah članicah. To se pravi, mogoče ga je
neposredno uporabljati v vseh deželah članicah, težave nastanejo samo, če neka dežela članica take uredbe ne uresničuje.
Problemi pa nastanejo pri smernicah, kajti smernice so
pravni akti, naslovljeni na države članice, ki jih morajo v svoji
zakonodaji šele uresničiti, če naj bi bila posamezniku
dostopna pravna pozicija, ki je s to smernico predvidena. Do
težav pride takrat oziroma do težav lahko pride, če kaka
država članica zamudi rok z uresničevanjem ciljev neke smernice in je ne prestavi v svoje nacionalno pravo v predvidenem
roku oziroma v roku, ki je v smernici predpisan. V takem
primeru se lahko postavlja tudi vprašanje neposredne uporabnosti smernice, neposredne pravne uporabnosti smernice.
Tukaj se ne bomo ukvarjali s primerom, da smernica zahteva,
da je treba v nacionalno pravo vnesti nekaj, kar morda v pravu
neke konkretne države članice že je. V takem primeru seveda
ni treba spreminjati nacionalnega prava.
Neuresničena smernica seveda ne obvezuje privatnih pravnih
subjektov, ker ni naslovljena na poljubne pravne subjekte ali
na privatne pravne subjekte, temveč na dežele članice, ki jo
morajo v svoji zakonodaji uresničiti.
Vendar se s tem ne spremeni pravica posameznika, da uveljavlja neko pravico, ki bi mu po smernici šla, pa v njegovi
državi še ni bila uresničena.

Za pravo skupnosti nasploh velja, da ga je treba tolmačiti in
uporabljati kot enotno pravo in okvirno pravo, to se pravi - v
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gospodarskem prostoru, velja to tudi za delojemalce iz vseh
držav evropskega gospodarskega prostora - skratka, na podlagi tega člena je treba delojemalcu iz druge države, iz države
članice omogočiti nakup lastniškega stanovanja ali družinske
hiše, enodružinske hiše, vrstne hiše ali podobno pod istimi
pogoji kot delojemalcu, ki je državljan lastne države.

Rešitev, ki je konformna z evropskim pravom, je v tem, da ima
posameznik pravico namesto pravice, ki bi mu šla po smernici, če bi jo država izvedla v svoji lastni zakonodaji. Tak
posameznik lahko uveljavlja pred sodišči konkretne države
pravico do odškodnine proti državi članici, ki ni pravočasno
izvedla smernice v svojem pravu. To je bilo prvič uveljavljeno
leta 1974 in odtlej je to stalna praksa.
V tej zadevi imamo tudi odločbo Evropskega sodišča iz leta
1991 najprej v zadevi Frankovich proti Bonifaci in pozneje
tudi iz leta 1994 v zadevi Wagner proti Miret. V teh odločitvah
je Evropsko sodišče jasno povedalo, da gre za odškodninski
zahtevek oziroma za odškodninsko pravico, ki izhaja iz prava
skupnosti, da je ta zahtevek mogoče uveljavljati pred nacionalnimi sodišči proti državi članici. Zato se zdi tudi več kot
dvomljivo, da bi lahko pravo neke države članice vplivalo na
tako pravico. Zato lahko tudi predpostavljamo, da ne more
odločati nacionalno pravo o tem ali je to pravica do odškodnine v naravi ali samo v denarju.
Zdaj bomo prišli k jedru naših izvajanj: kakien je okvir predpisov o prometu z nepremičninami v pravu unije. Tukaj se
postavljata dve možnosti: ali se postopa po predpisih skupnosti ali se postavlja vprašanje kakšne lastnosti bi morala imeti
oseba, ki želi kupiti, pridobiti nepremičnino. S tem so sedaj v
igri predvsem svoboščine prostega pretoka oseb, izbire bivališča, pretoka kapitala. Če pri tem še upoštevamo, da se opira
pravo Evropske skupnosti in ti prepisi predvsem na prepoved
diskriminacije, to je člen 48, odstavek 2 pogodbe o Evropski
skupnosti, potem so možne omejitve prometa z nepremičninami na področju kmetijstva in gozdarstva in sicer če sledijo
principu, da naj bo kmetijska zemlja v kmečkih rokah. To
seveda velja samo dokler je upoštevano načelo enake obravnave lastnih državljanov in drugih oseb, to se pravi državljanov drugih držav Evropske skupnosti. Morebitna diskriminacija državljanov nekih tretjih držav pa seveda ni v nasprotju s
primarnim pravom Evropske skupnosti.
Na področju kmetijstva in gozdarstva, bi bilo vprašljivo edinole nakupovanje zemlje za ustanavljanje veleposestev. Vendar si člen 52, odstavek dva pogodbe pridržuje pravico omejevanja poglavja prometa kapitala, po drugi strani pa svoboda
ustanavljanja podjetij omogoča začetek, to se pravi ustanovitev podjetja.in izvajanja samostojne pridobitne dejavnosti ter
ustanavljanja in vodenja podjetja ter posebej tudi družb v
smislu člena 58, odstavek dva po določbah države, ki sprejema za njene lastne državljane, da so vsaj podjetja kapitalskih družb navzgor omejena s prepovedjo monopola in s
kartelnim pravom. Ker obstoji ta omejitev, obstoji tukaj določena negotovost, vendar predpostavljam, da evropsko
sodišče v takem primeru ne bi omejevalo nakupovanja zemljišč za ustanovitev veleposestva.
1.) Kakšne učinke ima svoboda gibanja oseb?

To je popolnoma jasno že od tožbe Komisije proti Grčiji iz leta
1989. Takrat je šlo za dekret predsednika iz leta 1927, s
katerim je bilo prepovedano pridobivanje nepremičnin v določenih regijah, ki so bile razglašene kot obmejna področja in
sicer je veljala prepoved za ne Grke. Šlo je tudi za zakon iz leta
1938, ki je celo prepovedoval sklepanje kakršnekoli pogodbe
o nepremičninah v regijah v notranjosti države, ki so bile
razglašene kot mejna področja. Te omejitve oziroma prepovedi so zajemale 55% grškega državnega ozemlja. Evropsko
sodišče je popolnoma jasno ugotovilo kršitev člena 48
pogodbe z vztrajanjem pri omenjenih določbah. Prepoved
pridobivanja lastniških oziroma etažnih stanovanj je prav
gotovo s tem vključena kot tudi prepoved kupovanja lastniških stanovanj. Grčija je po tej razsodbi spremenila svojo
zakonodajo. V evropski pogodbi poleg tega ni nobene osnove
za razlikovanje med delojemalci in tistimi, ki delajo samostojno. (To se pravi v npr. samostojnem poklicu kot podjetniki
itd). To se pravi, da morajo veljati vse pravice glede pridobivanja stanovanj, ki veljajo za delojemalce v pogodbenem (delovnem) razmerju, tudi za tiste, ki delajo samostojno. Razen tega
pa določa člen 9, odstavek 2 ne samo, da morajo biti delavcem iz drugih držav članic dostopna stanovanja in hiše, ki jih
je treba kupiti, določa tudi, da morajo taki delojemalci imeti
dostop do seznamov prostih stanovanj, to se pravi do socialnih oziroma solidarnostnih stanovanj. Tudi do takih stanovanj
morajo imeti dostop brez vsake diskriminacije.
V svoji odločbi od 14. januarja 1989 v zadevi Komisija proti
Italiji je Evropsko sodišče razsodilo glede nekoga v samostojnem poklicu, da gre za kršitev svobode naselitve in nuđenja
storitev, ker so stanovanja, ki so bila grajena z javnimi sredstvi, dostopna samo italijanskim državljanom - dostopna za
nakup ali kot najemna stanovanja in ker lahko dobijo imobiliarne kredite, to se pravi, kredite za nakup nepremičnin, ki jih
subvencionira država, samo italijanski državljani. Nekateri
avtorji pa argumentirajo in se opirajo tukaj na odgovor lorda
Cockfielda na neko vprašanje, da ne gre za diskriminacijo, če
se za oddajo takih stanovanj oziroma kreditov zahteva neko
določeno dobo bivanja v državi. Vendar v tem primeru ne gre
za razsodbo Evropskega sodišča in tudi ni mogoče zanikati,
da gre za neko določeno diskriminacijo svobode naseljevanja. Seveda pa pri tem tudi ne gre prezreti, da je zadevalo
vprašanje, na katerega je dal odgovor lord Cockfield, samo
takorekoč regionalno naseljenost, ne pa državno pripadnost.
Seveda to oziroma te stvari ne veljajo za počitniška stanovanja.

Najprej nam pade v oči svoboda gibanja delojemalcev. Člen
48, odstavek dve pogodbe, razlaga vsebino svobode gibanja
delojemalcev kot odpravo vsega razlikovanja, ki temelji na
državni pripadnosti in sicer odpravo vseh omejitev glede
zaposlitve, plačevanja in siceršnjih delovnih pogojev.

2.) Sedaj pa glede svobode naseljevanja. Svoboda naseljevanja po členu 5 in naslednjih členih pogodbe o Evropski
skupnosti naj omogoča ljudem v samostojnem poklicu svobodno izbiro lokacije znotraj skupnosti, sedaj celo znotraj
skupnega gospodarskega prostora za njihovo poklicno delo.
Ta ugodnost ne velja samo za fizične osebe in sicer za
državljane vsake od držav članic, temveč velja tudi za pravne
osebe, ki so bile ustanovljene po pravnih predpisih ene od
držav članic in imajo svoj, v statutu določeni sedež, svojo
glavno upravo, ali svoj glavni urad v neki državi članici. Spričo
neposredno uporabnega člena 54, odstavek tri, točka e
pogodbe o Evropski skupnosti naj ne bi bilo nobenega dvoma
o svobodi naselitve in o pravici do nakupa nepremičnin za
ustanavljanje in obratovanje podružnic vseh vrst. Že splošni
programi za uresničevanje svobode naselitve iz leta 1961
omenjajo to pravico.
V sodbi Komisija, to se pravi v zadevi Komisija proti Italiji, ki
smo jo že prej omenili, je bilo popolnoma jasno povedano, da
pravica do opravljanja poklicne dejavnosti ne zajema samo
pravne možnosti za nakup oziroma najem prostorov za neposredno opravljanje dejavnosti, temveč zajema tudi možnost za
naselitev v stanovanju oziroma za nakup, za privatni nakup
nepremičnin, ki služijo stanovanjskim namenom in to vse na
osnovi teh predpisov o svobodi naselitve.

Uredba Evropske skupnosti iz leta 1968 o potujoči delovni sili
nam zelo jasno predoči, da zajema princip enake obravnave
lastnih državljanov in državljanov drugih držav skupnosti tudi
področje socialne integracije. Tako na primer določa člen 7,
odstavek dva te iste uredbe, da mora uživati delojemalec iste
socialne in davčne ugodnosti kot delojemalci, ki so državljani
lastne države. Kolikor gre v tem za subvencijo najemnine, za
gradbena posojila in podobno, se to delno nanaša te na
pridobivanje nepremičnin in s tem že postane popolnoma
jasen namen te uredbe. V členu 9 je potem odpravljen vsak
dvom.
Ta člen 9 se glasi: »Delojemalci, ki imajo državljanstvo neke
države članice in delajo na področju neke druge države članice, uživajo glede stanovanja vključno s pridobitvijo lastnine
na stanovanju, ki ga potrebujejo, vse pravice in iste ugodnosti
kot delojemalci, ki so državljani lastne države.«
S to določbo je treba delojemalcu, ki je z neke druge države
skupnosti odkar je bila sklenjena pogodba o evropskem
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Tukaj je zelo pomembno, da je Evropsko sodišče v tem
primeru šlo še celo dlje od zahtev, ki jih je postavil odvetnik
Komisije, in sicer v tem smislu, da je možno, da vsi ti predpisi
ne veljajo le za otvoritev centrale nekega podjetja, temveč da
to velja tudi za podružnice; to se pravi, če ne gre za
»osnovno«, temveč podružnično dejavnost, je celo pri
podružnicah treba dopustiti nakup nepremičnin za stanovanjske namene, če je narava dela taka, da zahteva daljši čas
trajajoče bivanje v nekem kraju. Sodišče je tukaj izrecno
navajalo, da gospodarsko ni mogoče pričakovati od podjetnika, da bo dolgo časa bival v nekem kraju v hotelu.

da odstranijo vse posredne in neposredne legislativne, administrativne ter vse siceršnje omejitve za stvarne in kapitalske
transakcije preko meje, ki vodijo obenem tudi k premoženjskim naložbam ali predstavljajo premoženjske naložbe, kolikor zadevajo ljudi, ki na področju bivajo.
Z začetkom veljavnosti novih členov 73. a do 73. g s 1.1.1994
je ta svoboda pretoka kapitala še bistveno razširjena, popolnoma prost je tudi transfer kapitala v tretje države in iz tretjih
držav. Že v prejšnjem pravnem stanju pa je bilo jasno, da vse
investicije v nepremičnine padejo tudi pod določbe glede
svobode prelivanja kapitala.

Svoboda naselitve je povezana s splošnimi predpisi o bivanju
in zaradi tega moramo v tej zvezi omeniti, da ti predpisi niso
utemeljeni v primarnem pravu, temveč so zakoreninjeni v treh
smernicah, ki so bile izdane v letu 1990 v zvezi s svobodo trga;
gre namreč za splošno smernico o bivanju, za smernico o
upokojencih in za smernico o študentih.

Dodatek k smernici o prometu s kapitalom, številka 2. točka A,
zadeva tudi investicije v nepremičnine in jih definira takole:
»Nakupovanje zazidanih in nezazidanih zemljišč ter gradnjo
stavb za gospodarske ali osebne namene s strani privatnikov.
Ta kategorija zajema tudi užitek, služnosti in dedno stavbno
pravico.«

Smernico o študentih je Evropsko sodišče leta 1992 razveljavilo in sicer s sklicevanjem, da ne temelji na pravi pravni in
kompetenčni podlagi. Potem je bila ta smernica leta 1993 v
identičnem besedilu sprejeta še enkrat, vendar se je opirala
na drugo kompetenčno podlago.

Ta seznam izgleda kot praktično kompletna liberalizacija privatnega nakupa tudi počitniških stanovanj. Seveda naj bi bil
tak nakup možen samo za tiste, ki na konkretnem področju
stalno živijo, ne glede na državno pripadnost oziroma ne
glede na državljanstvo. Vendar so v luči skupne izjave glede
počitniških stanovanj v zaključni listini k avstrijski pogodbi o
pristopu stvari videti v rahlo drugačni luči. Kakšno je dejansko
pravno stanje?

Vse tri smernice soglasno določajo, da je možno bivanje v
drugi državi članici, če so izpolnjeni določeni predpogoji. Prvi
predpogoj je bolniško oziroma zdravstveno zavarovanje in
drugi so zadostna sredstva za preživljanje, ne da bi se moral
tisti, ki želi v državi bivati, sklicevati na eno od svobod trga.
Seveda ostaja vprašanje ali ta pravica do bivanja brez povezave z neko gospodarsko dejavnostjo, daje tudi pravico do
nakupa nepremičnin. Nobena od treh smernic izrecno ne
omenja pravice do nakupa nepremičnin, kar je jasno drugačno kot v primeru določbe o pravici gibanja potujočih
delavcev v členu 9, ki smo ga že omenjali. Vendar pa splošna
smernica o bivanju oziroma smernica o upokojencih to
področje na neki način delno omenja, obakrat v členu 2,
odstavek tri, kjer je izrecno navedeno, da se smernice ne
dotikajo veljavnih pravnih predpisov o nakupu počitniških
stanovanj. Take določbe so seveda razumljive samo, če predpostavljamo, da so organi Evropske unije izhajali iz predpostavke, da pravica do bivanja vključuje tudi pravico do nakupa
nepremičnin. Šele iz tega pridržka namreč izhaja, da je možen
nakup nepremičnin samo za stalno bivanje, brez neke gospodarske dejavnosti, ne pa za občasno bivanje, recimo samo
med počitnicami. Morda zato analogno v smernici o študentih
ni nobenih predpisov, saj se bivanje študenta nanaša samo na
čas med študijem ali na trajanje celega študija, trajanje
nekega dela študija, kar naj omogoča boljše izobraževanje in
izmenjavo med državami unije, ne predpostavlja pa, da bi
študentje v državi po zaključenem izobraževanju tudi ostali.

Za prejšnje države EFTE oziroma v evropskem gospodarskem
prostoru še naprej velja druga smernica o prometu s kapitalom iz leta 1988. Ta smernica je omogočala, da ostanejo v
veljavi še predpisi posameznih držav, ki urejajo promet z
nepremičninami oziroma promet s počitniškimi stanovanji, in
sicer do drugačnega sklepa evropske Komisije, vendar drugačen sklep evropske Komisije sedaj po primarnem pravu ni več
možen.
Mogoče bo Evropska unija novim državam, ki bodo pristopale
oziroma sklepale pogodbe o pridruženem članstvu, dopustila
neko ureditev, ki bo podobna tej ureditvi za evropski gospodarski prostor. Vendar bi bilo zelo modro, če bi vsakafaka
država članica pred pristopom oziroma začetkom pogajanj
poskrbela za to, da bi sama sprejela, da bi že sama vzpostavila
neko določeno pravno stanje na tem področju. Kaplja pelina v
kupi pa je dejstvo, da vse take omejitve lahko veljajo le na
podlagi smernice za promet kapitala, to se pravi ne za delojemalce.
Po verziji ustanovitvene pogodbe po Maastrichtu seveda niso
več možne nobene omejitve za investicije v nepremičnine, ki
služijo investicijam preko meje, to se pravi nobene omejitve
za ljudi, ki ne bivajo na področju države oziroma regije, pa
imajo sedež v neki drugi državi članici.

To se pravi, da je tudi s stališča predpisov o diskriminaciji
možno različno urejanje te pravice do nakupa nepremičnin in
do bivanja.

Pri vsem tem pa je potrebno upoštevati, da ne gre pri vsaki
investiciji v nepremičnino, ki jo izvajajo osebe iz evropskega
gospodarskega prostora oziroma Evropske unije, za premik
kapitala preko meje. Po eni strani gre lahko samo za prestavitev kapitala, to se pravi za reinvestiranje v nepremičnino;
poleg tega sta svoboda prometa in pravica bivanja po sekundarnem pravu odvisna od dovoljenja za bivanje. Če pa ima
nek pripadnik države evropskega gospodarskega prostora
oziroma Evropske unije stalno bivališče v državi, to se pravi,
ne velja za regionalno tujo osebo, potem za njegovo kapitalsko transakcijo ni potrebna nikakršna odobritev, potem zanje
tudi ne veljajo predpisi o svobodi prelivanja kapitala, ni ga pa
mogoče omejiti tudi zato, ker ima stalno bivališče, razen če
gre za študente.

3.) Sedaj pa bi prešli k svobodi opravljanja storitev. Členi 59
in naslednji členi pogodbe o Evropski skupnosti nam na prvi
pogled ne nudijo neke povezave svobode opravljanja storitev
z nakupom nepremičnin, saj vendar zagotavljajo samo izvajanje storitev preko meje, kar bi lahko vključevalo kratko bivanje nekega vodja projekta oziroma neke službe ali njegovih
delavcev v državi opravljanja storitve. Vendar pa je, morda
presenetljivo, Evropsko sodišče v že omenjeni zadevi Komisije proti Italiji tudi šlo dlje od zahtev generalnega odvetnika
in je izjavilo, da ni mogoče vnaprej izključiti, da bi tudi nekdo,
ki opravlja storitve v neki drugi državi, pod določenimi pogoji
lahko potreboval - bodisi za sebe bodisi za svoje delavce na kraju, kjer opravlja storitve, neko stanovanje oziroma neko
bivališče. Tudi v odločitvi Evropskega sodišča v zadevi Komisija proti Grčiji, ki smo jo tudi že omenili, je Evropsko sodišče
razsodilo, da omejitve nakupovanja nepremičnin za negrške
državljane poleg drugih diskriminacij predstavljajo tudi diskriminacijo v smislu svobode opravljanja storitev.

Ena skupina izjem pa ni v nasprotju s predpisi in s pravom
Evropske skupnosti: če se omejuje nakupovanje drugega, to
se pravi začasnega bivališča - večinoma gre za počitniška
stanovanja - zaradi urejanja prostora, izrabe zemljišča oziroma zaradi ekoloških razlogov, v takem primeru ne gre niti za
neposredno niti za posredno diskriminacijo. To je možno tudi
v skladu s splošnimi predpisi oziroma s pravnim stanjem

4.) Naj gremo sedaj k zadnji točki, k točki svobode prelivanja
ali gibanja kapitala. Ta svoboda zahteva od vseh držav članic,
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(acquis communautaire) v Evropski uniji. Seveda se v tej zvezi
postavlja cela vrsta vprašanj. Najbolj pomembne bi tukaj
izpostavili in v jedru nanje tudi odgovorili. Odkrite ali dobro
zakrite diskriminacije se ne sme preprosto zaviti v drug papir.
Če se stvari da drugo nalepko, zato nekaj, kar je nedopustno,
prav gotovo še ne postane dopustno. Za tako postopanje so
organi Evropske unije zelo občutljivi. Če se spremeni kompetenca oziroma pristojnost glede predpisov ali glede vsebine,
glej na primer urejanje prostora, ki bi lahko stopilo na mesto
omejitev za nakupovanje nepremičnin s strani tujcev, se s tem
zadeve tudi ne more rešiti.

napeljave, na odvode, na primer kanalizacijo. Možno je
seveda tudi preprečevanje nenačrtne naselbinske politike,
načrtovanje dosega neke določene gostote zazidave, načrtovanje zaščite naselbin in stanovanjskih področij proti hrupu,
enako dopustni so tudi predpisi za varstvo narave, ekološke
norme, to se pravi, so naravno-varstveni predpisi in ekološke
norme za varstvo naravnih področij, kulturne krajine za življenjski prostor človeka, živali in rastline.
Sklepno:

Odprto je še vprašanje, koliko ni možno le omejevanje nakupa
stalnih stanovanj za stalno bivanje oziroma zemljišč za odpiranje obratov, tovarn itd. z določbami o urejanju prostora, o
izrabljanju zemljišč, o ekologiji, seveda samo z enim predpogojem: vsi taki predpisi morajo enako zadevati domačine in
tujce, tiste, ki imajo stalno bivališče in tiste, ki ga nimajo.
Nobenega predpisa v primarnem pravu namreč ni, ki bi oviral
državo, da naselbinsko ali prostorsko ureja svoje lastno
področje. Vezava uporabe v okviru tega doseženega skupnega prava pomeni, da nobena od primarno pravnih svoboščin ni nedopustna. To se pravi, da se nobene v njenem bistvu
ne sme omejevati. Pri tem je treba upoštevati, da se svoboda
prometa s kapitalom v obliki člena 73 a-g močno približuje
svobodi prometa blaga. Oproščen je promet kapitala vključno
z naložbami kapitala, ne pa posameznik, ki je udeležen pri
transakciji. Zaukazana je neenakopravnost - ni enakopravnosti pripadnikov Evropske unije s tistimi, ki na nekem področju
stalno živijo, to se pravi enakost obravnave; zaukazana je v
principu odprava vseh omejitev za promet kapitala in vseh
omejitev za investicije. Tako člen 73 d pogodbe o Evropski
skupnosti prepoveduje v odstavku tri vsako, tudi prikrito omejevanje prostega pretoka kapitala in plačil v smislu člena 73 b.
Tukaj je zelo očitno ujemanje s členom 36, zadnji stavek iste
pogodbe. Če nadomestimo prosti pretok kapitala in plačil s
prostim pretokom blaga, imamo pred seboj člen 30. Zato je na
dlani, da upoštevamo tudi razsodbo glede člena 36 iste
pogodbe v primeru Cassis de Dijon iz leta 1979. To je treba
toliko bolj upoštevati, ker v katalogu vrednot, ki jih je treba
ščititi, v okviru člena 73 d niso omenjeni niti urejanje prostora
•iti izraba zemljišč niti ekologija.

Naj sedaj to povzamem v štirih točkah.
1. Vse v Evropski uniji stalno živeče fizične in pravne osebe
imajo pravico, da kupujejo na celotnem področju unije zazidana in nezazidana zemljišča za namen opravljanja svojega
poklica ali za osebne namene.
2. Fizične osebe, ki živijo zunaj unije, pa imajo to pravico
samo, če so državljani ene od držav unije in bi se rade stalno
naselile v eni od držav unije.
3. Vsi primeri pravice do nakupa nepremičnin so seveda
podvrženi načelom enakopravne obravnave pripadnikov
dežel Evropske unije z državljani lastne države. Diskriminatorna uporaba znotraj državnih pravnih norm, ki urejajo promet z nepremičninami, pa niso niti posredno, niti neposredno
diskriminatorne, ostane seveda možna. Take določbe, ki bodo
ta promet omejevale, bodo prihajale v prvi vrsti s področja
urejanja prostora, gradbenih predpisov, načrtovanja naselbin,
gospodarskega prava, zavarovanja kmetijskih obratov ter s
področja varstva narave.
4. Vsaka država lahko po lastni presoji omejuje oziroma celo
popolnoma prepove nakup bivališča, ki ne bo stalno naseljeno, to se pravi počitniškega stanovanja oziroma hiše. Vendar so tudi tukaj izjeme. Na osnovi predpisov o svobodi
gibanja delojemalcev in o svobodi naselitve, ki velja tudi za
podjetja, ter o svobodi opravljanja storitev je možen nakup
tudi stanovanja, ki služi kot drugo bivališče, če je tak nakup
potreben zaradi izvajanja gospodarske dejavnosti. Predvsem
bo to pač potrebno za časovno omejene delavne in druge
storitve ter za ljudi, ki delajo na drugi strani meje.

Po drugi strani imamo pa primer, ki je bil tudi pred Evropskim
sodiščem, namreč dansko razsodbo glede vračljivih steklenic.

Zaradi stvarne popolnosti še kratka zaključna beseda. Če smo
doslej govorili samo o nakupu nepremičnin, to se pravi o
nakupu lastnine, moramo v tej zvezi omeniti oziroma vključiti
tudi neke omejene stvarne pravice. O tej bi govoril samo na
kratko, ker gre samo za vprašanja diferenciacije. Pridobitev
zastavne pravice oziroma drugačnih kapitalskih oziroma rentnih pravic oziroma drugih pravic, ki zagotavljajo kapitalske ali
rentne zahtevke, lahko utemeljimo samo na svobodi pretoka
kapitala ter morebiti tudi na svobodi ustanavljanja podjetij,
ker velja seveda potem tudi za banke, zavarovalnice, ki nalagajo kapital. Zato pa obstojijo v Evropski uniji razmeroma zelo
podrobni predpisi, katerih nediskriminatorna uporaba tudi ne
ovira bank in katerih nediskriminatorne uporabe tudi bančno
in zavarovalniško pravo Evropske unije ne ovira.

Tukaj je Evropsko sodišče argumentiralo, da v členu 36
pogodbe sicer varstvo okolja ni posebej omenjeno kot
dobrina, ki jo je treba ščititi, vendar ne gre za nedopustno
omejitev, če se predpisuje neke količinske omejitve oziroma
konkretne omejitve, na primer, da se sme prodajati pijače
samo v steklenih steklenicah, ki se jih vrača, če je to določeno
z namenom doseganja nekega zaščitnega cilja, ki je višjega
ranga, na primer ekološkega, in če velja ta predpis brez
razlike, to se pravi brez vsake diskriminacije za vse. Nujnost
ukrepov, ki se enako uporabljajo za vse, to se pravi brez
sleherne diskriminacije, je treba meriti ne na prvi pogled,
temveč glede na to, ali je ukrep tak, da se z njim da doseči cilj,
ki je bil zastavljen. To se pravi, treba je presojati sorazmerje
med zastavljenim ciljem in tistim, kar ukrep predpisuje, to se
pravi omejitvijo določene svoboščine.

Sicer pa je pridobivanje stvarnih uporabnih pravic, recimo
užitek, stanovanjska pravica, stavbna pravica, dvomljivo. To
se lahko morda opira na svobodni pretok kapitala. Morda se v
določenih razmerah pri stvarni stavbni pravici oziroma pri
stanovanjih, ki stojijo na tujem zemljišču oziroma na solastnem zemljišču, opira samo na določene svobode in svoboščine. Te svoboščine se v principu nanašajo tudi na obliga;
torne pravice in to tudi takrat, kadar ne gre za direktno ali
nedirektno z nepremičninami zagotovljene pravice.

Če sedaj to apliciramo na problem počitniških stanovanj
oziroma začasnih bivališč, potem to pomeni, da je treba vse
ukrepe urejanja prostora, izrabe zemljišč, varstva narave
meriti z merilom načela sorazmernosti; sorazmernosti po eni
strani z načelom čim manjšega poseganja oziroma ukrepanja,
če hočemo doseči, da ne bo mogoče izjaviti, da so predpisi v
nasprotju s pravom skupnosti.
To seveda velja tudi za druga vprašanja, tako recimo načela
»kmetijska zemlja v kmečkih rokah- ni mogoče izrabljati
diskriminatorno s ciljem uravnave vzdrževanja ravnotežja
kmetijske izrabe zemlje. Gradbeni predpisi oziroma urbanistični predpisi pa seveda lahko veljajo za usmerjanje naseljevanja. za ohranjanje in ustvarjanje zdrave strukture naselbin.
Pomislimo pri tem samo na gradnjo poti, na oskrbovalne

Ostane mi samo še, da se vam prisrčno zahvalim za vaše
veliko potrpljenje in interes.
Mag. Marija Drofenlk: Zahvaljujem se doktor Hoyerju za
skrbno predstavitev posebnosti evropskega prava o prometu
z nepremičninami s poudarkom na primerih, kar je bilo za nas
zlasti zanimivo. Še enkrat hvala.
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