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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POSEBNEM PROMETNEM 

DAVKU OD POSESNIH IGER NA SREČO 

(ZPPDPI-A) 

- EPA 1434 - skrajšani postopek 

Poslanec mag. Igor Omerza za |e dne 2/4-1996 predložil 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o spre- 
membah In dopolnitvah zakona o posebnem prometnem 
davku od posebnih Iger na srečo (ZPPDPI-?) - skrajšani 
postopek EPA 1434, ki ureja enako oziroma podobno 
vsebino kot predlog zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o posebnem prometnem davku od posebnih 
iger na srečo (EPA 663), ki ga |e Državnemu zboru pred- 
ložila v obravnavo Vlada Republike Slovenije in ki ga je 
Državni zbor sprejel v prvi obravnavi na 22. seji dne 22/6- 
1994. Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga 
je predložila Vlada Republike Slovenije še nI končan, je 
predsednik Državnega zbora zadržal dodelitev predloga 
zakona, ki ga je Državnemu zboru predložil v obravnavo 
poslanec mag. Igor Omerza. 

Poslanec Omerza mag. Igor pošilja na podlagi 174. in 175. 
člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. I. RS, št. 40/90 in 
80/94) v obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ' 
ZAKONA O POSEBNEM PROMETNEM DAVKU 
OD POSEBNIH IGER NA SREČO 

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora pred- 
lagam, da Državni zbor obravnava in sprejme zakon po 
skrajšanem postopku. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora bo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in 
njegovih delovnih telesih sodeloval spodaj podpisani Igor 
Omerza. 

Sprejemanje predlaganega zakona po skrajšanem 
Postopku narekuje odločitev Državnega zbora z dne 9. 5. 
1995, po kateri naj neodvisna revizijska hiša ugotovi pri- 
merjalno obdavčitev slovenskih igralnic z obdavčitvijo v 
Republiki Hrvaški, Republiki Italiji in Republiki Avstriji, ki 
bo temelj za ponovno obravnavanje obdavčitve slovenskih 
'flralnic. 

'• uvod 
1' Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

o posebnem prometnem davku od posebnih iger na 
aCo (Ur. I. RS, št. 67/93) je s 1/1 - 1994 uvedel nov posebni 

Revizijska hiša Deloitte & Touche je primerjalno analizo 
predložila Državnemu zboru Republike Slovenije dne 14/2 
- 1996. Iz omenjene analize nedvomno izhaja, da so 
igralnice v Republiki Sloveniji bistveno bolj obdavčene, 
kot bi bile v državah, ki jih zajema primerjalna analiza. 
Navedena ugotovitev nedvomno kaže, da so pogoji poslo- 
vanja slovenskih igralnic bistveno slabši od igralnic v tujih 
državah. Uvedba posebnega prometnega davka s 1/1 - 
1994 je zaradi dodatnih obremenitev povzročila, da vsa 
slovenska igralniška podjetja poslujejo z izgubo ter da 
bodo v najkrajšem času izničene vse konkurenčne pred- 
nosti pred tujimi igralnicami. 

Zaradi odločitve Državnega zbora z dne 9/5 - 1995 in 
ugotovitev izhajajoč iz primerjalne analize o višini obdav- 
čitve slovenskih igralnic v primerjavi z obdavčitvijo v 
Republiki Hrvaški, Republiki Italiji in Republiki Avstriji in 
ker gre v bistvu le za znižanje prometnih davkov, torej za 
manj zahtevno spremembo v smislu poslovniških določil 
smatra, da je skrajšani postopek utemeljen. 

mag. Igor Omerza, l.r. 

prometni davek od posebnih iger na srečo. Zakon določa, da 
so zavezanci za obračunavanje in plačevanje posebnega pro- 
metnega davka prireditelji posebnih iger na srečo, ki imajo 
dovoljenje ministrstva, pristojnega za finance. Davek se pla- 
čuje po progresivni davčni stopnji od osnove, ki jo predstavlja 
vrednost prejetih vplačil za udeležbo, zmanjšana za vrednost 
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dobitkov. Davčna osnova se ne ugotavlja za vsako posamezno 
igralnico, temveč za pravno osebo kot celoto in to za vrste 
posebnih iger na srečo, ki so bile do 3/6 - 1995 opredeljene v 
Zakonu o igrah na srečo (Ur. I. SRS, št. 32/80), od tega datuma 
dalje pa v Zakonu o igrah na srečo (Ur. I. RS, št. 27/95). 
Posebni prometni davek od posebnih iger na srečo, uveden z 
Zakonom o posebnem prometnem davku od posebnih iger na 
srečo (Ur. I. RS, št. 67/93), predstavlja dodatno davčno obre- 
menitev prirediteljev posebnih iger na srečo, ki plačujejo 
poleg navedenega davka tudi davek od storitev po Zakonu o 
prometnem davku (Ur. I. RS, št. 4/92, 9/92, 12/93, 71/93), po 
20% stopnji, določeni v tarifni številki 3, tarife davka od 
prometa storitev. 
Prireditelji posebnih iger na srečo so po uvedbi posebnega 
prometnega davka od posebnih iger na srečo preko GZ Slove- 
nije, Združenja za gostinstvo in turizem nekajkrat opozorili 
Državni zbor na enormno davčno obremenitev igralnic in na 
negativne učinke, tako glede konkurenčnosti slovenskih 
igralnic, kot tudi v pogledu nezmožnosti nadaljnjega razvoja 
te turistične dejavnosti. * 
Rezultati primerjalne analize neodvisne revizijske hiše Delo- 
itte & Touche so pokazali, da so bile navedbe slovenskih 
igralnic upravičene in da le-te plačujejo v primerjavi z igralni- 
cam' v Hrvaški, Avstriji in Italiji bistveno višje davke. Primer- 
java obdavčitev slovenskih igralnic po avstrijski zakonodaji, ki 
določa najvišje davke med tujimi državami, ki so predmet 
primerjave, pokaže, da bi bila obdavčitev slovenskih igralnic v 
povprečju nižja kar za 36%, po hrvaški in italijanski zakono- 
daji pa so razlike še bistveno večje. 
Da bi omogočili slovenskim igralnicam primerjalno podobne 
davčne obremenitve, kot veljajo v sosednjih državah in jim 
omogočili, da bodo obdržale doseženo konkurenčno pred- 
nost, predlagam spremembe in dopolnitve Zakona o poseb- 
nem prometnem davku od posebnih iger na srečo, kot izhaja 
iz nadaljnjega besedila predloga. 

2. Finančne posledice 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o posebnem pro- 
metnem davku od posebnih iger na srečo ima finančne posle- 
dice za proračun RS. Prihodki proračuna RS se zmanjšajo, 

kot je predvideno tudi že v sprejetem Zakonu o igrah na srečo 
(Ur. I. RS, št. 27/95) za del posebnega prometnega davka, ki je 
prihodek fondacij iz 47. in 48. člena Zakona o igrah na srečo 
ter na del, ki se nameni lokalnim skupnostim. 
Prav tako je finančna posledica zakona tudi ta, da se zmanj- 
šajo prihodki proračuna RS zaradi znižanja davčne osnove in 
novih davčnih stopenj posebnega prometnega davka od 
posebnih iger na srečo. 
Predlagana obremenitev pa bo po drugi strani omogočila 
slovenskim igralnicam razvoj, s čimer se bo davčna osnova 
povečala in bo proračun ob nižjih stopnjah davka pridobil 
večji prihodek. Ob tem lahko pričakujemo tudi dodatno zapo- 
slovanje v igralniški dejavnosti, kar bi imelo dodatne pozitivne 
učinke na proračun. 
II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
V zakonu o posebnem prometnem davku od posebnih iger na 
srečo (Uradni list RS, št. 67/93) se 3. člen spremeni tako, da se 
glasi: »2% posebnega prometnega davka od posebnih iger na 
srečo je prihodek fondacije iz 47. člena Zakona o igrah na 
srečo (Ur. I. RS, št. 27/95), 2% posebnega prometnega davka 
od posebnih iger na srečo pa prihodek fondacije iz 48. člena 
Zakona o igrah na srečo. Od preostalega dela je 50% prihodek 
proračuna Republike Slovenije, 50% pa se nameni lokalnim 
skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se upo- 
rablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turi- 
stično infrastrukturo«. 

2. člen 
Besedilo 5. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 
»Osnova za obračun posebnega prometnega davka je vred- 
nost prejetih plačil za udeležbo, zmanjšana za vrednost dobit- 
kov in brezplačno podeljenih žetonov. 
Kot odbitna postavka se upošteva vrednost brezplačno dode- 
ljenih žetonov največ do zneska 3.600 SIT na gosta, ki plača 
vstopnino.« 

3. člen 

V 6. členu se nadomesti lestvica davčnih stopenj od letne 
osnove in spremenjena glasi: 

Čm znaša latna osnova SIT 
nad 

do Znaša davale 
SIT SIT 

500.000.000 5% 

500.000.000 - 1.000.000.000 25.000.000 + 7% nad 500.000.000 

1.000.000.000 - 2.000.000.000 60.000.000 + 9» nad 1.000.000.000 

2.000.000.000 - 3.000.000.000 150.000.000 +11% nad 2.000.000.000 

3.000.000.000 - 4.000.000.000 260.000.000 + 13* nad 3.000.000.000 

4.000.000.000 - 5.000.000.000 390.000.000 + 15* nad 4.000.000.000 

5.000.000.000 - 6.000.000.000 540.000.000 + 17* nad 5.000.000.000 

6.000.000.000 - 7.000.000.000 710.000.000 + 19» nad 6.000.000.000 

7.000.000.000 - 8.000.000.000 900.000.000 + 21* nad 7.000.000.000 

8.000.000.000 - 9.000.000.000 1.110.000.000 + 23* nad 8.000.000.000 

9.000.000.000 - 10.000.000.000 1.340.000.000 + 25* nad 9.000.000.000 

10.000.000.000 - 1.590.000.000 + 27* nad 10.000.000.000 
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4. člen 

V 7. členu se dopolni besedilo in nadomesti lestvica davčnih 
stopenj mesečne osnove in spremenjena glasi: 

Davčni zavezanec plačuje posebni prometni davek v petih 
dneh po poteku meseca od prejetih vplačil za udeležbo 
zmanjšanih za vrednost dobitkov in brezplačno dodeljenih 
žetonov v tem mesecu, po naslednjih stopnjah: 

Črn znaša latna osnova SIT 
nad t do 

Znaaa davali 
SIT SIT 

41.666.667 + »5% 

41.666.667 - 83.333.333 2.083.333 + 7% nad 41.666.667 

83.333.333 - 166.666.667 5.000.000 + 9% nad 83.333.333 

166.666.667 - 250.000.000 12.500.000 + 11% nad 166.666.667 

250.000.000 - 333.333.333 21.666.667 + 13» nad 250.000.000 

333.333.333 - 416.666.667 32.500.000 + 15» nad 333.333.333 

416.666.667 - 500.000.000 45.000.000 + 17» nad 416.666.667 

500.000.000 - 583.333.333 59.166.667 -t- 19« nad 500.000.000 

583.333.333 - 666.666.667 75.000.000 + 21* nad 583.333.333 

666.666.667 - 750.000.000 92.500.000 + 23« nad 666.666.667 

750.000.000 - 833.333.333 111.666.667 + 25* nad 750.000.000 

833.333.333 - 132.500.000 + 27* nad 833.333.333 

5. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o 
posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo se 
višina davčnih obremenitev slovenskih igralnic primerjalno 
približa obremenitvam avstrijskih igralnic, na delu prihodkov 
od posebnega prometnega davka pa participirajo tudi pravne 
osebe, kot je to predvideno v Zakonu o igrah na srečo (Ur. I. 
AS, št. 67/93). 
po spremenjenem 3. členu zakona pripada 2% posebnega 
prometnega davka od posebnih iger na srečo fondaciji iz 47. 
Člena Zakona o igrah na srečo (Ur. I. RS, št. 27/95), 2% pa 
fondaciji iz 48. člena istega zakona. Sprememba 3. člena tudi 
Predvideva, da je od preostalega posebnega prometnega 
(javka od posebnih iger na srečo 50% tega davka prihodek 
lokalnih skupnosti. Sredstva, ki jih lokalne skupnosti prido- 
bijo iz njim pripadajočega dela posebnega prometnega 
davka, so namenska in se uporabljajo za ureditev prebivalcem 
Prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo lokalnih 
skupnosti. S tem bo lokalni skupnosti omogočena pridobitev 
sredstev takoj po uveljavitvi zakona in ne šele v 1997. letu po 
dodelitvi koncesij obstoječim pravnim osebam, ki prirejajo 
^9®®bne igre na srečo, kot to določa Zakon o igrah na srečo, 
50% preostalega dela posebnega prometnega davka je priho- 
vek proračuna RS. 

J^dlagane spremembe besedila 5. člena določajo davčno 
snoi/o za obračun posebnega prometnega davka od poseb- 

jw> iger na srečo. Davčna osnova se oblikuje tako, da se 
rednost prejetih plačil za udeležbo zmanjša za vrednost 
ooitkovin vrednost brezplačnih žetonov. Predlagana uvedba 

brezplačnih žetonov v celoti sledi rešitvi iz avstrijskega 
zakona, ki omogoča igralnicam dodeljevanje brezplačnih 
žetonov igralcem ob plačilu vstopnine (za vstopnino 250 ATS 
dobi igralec žetone v vrednosti 300 ATS) in enako kot po 
avstrijskem zakonu znižuje davčno osnovo. Glede na dejstvo, 
da brezplačni žetoni znižujejo davčno osnovo, je potrebno 
limitirati vrednost teh žetonov, ki jih lahko igralnica ob plačilu 
vstopnin dodeli igralcu. V 2. odstavku 5. člena je zato predvi- 
deno, da se kot odbitna postavka upošteva vrednost brezplač- 
nih žetonov največ v vrednosti 3.600 SIT za gosta igralnice, 
kar je vrednostno primerljivo s 300 ATS v Avstriji. Sprememba 
besedila 5. člena nadalje pomeni, da se davčna osnova ne 
ugotavlja po posameznih vrstah iger na srečo, ampak da 
davčni zavezanec ugotovi davčno osnovo na podlagi vredno- 
sti vseh prejetih vplačil, ki se zmanjša za vrednost dobitkov in 
brezplačno dodeljenih žetonov. Navedeni način ugotavljanja 
davčne osnove, brez upoštevanja posameznih vrst posebnih 
iger na srečo, bistveno poenostavlja obračun posebnega pro- 
metnega davka od posebnih iger na srečo. 

V 6. in 7. členu zakona se spreminjajo, upoštevajoč spreme- 
njeno oblikovanje davčne osnove, tudi lestvice stopenj in 
sicer tako od mesečne kot letne osnove. Predlagane spre- 
membe, ki se nanašajo na oblikovanje davčne osnove, 
uvedbo brezplačnih žetonov kot odbitne postavke in spreme- 
njene stopnje, omogočajo, da bodo pravne osebe, prireditelji 
posebnih iger na srečo primerjalno podobno obdavčene kot 
avstrijske igralnice oziroma da bodo vsaj v segmentu davkov 
poslovale v podobnih pogojih. 
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BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO IN 
DOPOLNJUJEJO 

3. člen 

Prihodki od posebnega prometnega davka pripadajo prora- 
čunu Republike Slovenije. 

5. člen 

Osnova za obračun posebnega prometnega davka je vrednost 
prejetih vplačil za udeležbo, zmanjšana za vrednost dobitkov. 

Davčna osnova se ugotavlja za vsako vrsto posebnih iger na 
srečo posebej. 

6. člen 

Posebni prometni davek se plačuje po naslednjih stopnjah 
letne osnove: 

Če znaša letna osnova SIT 
nad do 

Znaša davek 
SIT SIT 

250.000.000 5% 

250.000.000 - 1.250.000.000 12,500.000 + 10» nad 250.000.000 

1.250.000.000 - 2.250.000.000 112,500.000 + 15% nad 1.250.000.000 

2.250.000.000 - 4.250.000.000 262,500.000 + 25» nad 2.250.000.000 

4.250.000.000 - 6.250.000.000 762,500.000 + 35» nad 4.250.000.000 

6.250.000.000 - 1.462,500.000 + 40» nad 6.250.000.000 

7. člen 

Davčni zavezanec plačuje posebni prometni davek v petih zmanjšanih za vrednost dobitkov v tem mesecu, po naslednjih 
dneh po preteku meseca od prejetih vplačil za udeležbo, stopnjah: 

Če znaša letna osnova SIT 
nad do 

Znaša davek 
SIT SIT 

20,833.333 5» 

20,833.333 - 104,166.667 1,041.667 + 10» nad 20,833.333 

104,166.667 - 187,500.000 9,375.000 + 15» nad 104,166.667 

187,500.000 - 354,166.667 21,875.000 + 25» nad 187,500.000 

354,166.667 - 520,833.333 63,541.667 + 35» nad 354,166.667 

520,833.333 - 121,875.000 + 40» nad 520,833.333 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 LASTNINSKEM 

PREOBLIKOVANJU PODJETIJ (ZLPP-D) 

- EPA 1440 - skrajšani postopek 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, 
št. 48/92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije (Uradni list št. 40/93 in 80/94) 
vlagamo podpisani poslanci 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ 

in ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 3. 
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora. 

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

zakona, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopol- 
nitve. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora RS Vam sporočamo, da bosta pri obravnavi 
predloga zakona na sejah delovnih teles in Državnega 
zbora kot predlagatelja sodelovala dr. Franc Zagožen in g. 
Feri Horvat. 

dr. F. Zagožen, l.r 
Feri Horvat, l.r. 

Polonca Dobrajc, l.r. 
Miran Potrč, l.r. 

Miloš Pavlica, l.r. 

I- Uvod 

Ocena stanja In razlogi za spremembe In dopolnitve 
l«kona 

Skupščina Republike Slovenije je na svoji seji 11. novembra 
i 92 sprejela zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij. V 
'etu 1993 pa je Državni zbor Republike Slovenije ta zakon avakrat spremenil in dopolnil. 

Sprememba zakona, ki jo je Državni zbor RS sprejel na svoji 
dne 27. januarja 1993, je povzročila, da bodo tisti držav- 

'ani, ki so svoje certifikate vložili v pooblaščene investicijske 
t/,**5.® (piD)- v neenakopravnem položaju v primerjavi s stirrii, ki so jih vložili v podjetja, kjer so, ali so bili zaposleni, 
, *■ ki so jih vnovčili za delnice podjetij, ki so se odločila za 
lavno prodajo. 

^ Sloveniji je kar 1.2 milijona lastnikov certifikatov le te 
aupalo pooblaščenim investicijskim družbam. V nadaljnjem 

postopku pa PID na dražbah od sklada za razvoj kupujejo 
m niče družbenih podjetij in predvsem zaradi delovanja 
izki 'Zrna ponudbe in povpraševanja po precej višji ceni od Kl|cne. To je tudi razlog za nastalo situacijo. 
c"i' In načela zakona 
g 
do<?rj?m®nibami zflkona o lastninskem preoblikovanju želimo 
na n da bo Sklad RS za razvoj vse delnice, ki jih je pridobil 
Pod r"8^' ^2. člena zakona o lastninskem preoblikovanju le"i z namenom nadaljnje razdelitve pooblaščenim inve- 

sticijskim družbam, to naredil na enak način, kot poteka 
postopek interne razdelitve. Pri prenosu vseh ostalih delnic, 
ki jih prenaša na investicijske družbe, pa ima proste roke 
glede tehnike prenosa in oblikovanje cen. 

S tem bomo dosegli, da bodo vsi državljani RS ne glede na to, 
kam so oz. bodo vložili svoj certifikat, v enakopravnem polo- 
žaju. To je tudi eden izmed temeljnih načel tega zakona. 

Ocena potrebnih finančnih sredstev 

Predlagana sprememba ne bo zahtevala dodatnih sredstev iz 
proračuna. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen . 

V Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij ( Uradni list 
RS št. 55/92, 7/93, 31/93) se 35. člen spremeni tako, da se 
glasi: 

»Sklad delnice podjetij, pridobljene po 22. členu tega zakona, 
prenese pooblaščenim investicijskim družbam v zameno za 
lastniške certifikate ali denarna sredstva. 1 

Delnice iz prejšnjega odstavka Sklad na pooblaščene investi- 
cijske družbe prenaša na smiselno enak način, kot velja za 
prenos delnic v interni razdelitvi. 
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Podrobnejše predpise o načinu prenosa določi Vlada Repu- 
blike Slovenije na predlog Sklada v roku 30 dni po uveljavitvi 
tega zakona.« 

2. člen 
« 

36. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Pooblaščene investicijske družbe lahko v postopkih javnega 
zbiranja lastniških certifikatov pod pogoji in na način, ki ga 
predpiše Vlada Republike Slovenije, zbirajo od državljanov 
Republike Slovenije lastniške certifikate z namenom, da po 

35. členu tega zakona pridobijo delnice, izdane v postopkih 
lastninskega preoblikovanja podjetij. Pooblaščene investicij- 
ske družbe državljanom Republike Slovenije v zameno za 
lastniške certifikate izdajo delnice pooblaščenih investicijskih 
družb v nominalni vrednosti, ki ustreza vrednosti lastniškega 
certifikata.« 

3. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Pri nas poteka zbiranje certifikatov tudi prek pooblaščenih 
investicijskih družb (PID), ki s tako zbranimi certifikati na 
javnih dražbah od Sklada RS za razvoj kupujejo delnice druž- 
benih podjetij. 

Doslej so bile že štiri javne dražbe, na katerih so PID od 
Sklada RS za razvoj kupili približno 40 milijard SIT delnic 
podjetij, vrednost zbranih certifikatov pa znaša 273 milijard 
SIT. 

V letošnjem letu pa se je v praksi pokazala razlika med 
vrednostjo družbenega premoženja, namenjenega lastnjinje- 
nju, in vrednostjo izdanih lastniških certifikatov. Ob tem se je 

spremenilo tudi ravnanje Sklada RS za razvoj pri prenosu 
delnic pooblaščenim investicijskim družbam. Z oblikovanjem 
višjih cen, kot jih določa zakon in kot so bile predvidene na 
prvih štirih aukcijah Sklada RS za razvoj, se državljane RS 
postavlja v neenakopraven položaj. 

S predlagano spremembo želimo položaj, ko mora Sklad RS 
za razvoj na dražbah delnice podjetij prodati pooblaščenim 
investicijskim družbam, spremeniti tako, da bi bil namesto 
tega omenjeni sklad dolžan te delnice razdeliti v zameno za 
zbrane certifikate, in sicer v razmerju tolar delnice za tolar 
certifikata. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJATA 

35. člen 

»Sklad delnice podjetij, pridobljene po 22. členu in tretjem 
odstavku 23. člena tega zakona, proda pooblaščenim investi- 
cijskim družbam za denarna sredstva ali v zameno za lastni- 
ške certifikate, ki jih te zbirajo od državljanov Republike 
Slovenije. Postopek prodaje mora biti javen in konkurenčen. 

Podrobnejše predpise o načinu prodaje določi Vlada Repu- 
blike Slovenije na predlog Sklada. 

36. člen 

Pooblaščene investicijske družbe lahko v postopkih javnega 
zbiranja lastniških certifikatov pod pogoji in na način, ki ga 
predpiše Vlada Republike Slovenije, zbirajo od državljanov 
Republike Slovenije lastniške certifikate z namenom, da po 
35. členu tega zakona kupijo delnice, izdane v postopkih 
lastninskega preoblikovanja podjetij. Pooblaščene investicij- 
ske družbe državljanom Republike Slovenije v zameno lastni- 
ške certifikate izdajo delnice pooblaščenih investicijskih 
družb v nominalni vrednosti, ki ustreza vrednosti lastniškega 
certifikata. 

$ 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-?) 

- EPA 1386 - hitri postopek 

Poslanec Ivan Sisinger je dne 6/2-1996 predložil Državnemu 
zboru v obravnavo predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(hitri postopek) - EPA 1387, ki ureja enako oziroma 
podobno vsebino kot predlog zakona o dopolnitvah zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-?) - EPA 
1386, ki so ga predložili v obravnavo poslanci Ivo Hvalica, 
dr. Jože Pučnik, Vitodrag Pukl in Orago Šiftar in ki hkrati 
umikajo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pokojninskem In invalidskem zavarovanju, ki so ga 
vložili po skrajšanem postopku dne 5/2-1996 In dne 13/3- 
1996 predlagali, da se obravnava po rednem postopku. Ker 
zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je predložil 
poslanec Ivan Sisinger, še nI končan, je predsednik Držav- 
nega zbora zadržal dodelitev predloga zakona, ki so ga 
Državnemu zboru predložili poslanci Ivo Hvalica, dr. Jože 
Pučnik, Vitodrag Pukl in Drago Šiftar. 

Skupina poslancev 

Na podlagi 180. Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. list 
RS, St. 40/93 in 80/94) kot predlagatelji umikamo: 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVARO- 
VANJU, 

ki smo ga v obravnavo po skrajšanem postopku vložili 2.2. 
1996. 

Hkrati pa na podlagi 174. in 175. in 201. člena Poslovnika 
Državnega zbora RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) poši- 
ljamo v obravnavo in sprejem po hitrem postopku 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJ- 
NINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 
Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora predla- 
gamo, da se zakon obravnava in sprejme po hitrem 
postopku, ker gre za nujno potrebno spremembo, ki bo 
upokojencem z izredno nizkimi pokojninami omogočila 
osnovne pogoje za življenje. Menimo, da gre v tem pri- 
meru za izredno potrebo državljanov. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bomo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in 
pri delu njegovih organov sodelovali kot predlagatelji. 

Ivo Hvalica, l.r. 
dr. Jože Pučnik, l.r. 

Vitodrag Pukl, l.r. 
Drago Šiftar, l.r. 

UVOD 
1- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Radnji petletki nekdanje SFRJ, ko se je že pripravljal scena- 
I *a splošno gospodarsko in politično krizo, iz katere se je 

»»Ja*merno usPeSno rešila le Republika Slovenija, so bila "ko kot na drugih področjih tudi v pokojninskem in invalid- 
ern zavarovanju postavljena napačna izhodišča. Sredi 

osemdesetih let so bile namreč sprejete zakonske spre- 
membe, s katerimi je bilo uzakonjeno predčasno upokojeva- 
nje, dokupovanje manjkajoče pokojninske dobe za upokoji- 
tev, ukinjena je bila obveznost države za vračila denarja, ki ga 
je moral nosilec zavarovanja izplačevati za posebne pravice, 
ki so bile po republiških predpisih priznane borcem NOV in 
poklicnim revolucionarjem, za uživalce izjemnih pokojnin in 
za delavce organov notranjih zadev ter zaporniške paznike. 
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Na obseg sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
pa je zlasti vplivala sprememba, po kateri se pri izračunu 
pokojninske osnove niso plače iz prejšnjih let več valorizirale 
na raven predzadnjega leta pred upokojitvijo, temveč na 
raven zadnjega leta, in odprava enoletnega zaostanka pri 
usklajevanju pokojnin. Zaradi te spremembe so največ prido- 
bili upokojenci z visokimi pokojninami. 

Do velikega povečanja obsega denarja za izplačevanje pokoj- 
nin je prišlo predvsem zaradi svojevrstne značilnosti politič- 
nega razvoja države v zadnjih petdesetih letih. Ob koncu 
druge svetovne vojne in socialistične revolucije je namreč 
prevzela absolutno oblast takrat mlada skupina bivših partiza- 
nov, ki je najprej nacionalizirala premoženje prejšnjih genera- 
cij, pobila oziroma onemogočila politične nasprotnike in 
zaplenila njihovo premoženje, in nato v nadaljnjih letih sproti 
prilagajala državne transfere lastnim potrebam. V petdesetih 
letih so si zgradili bogat sistem otroških doklad, za izplačeva- 
nje katerih je šlo bistveno več državnega denarja kot za 
izplačevanje pokojnin takratne starejše generacije, v šestde- 
setih letih pa so njihovi otroci odrasli, zato so sistem otroških 
dodatkov pustili praktično propasti, tako da gre zdaj za otro- 
ške doklade dvajsetkrat manj denarja kot za izplačevanje 
pokojnin. S poceni krediti so si zgradili hiše, nato so se 
postarali, postavili svoje otroke na vodilne položaje, sestopili 
z oblasti in se upokojili. 

Rečemo lahko, da je bil celoten projekt socializma v naših 
razmerah stvar partizanske generacije, ki je prevzela oblast 
takoj po vojni. Ko se je ta skupina postarala, je postalo 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje najpomembnejše 
torišče njenih političnih ambicij; pridružili pa so se jim tudi 
zgodaj upokojeni uniformirani in civilni policisti ter množica 
upokojenih funkcionarjev nekdanjega režima. Njihova skupna 
skrb so tako imenovane pridobljene pravice - beri: v visokih 
pokojninah zamrznjeni privilegiji na račun njihovih visokih 
plač iz časov, ko so bili na oblasti. To je razvidno iz podatkov 
ZPIZ-a, po katerih pokojnine, višje od 60.000 SIT, prejema 
preko 53% vseh upokojencev s statusom borca NOB, in le 
34% vseh ostalih upokojencev. Nekdanji udbovci in drugi 
organi nekdanjih notranjih zadev, ki so se upokojili v večini 
primerov malo po 40. letu starosti, prejemajo poprečne pokoj- 
nine nad 108.000 SIT, upokojeni oficirji nekdanje JLA pa okoli 
100.000 SIT. 

Po sedaj veljavnem sistemu pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja je najvažnejše merilo za odmero pokojnine višina 
plače, ki jo je zavarovanec prejemal v času zavarovanja. 
Zaradi tega prejemajo tisti, ki so bili v času prejšnjega režima 
na najbolje plačanih službah, tudi po propadu komunizma 
najvišje pokojnine, tisti, ki so bili v prejšnjem režimu zatirani 
in so morali opravljati slabše plačana dela, pa tudi po zmagi 
demokracije prejemajo nižje pokojnine. Najbolj drastično se 
to vidi pri posebnih pokojninah: upokojeni zaporniški pazniki 
in udbovci prejemajo visoke beneficirane pokojnine, njihove 
preživele žrtve pa še vedno nimajo priznane pokojninske 
dobe, njihove pokojnine pa so odmerjene od nizkih plač za 
dela, ki so jih še smeli opravljati. 

Kot izraz prevladujoče politike, ki se še vedno odraža v veljav- 
nem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
obstajajo izredno velike razlike med najvišjo in najnižjo pokoj- 
nino. Razmerje med najnižjo in najvišjo pokojnino za polno 
pokojninsko dobo namreč znaša 1:4,84; razmerje med abso- 
lutno najnižjo in najvišjo pokojnino pa znaša 1:12,35. 

Razlike med pokojninami so le delno posledica razlik med 
vplačanimi prispevki. Prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje so se namreč v posameznih obdobjih bistveno 
razlikovali. Tako so prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje v obdobju 1957 - 1983 v poprečju znašali toliko 
kot 18,2% neto plač delavcev; v zadnjih letih pa znašajo skoraj 
toliko kot polovica povprečne neto plače (1). Iz tega sledi, da 
prispevki, ki jih zdaj plačuje delavec s poprečno plačo, realno 
znašajo približno toliko, kot je v obdobju do sredine osemde- 
setih let plačeval zavarovanec, ki zdaj prejema najvišjo pokoj- 
nino. Po veljavnem zakonu se pri odmeri pokojnin namreč ne 

upošteva prispevek, ki ga je zavarovanec dejansko vplačal, 
temveč se upošteva izključno njegova povprečna plača v 
najboljših desetih letih. Zato se med pokojninami ohranjajo 
vse razlike, ki so obstajale med plačami, ne glede na njihovo 
upravičenost. Dodatno prispeva k povečanju pokojnin dolo- 
čenih skupin zavarovancev tudi štetje določenih obdobij v 
posebno dobo, beneficiranje delovne dobe na delovnih 
mestih v policiji, v nekdanji JLA in v zaporih, odmera pokojnin 
po enoletnem poprečju plač ali po ugodnejših lestvicah, kot 
veljajo za ostale.. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Glede na trenutno težo pokojninskega zavarovanja v celot- 
nem družbenem dohodku in predvidena demografska in 
gospodarska gibanja v prihodnosti mora biti prednostna 
naloga države reforma pokojninskega sistema. V naslednjih 
nekaj letih je zadnja prilika, da se problem pokojnin razreši po 
redni, pravični in primerni poti. Reforma mora v bistvu obse- 
gati ponovno sklenitev implicitne socialne pogodbe med 
generacijami, ki je podlaga trenutno veljavnega sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Še pred izvedbo celovite reforme pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja pa je nujno odpraviti najbolj kričeča neso- 
razmerja med pokojninami. Zato predlagamo Državnemu 
zboru, naj nemudoma sprejme spremembe in dopolnitve 
določb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki 
se nanašajo na usklajevanje pokojnin tako, da se bodo zate- 
čene razlike med pokojninami pričele postopoma zmanjše- 
vati. 

Po predloženi rešitvi bi se pokojnine usklajevale z enakimi 
zneski. Znesek uskladitve, ki bi šel posameznemu upoko- 
jencu, bi se določil tako, da bi se masa vseh pokojnin, izplača- 
nih za pretekli mesec, pomnožila z odstotkom povečanja 
pokojnin po določbah 160. člena zakona, nato pa bi se tako 
izračunani znesek delil s skupnim številom vseh pokojnin. 

Pokojnine bi se usklajevale na predloženi način le toliko časa, 
da bi se razmerje med najnižjo in najvišjo pokojnino za polno 
pokojninsko dobo znižalo na 1:3. Po sedanji ureditvi znaša 
najnižja pokojnina zavarovanca s polno pokojninsko dobo 
40.000 SIT, najvišja pokojnina za polno pokojninsko dobo pa 
znaša 197.801 SIT. Če bi se pokojnine usklajevale z enakimi 
zneski, bi se navedena razlika ob vsaki nadaljnji uskladitvi 
zmanjšala. 

Navedeno povečanje bi bilo doseženo v obdobju, v katerem bi 
se pokojnine skladno z določbo 160. člena zakona povečale 
za 34,75%. Ob predvideni rasti plač bi bilo to doseženo pri- 
bližno v treh letih. 

Zaradi navedenega načina usklajevanja pokojnin ne bi priha- 
jalo do razlik med doslej že uveljavljenimi pokojninami, in 
pokojninami, ki bi bile na novo odmerjene po uveljavitvi te 
spremembe. Po določbi 161. člena zakona se namreč na novo 
odmerjene pokojnine ob odmeri preračunajo z odstotkom, 
izračunanim ob upoštevanju poprečja plač zaposlenih v 
državi za oktober 1990, povečanega za odstotek vseh uskladi- 
tev pokojnin od 1.1.1991 do decembra v koledarskem letu 
pred uveljavitvijo pravice do pokojnine in dejanskim popreč- 
jem plač v navedenem koledarskem letu. Glede na predloženo 
spremembo bi morali pri preračunu pokojnine po določbi 
161. člena upoštevati novi način usklajevanja pokojnine z 
enakimi zneski, za vsako pokojnino posebej. 

3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV 

Zaradi izvajanja predloženega zakona se bodo finančne 
obveznosti države zmanjšale glede na relativno zmanjšanje 
privilegiranih pokojnin, za katere se sredstva zagotavljajo iz 
državnega proračuna. 

Skupna masa sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje bi ostala enaka ko} ob sedanjem načinu usklajevanja. Tudi 
pokojnine, ki so zdaj enake poprečnemu znesku vseh pokoj- 
nin, bi se usklajevale enako, kot če bi še veljal sedanji način; 
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medtem ko bi se nadpovprečne pokojnine povečale manj, 
podpovprečne pa bolj kot po sedanji ureditvi. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Za 314. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju (Uradni list RS, št.12/92, 5/94 in 7/96) se doda nov 314. 
a člen, ki se glasi: 

»314. a člen 
Zaradi znižanja razlik med pokojninami se toliko časa, da bo 
med najnižjo in najvišjo pokojnino za polno pokojninsko 
dobo vzpostavljeno razmerje 1:3, pokojnine usklajujejo z ena- 
kimi zneski. 
Znesek uskladitve po prejšnjem odstavku, ki se izplača vsa- 
kemu upokojencu, se določi tako, da se masa vseh pokojnin 
za določeni mesec pomnoži z odstotkom uskladitve, določe- 
nim skladno s 160. členom zakona; tako izračunani znesek pa 
se nato deli s številom vseh pokojnin, ki gredo upravičencem 
za isti mesec.« 

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

OBRAZLOŽITEV 

Prvi člen zakona določa, da se v času, dokler ne bo razmerje dobo 1:3, pokojnine usklajujejo v za vse enakih nominalnih 
med najnižjo in najvišjo pokojnino za polno pokojninsko zneskih. 

t 

11 poročevalec, št. 11 



BELEŽKE 

■ 



Predlog zakona o 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 UREJANJU 

NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V 

PROSTOR (ZUN-G) 

- EPA 1439 - hitri postopek 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/ 
92) in prvega odstavka 174. člena poslovnika Državnega 
zbora R Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93 in 80/94) vlaga 
podpisani poslanec 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJA- 
NJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem Državnemu zboru R 
Slovenije. 

Na podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije predlaga, da predlog zakona Državni zbor 
obravnava in sprejme PO HITREM POSTOPKU. Predlog 
glede postopka utemeljuje s tem, da gre za pospešitev 
nadaljnjega skladnejšega regionalnega razvoja, kar je 
nacionalnega pomena. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Držav- 
nega zbora R Slovenije sporoča, da bo kot predlagatelj 
sodeloval na sejah Dfžavnega zbora in njegovih delovnih 
teles. 

Maks Sušek, l.r. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJETJE ZAKONA 

V javnosti in med poslanci v Državnem zboru se vedno pogo- 
steje pojavljajo zahteve po hitrejši gradnji in rekonstrukcijah 
državnih cest, ki imajo bistveno povezovalno vlogo nekaterih 
odročnih regij z ostalimi območji Slovenije. Ob sprejemanju 
zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugili 
posegov v prostor je bila potreba po hitrem postopku izražena 
'e za gradnjo avtocestnega omrežja s predpostavko, da pa bo 
takoj za tem vložen že pripravljen nov zakon o urejanju 
prostora in graditvi. Mineva že tretje leto, zakona pa še vedno 
ni! Zato ni mogoče več zavlačevati z rekonstrukcijo in novo- 
gradnjo na tako pomembnih cestah, ki so v prostorskih repu- 
bliških planskih aktih opredeljene kot hitre in glavne. Pristop 
k pospešeni realizaciji načrtov na tem področju je nujen. 
Stagnacija razvoja glavnih in hitrih cest bi pomenila še 
hitrejše zaostajanje nekaterih regij za razvojem centralnega 
dela Slovenije. 

2akon bo omogočil, da se bodo lahko že tako in tako pres- 
kromna sredstva v letošnjem proračunu R Slovenije uporabila 
*a sam začetek načrtovanih rekonstrukcij in novogradenj 
9'avnih in hitrih cest. 
2- CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilji tega zakona so nacionalnega pomena, saj gre za prispe- 
V0k oziroma pospešitev nadaljnjega skladnejšega regional- 
"e9a razvoja Slovenije. Osnovni cilj je: realizacija načrtovanih 
nujnih rekonstrukcij in gradenj. 

Bistveno načelo predloženega zakona pa je, da se s predla- 
gano rešitvijo doseže enak pristop pri realizaciji načrtovanih 
programov hitrih in glavnih cest kot pri avtocestah. Zakon v 
enaki meri kot pri avtocestah ohranja načelo racionalnosti pri 
izbiri novih tras na račun kmetijskih zemljišč. Prav tako pa 
prispeva k racionalnejšemu pristopu financiranja načrtovanih 
projektov, kar bo prispevalo tudi k hitrejši realizaciji le-teh. 

Vlada R Slovenije lahko na podlagi veljavnega lokacijskega 
načrta odloči, da se za zemljišče, potrebno za izgradnjo ali 
rekonstrukcijo hitrih in glavnih cest, izračunana odškodnina 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ozi- 
roma gozda zniža ali ne plačuje. Predlogi za znižanje se 
morajo ustrezno utemeljiti že v pripravah na investicijo ozi- 
roma takšen strošek upoštevati pri ekonomskem izračunu 
investicije z namenom izogibanja najboljših kmetijskih zem- 
ljišč. 

3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IN DRUGE 
POSLEDICE 

Na račun delne oprostitve oziroma znižanja odškodnin zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč ali gozdov je po 
ocenah mogoče pričakovati znižanje investicijskih stroškov 
do 1/3. 

Posebna bremena za republiški in občinske proračune s pred- 
laganim zakonom ne nastanejo, zmanjšala pa se bodo sred- 
stva iz naslova spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč 
v proračunu Republike Slovenije. Gre le za indirektno preraz- 
poreditev znotraj integralnega proračuna v korist infrastruk- 
turnih resorjev. 
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BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS, št. 18/84,37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/ 
90,18/93, 47/93 in 71/93) se za 45. i členom doda nov 45. j člen, 
ki se glasi: 

»45.| člen 
Določbe prejšnjega člena glede možnosti delne oprostitve 
oziroma zmanjšanja obveznosti plačila odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda se 
uporabljajo tudi za zemljišča, potrebna za graditev ali rekon- 
strukcijo hitrih in glavnih cest, zaobseženih v prostorskih 
sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega 
plana Republike Slovenije.« 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predlagana rešitev v zakonu omogoča hitrejši pričetek reali- 
zacije načrtovanih rekonstrukcij in izgradenj hitrih in glavnih 
cest v R Sloveniji. Glede na skladen regionalni razvoj Slove- 
nije je enak pristop kot pri avtocestah utemeljen in pravičen. 

V 45.j členu je predlagano pooblastilo Vladi R Slovenije, da 
lahko sprejme odločitev, po kateri se za zemljišča, potrebna 

za graditev in rekonstrukcijo hitrih in glavnih cest, zaobseže- 
nih v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana R Slovenije, ne plačuje odškodnina za 
spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč ali gozdov v 
delu, ki je prihodek R Slovenije oziroma da se sicer predpi- 
sana odškodnina zniža. Smiselnost te določbe je enaka kot 
pri določbi 45.i člena, ki obravnava področje avtocest. 
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Predlog zakona o 

LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU 

LOTERIJE SLOVENIJE (ZLPLS) 

EPA 626 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 191. seji dne 4. aprila 1996 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKO- 
VANJU LOTERIJE SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 37. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
21/2-1996 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije. 

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

preoblikovanju Loterije Slovenije - tretja obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, mifiister za finance, 
- Pavo IVANKOVIČ, direktor Urada za nadzor prirejanja 
iger na srečo, 
- Alenka SELAK, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance. 

1. člen 

Loterija Slovenije, p. o. (v nadaljnjem besedilu: Loterija Slove- 
nije) se preoblikuje v delniško družbo, katere osnovni kapital 
je razdeljen na navadne imenske delnice. 

Delnice iz prejšnjega odstavka se prenesejo: 
- 25% delnic na Kapitalski sklad pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, 
- 15% delnic na Slovenski odškodninski sklad, 
- 40% delnic na Fundacijo za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, 
- 10% delnic na Fundacijo za financiranje športnih organiza- 
cij v Republiki Sloveniji, 
~ 10% delnic zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojencem 
Loterije Slovenije, v skladu z določbami zakona o lastninskem 
Preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, v 
nadaljnjem besedilu: ZLPP) o interni razdelitvi in notranjem 
odkupu. 

2. člen 

Družbeni kapital Loterije Slovenije je razlika med vrednostjo 
Sredstev Loterije Slovenije (celotne aktive) ter vrednostjo 
obveznosti Loterije Slovenije, vključno z obveznostmi do 
upravičencev iz 9. člena ZLPP. 

prednost družbenega kapitala se ugotovi z otvoritveno 
bl|anco na dan 31. 12. 1992 v skladu z ZLPP. 

3. člen 

zavarovanje pravic bivših lastnikov in njihovih dedičev se 
smiselno uporabljajo določbe 9. do 16. člena ZLPP, s tem da 

predlog za izdajo začasne odredbe vloži upravičenec pri pri- 
stojnem organu najkasneje 30 dni po uveljavitvi tega zakona. 

4. člen 

V 15 dneh po uveljavitvi tega zakona mora Agencija za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem besedilu: 
Agencija) začeti finančni, računovodski in pravni pregled ter 
preverjanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja Loterije Slo- 
venije. 

Lastninsko preoblikovanje Loterije Slovenije se opravi po 
končanem revizijskem postopku, v katerem se ugotovi vred- 
nost družbenega kapitala Loterije Slovenije. 

5. člen 
Razdelitev delnic Loterije Slovenije v skladu z drugim odstav- 
kom 1. člena tega zakona opravi Loterija Slovenije potem, ko 
dobi soglasje Agencije Republike Slovenije za prestrukturira- 
nje in privatizacijo. 

Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo je dolžna izdati soglasje v 30 dneh od predložitve pred- 
loga Loterije Slovenije. Če Agencija Republike Slovenije za 
prestrukturiranje in privatizacijo zahteva dopolnitev predloga, 
mora Loteriji Slovenije postaviti rok, ki ne sme biti krajši od 15 
in ne daljši od 30 dni. Rok za soglasje se v tem primeru šteje 
od dneva dopolnitve predloga. 

6. člen 

Loterija Slovenije opravi razdelitev deležev na podlagi dru- 
gega odstavka 1. člena tega zakona v 90 dneh po prejemu 
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soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in 
privatizacijo na predlog razdelitve delnic. Razdelitve delnic ni 
mogoče opraviti, dokler nista konstituirani Fundacija za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Repu- 
bliki Sloveniji in Fundacija za financiranje športnih organiza- 
cij v Republiki Sloveniji. 

7. člen 

Loterija Slovenije opravi najprej interno razdelitev in notranji 
odkup delnic zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojencem 
Loterije Slovenije. V kolikor Loterija Slovenije v 60 dneh po 
sprejemu soglasja Agencije Republike Slovenije za prestruk- 
turiranje in privatizacijo ne prenese delnic zaposlenim, bivšim 
zaposlenim in upokojencem Loterije Slovenije, se v ustreznih 
razmerjih, določenih v drugem odstavku 1. člena tega zakona, 
povečajo deleži upravičencev iz prve do četrte alinee drugega 
odstavka 1. člena tega zakona. 

8. člen 

Ustanovita se Fundacija za financiranje invalidskih in humani- 
tarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Fundacija za finan- 
ciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji kot osebi 
javnega prava. 

Akt o ustanovitvi fundacij iz prejšnjega odstavka sprejme 
Državni zbor Republike Slovenije najkasneje do 5.5.1996, če 
ta zakon stopi v veljavo kasneje, pa v 30 dneh po pričetku 
veljavnosti tega zakona. 

V kolikor v tem zakonu ni določeno drugače, se za vsebino 
ustanovitvenega akta uporabljajo določbe zakona o ustano- 
vah (Uradni list RS, št. 60/95). 

9. člen 

Sedež fundacij iz 8. člena tega zakona je v prostorih Delniške 
družbe Loterije Slovenije. 

10. člen 

Fundacijo upravlja svet fundacije. 

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji ima 21 članov, ki jih imenuje 
Državni zbor Republike Slovenije. 15 članov je predstavnikov 
uporabnikov, 6 članov pa je predstavnikov zainteresirane jav- 
nosti. Od 15 članov predstavnikov uporabnikov imenuje 
Državni zbor Republike Slovenije 11 članov na predlog inva- 
lidskih in 4 člane na predlog humanitarnih organizacij. 

Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Repu- 
bliki Sloveniji ima 9 članov, ki jih imenuje Državni zbor Repu- 
blike Slovenije. 6 članov je predstavnikov uporabnikov, 3 člani 
pa so predstavniki zainteresirane javnosti. Predstavnike upo- 
rabnikov imenuje Državni zbor Republike Slovenije na pred- 
log Olimpijskega komiteja Slovenije. 

Prvo imenovanje članov sveta se opravi hkrati s sprejemom 
akta o ustanovitvi fundacij. 

Svet fundacije izvoli predsednika izmed svojih članov. 

11. član 

Svet fundacije sprejema pravila in druge splošne akte funda- 
cije, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun, 
določa merila in pogoje za uporabo sredstev fundacije za 
posamezne namene, odloča o razporejanju sredstev na posa- 
mezne uporabnike, upravlja s svojim deležem Loterije Slove- 
nije, gospodari z nepremičninami in drugo lastnino fundacije, 
imenuje direktorja fundacije, daje ustanovitelju in direktorju 
fundacije predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in 
opravlja druge, z zakonom ali z aktom o ustanovitvi oziroma s 
pravili fundacije, določene zadeve. 

K pravilom fundacije daje soglasje Državni zbor Republike 
Slovenije. 

12. člen 

Poslovodni organ fundacije je direktor. 

Direktor organizira in vodi poslovanje fundacije, predstavlja 
in zastopa fundacijo in je odgovoren za zakonitost dela funda- 
cije. 

Pogoje in postopek za imenovanje in razrešitev direktorja 
fundacije določajo pravila fundacije. K imenovanju direktorja 
daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije. 

13. člen 

Člani sveta in direktor fundacije opravljajo svoje delo nepo- 
klicno. Njihov mandat traja pet let. 

14. člen 

Fundacija uporablja sredstva izključno za financiranje invalid- 
skih in humanitarnih oziroma športnih organizacij v skladu s 
pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev funda- 
cije, ki ga sprejme svet fundacije. K pravilniku daje soglasje 
Državni zbor Republike Slovenije. 

15. člen 

Fundacija mora voditi poslovne knjige ter izdelati letno poro- 
čilo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in 
izdelavo računovodskih poročil za zavode. 

Fundacija je dolžna letno, do konca marca, predložiti poročilo 
o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu 
ministrstvu, pristojnem za socialne zadeve oziroma ministr- 
stvu, pristojnem za šport. 

Finančni nadzor nad poslovanjem fundacij opravlja Računsko 
sodišče. 

- 
16. člen 

Fundacije smejo razpolagati s svojim premoženjem le v 
soglasju z Državnim zborom Republike Slovenije. 

Lastniki sredstev fundacij ne morejo biti tuje fizične in pravne 
osebe ter tiste osebe, v katerih kapitalu je udeležena tuja 
oseba. 

17. člen 

V kolikor v tem zakonu ni določeno drugače, se za poslovanje 
fundacij uporabljajo določbe zakona o ustanovah. 

18. člen 

Statut Loterije Slovenije - delniške družbe pripravi Loterija 
Slovenije v 90 dneh po ustanovitvi fundacij in po prejemu 
soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in 
privatizacijo k predlogu za razdelitev delnic na upravičence 
po 1. členu tega zakona. 

19. člen 

Predlog za vpis v sodni register mora Loterija Slovenije - 
delniška družba vložiti v 15 dneh od sprejema statuta delniške 
družbe. 

Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe in 
zakona, ki ureja sodni register, se predlogu za vpis lastnin- 
skega preoblikovanja Loterije Slovenije v sodni register pred- 
loži le naslednje listine: statut, vrednost družbenega kapitala 
na dan 31.12.1992, ki je bila predložena Agenciji in soglasje 
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza* 
cijo. 
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20. člen 

Do dneva vpisa Loterije Slovenije - delniške družbe v sodni 
register posluje Loterija Slovenije v skladu s predpisi, ki so 
veljali do dneva uveljavitve zakona o igrah na srečo. Do tega 
dne nadaljuje z delom tudi Loterijski svet Loterije Slovenije v 
sestavi, kakor je določena na dan uveljavitve tega zakona. 

21. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi sklepa 37. seje Državnega zbora RS je Vlada RS 
pripravila predlog zakona o lastninskem preoblikovanju Lote- 
rije Slovenije za tretjo obravnavo. 

Glede na to, da je Državni zbor v drugi obravnavi na 37. seji, 
dne 21.02.96, sprejel amandmirani zakon, ki so ga pripravili 
poslanska skupina Združene liste in poslanca Jožef Kopše ter 
Žarko Pregelj, ter komisija Državnega zbora za spremljanje in 
nadzor lastniškega preoblikovanja družbene lastnine ter 
vključuje naslednje amandmaje: 

- amandma komisije Državnega zbora za spremljanje in nad- 
zor lastniškega preoblikovanja družbene lastnine 

- amandma poslanske skupine Združene liste (Miran Potrč) 
in poslancev Jožef Kopše ter Žarko Pregelj 

- amandma Komisije DZ za spremljanje in nadzor lastnin- 
skega preoblikovanja družbene lastnine na amandma poslan- 
ske skupine Združene liste (Miran Potrč) in poslancev Jožef 
Kopše in Pregelj Žarko 

je potrebno v tretjo obravnavo vključiti amandmaje Vlade RS 
k predlogu zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slo- 
venije - tretja obravnava. 

Predlog zakona je deloma redakcijsko popravljen. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Amandma k 1. členu 

Drugi odstavek se nadomesti z novim, ki se glasi: 

"Delnice iz prejšnjega odstavka se prenesejo: 

- 25% delnic Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja 
- 15% delnic Slovenski odškodninski sklad 
- 35% delnic Fundacije za financiranje invalidskih in humani- 
tarnih organizacij v Republiki Sloveniji 
- 25% delnic Fundacije za financiranje športnih organizacij v 
Republiki Sloveniji« 

Obrazložitev 

Zaradi celovite ureditve lastninskih razmerij pravnih oseb, ki 
se ukvarjajo z igrami na srečo, Vlada RS predlaga koncept 
lastništva Loterije Slovenije brez deleža zaposlenih ter bivših 
zaposlenih in upokojencev Loterije Slovenije. 

Loterija Slovenije je vpisana v sodni register kot podjetje v 
družbeni lastnini. Ustanovljena je bila kot Loterijski zavod 
Slovenije, na podlagi Zakona o Loterijskem zavodu Slovenije 
(UL SRS 54/72). Kasneje je poslovanje Loterije Slovenije ure- 
jal Zakon o igrah na srečo (UL SRS 32/80, 29/86). 

Z zakonom je določeno, da je dejavnost Loterije Slovenije 
Posebnega družbenega pomena, sredstva, pridobljena z 
dejavnostjo Loterije Slovenije, pa se uporablja za financiranje 
s?cialnohumanitarnih in športnih dejavnosti. V skladu z dolo- 
čili zakona je bil za uresničevanje posebnega družbenega 
'nteresa pri opravljanju dejavnosti Loterije Slovenije obliko- van Loterijski svet, kot poseben organ, ki odloča o razporeja- 
nju sredstev iz dejavnosti Loterije Slovenije za namene huma- 
nitarnih in športnih organizacij. 

Takšen način poslovanja Loterije Slovenije vključno z dejav- 
nostjo Loterijskega sveta se je izkazal kot učinkovit, neposre- 
dan način financiranja humanitarnih in športnih dejavnosti. 

Koncept razvoja igralništva v Republiki Sloveniji gre v smeri 
hranitve Loterije Slovenije kot nacionalne loterije z name- 
nom kontinuitete financiranja dejavnosti, zaradi katerih je bila 
"stanovljena. Zato Vlada Republike Slovenije meni, da mora 

f 
Loterija Slovenije ostati pod nadzorom države in predlaga 
takšno rešitev deležev znotraj delniške družbe Loterije Slove- 
nije. 

• S predlagano razporeditvijo deležev menimo, da je dano 
varstvo tudi invalidskim in humanitarnim ter športnim organi- 
zacijam, da v enakem razmerju z državnim lastništvom urejajo 
to področje. 

Povečan delež športnim organizacijam gre v smeri ugotovi- 
tev, da je v življenju Podobnega človeka šport že sedaj, v 
prihodnosti pa bo še bolj postal njegova vsakdanja potreba, 
za veliko večino celo sestavina življenjskega sloga. Pri tem je 
potrebno dati prednost tistim vsebinam, ki najbolj spodbujajo 
človekovo ustvarjalnost, razvijajo in utrjujejo njegovo 
moralno podobo, gojijo človekoljubnost in moralni odnos do 
vseh udeleženk in udeležencev v športu. Razvoj športne kul- 
ture predstavlja v praksi eno najpomembnejših nalog časa, v 
katerega vstopamo. Premajhna aktivnost lahko pomeni 
usodno zamudo v življenju zlasti mladih generacij, kar ima 
lahko pri maloštevilni naciji dolgoročne destabilizacijske 
posledice za njen razvoj nasploh. Glavni nosilci vrhunskih 
športnih uspehov so klubi in nacionalne športne zveze, pred- 
vsem pa športniki in njihovi trenerji. Primerjava s podatki 
Komiteja za razvoj športa Sveta Evrope kaže, da je v teh 
državah večje tudi vlaganje sredstev iger na srečo v šport. 
Zavedati se je treba, da je vrhunski športni uspeh produkt, ki 
ima povsod po svetu podobno proizvodno ceno, zato moramo 
ustvarjati pogoje, ki bodo pospeševali vlaganja v šport. Le 
tako bomo lahko dvignili spološno raven pogojev uspešnosti, 
ki se v svetu iz leta v leto izboljšujejo in s tem obdržali 
dosedanjo raven športnih dosežkov. Šport v ožjem smislu, to 
so športna vzgoja, šport za vse, kakovostni in vrhunski šport, 
je pomemben generator športne industrije. Turizem, ki je 
neločljivo povezan s športom, in industrija, ki izdeluje izdelke 
za šport in prosti čas, je namreč odvisna od trga, ki ga ustvarja 
šport. Ustvarja ga preko športne vzgoje, povečevanja športne 
osveščenosti in števila športno aktivnih ter vrhunskega 
športa, ki je najboljša propanganda športnih storitev in izdel- 
kov. Zato z izboljševanjem pogojev za razvoj športa pospešu- 
jemo tudi razvoj športne industrije, turizma in trgovine. 

Amandma k 10. členu: 
V drugem odstavku se črta besedilo: »Državni zbor Republike 
Slovenije« in nadomesti z besedilom: »Vlada Republike Slo- 
venije«. 

Tretji odstavek se nadomesti z novim, ki se glasi: 

[ 
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»Svet fundacije za financiranje športnih organizacij v Repu- 
bliki Sloveniji ima 11 članov, ki jih imenuje Vlada Republike 
Slovenije. Osem članov je predstavnikov uporabnikov, trije 
člani pa so predstavniki strokovne javnosti. Predstavnike upo- 
rabnikov predlagajo: Olimpijski komite Slovenije-Združenje 
športnih zvez tri člane, Planinska zveza Slovenije enega, 
Športna unija Slovenije enega, Zveza za šport otrok in mla- 
dine enega, Slovenska univerzitetna študentska športna 
zveza enega in Zveza društev učiteljev in profesorjev športne 
vzgoje Slovenije enega člana.« 

Obrazložitev 

Sestava Sveta fundacije za financiranje športnih organizacij 
mora odražati interese vseh uporabnikov. Predlagana rešitev 
temelji na številu članstva posameznih skupin uporabnikov in 
na dodatni vrednosti tistega dela uporabnikov, ki so združeni 
v Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez zaradi 
pomembnega prispevka k promociji slovenskega športa in 
države. 

Članstvo v.organizacijah, ki imajo svoje predstavnike v Svetu 
fundacije: 

1. Olimpijski komite Slovenije-Združenje 
športnih zvez 74 000 članov in članic 

2. Planinska zveza Slovenije 82 000 članov in članic 

3. Športna unija Slovenije 90 000 članov in članic 
4. Zveza za šport otrok in mladine 80 000 članov in članic 
5. Slovenska univerzitetna študentska 

športna zveza 12 000 članov in članic 
6. Zveza društev učiteljev in profesorjev 

športne vzgoje Slovenije 2 850 članov in članic 

Strokovno združenje 

V tako sestavljenem Svetu fundacije je zagotovljeno enako- 
pravno uveljavljanje interesov. 

Amandmaji k 8., 11., 12., 14. In 16. členu: 

V: drugem odstavku 8. člena, drugem odstavku 11. člena, 
tretjem odstavku 12. člena, v 14. členu in v prvem odstavku 16. 
člena se črta besedilo: »Državni zbor Republike Slovenije« in 
se nadomesti z besedilom: »Vlada Republike Slovenije«. 

Obrazložitev 

S to spremembo se zagotovi večja operativnost delovanja 
fundacij. 

Vsi členi so bili v drugi obravnavi amandmirani, zato se v 
skladu z prvim odstavkom 196. člena Poslovnika Državnega 
zbora predlagajo amandmaji. 
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Predlog zakona o 

OVERITVI LISTIN V MEDNARODNEM 

PROMETU (ZOLMP) 

- EPA 1096 - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 191. seji dne 4. aprila 1996 
določila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O OVERITVI LISTIN V MEDNAROD- 
NEM PROMETU. 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 36. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 22/11-1995 in 187. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 

Republike Slovenije k predlogu zakona o overitvi listin v 
mednarodnem prometu - druga obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Meta ZUPANČIČ, rfiinistrica za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Marjan POGAČNIK, državni predsekretar v Ministrstvu 
za pravosodje. 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Po tem zakonu se overja javne listine, izdane v Republiki 
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: domače listine), ki so name- 
njene za uporabo v tujini, če se po pravu države, v kateri bodo 
uporabljene, zahteva njihova overitev, razen če z mednarodno 
Pogodbo ni določeno drugače. 

Po predhodnih overitvah v državi izvora listine se po tem 
zakonu overja tudi javne listine, izdane v tuji državi (v nadalj- 
njem besedilu: tuje listine), ki so namenjene za uporabo v 
Republiki Sloveniji, razen če z mednarodno pogodbo ni dolo- 
čeno drugače. 

2. člen 

Z javnimi listinami v smislu tega zakona so mišljene listine, ki 
v državi, v kateri so izdane, veljajo za javne listine, in so bile 
zdane v obliki in na način, predpisan v pravu države izvora 
»stine. 

3. člen 

Overitev listine po tem zakonu pomeni potrditev verodostoj- 
nosti podpisa osebe, ki je listino podpisala in verodostojnosti 
°dtisa pečata na njej ter nadaljnje potrditve (nadoveritve) 
verodostojnosti podpisov uradnih oseb in odtisov pečatov 
dr*avnih organov na listini. 

? overitvijo po tem zakonu se ne potrjuje resničnost vsebine 
listine. 

NAČIN OVERITVE 

4. člen 

Če ni določeno drugače, dokaže podpisnik listine pristnost 
podpisa tako, da se pred uradno osebo svojeročno podpiše 
ali prizna podpis, ki je že na listini, za svoj. Na enak način se 
dokaže tudi pristnost ročnega znaka. 

Državni organi in organizacije, ki izvajajo javna pooblastila, 
lahko, zaradi overitev njihovih listin, ki jih bo opravljalo 
sodišče, pri sodišču deponirajo podpise tistih svojih delavcev, 
ki so upravičeni za podpisovanje listin. Hkrati s podpisom 
svojega pooblaščenega delavca mora državni organ ali orga- 
nizacija deponirati tudi odtis pečata, katerega ta pooblaščeni 
delavec pri tem uporablja. 

5. člen 

Kadar se overja podpis ali ročni znak slepih ali pa podpis ali 
ročni znak tistih, ki ne znajo brati, prebere predlagatelju 
uradna oseba listino, na kateri naj se overi njegov podpis ali 
ročni znak. 

Kadar se overja podpis ali ročni znak gluhih, ki ne znajo brati, 
prebere predlagatelju listino, na kateri naj se overi podpis ali 
ročni znak, sodni tolmač. 

Kadar se overja podpis ali ročni znak osebe, ki ne razume 
jezika, v katerem je listina napisana, prevede predlagatelju 
vsebino listine uradna oseba. Če uradna oseba, ki opravlja 
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overitev, ne more sama prevesti, prebere predlagatelju listino 
in mu prevede vsebino sodni tolmač. 

Kadar je bila overitev opravljena po določbah tega člena, je 
treba to v potrdilu o overitvi navesti. 

6. člen 

Pristnost podpisa ali ročnega znaka osebe iz prvega odstavka 
4. člena tega zakona in iz prejšnjega člena se overi potem, ko 
se ugotovi njena istovetnost. 

Istovetnost osebe iz prejšnjega odstavka se ugotavlja na pod- 
lagi uradnih dokumentov (osebne izkaznice, potnega lista), 
na podlagi osebnega poznanja ali na kakršenkoli drug način, 
po katerem je istovetnost podpisnika listine mogoče ne- 
dvomno ugotoviti. 

Način ugotovitve osebne istovetnosti iz prejšnjega odstavka 
mora biti vselej navedena na listini. 

7. člen 

Če se overja podpis zastopnika fizične ali pravne osebe, se 
overitev podpisa opravi šele, ko se ugotovi, da je oseba 
pooblaščena za zastopanje. V potrdilu o overitvi se navede, na 
kakšni podlagi je oseba pooblaščena za zastopanje. 

8. člen 

Verodostojnost odtisa pečata organa, ki je listino izdal, se 
ugotavlja na način, po katerem je istovetnost pečata mogoče 
nedvomno ugotoviti. 

9. člen 

Potrdilo o overitvi se napiše na izvirni listini in mora vsebovati 
datum overitve, številko, s katero je listina vpisana v overitveni 
vpisnik, podpis uradne osebe in pečat organa, ki je overitev 
opravil. 

Potrdilo o overitvi se glasi: »Potrjuje se, da je (ime, priimek, 
bivališče) lastnoročno podpisal to listino (priznal podpis na 
tej listini za svoj). Istovetnost imenovanega je bila ugotovljena 
na podlagi osebnega poznanja (osebne izkaznice, potnega 
lista - navesti številko in organ, ki jo je izdal, s pričami - 
navesti ime in priimek prič in številko njihovih osebnih izkaz- 
nic ter organ, ki jih je izdal). Taksa za overitev v znesku... SIT 
je bila plačana in uničena na zaprosilu za overitev.« 

Če gre za overitev iz 7. člena tega zakona, mora potrdilo o 
overitvi poleg navedb iz prvega odstavka tega člena obsegati 
še besedilo: -Imenovani je pooblaščen za zastopanje na pod- 
lagi« in navedbo akta, s katerim se potrjuje pravica za zasto- 
panje. 

ORGANI, KI OPRAVLJAJO OVERITEV LISTIN V MEDNA- 
RODNEM PROMETU 

10. člen 

Potrditev verodostojnosti podpisa osebe, ki je listino podpi- 
sala, in verodostojnosti odtisa pečata organa, ki je listino 
izdal, opravljajo okrožna sodišča. 

Overitev iz prejšnjega odstavka opravi predsednik sodišča ali 
sodnik oziroma sodniki, ki jih za to določi predsednik sodišča. 

11. člen 

Preden se domače listine pošlje v potrditev tujemu organu, se 
opravi potrditev verodostojnosti podpisa predsednika sodišča 
ali sodnika oziroma sodnikov iz drugega odstavka 10. člena 
tega zakona pri za pravosodje pristojnem ministrstvu Repu- 
blike Slovenije, potrditev verodostojnosti podpisa pooblašče- 
nega uradnika za pravosodje pristojnega ministrstva, ki je 
overitev opravil, ter verodostojnosti odtisa pečata tega mini- 

strstva pa pri za zunanje zadeve pristojnem ministrstvu Repu- 
blike Slovenije. 

Okrožna sodišča so dolžna deponirati podpise sodnikov, ki so 
določeni za overjanje listin v mednarodnem prometu in odtise 
pečatov sodišč pri za pravosodje pristojnem ministrstvu. Na 
podlagi deponiranih podpisov sodnikov in odtisov pečatov 
sodišč za pravosodje pristojno ministrstvo opravi potrditev iz 
prvega odstavka. 
Za pravosodje pristojno ministrstvo je dolžno deponirati pod- 
pise uradnikov ministrstva, ki so pooblaščeni opravljati potr- 
ditve iz prvega odstavka in odtis pečata ministrstva pri za 
zunanje zadeve pristojnem ministrstvu. Na podlagi deponira- 
nih podpisov pooblaščenih uradnikov in odtisa pečata za 
pravosodje pristojnega ministrstva bo za zunanje zadeve pri- 
stojno ministrstvo opravilo potrditev iz prvega odstavka. 

12. člen 
Za domače listine, ki jih izdajo republiški organi ali organiza- 
cije, ni potrebna poprejšnja overitev pri sodiščih iz prvega 
odstavka 10. člena tega zakona in pri za pravosodje pristoj- 
nem ministrstvu iz prvega odstavka prejšnjega člena, temveč 
jih overi neposredno za zunanje zadeve pristojno ministrstvo 
Republike Slovenije. 

13. člen 
Domače listine, ki se bodo uporabljale v državah članicah 
haaške Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih 
listin (Uradni list SFRJ, št. 10/62), se overijo na način, ki ga 
določa ta konvencija. 

Overitve iz prvega odstavka opravljajo okrožna sodišča in za 
pravosodje pristojno ministrstvo Republike Slovenije. Nadalj- 
nje overitve domačih listin, ki so namenjene za uporabo v 
državah članicah haaške Konvencije o odpravi potrebe legali- 
zacije tujih javnih listin, niso potrebne. 

Overitve iz prejšnjega odstavka opravlja predsednik sodišča 
ali sodnik oziroma sodniki, ki jih za to določi predsednik 
sodišča. Overitev na za pravosodje pristojnem ministrstvu 
opravi uradnik, ki ga za to pooblasti minister. 

14. člen 
Tuje listine se lahko uporabijo v Republiki Sloveniji, če jih po 
predhodnih overitvah v državi izvora listine overi za zunanje 
zadeve pristojno ministrstvo Republike Slovenije oziroma 
diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slove- 
nije v tujini, razen če z mednarodno pogodbo ni določeno 
drugače. 

Če organ, ki mu je predložena tuja javna listina, dvomi v njeno 
verodostojnost, lahko zahteva od za zunanje zadeve pristoj- 
nega ministrstva Republike Slovenije, naj preveri, ali jo je 
izdal organ, ki je v njej naveden. 

Tuje listine, izdane v državah članicah haaške Konvencije o 
odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin (Uradni list 
SFRJ, št. 10/62), overjajo organi, ki jih skladno s 6. členom te 
konvencije določi država izvora listine in nadaljnje overitve pri 
za zunanje zadeve pristojnem ministrstvu Republike Slovenije 
oziroma pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu 
Republike Slovenije v tujini niso potrebne. 

KONČNI DOLOČBI 

15. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v Republiki Sloveniji 
preneha uporabljati zakon o legalizaciji listin v mednarodnem 
prometu (Uradni list SFRJ, št. 6/73) in prenehajo veljati še 
veljavne določbe zakona o overitvi podpisov, pisave in prepi- 
sov (Uradni list SRS, št. 29/72). 

16. člen 

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

poročevalec, št. 11 20 



OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 36. seji dne 22.11.1995 
opravil prvo obravnavo predloga Zakona o overitvi listin v 
mednarodnem prometu in ocenil, da je predlagani zakon 
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo 
obravnavo, pri čemer naj predlagatelj upošteva stališča 
Državnega zbora in pripombe Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve. 

Predlagatelj je pri pripravi zakona za drugo obravnavo sledil 
stališčem Državnega zbora ter upošteval pripombe Sekretari- 
ata za zakonodajo in pravne zadeve, v amandmajski obliki 
predlagal spremembe in dopolnitve predloženega zakona ter 
besedilo redakcijsko izboljšal. 

Pri ponovni proučitvi opozorila na pomenljivo medsebojno 
razmerje med predloženim zakonom in zakonom o notariatu 
predlagatelj meni, da je to razmerje jasno postavljeno in 
razvidno iz sprejete zakonodaje. Overitev listin se opravlja na 
dveh področjih in sicer na področju, ko gre za overitev listin v 
notranjem prometu, ki ga ureja Zakon o notariatu (Uradni list 
RS, št. 13/94), in področje overitve listin v mednarodnem 
prometu, ki se ureja s predloženim zakonom. Predlagatelj je 
bil pri pripravi rešitev v predloženem zakonu vezan na Zakon 
o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95). ki določa, da 
mednarodno pravno pomoč, kamor sodi tudi overitev listin v 
mednarodnem prometu, opravljajo okrožna sodišča. Po pred- 
loženem zakonu overitve listin v mednarodnem prometu ni 
potrebno opraviti, ko mednarodni sporazumi, ki vežejo Repu- 
bliko Slovenijo s posameznimi državami, določajo, da listin za 
uporabo v drugi državi pogodbenici ni treba overjati oziroma 
da imajo takšne listine brez overitev enako veljavo kot 
domače listine. 

Predlagatelj meni, da bo dokončna razmejitev na področju 

overitev v notranjem prometu in v mednarodnem prometu 
popolnoma jasna in formalno pravno razmejena ravno s spre- 
jetjem predlaganega zakona. 

V smislu predlaganega je predlagatelj ponovno proučil 
določbo 1. člena predloženega zakona in se strinja s pri- 
pombo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, da nave- 
dena določba nima normativnega pomena in je struktura in 
vsebina predloženega zakona razvidna iz celote zakonskega 
predloga, koncept predloženega zakona pa izhaja že iz njego- 
vega naslova. Iz navedenih razlogov je predlagatelj sledil 
predlogu Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Držav- 
nega zbora in črtal določbo 1. člena predloženega zakona. 

Skladno z upoštevanjem pripombe in črtanju 1. člena predlo- 
ženega zakona je v besedilu napravljena tudi ustrezna nova 
numeracija členov. 

Prav tako je predlagatelj upošteval pripombo Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora, ki se nanaša 
na končno določbo tako, da sedaj precizno razveljavlja dose- 
danjo zakonodajo, kot je bilo predlagano v pripombah sekre- 
tariata. 

V obliki amandmajev pa predlagatelj predlaga še nekatere 
dodatne spremembe, ki so se pokazale za potrebne v teku 
zakonodajnega postopka in pomenijo dodatno izboljšavo in 
dodelavo besedila nekaterih določb predloženega zakona. 

Nove spreminjevalne in dopolnilne predloge glede določitve 
zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu, ki so se 
izrazili v času izvajanja tega zakonodajnega postopka in ki 
presegajo stališča Državnega zbora, predlagatelj predlaga v 
amandmajski obliki. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

K 4. členu: 

V drugem odstavku se za besedama »javna pooblastila« 
dodajo besede »ter druge pravne osebe«, za besedo »organi- 
zacija« pa besede »in pravna oseba«. 

Obrazložitev 

S predlaganim amandmajem se razširi možnost za deponira- 
nje podpisov in odtisov pečatov pri sodišču, poleg državnih 
organov in organizacij, ki izvajajo javna pooblastila, tudi na 
druge pravne osebe, s čimer se želi doseči hitrejše poslovanje 
pri overitvah listin, namenjenih za uporabo v tujini.« 

K 10. členu: 

V prvem odstavku se za besedo »opravljajo« doda nova 
beseda »vsa«, za besedo »sodišče« pa postavi vejica in doda 
besedilo »razen, če zakon ne določa drugače.« 

Obrazložitev 

S predlaganim amandmajem se določi krajevna pristojnost 
prožnih sodišč, ki so stvarno pristojna za opravljanje overi- 
tev v mednarodnem prometu.« 

V drugem odstavku se za besedo »opravi« črtajo besede 
"Predsednik sodišča ali«, za besedo »sodnik« pa se črta 
"esedilo »oziroma sodniki, ki jih za to določi predsednik 
sodišča«.« 

Obrazložitev 

^dlagana rešitev je potrebna, ker že sodni red (Uradni list 
št. 17/95) določa, da zadeve mednarodne pravne pomoči, 

med katere sodijo tudi overitve listin v mednarodnem pro- 
metu, opravlja sodnik, določen z letnim razporedom.« 

K 11. členu: 

V prvem odstavku se za besedami »opravi potrditev verodo- 
stojnosti podpisa« črtajo besede »predsednika sodišča ali«, 
za besedo »sodnika« pa se črtata besedi »oziroma sodnikov.« 

Obrazložitev 

Sprememba je potrebna iz istega razloga kot pri drugem 
odstavku 10. člena. 

Nov člen: 

Za 12. členom se doda nov 13. člen, ki se glasi: 

»13. člen« 

»Podpise in pečate sodnih tolmačev na listinah, ki se overjajo 
po tem zakonu, neposredno overi za pravosodje pristojno 
ministrstvo Republike Slovenije«. 

Sedanji členi 13 do 16 postanejo členi 14 do 17. 

Obrazložitev 

Glede na to, da skladno s 86. členom Zakona o sodiščih 
(Uradni list RS, št. 19/94) sodne tolmače imenuje minister 
pristojen za pravosodje, pri ministrstvu za pravosodje pa se 
vodi tudi evidenca o opravljenih izpitih za sodnega tolmača 
ter evidenca podpisov in odtisov pečatov sodnih tolmačev, bo 
s predlagano rešitvijo omogočeno hitrejše opravljanje overi- 
tev podpisov sodnih tolmačev in odtisov njihovih pečatov v 
primerih, ko se bo opravljala overitev listin po tem zakonu.« 
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K členu 13: 

Tretji odstavek se črta. 

Obrazložitev 

Glede na to, da že drugi odstavek 10. člena in prvi odstavek 

11. člena določata, kdo opravi overitev pri okrožnem sodišču 
in v za pravosodje pristojnem ministrstvu, predlagatelj pred- 
laga, da se tretji odstavek kot nepotreben črta. 

BELEŽKE 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 

PROMETNEM DAVKU (ZPD-C) 

- EPA 1412 - prva obravnava 

Janez Kopač, poslanec LDS 

ZADEVA: Predlog zakona o spremembah zakona o pro- 
metnem davku 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije predlaga 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

V 14. točki 18. člena zakona o prometnem davku (UL RS, št. 4/ 
92 in 71/93) je predpisana oprostitev plačila prometnega 
davka od novih osebnih avtomobilov, ki jih kupujejo invalidne 
osebe. V zakonu so določeni pogoji, ob katerih se lahko 
prizna pravica do oprostitve, postopek uveljavljanja te pravice 
ter določba, da pravice do te davčne oprostitve nimajo tisti 
vojaški invalidi I. skupine, ki uveljavljajo pravico do motor- 
nega vozila po zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov 
•n družin padlih borcev (UL SFRJ, št. 31/86,44/89,87/89,20/90 
in 42/90). 

Po 69. členu navedenega zakona ima vojaški invalid, ki mu je 
status vojaškega invalida I. skupine priznan trajno zaradi 
amputacije ali hudih okvar spodnjih okončin, ki so izenačene 
z amputacijo okončin, ali ki mu je status vojaškega invalida I. 
skupine priznan zaradi izgubljenega vida na obeh očesih, 
Pravico do osebnega motornega vozila domače proizvodnje s 
Prostornino do 1000 cm 3. 

Vojaški invalid iz 1. odstavka 69. člena, ki kupi osebno 
[notorno vozilo z večjo prostornino od 1000 cm 3, ima pravico 
oo denarnega povračila v znesku cene vozila, ki ga je kupil, 
Pri čemer to povračilo ne sme biti večje od zneska cene vozila 
12 1 • odstavka. 

To pravico do osebnega motornega vozila lahko vojaški inva- 
"d Ponovno uveljavi po sedmih letih od dneva prevzema prej 
pr®jetega oziroma kupljenega vozila. 

Glede na to, da zakon o civilnih invalidih vojne (UL RS, št. 56/ 
°z). ki je začel veljati 1. januarja 1993 - torej po uveljavitvi 
loa a 0 Prometnem davku, ki se uporablja od 1. februarja 992 - v 3. členu civilnemu invalidu vojne zagotavlja pravice 
3a§kega vojnega invalida pod pogoji in v obsegu po predpi- 

n o vojaških invalidih, velja tudi za civilnega invalida vojne 
,ernativna možnost uveljavljanja pravic iz citiranih zakonov 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O PRO- 
METNEM DAVKU, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem. 

Janez Kopač, l.r. 

- se pravi, ali uveljavlja pravico do osebnega motornega 
vozila, ali pa pravico do oprostitve plačila davka od prometa 
proizvodov pri nakupu novega osebnega avtomobila. 

Namen predlaganega zakona je uskladitev zakonske ureditve 
obdavčevanja oziroma olajšav pri nakupu osebnih avtomobi- 
lov s strani invalidnih oseb z zakonom o civilnih invalidih 
vojne. 

CIU IN PREDLAGANA REŠITEV 

"Zakon ureja za civilne invalide vojne zakonsko uskladitev 
ureditve oziroma zagotavljanje enakih pravic in obveznosti, 
kot jih imajo vojni invalidi po predpisih o vojaških vojnih 
invalidih v povezavi z zakonom o prometnem davku. 

V zakonu je predlagano, da tudi civilni invalid vojne, ki uve- 
ljavi pravico do osebnega avtomobila po zakonu o temeljnih 
pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev, nima 
pravice do oprostitve plačila prometnega davka pri nakupu 
osebnega avtomobila. 

FINANČNE POSLEDICE 

Predlagana sprememba zakona ne bo imela finančnih posle- 
dic v proračunu Republike Slovenije, saj gre za redakcijsko 
uskladitev predpisov. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Peti odstavek 14. točke 18. člena zakona o prometnem davku 
(Uradni list RS, št. 4/92 in 71/93) se spremeni tako, da se glasi: 

»Vojaški invalid prve skupine in civilni invalid vojne, ki uvelja- 
vita pravico do osebnega avtomobila po zakonu o temeljnih 
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pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev, nimata 
pravice do davčne olajšave iz te točke;« 

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

OBRAZLOŽITEV 

Uveljavljanje pravice do osebnega motornega vozila po 
zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin pad- 
lih borcev izključuje pravico vojaškega invalida I. skupine do 
oprostitve plačila davka od prometa proizvodov po 14. točki 
18. člena zakona o prometnem davku. 

Z uveljavitvijo zakona o civilnih invalidih vojne (UL RS, št. 56/ 
92), ki je začel veljati 1. januarja 1993, se civilnemu invalidu 

vojne zagotavljajo pravice vojaškega vojnega invalida pod 
pogoji in v obsegu po predpisih o vojaških invalidih. 

Zaradi uveljavitve navedenega zakona in zagotovitve enakega 
položaja vojaških in civilnih invalidov vojne je predlagana 
uskladitev rešitve pri nakupu osebnih avtomobilov iz zakona o 
prometnem davku za vojaške invalide vojne s civilnimi invalidi 
vojne. 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

18. člen 

Davek od prometa proizvodov se ne plačuje: 

1) od proizvodov, ki jih izvažajo pravne osebe in zasebniki, ter 
od proizvodov, ki jih odnašajo ali izvažajo iz države fizične 
osebe, za katere pri izvozu predložijo pisni dokaz, da so jih 
kupile v Republiki Sloveniji s plačilom davka od prometa 
proizvodov oziroma, da gre za proizvode, ki so oproščeni 
plačila davka od prometa proizvodov; 
2) od proizvodov, ki se prodajajo v prostih carinskih prodajal- 
nah ali kadar je to predvideno z mednarodno pogodbo, ki jo je 
sklenila ali ratificirala Republika Slovenija. 
Z mednarodno pogodbo so mišljene tudi mednarodne 
pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in se nanašajo na 
Republiko Slovenijo. 
3) od opreme in reprodukcijskega materiala, ki se uvozi v 
prosto cono za proizvodnjo, namenjeno za izvoz; 
4) od proizvodov, ki so oproščeni plačila carine in ki jih 
uvažajo pod pogojem vzajemnosti šefi in odposlanci tujih 
držav, mednarodne organizacije, diplomatska in konzularna 
predstavništva ter šefi in osebje teh predstavništev za osebne 
in službene potrebe pod pogojem, da se tri leta po uvozu ne 
odtujijo; 
5) od osebne prtljage potnikov, ki prihajajo iz tujine; od 
predmetov za gospodinjstvo in gospodarskega inventarja 
(razen motornih vozil), ki jih prinašajo državljani Republike 
Slovenije, ki se vračajo z začasnega dela v tujini; od predme- 
tov, ki jih dobijo državljani Republike Slovenije v pošiljkah iz 
tujine, če ne presegajo vrednosti, določene s carinskimi pred- 
pisi; od predmetov, ki jih podedujejo državljani Republike 
Slovenije v tujini pod pogojem vzajemnosti; od proizvodov, 
pridobljenih na posestvih v obmejnem pasu, ki so v lasti 
državljanov Republike Slovenije; od reklamnega materiala in 
vzorcev, ki jih pravne osebe in zasebniki brezplačno prejmejo 
iz tujine; od odlikovanj, medalj in drugih priznanj, spomenic, 
trofej ipd., pridobljenih v tujini; od predmetov, ki jih prinesejo 
s seboj tuji razstavljalci na mednarodnih sejmih in razstavah, 
da jih porabijo med sejmom; od gospodinjskih predmetov in 
gospodarskega inventarja (ne pa tudi motornih vozil), ki jih 
uvozijo tuji državljani, ki so dobili dovoljenje za stalno naseli- 
tev v Republiki Sloveniji; od goriv in maziv v standardnih 
rezervoarjih v avtomobilih, ki preidejo državno mejo; 
Davek od prometa proizvodov po tej točki se ne plačuje ob 
pogoju, da so ti proizvodi oproščeni plačila carine. 
6) od proizvodov, ki jih na podlagi posebnih potrdil republi- 
škega upravnega organa za zunanje zadeve pod pogojem 
vzajemnosti prodajajo tujim diplomatskim in konzularnim 
predstavništvom in tujemu diplomatskemu osebju in konzu- 
larnim funkcionarjem za službene in osebne potrebe, pravne 
osebe ali zasebniki, ki opravljajo proizvajalno in trgovsko 
dejavnost. Prodajalci teh proizvodov morajo od kupca prejeto 
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potrdilo priložiti h kopiji računa o prodaji in ga hraniti kot 
knjigovodsko listino; 
7) od kolkov in poštnih znamk, vrednostnih papirjev in drugih 
vrednotnic, na katerih je vtisnjena vrednost, ter od pisemskih 
ovojnic, dopisnic in drugih poštnih vrednotnic, na katerih je 
natisnjena poštna znamka; 
8) od proizvodov, razen osebnih avtomobilov, alkoholnih 
pijač in proizvodov iz tarifnih številk 4,5,6 in 7 tarife davka od 
prometa proizvodov, ki jih Rdeči križ, Karitas, invalidske orga- 
nizacije in organizacije s podobnimi cilji dobivajo brezplačno, 
uporabljajo pa za npmene, za katere so ustanovljene; 
9) od proizvodov, razen osebnih avtomobilov, alkoholnih 
pijač in proizvodov iz tarifnih številk 4,5,6 in 7 tarife davka od 
prometa proizvodov, ki jih Rdeči križ in Karitas kupujeta na 
podlagi pisne naročilnice in obvezne izdaje računa, da jih v 
okviru svoje dejavnosti delita brezplačno oziroma prodajata 
(prodajata lahko samo značke, znamke in druge grafične 
proizvode z vtisnjenim lastnim znakom in vsebino, vezano za 
dejavnost); 
10) od proizvodov, razen osebnih avtomobilov, alkoholnih 
pijač in proizvodov, razvrščenih v tarifne številke 4,5,6 in 7 
tarife davka od prometa proizvodov, ki jih brezplačno dobi- 
vajo ter od proizvodov, ki jih na način in pod pogoji iz 7. člena 
tega zakona kupujejo organizacije, ustanovljene za odpravo 
posledic elementarnih nesreč, da jih dajejo proti plačilu ali 
brezplačno prizadetim v elementarnih nesrečah kot pomoč; 
11) od proizvodov, razen motornih vozil, alkoholnih in brezal- 
koholnih pijač ter proizvodov iz tarifnih številk 4,5,6 in 7 tarife 
davka od prometa proizvodov, proizvedenih v podjetju ali 
zavodu za zaposlovanje invalidov, ustanovljenim v skladu s 
posebnim zakonom, če so prodani neposredno preko lastnih 
prodajnih mest (prodajalne, skladišča, magacini) ali če so ti 
proizvodi označeni z enotnim zaščitnim znakom; 
Podjetja ali zavodi za zaposlovanje invalidov vodijo evidenco 
o prodanih proizvodih iz prejšnjega odstavka. 

Predstojnik republiškega upravnega organa za finance pred- 
piše enotni zaščitni znak iz prvega odstavka te točke in način 
označevanja teh proizvodov. 

12) od proizvodov, ki jih med zdravljenjem in rehabilitacijo, 
organiziranima v okviru organizacije invalidov, izdelujejo 
invalidi; od proizvodov, izdelanih v okviru verskih in socialno 
- humanitarnih organizacij za varstvo starih in onemoglih ter 
otrok, in od proizvodov, izdelanih v okviru učnega programa" 
dijaških in drugih šolskih delavnicah, če so ti proizvodi pro- 
dani končnim potrošnikom neposredno ali izključno iz lastnin 
prodajnih mest; 
13) od specialne opreme, potrebne za opravljanje dejavnosti- 
pri kateri so zaposleni invalidi, in od proizvodov, potrebnih p" 
prilagoditvi prostorov in tehničnem opremljanju delovni" 
mest za težje invalide, ki jih podjetja ali zavodi za zaposlova- 
nje invalidov, ustanovljeni v skladu s posebnim zakonom, 
uvažajo ali kupujejo na način in pod pogoji iz 7. člena tega 
zakona; 
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14) od novih osebnih avtomobilov, ki jih največ enkrat v treh 
letih kupijo osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je 
potrebna nega in pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško 
dovoljenje, izključno za svoj osebni prevoz neposredno od 
pravne osebe ali zasebnika, ki se ukvarja s proizvodno ali 
trgovsko dejavnostjo, ali jih same neposredno uvozijo, in 
sicer: 
- osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti 
spodnjih okončin ali medenice nastala najmanj 80% telesna 
okvara; 
- osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih; 
- osebe - invalidi s priznano pravico do dodatka za 
postrežbo in tujo pomoč; 
- osebe z zmerno, težjo in težko telesno in duševno prizade- 
tostjo, ki potrebujejo nego in pomoč drugih in imajo priznano 
stanje stopnje invalidnosti iz prejšnjih alinej po posebnih 
predpisih; 
Oprostitev po tej točki se uveljavlja na podlagi pisnega izvida 
•n mnenja invalidske komisije, ustanovljene po predpisih o 
Pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Vojaški invalidi in 
civilni invalidi vojne uveljavljajo oprostitev na podlagi pisnega 
izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije po predpisih o 
pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev. 

V prometno dovoljenje tako kupljenega avtomobila se vpiše 
podatek, da je vozilo namenjeno izključno za prevoz invalida. 

če invalidna oseba oziroma njeni starši ali skrbniki prodajo 
osebni avtomobil ali ga brezplačno ali kako drugače odtujijo 
ali ga dajo v rabo komu drugemu pred potekom triletnega 
roka od dneva nakupa, se zaračuna davek od prometa proiz- 
vodov v višini davka, ki so ga bili oproščeni ob nakupu 
avtomobila, in obresti iz 46. člena tega zakona od dneva 
nakupa do dneva plačila davka. 

Će je imel invalid prometno nesrečo in je bil osebni avtomobil 
poškodovan za več kot 70% tržne vrednosti avtomobila na 
dan nesreče, sme poškodovani osebni avtomobil prodati, ne 
da bi plačal davek od prometa proizvodov. Če invalid umre 
pred potekom triletnega roka od dneva nakupa avtomobila, 
smejo zakoniti dediči prodati osebni avtomobil, ki so ga 
podedovali, ne da bi plačali davek od prometa proizvodov. 

Vojaški invalid prve skupin^, ki uveljavi pravico do motornega 
vozila po zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in 
družin padlih borcev, nima pravice do davčne olajšave iz te 
točke; 
15) od aparatov za izboljšanje sluha in vida ter ortopedskih 
priprav in rehabilitacijskih pripomočkov, ki invalidu nadomeš- 
čajo funkcije povprečnega človeka, ki jih določi republiški 
upravni organ za finance v soglasju z republiškim upravnim 
organom za zdravstvo; 
16) od zdravil, ki jih določi republiški upravni organ za finance 
v soglasju z republiškim upravnim organom za zdravstvo; 
17) od mleka za dojenčke, vštevši tudi hrano za dojenčke iz 
mleka, mlečnih izdelkov in posameznih mlečnih sestavin; 
18) od predmetov vseh vrst in oblik, ki jih kot muzejske 
vrednosti odkupujejo muzeji in galerije, ki se štejejo za 
muzeje po zakonu o naravni in kulturni dediščini; od arhiv- 
skega gradiva, ki ga odkupujejo muzeji in arhivi; ter od zlata, 
nakita in drugih predmetov iz plemenitih in drugih kovin, ki jih 
odkupuje Banka Slovenije; 
19) od opreme, ki se šteje kot kapitalski vložek domače ali tuje 
pravne osebe v domačo pravno osebo ali ki se šteje za vložek 
v obstoječo pravno osebo; 
Prejšnji odstavek se ne nanaša na vložek v stvareh iz tretjega 
odstavka 10. člena tega zakona; 
20) od turistično propagandnih in informativnih publikacij, ki 
so namenjene za brezplačno delitev, ki jih določi republiški 
upravni organ za finance v soglasju z republiškim upravnim 
organom za turizem. 

beležke 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUDLIKE SLOVENIJE IN 

ORGANIZACIJO 

SEVERNOATLANTSKEGA PAKTA 0 

TRANZITD (BNAT) 

- EPA 1436 - 

Vlada Republike Slovenije je na 189. seji dne 21. marca 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ORGANIZACIJO 
SEVERNOATLANTSKEGA PAKTA O TRANZITU 

Ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- Borut MAHNIĆ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
0rganizacijo Severnoatlantskega pakta o tranzitu, ki je bil 
Podpisan 22. decembra 1995 v Bruslju v angleškem in franco- skem jeziku. 

2. člen 

®®sedilo sporazuma se v angleškem izvirniku in slovenskem 
Prevodu glasi: 

®*ORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
ORGANIZACIJO SEVERNOATLANTSKEGA PAKTA O TRAN- 

ZITU 

!Jada Republike Slovenije, ki jo predstavlja Njegova eksce- 
I JJca g. Boris Cizolj, veleposlanik, in Organizacija Severnoat- 

ntskega pakta, ki jo predstavlja Njegova ekscelenca g. 
*V|er Solana, generalni sekretar Organizacije Severnoatlant- 

SKe9a pakta 

j Poštevaje resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 
■ 1Q31 z dne 15. decembra 1995: 

na to, da Organizacija Severnoatlantskega pakta pod- 
2d? '/va'anie mirovnega načrta v Bosni in Hercegovini ali jo 
iz RU narodi lahko zaprosijo, da izvede možni umik sil ZN republike Bosne in Hercegovine in Republike Hrvaške; 

ratif-6 na t0, da j® RePub,ika Slovenija 18. decembra 1995 
at, '^ala Sporazum med državami pogodbenicami Severno- 
Her« ega Pak,a in drugimi državami, ki sodelujejo v Part- 
Prot u 23 mir 0 s,atusu njihovih sil (PFP SOFA) in dodatni °k°l k njemu; t 

Glede na to, da se je treba dogovoriti o ustrezni ureditvi 
tranzita za izvedbo te operacije; 

sta se dogovorili o naslednjem: 

1. Za namene tega sporazuma imajo navedeni izrazi naslednji 
pomen: 

- »operacija« pomeni podporo, izvajanje in pripravo Nata za 
mirovni načrt v Bosni in Hercegovini ali možen umik sil ZN iz 
Republike Bosne in Hercegovine in Republike Hrvaške in 
sodelovanje njegovega osebja pri tem; 

- »osebje Nata« pomeni civilno in vojaško osebje Organiza- 
cije Severnoatlantskega pakta z izjemo lokalno najetega 
osebja; 

- »Nato« pomeni Organizacijo Severnoatlantskega pakta, 
njena pomožna telesa, vojaške štabe in vse njene sestavne 
državne dele/enote, ki delujejo v podporo, izvajanje in pri- 
pravo operacije ter v njej sodelujejo. 

2. Vlada Republike Slovenije dovoli prost prehod čez ozemlje 
Republike Slovenije, vključno s slovenskim zračnim prosto- 
rom in teritorialnimi vodami, in sicer po kopnem, železnici, 
cestah, vodnih poteh ali zraku, za vse osebje in tovor, opremo, 
blago, vključno s strelivom, ki jih Nato potrebuje za izvajanje 
operacije. 

3. Vlada Republike Slovenije po najnižjih stroških priskrbi ali 
pomaga priskrbeti tako infrastrukturo ali storitve, ki so 
potrebne za tranzit. 

4. 
(i) Carinski nadzor blaga, ki ga Nato prevaža v tranzitu čez 
slovensko carinsko območje po tem sporazumu, se izvaja na 
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podlagi predložitve blaga pri vstopnem in izstopnem carin- 
skem organu ter predložitve tranzitne carinske deklaracije v 
skladu s slovenskimi carinskimi predpisi ali dokumenta NATO 
obrazec 302 ali popisa blaga, ki ga vsebuje poprejšnja najava 
tranzita iz 4 (iii) točke tega dogovora. 

(ii) Organi Republike Slovenije z vsemi primernimi sredstvi 
olajšajo vse premike osebja, vozil in/ali dobav skozi prista- 
nišča, letališča ali po cestah. Za vozila, ladje in letala v tranzitu 
se ne zahteva izdajanje dovoljenj ali registriranje niti komerci- 
alno zavarovanje. Natu je dovoljeno uporabljati letališča, 
ceste in pristanišča brez plačevanja taks, pristojbin, cestnin 
ali drugih dajatev. Nato pa ne uveljavlja oprostitve razumnih 
plačil za storitve, ki jih zahteva in prejme, vendar tranzita ne 
smejo ovirati nedokončana pogajanja o plačilu takih storitev. 
Oprema se prevaža v posebnih zabojnikih v skladu z medna- 
rodnimi konvencijami o prevozu eksplozivnih in drugih nevar- 
nih snovi. 

(iii) Nato bo posredoval organom Republike Slovenije vna- 
prejšnjo najavo vsakega tranzita, ki bo vključevala podatek o 
mejnem prehodu vstopa, številu vozil v konvoju, enotah, ki 
tranzitirajp in osnovne splošne podatke o blagu (npr. 
potrošno blago, oblačila, oprema). Najava bo posredovana 
najmanj 24 ur pred predvidenim vstopom, razen če so dose- 
ženi posebni dogovori. Poti, po katerih bo potekal prevoz, 
bodo skupno dogovorjene. 

5. Natu je dovoljeno na vseh Natovih uniformah, prevoznih 
sredstvih ali objektih in napravah imeti vidno nameščeno 
zastavo Nata in/ali državne zastave svojih sestavnih enot. 

6. Natu je dovoljeno uporabljati svoje lastne telekomunikacij- 
ske službe. V to sta vključeni pravica do uporabe sredstev in 
storitev, potrebnih za zagotavljanje popolne zmožnosti komu- 
niciranja, in pravica do brezplačne uporabe dogovorjenega 
elektromagnetnega spektra v ta namen. Pogoje uporabe tele- 
komunikacijskih sredstev bo poveljstvo Nata uskladilo s pri- 
stojnimi slovenskimi organi. Uporaba teh sredstev ne bo 
kakor koli škodovala ali prizadela obstoječih nacionalnih 
sistemov zvez. 

7. Če spori v zvezi z razlago in uporabo tega sporazuma nisc 
rešeni, se rešujejo med Republiko Slovenijo in predstavniki 
Nata po diplomatski poti. 

8. O podrobnostih tranzita se lahko sklenejo dopolnilni dogc 
vori, pri čemer se upošteva tudi nadaljnji razvoj tranzita. 

9. Vlada Republike Slovenije odobri za tranzit držav, ki niso 
članice Nata, in za njihovo osebje, ki sodeluje v operaciji' 
enake privilegije in imunitete, kot jih po tem sporazumi 
priznava državam članicam Nata in njihovemu osebju. 

10. Za operacijo se uporabljajo določbe PFP SOFA, razen t> 
je drugače določeno v tem sporazumu. 

11. Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenih 
medsebojno obvestita, da so izpolnjeni njuni postopa 
potrebni za začetek njegove veljavnosti, začasno pa se up? 
rablja z dnem podpisa. 

12. Sporazum ostane v veljavi do konca operacije, vsaka o<! 
pogodbenic pa ga lahko kadar koli odpove z odpovedni!" 
rokom 30 dni. 

V dokaz česar sta spodaj podpisana, ki sta bila za to pravili 
pooblaščena, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v Bruslju 22. decembra 1995 v dveh izvirnikih 
angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedi' 
enako verodostojni. 

3. člen 

Za izvajanje tega sporazuma skrbni Ministrstvo za zunanj' 
zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo, Ministf" 
stvom za notranje zadeve, Ministrstvom za finance in Ministf 
stvom za promet in zveze. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo 
Severnoatlantskega pakta o tranzitu sta podpisala dr. Boris 
Cizelj, veleposlanik, in g. Sergio Balanzino, namestnik gene- 
ralnega sekretarja NATO v Bruslju 22. decembra 1995. 

Pobudo za sklenitev sporazuma je sprejela Vlada Republike 
Slovenije dne 7. decembra 1995 in se je z njo strinjal Odbor za 
mednarodne odnose Državnega zbora dne 21. decembra 
1995. Poročilo o pogajanjih za sklenitev sporazuma je obrav- 
navala in sprejela Vlada Republike Slovenije dne 21. decem- 
bra 1995. 

Sporazum ureja pogoje tranzita sil IFOR (implementation 
Force) čez ozemlje Republike Slovenije. 

Predvideva prost prehod osebja, tovora, opreme, blaga, 
vključno v strelivom, čez ozemlje Republike Slovenije. 

Nato uživa poenostavljen postopek pri carinskem nadzoru 
blaga; dokumentacija, ki jo mora predložiti, je v sporazumu 
točno določena. 

Nato mora vsak prehod predhodno najaviti s podatki o mej- 

nem prehodu prihoda, vozilih, osebju in opisom opreme. 

Nato ne bo plačeval cestnin ali pristojbin in taks za upor$ 
cest oz. morebitno uporabo letališč in pristanišča. 

Za druga vprašanja glede tranzita se uporabljajo dolo$ 
Sporazuma med državami pogodbenicami Severnoatlrf 
skega pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v PartnersV 
za mir, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije ratificiraj'! 
decembra 1995 (status sil, jurisdikcija, reševanje morebiV" 
odškodninskih zahtevkov, itd.). 

Sporazum se začasno uporablja z dnem podpisa, veljati p* J 
začel, ko se bosta obe pogodbenici obvestili o izpolni 
potrebnih pogojev za njegovo uveljavitev. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakont' 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovel' 

Izvajanje sporazuma ne bo narekovalo sprejetje novih 1 

spremembe veljavnih predpisov. 

Izvajanje sporazuma ne bo terjalo zagotovitve dodatnih p^ 
čunskih sredstev. 
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RESOLUCIJA O POLOŽAJU 

AVTOHTONIH SLOVENSKIH MANJŠIN V 

SOSEDNJIH DRŽAVAH IN S TEM 

POVEZANIMI NALOGAMI DRŽAVNIH IN 

DRUGIH DEJAVNIKOV REPUOLIKE 

SLOVENIJE (RePASM) 

- EPA - 1435 

Odbor za mednarodne odnose pošilja predlog 

RESOLUCIJE O POLOŽAJU AVTOHTONIH SLOVENSKIH 
manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi 
nalogami državnih in drugih dejavnikov repu- 
blike SLOVENIJE, 

k' ga je sprejel na svoji 102. seji, dne 3. aprila 1996, 
Pripravila pa ga je Delovna skupina odbora za problema- 
tiko slovenske manjšine. 
pri oblikovanju predloga resolucije je Odbor za medna- 
rodne odnose upošteval pripombe in predloge organizacij 
slovenskih manjšin v sosednjih državah, za morebitne 
dodatne pripombe pa so bile zaprošene tudi vse poslan- 
ske skupine. 

Odbor za mednarodne odnose meni, da so izpolnjeni vsi 
pogoji za obravnavo in sprejem Resolucije o položaju 
avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s 
tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov 
Republike Slovenije na seji Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

V skladu s sklepom OdborA za mednarodne odnose pred- 
laga razširitev dnevnega reda naslednje redne seje Držav- 
nega zbora s točko Resolucija o položaju avtohtonih slo- 
venskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi 
nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slove- 
nije. 

Odbor za mednarodne odnose 

SpLOŠNIDEL 

I. 

Območja sosednjih držav, na katerih živijo avtohtone sloven- 
*e manjšine, sestavljajo skupaj z Republiko Slovenijo skupni 
0yenski kulturni prostor. 

Vah°^one manjšine so sestavni del družb v sosednjih drža- s številnimi vezmi pa so povezane z državo slovenskega 
dr>°d®' Pr'padniki avtohtonih manjšin, zamejski Slovenci, so 
do t 'ani sosedni'h držav z vsemi pravicami in obveznostmi 
so« držav in so dragocen most sodelovanja in dobrega Sedstva Republike Slovenije in njenih sosednjih držav. 

II. 
V D. 
lah iPub"ki Avstriji živi avtohtona slovenska manjšina v deže- 
Ju, Koroški in Štajerski, v Republiki Italiji v deželi Furlaniji 
pa 'ski krajini, na Madžarskem v Porabju, v Republiki Hrvaški 
*las?3 področjih vzdolž hrvaško-slovenske državne meje, " v Istri, Gorskem Kotarju in Medmurju. 

III. 

ro^klika Slovenija poudarja veljavnost dosedanjih medna- 
v®nsk hravnih ins,rumentov za zaščito pravic avtohtonih slo- 
driav manjšin v sosednjih državah, med drugim Avstrijske ne pogodbe, Osimske pogodbe in Sporazuma o zago- 

tavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v 
Republiki Madžarski in Madžarske narodne skupnosti v Repu- 
bliki Sloveniji. Republika Slovenija je v skladu z načeli sukce- 
sije v celoti nosilec pravic in obveznosti, ki izhajajo iz teh 
mednarodnih pogodb. Hkrati pa se zavzema tudi za sklenitev 
novih dvostranskih pogodbenih instrumentov, ki bi natanč- 
neje določili obveznosti pogodbenic do avtohtonih narodnih 
manjšin. 

V mednarodni skupnosti si Slovenija prizadeva za splošen 
dvig ravni zaščite avtohtonih narodnih manjšin. 

Republika Slovenija opozarja na škodljivost takih meddržav- 
nih odnosov, ko poskušajo države urediti medsebojna odprta 
vprašanja s pritiski na avtohtone narodne manjšine. 

2. poglavje 

ODNOS REPUBLIKE SLOVENIJE 
DO ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI AVTOHTONIH MANJŠIN 

Uspešno delovanje političnih, gospodarskih, kulturnih in dru- 
gih organizacij je nepogrešljiv izraz obstoja in pogoj razvoja 
avtohtone manjšine kot subjekta. 

Republika Slovenija podpira slovenske avtohtone manjšine v 
zamejstvu v njihovem prizadevanju za obstoj in razvoj kot 
narodnih skupnosti. 

t 

i 
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Republika Slovenija priznava avtonomnost in politično sub- 
jektiviteto avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah. 

Republika Slovenija pozdravlja prizadevanja manjšinskih 
političnih organizacij v posameznih sosednjih državah za 
demokratično izvoljeno skupno zastopstvo. Podpira tudi 
napore za zajamčeno zastopstvo predstavnikov avtohtonih 
manjšin v zakonodajnih in drugih političnih ter upravnih tele- 
sih. 

II. 

Način in obseg finančne podpore Republike Slovenije manj- 
šinskim organizacijam opredeljuje zakon in drugi pravni akti. 

Republika Slovenija daje podporo dejavnostim kulturnih, izo- 
braževalnih. športnih, raziskovalnih in drugih ustanov in orga- 
nizacij civilne družbe v Sloveniji, ki sodelujejo z avtohtonimi 
manjšinami. Tem ustanovam se omogoči vključevanje njiho- 
vih projektov v letne programe delovanja državnih organov 
Republike Slovenije. 

Republika Slovenija podpira sodelovanje med ustreznimi 
partnerji na lokalni ravni, ki je namenjeno krepitvi slovenskih 
avtohtonih manjšin. 

3. poglavje 

ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE, 
PRISTOJNI ZA SODELOVANJE S SLOVENSKIMI 
AVTOHTONIMI MANJŠINAMI V SOSEDNJIH DRŽAVAH 

Odnos med Republiko Slovenijo in slovenskimi avtohtonimi 
manjšinami v sosednjih državah temelji na ustavnem načelu 
skrbi matične države za avtohtone manjšine in enakoprav- 
nega partnerskega sodelovanja. Kriterij za sodelovanje Repu- 
blike Slovenije s posamezniki in organizacijami v zamejstvu je 
njihova narodna pripadnost in delovanje za obstoj in razvoj 
kot narodne skupnosti. 

« 
II. 

Republika Slovenija poudarja potrebo po načrtnem in uskla- 
jenem delovanju državnih organov pri sodelovanju s sloven- 
skimi avtohtonimi manjšinami v zamejstvu. 

Parlamentarne stranke si bodo prizadevale za soglasje glede 
temeljnih načel politike Republike Slovenije do slovenskih 
avtohtonih manjšin v zamejstvu. 

Pristojni organi Republike Slovenije naj v sodelovanje na 
primeren način pritegnejo tudi pomembne in reprezentativne 
znanstvene, kulturne in gospodarske dejavnike v Sloveniji ter 
slovenskih avtohtonih manjšinah. V ta namen Republika Slo- 
venija ustanovi pri predsedniku republike posvetovalni organ. 

III. 

Temeljno politiko sodelovanja Republike Slovenije s sloven- 
skimi avtohtonimi manjšinami v zamejstvu določa Državni 
zbor. Zato ustanovi posebno delovno telo, ki naj obravnava in 
mu predlaga v sprejem odločitve na tem področju. 

Njegove pristojnosti uredi Državni zbor z odlokom. 

IV. 

Za izvajanje politike sodelovanja Republike Slovenije s slo- 
venskimi avtohtonimi manjšinami v zamejstvu je pristojna 
Vlada Republike Slovenije. 

V ta namen je imenovan minister brez listnice, ki predlaga 
politiko sodelovanja s slovenskimi avtohtonimi manjšinami v 
zamejstvu in je odgovoren za njeno izvajanje ter za koordina- 
cijo dejavnosti pristojnih ministrstev na tem področju. 
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v. 

Vlada Republike Slovenije predloži Državnemu zboru let" 
dokument, ki vsebuje poročilo o aktivnostih Republike Slov* 
nije na področju sodelovanja s slovenskimi avtohtonimi manf 
šinami v zamejstvu ter predlog politike za naslednje letu 
Predlog mora vsebovati tudi okvire proračunskih sredstev $ 
njegovo izvajanje. 

4. poglavje 

OSNOVNA PODROČJA SODELOVANJA REPUBLIKE SL0 
VENIJE 
S SLOVENSKIMI AVTOHTONIMI MANJŠINAMI V SOSED 
NJIH DRŽAVAH 

I. 

Republika Slovenija bo zagotavljala potrebno vsebinsko p" 
sotnost manjšinskih vprašanj v celoti odnosov s sosednjih 
državami ter na multilateralni, regionalni in drugih ravne' 
mednarodnega sodelovanja, še posebej v okviru rednih diplff 

matskih in državniških stikov. 

Posebej poudarja pomen vključitve problematike avtohtoni' 
manjšin v pogodbene odnose s sosednjimi državami ter C 
multilateralni1*ravni. Prednost pri tem naj ima dvostransK* 
pogodbeno urejanje manjšinske zaščite, kot to med drugi' 
predvideva tudi Okvirna konvencija Sveta Evrope o varstv 
narodnih manjšin. 

Manjšinsko vprašanje mora biti vključeno v splošni ok"* 
predstavitve Republike Slovenije v svetu. 

Posebno pozornost je potrebno posvetiti ustrezni dejavnos1 

diplomatsko konzularnih predstavništev s pristojnostjo " 
področjih, kjer manjšina živi. 

II. 

Krepitev ekonomske moči avtohtonih manjšin 

Trajen in strateški interes Republike Slovenije je krepil' 
ekonomskega položaja avtohtonih manjšin in njihovih prip^ 
nikov, predvsem na področjih njihove avtohtone naselitve 
tem smislu je potrebno manjšinsko gospodarsko komp" 
nento vključiti tudi v dokumente o strategiji gospodarske? 
razvoja Slovenije, kakor tudi v projekte medregijskega 1 

čezmejnega sodelovanja, ki jih sofinancira Evropska unija8 

druge mednarodne ustanove ali organizacije. 

Republika Slovenija te cilje dosega tako, da z različni'' 
ukrepi gospodarske politike pospešuje poslovno sodeloval 
manjšinskih z gospodarskimi subjekti v Sloveniji. 

Vlada Republike Slovenije posveča posebno pozornost po'! 
žaju in ohranjanju samostojnega delovanja bančnih in hran1 

niških ustanov slovenskih avtohtonih manjšin v zamejstvi 

Posebno podporo Republike Slovenije uživa zaposloval 
pripadnikov avtohtonih manjšin v slovenskih gospodars*' 
subjektih. To velja tudi za uvedbo začasnega režima, opravil' 
nja storitev manjšinskih podjetij v Republiki Sloveniji v 
do vstopa Slovenije v Evropsko unijo. 

Zagonska sredstva za omenjene dejavnosti so zagotovljen®' 
proračunom Republike Slovenije. Republika Slovenija us1' 
novi poseben sklad za gospodarsko sodelovanje s slov*' 
skimi avtohtonimi manjšinami. 

III. 

šolstvo In Izobraževanje 
M 

Pripadniki slovenskih avtohtonih manjšin imajo pravico' 
šolanja v šolah vseh vrst in stopenj v Republiki Sloveniji, 
Ministrstvo za šolstvo in šport daje posebno pozornost s" 
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panju bilateralnih sporazumov, ki urejajo nostrifikacijo spri- 
čeval in diplom, štipendiranje pripadnikov avtohtonih manj- 
šin, uradno uporabo učbenikov, ki so izdani v Republiki 
Sloveniji za manjšinsko šolstvo v zamejstvu, vključevanje poz- 
navanja kulture slovenskega in sosednjih narodov v splošne 
šolske programe, didaktično dodatno izobraževanje učnega 
kadra in podobno. 

Vlada namenja posebno pozornost tudi razvijanju samostoj- 
nih programov štipendiranja, spodbujanju stalnih stikov med 
šolami v Republiki Sloveniji in manjšinskimi šolskimi ustano- 
vami, izmenjavi dijakov ter razvijanju izvenšolskih stikov 
učencev in dijakov v okviru interesnih dejavnosti. 

Republika Slovenija podpira športne in splošne rekreativne 
dejavnosti oziroma organizacije, ki sodelujejo s sorodnimi 
organizacijami slovenskih avtohtonih manjšin v zamejstvu. 

Republika Slovenija prav tako podpira manjšinske dijaške in 
študentske domove in zasebne manjšinske vzgojno-izobra- 
ževalne in šolske ustanove. 

Republika Slovenija sprejme ustrezne ukrepe, ki bi omogočili 
večji vpis otrok v predšolske ustanove slovenskih manjših v 
zamejstvu, ter zagotovi ustrezne pedagoge in mentorje za 
posebne izobraževalne aktivnosti avtohtone manjšine. 

IV. 

Znanost N 

Republika Slovenija podpira delo znanstveno-raziskovalnih 
ustanov avtohtonih manjšin. Pri sklepanju in izvajanju sploš- 
nih sporazumov o znanstvenem sodelovanju vključuje razi- 
skovalce oziroma raziskovalne ustanove slovenskih avtohto- 
nih manjšin v zamejstvu. 

Ne glede na doseženi položaj znanstvenih ustanov slovenskih 
avtohtonih manjšin v sosednjih državah zagotavlja stalna 
sredstva za temeljne potrebe njihovega delovanja. 

Republika Slovenija vključuje znanstvene in raziskovalne 
potenciale slovenskih avtohtonih manjšin v zamejstvu v razi- 
skovalno dejavnost Slovenije. To še posebej velja za vključe- 
vanje znanstvenih ustanov v Sloveniji in slovenskih avtohto- 
nih manjšinah v sosednjih državah, ki proučujejo nacionalno 
vprašanje. 

V. 

Kultura 
Republika Slovenija želi, da se kulturna dejavnost avtohtonih 
manjšin in matičnega naroda vsestransko čim bolj organsko 
prepletata in bogatita. 

Slovenskim avtohtonim manjšinam v sosednjih državah je 
potrebno tudi omogočiti, da se s svojimi kulturnimi ustano- 
vami in ustvarjalci vključujejo v kulturne programe slovenske 
države oziroma njenih kulturnih institucij ter da vse bolj 
postajajo dejavnik slovenske kulturne predstavitve na medna- 
rodni ravni in povezovalni dejavnik pri vzpostavljanju kulture 
sožitja na območjih, kjer živijo skupaj s pripadniki večinskega 
naroda. 

Vlada Republike Slovenije naj zagotovi primeren sistem 
usklajevanja programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, s 
katerimi se ukvarjajo kulturne ustanove v Sloveniji in v sloven- 
skih avtohtonih manjšinah v sosednjih državah. 

Republika Slovenija poudarja pomen medijev, posebej elek- 
tronskih, za obstoj in razvoj nacionalne zavesti pripadnikov 
slovenskih avtohtonih manjšin v sosednjih državah. Zato je 
potrebno zagotoviti sprejem televizijskih in radijskih signalov 
iz Republike Slovenije na območjih, kjer avtohtona manjšina 
živi. Potrebno je povečati obseg in kvaliteto obveščanja o 
avtohtoni manjšini v slovenskem medijskem prostoru. 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti otroškim in mladin- 
skim programom. 

Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za kulturo naj 
v okviru svoje redne dejavnosti podpre izdajateljsko dejavnost 
manjšin in razširjenost slovenske knjige, periodike in nosilcev 
zvoka na območjih, kjer avtohtone manjšine živijo. 

VI. 

Prometne in telekomunikacijske zveze 
Ker so neovirani življenjski stiki pripadnikov avtohtonih manj- 
šin z matico eden od pogojev za ohranjanje in razvoj avtohto- 
nih manjšin, Republika Slovenija tudi z mednarodnimi spora- 
zumi pospešuje dvostranske prometne, poštne in telekomuni- 
kacijske povezave z območji, kjer živijo slovenske avtohtone 
manjšine, in si pri tem prizadeva za pocenitev tarif na notranjo 
raven. 
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<4 

POSLANSKA VPRAŠANJA 

O monopolu mobitela 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec Slovenske nacionalne stranke, 
1° 16.11.1995 Ministrstvo za promet In zveze vprašal: 

Mobitel, d.d., je pričel z aktivnostmi za pridobitev koncesije 
nov sistem mobilne telefonije GSM, ki je bolj kompatlbi- 

'on z Evropo kot dosedanji. 

Tak razvoj dogodkov bi ustvaril nov naravni monopol na 
Področju mobilne telefonije. 

Po evropskih normativih se zahteva konkurenca celo na 
Področju klasične telefonije. Iz tega razloga v Italiji od 
"odavna na Istem ozemlju delujeta dva Telekoma in naroč- 
"Ik izbira, s katerim bo sodeloval. 

SPRAŠUJEM MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE, KAJ JE 
°OSLEJ STORILO, DA BI ZAUSTAVILO TREND NASTAJA- 
LA IN OHRANITVE MONOPOLOV NA PODROČJU KLA- 
VNE IN ZLASTI TUDI MOBILNE TELEFONIJE? 

Ministrstvo za promet In zveze mu je pripravilo odgovor: 

Področje vseh telekomunikacijskih storitev ureja Zakon o 
®'stemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88), ki se uporablja na 
P°dlagj 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
jjstavne listine o samostojosti in neodvisnosti Republike Slo- 
nijo (Uradni list RS, št. 1/91). 

Ramenom sodobnejšega urejanja zadev na področju teleko- 
munikacij in upoštevaje smernice in priporočila Evropske 
/"Pnosti, je Ministrstvo za promet in zveze pripravilo predlog 

»Kona o telekomunikacijah. 

I^edlog zakona o telekomunikacijah je v fazi drugega branja v 

cii ?vnem zboru. Po tem predlogu .zakona se telekomunika- iske storitve opravljajo kot: 

"obvezna gospodarska javna služba. To so storitve javne 
Drn°rne telefonije in teleksa ter storitve prenosa in oddajanja 
gramov RTV Slovenije po prizemeljskih omrežjih in prek 

telekomunikacijske storitve. To so vse ostale teleko- 
n'kacijske storitve, ki se lahko opravljajo: 

,*> Podlagi priglasitve na Upravo Republike Slovenije za 
~ na°muriikacije, 
lih Poc"a9' podelitve koncesije, kar velja za storitve mobil- ,n satelitskih zvez razen radiodifuzije, storitve prenosa in 

oddajanja radiodifuznih programov po prizemeljskih omrežjih 
in prek satelitov, razen prenosa in oddajanja programov RTV 
Slovenije, storitev dajanja telekomunikacijskih vodov v zakup 
in storitev osebnega klica, 
- na podlagi dovoljenj se opravljajo storitve podatkovnih 
telekomunikacij, kabelskih komunikacijskih oziroma distribu- 
cijskih sistemov, javnih telefonskih govorilnic in satelitskih 
zvez VSAT. 

Skladno s predlogom zakona bo Telekom Slovenije do leta 
2000 izključni izvajalec storitve javne govorne telefonije in 
teleksa ter izključni izvajalec gradnje, upravljanja in dajanja v 
zakup vodov javnega telekomunikacijskega omrežja za oprav- 
ljanje javnih telekomunikacijskih storitev. Izhajajoč iz pred- 
loga zakona so monopolne storitve na področju klasične 
telefonije, kot je to omenjeno v poslanskem vprašanju, 
časovno omejene do leta 2000. 

Podobno ureditev kasnejše demonopolizacije »klasične tele- 
fonije«, kot je sicer splošen rok demonopolizacije telekomu- 
nikacijskih storitev v Evropski skupnosti, t.j. leta 1998, poz- 
najo tudi druge, nekoliko manj razvite države, kot na primer 
Grčija, Španija, Portugalska, Irska, poleg teh pa tudi Luxem- 
burg. 

Opravljanje mobilne telefonije, torej tudi GSM, je v skladu s 
predlogom Zakona o telekomunikacijah vezano na pridobitev 
koncesije. Pogoje za podelitev koncesije predpiše s koncesij- 
skim aktom Vlada Republike Slovenije, ki tudi odloči o izbiri 
koncesionarjev. Ministrstvo za promet in zveze meni, da bo na 
ta način dosežena zadovoljiva rešitev opravljanje mobilnih 
storitev v analogni in digitalni tehniki, upoštevaje doseda- 
njega monopolnega izvajalca mobilne telefonije, t.j. Mobitel, 
d.d. 

Ministrstvo za promet in zveze ocenjuje, da je sprejem Zakona 
o telekomunikacijah nujen pogoj za zaustavitev trenda nasta- 
janja in ohranjanja monopolov na področju opravljanja tele- 
komunikacijskih storitev. 

O činih nekdanjih oficirjev JLA 

RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, je 24.10. 1995 Ministrstvo 
za obrambo vprašal: 

Sprašujem ministra za obrambo, kako je mogoče, da so 
bivši oficirji JLA obdržali svoje čine tudi v novi slovenski 
vojski, nekateri pa so jih celo nadgradili. 
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Takšni primeri so v svetovnih vojskah zgolj Izjema ne pa 
pravilo, še posebe| pa lahko moti|o zavedne Slovence lju- 
dje, ki imajo visoke oficirske čine (v rezervi sicer), so pa med 
zadnjo osamosvojitveno vojno pobegnili skupaj v Celovec. 
S seboj so odpeljali tudi vso družino in s tem nedvomno 
pokazali svoj odnos do domovine. 

Še bolj pa je zaskrbljujoče, da takšni ljudje (npr. Marko 
Kiauta) poslovno sodelujejo z Ministrstvom za obrambo. 

V imenu poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke 
zahtevam, da se te zadeve uredijo, predvsem pa, da ministr- 
stvo takoj preneha sodelovati s temi ljudmi. 

Ministrstvo za obrambo mu je pripravilo odgovor: 

S Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91-1) je Republika Slove- 
nija prevzela vse pravice in dolžnosti, ki so bile z Ustavo 
Republike Slovenije in Ustavo SFRJ prenesene na organe 
SFRJ. Z Ustavnim zakonom o izvedbi Temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. 
RS, št. 1/91-1) pa je bil prevzet v smiselno uporabo tudi pravni 
red oziroma zvezni predpisi, če niso bili v nasprotju s pravnim 
redom Republike Slovenije (4. člen ustavnega zakona). V 14. 
členu omenjenega ustavnega zakona pa je bilo aktivnim voja- 
škim osebam, vojakom po pogodbi in civilnim osebam v 
službi JLA zagotovljeno, da bodo ohranili zatečene statusne, 
socialne in druge pravice, pridobljene do uveljavitve ustav- 
nega zakona po zveznih predpisih, če bodo nadaljevali delo 
kot pripadniki Teritorialne obrambe Republike Slovenije. 

Na navedeni ustavni podlagi so pristopniki v Teritorialno 
obrambo v letu 1991 zadržali pridobljene osebne čine, prav 
tako pa so se tedaj uporabljali zvezni predpisi, ki so urejali 
čine v nekdanji JLA, saj ti niso bili v nasprotju s pravnim 
redom Republike Slovenije. Z Odlokom o oznakah v Teritori- 
alni obrambi Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 21/91) so bili 
uveljavljeni čini in njihove oznake v Teritorialni obrambi in z 
uveljavitvijo tega odloka so se prenehali uporabljati zvezni 
predpisi. Z Uredbo o činih in poviševanju v Ministrstvu za 
obrambo (Ur. I. RS, št. 26/93) oziroma Uredbo o podeljevanju 
činov, o poviševanju in odvzemu činov v Slovenski vojski (Ur. 
I. RS, št. 42/95), ki je bila izdana na podlagi novega Zakona o 
obrambi (Ur. I. RS, št. 82/94) pa je bilo dokončno urejeno 
poviševanje in podeljevanje činov, pa tudi vrste činov v Slo- 
venski vojski. 

Glede na navedeno so pripadniki rezervne sestave obdržali 
pred osamosvojitvijo pridobljene osebne čine, ki so bili kas- 
neje prevedeni v čine, ki jih določajo slovenski predpisi. Ti 
državljani pa se povišujejo v skladu s pogoji, ki jih določa 
zakon o obrambi oziroma na njegovi podlagi izdani izvršilni 
predpisi. Predpisi o poviševanju pa se nanašajo tako na povi- 
ševanje pripadnikov stalne kot tudi pripadnikov vojne sestave 
Slovenske vojske. 

O nakupu vojne ladje 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 24.10.1995 Ministrstvo 
za obrambo vprašal: 

1. Ali je res, da MORS kupuje vojno ladjo? 

2. Če je odgovor pritrdilen, kdo je Izdelal projekt za to 
plovilo? 

3. Kdo je odobril naročilo za Izdelavo plovila? 

4. Kdaj je o nakupu oziroma naročilu sklepal Odbor za 
obrambo Državnega zbora Republike Slovenije? 

5. Ali je bil s tem v zvezi Izveden javni razpis? 

6. Kakšna Je predvidena cena za navedeno plovilo? 

7. Kdaj je o nakupu oziroma naročilu sklepala Vlada Rep*' 
bilke Slovenije? 

Ministrstvo za obrambo odgovarja tako: 

Z zakonom o zagotavljanju sredstev za realizacijo temelji 
razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije' 
letih 1994-2003 (Ur. I. RS, št. 13/94) je predvidena tudi vzptf 
stavitev sistema obalne obrambe. Tako kot za druge boji* 
sisteme je določeno, da mora oborožitev in oprema izpolni* 
vati standarde obrambnega sistema NATO ter da dinamik1 

izvajnja in prednostne naloge določa Vlada Republike Slov' 
nije. O uresničevanju zakona vlada enkrat letno poroča Drža* 
nemu zboru Republike Slovenije. 

Predpisan je tudi postopek za uresničevanje zakona, tako d 
daje k vsem nakupom iz teh programov soglasje Komislf 
Vlade Republike Slovenije za izdajo soglasij za nakup obotf 
žitev, vojaške opreme in specialne operativne tehnike ter t 
izdajo soglasij k pogodbam o nalogah in protidobavah P' 
uresničevanju temeljnih razvojnih programov. Določene # 
tudi pristojnosti Vlade Republike Slovenije in posamezni' 
ministrstev. Za nekatere naloge v zvezi s predmetnimi pf" 
grami pa so predvideni javni razpisi. 

Koncept obalne obrambe je prilagojen značilnostim slovel 
skega akvatorija ter zmogljivostim Slovenske vojske. Vaf 
niso vključeni projekti velikih vojnih ladij. Zato je Vlada Rep" 
blike Slovenije kot tudi Ministrstvo za obrambo v oktob" 
letos demantiralo nekatere navedbe v dnevnem časopisju 
zvezi z obalno obrambo naše države, ker so bile tendencioz" 
in neresnične. 

V okviru temeljnih razvojnih programov se zagotavljajo srfl^ 
stva, s katerimi si Vlada Republike Slovenije prizadeve oKr* 
piti obrambni sistem naše države. Pri tem se zagotavljal' 
sredstva in oprema, ki izpolnjuje pogoje, določene z zaK? 
nom, in preizkušena v formacijskih sestavah sodobnih voi' 
ških organizacij. Glede na svoje pristojnosti Vlada Republik 
Slovenije tudi seznanja javnost o poteku programov na usf 
zen način. 

O prehrani slovenske vojske 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, Je 24.10.1995 Ministri 
za obrambo vprašal: 

Sprašujem ministra za obrambo Republike Slovenije, zfjjj 
so v prehrano slovenske vojske vključeni prehrambeni F 
izvodi uvoženi iz tujine (npr. iz Avstri|e pudingi ozirojj 
jogurti s smetano, iz Hrvaške npr. sadni sokovi in baje "J 
hrvaške ribje konzerve za suhi dnevni obrok In Iz Švice W 
100-gramske čokolade Milka za nočno okrepitev obro". 
Enake proizvode izdelujejo tudi slovenska podjetja in bil' 
smiselno, da vsaj slovenska vojska podpira Industrijo la*1^ 
države. Taka je praksa v drugih državah, katere kaj dajo 
svoj ugled, da za svoje vojake nabavljajo svoje lastne p'° 
vode, če seveda ne gre za čudne oblike privatizlranja vol" 
nabav oziroma dobičkarstvo za privatne žepe. 

Ministrstvo za obrambo mu je pripravilo odgovor: 

Prehrana vojakov Slovenske vojske je določena z normati^. 
801/4419 z dne 23.11.1993, z navodilom za uporabo zavoj> 
v prvi in drugi fazi usposabljanja, suhi vojaški dnevni obf 

tip B pa standardom SDO-01/B z dne 29. 8.1995. V naved^ 
normativih je določena sestava dnevnih obrokov, energs^ 
vrednosti, kontrola ustreznosti ipd. V teh normativih ni j 
določen niti predviden dobavitelj. V skladu s predpis\ 
urejajo javna naročila, se dobavitelji zbirajo z javnimi raZPj 
Zadnji tak razpis za leto 1996 je objavljen v Uradnem lis'uj 
62/95. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi pogo) . 
imajo prednost pri izbiri domači proizvajalci in domači iz"« 
ter da se pri izbiri upošteva področno oziroma region' 
načelo oskrbe. 
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Na podlagi javnih razpisov ima Ministrstvo za obrambo skle- 
njenih 92 pogodb z dobavitelji živil za Slovensko vojsko. 
Dobavitelji so izbrani po skupinah živil in po regionalnem 
načelu. V sklenjenih pogodbah ni predvidena dobava tujih 
'zdelkov, razen tistih, katerih proizvodnje v državni ni, ali pa je 
zelo skromna. Za to vrsto izdelkov skrbijo predvsem večja 
,r9ovska podjetja. 
Prj izvajanju pogodb ministrstvo ugotavlja, da v posamičnih 
Primerih prihaja tudi do uporabe izdelkov tujega izvora kot 
dopolnilo domačim izdelkom. To velja zlasti za mlečne 
(zdelke, medtem ko so sadne sokove in napitke zagotovili 
Vključno domači proizvajalci. Enako velja za suhi vojaški 
°brok (ribje konzerve). 

O bolezni »norih krav« 

JOŽEF KOCUVAN, poslanec SKD, je 12.12.1995 Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vprašal: 

Svetovno in našo javnost že daij časa vznemirja bolezen 
"norih krav« BSE (bulni sogloznl encefaiopatiji) in uvoz 
9°ve|ega mesa. 

N& črni listi držav, iz katerih je prepovedan uvoz govejega 
■nosa, so: Anglija, Švica, Nemčija, Francija in Italija. Bole- 
zen pa se je pojavila tudi na Danskem, Falklandskih otokih 
|n sultanatu Oman. Ni pa še bolezni v ZDA In Argentini, v 
s|oveniji in nekaterih vzhodnoevropskih državah. 

Vprašujem Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, kaj 
namerava storiti za zaščito domače govedoreje pred to 
Boleznijo in kako se bodo zaščitili naši državljani pred more- 
bitno okužbo, saj se goveje meso na veliko uvaža v Slove- 
nijo? 

Mnenja sem, da bi se morala slovenska mesna industrija 
osredotočiti na dokazovanje In poudarjanje odsotnosti te 
polezni pri nas, saj to predstavlja šanso za naše kmetijstvo 
'n večji Izvoz kvalitetnega govejega mesa. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odgovarja 

j^olezen BSE se je v začetku osemdesetih let prvič pojavila v 
*n9liji. Prenos bolezni in njegov povzročitelj je bil do nedav- 
na uganka za vso svetovno javnost. Danes je ugotovljeno, 
oa bolezen povzroča virusom podoben agens - ki pa še ni 
natančno definiran - z izredno počasnim delovanjem, ki se 
"ahaja izključno v živčnih tkivih (možgani, hrbtenjačni 

okužene živali, tako da lahko preteče do 5 let od 
akoimenovane okužbe, do pojava kliničnih znakov. Bolezen 
® v narekovajih »prenaša« s krmljenjem mesno kostne moke 

»ovedom ali z nakupom in razplodom »okužene živali«. V 
arekovajih zato, ker prenos bolezni do danes še ni popol- 

lah?a P°iasnien, kakor tudi ni dokazano, da bi se bolezen nko prenašala na ljudi. Obstaja sicer hipoteza, da lahko isti 
z°®ns povzroča pri ljudeh takoimenovano Jacobsonovo bole- 

n. kar pa je zgolj hipoteza brez resne osnove. 

Dol1'*"0 dokazovanje bolezni ni mogoče, saj trenutno ni raz- 
Zen 'ivih tes,ov za dokazovanje bolezni na živi živali. Bole- 
9anSe 'a^0 potrdi izključno s histopatološko preiskavo mož- 
Vet °V' Sama diagnostika je izredno zapletena in dolgotrajna. Ia ®[,narski inštitut Slovenije pri Veterinarski fakulteti je v 
Za L m.letu osvojil tehniko preiskave, tako daje Ministrstvo 
R Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Veterinarska uprava 
|iniii>Mdpisala v letno odredbo obvezen pregled 250 živali. Na 
nim ania bomo tako odvzeli možgane 250 naključno izbra- 
boia 9<?vedom iz RS in tako poskušali dokazati odsotnost *ni v RS. Brez preiskav to ni mogoče. 

dan
na vzhodnoevropskih držav tehnike dokazovanja BSE do 

nano
S ni osvojila, tako da je pri njih stanje trenutno nez- 

V vseh državah EU je histopatološki test obvezen za določen 
odstotek zaklanih živali. 

Argentina kot največji izvoznik govedine v J Ameriki je na 
nekaterih področjih okužena z izredno nevarno boleznijo - 
slinavko in parkljevko ter se dovoli uvoz le iz posameznih 
delov države pod posebnimi pogoji. 

ZDA pa so ena izmed redkih dj-žav v razvitem svetu, ki dovolijo 
uporabo govejega somatotropnega hormona kot spodbuje- 
valca rasti. Omenjeni hormon dodajajo v krmo kot spodbuje- 
valec rasti. Uporaba tega hormona v te namene je po evropski 
in slovenski farmakopeji prepovedana ter je tako seveda pre- 
povedan tudi uvoz živali in mesa iz ZDA. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinar- 
ska uprava RS predpisuje pogoje za uvoz živali, živil in suro- 
vin živalskega porekla ter tako navaja v svoji odločbi na- 
slednje: 

1. pri govedini 

- v kraju izvora živali in v krogu 30 km od kraja izvora v 
zadnjih šestih letih in v času klanja živali ni bilo BSE; 
- goveje polovice in četrti morajo biti brez hrbtenjačnega 
mozga 

2. pri surovinah 

- mesno-kostna moka mora izvirati od živali, ki so proste 
BSE, ali pa mora biti mesno-kostna moka obdelana s 113 
stopinjami Celziusa v roku 20 minut pri 3 Barih, kar zagotavlja 
uničenje agensa 

3. pri živih živalih 

- živali morajo izvirati iz objektov, kjer v zadnjih šestih letih 
in v krogu 30 km ni bil ugotovljen noben primer BSE 

t 
Ukrepi, ki jih imamo predpisane pri uvozu živali in mesa ter 
surovin, spadajo med najostrejše in so v skladu z mednarod- 
nim zoosanitarnim kodeksom Urada za kužne bolezni v 
Parizu, katerega polnopravni član je tudi Slovenija. 
Urad za kužne bolezni informira države članice o pojavu 
posameznih kužnih bolezni ter se lahko na tej osnovi potem 
tudi predpisujejo pogoji uvoza, ki veljajo za posamezno 
državo. Mnenja smo, da s predpisnimi pogoji zadovoljivo 
ščitimo slovenskega potrošnika in slovensko živinorejo, saj je 
večletno stanje na področju kužnih bolezni živali in zoonoz 
relativno ugodno. V RS tako ne beležimo nobene bolezni iz 
liste A mednarodnega urada za kužne bolezni že od leta 1992. 

O nesreči vojaka 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, |e 4. 1. 1996 Ministrstvo 
za obrambo vprašal: 

Dne 12. decembra se je na vajah vojaške enote Iz Ilirske 
Bistrice zgodila huda nesreča, pri kateri je bil težko ranjen 
vojak (na služenju vojaške dolžnosti) Jure Poženel. 

Prišlo je do nekontrolirane uporabe orožja, pri čemer je 
dobil omenjeni vojak strel skozi levo nogo, s tem da Ima 
prebito levo stegnenično kost 

Sprašujem Ministrstvo za obrambo kako je bilo poskrbljeno 
za vamost na vežbl, kdo je bil poveljujoči, ali in kakšna 
preiskava je bila uvedena zaradi nesreče, kakšni disciplin- 
ski ukrepi so bili uvedeni proti odgovornim. 

Ministrstvo za obrambo odgovarja tako: 

12. 12. 1995 je v dopoldanskem času vojaška enota iz Ilirske 
Bistrice izvajala redno usposabljanje. Med drugimi taktičnimi 
postopki so izvajali tudi vajo »vod v zasedi«. Med vajo so 
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uporabljali vadbeno strelivo. Med izvajanjem vaje je bil vojak 
Poženel ranjen z ostrim strelivom, zato mu je bila nudena 
pomoč na kraju samem, nato pa je bil odpeljan v Zdravstveni 
dom v Ilirski Bistrici in kasneje v Klinični center v Ljubljano. 

O nesreči sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in 
vodja Okrožnega tožilstva Koper, ki sta v prvi fazi vodila 
postopek, nato pa nadaljne postopke prepustila Obvešče- 
valno varnostni službi Ministrstva za obrambo. Zaseženo je 
bilo orožje vseh na vaji sodelujočih, zavarovan kraj dogodka 
ipd. Orožje in najdena krogla ostrega streliva je bilo poslano v 
ekspertizo v ustrezni laboratorij MNZ. Dokončni rezultati 
ekspertize še niso znani. 

Omenjena taktična vaja se je izvajala pod vodstvom pristojnih 
starešin, z upoštevanjem običajnih varstvenih ukrepov, ki se 
uporabljajo pri taktičnih vajah (uporaba vadbenega streliva, 
streljanje na določeni razdalji iptd.). Glede na dejstvo, da 
preiskava še ni zaključena, doslej proti poveljujočim niso bili 
sprejeti disciplinski ali drugi ukrepi. Ko bo povzročitelj ugo- 
tovljen, pa se bo ukrepalo v skladu s predpisi. 

O verouku 

NADA SKUK, poslanka SKD, |e 24. 11. 1995 ministra za 
kulturo Sergija Pelhana vprašala: 

Kaj je mislil s trditvijo, ki je bila objavljena celo na prvi strani 
Ljubljanskega dnevnika, ki se glasi: 

Vprašanje ni, verouk da aii ne, ampak v katerem jeziku! 
(konec citata) 

Čudi me taka Izjava. 

Upam, da ne misli kot kulturni minister spreminjati, kar je 
bilo doslej uveljavljeno, da je npr. verouk katoliške cerkve 
potekal v slovenskem jeziku celo na Primorskem v vseh 
časih, In je s tem tudi vzpodbujal narodno zavest in ohranjal 
identiteto slovenskega naroda. 

Minister za kulturo Sergij Pelhan ji je pripravil odgovor: 

Opravičujem se, ker nisem mogel odgovoriti ustno in vam 
pošiljam pismen odgovor. Gre za nesporazum. 

V govoru, ki sem ga imel v Mariboru na »Borštnikovem sreča- 
nju« sem opozarjal na to, kako vse bolj postajamo angleška 
dežela z napisi v angleščini na vse več trgovinah in podjetjih. 
V tem kontekstu sem nato dejal, da torej ni prvo vprašanje 
verouk da ali ne, s katerim se danes ukvarja parlament, 
temveč v kakšnem jeziku bo potekal, če se bomo še tako 
naprej potujčevaii. 

O opremi kažipotov na italijanski strani s pravil- 
nim imenom države Slovenije 

JANEZ JANČAR, poslanec LDS, je 14.11.1995 Vlado Repu- 
blike Slovenije vprašal: 

Vlado Republike Sloveni|e sprašujem, kaj je storila, da bi 
Italijo prisilila, naj spremeni svoj odnos do svoje sosede in 
takoj vse svoje cestne kažipote opremi s pravilnim imenom 
države njene sosede. 

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor: 

Od vzpostavitve diplomatskih odnosov v letu 1992 naprej je 
Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu večkrat ustno 
in pisno interveniral pri prefektih pokrajin v Trstu, Gorici, 
Vidmu in v Pordenonu, torej na območju celotne Avtonomne 
dežele Furlanije-Julijska krajine z zahtevo, da se cestni sme- 
rokazi z napisom Jugoslavija zamenjajo z napisom Slovenija. 

Na dopise so prefekture (razen tržaške) odgovorile, da s® 
seznanjene s tem problemom ter da bodo obvestile odg" 
vorna podjetja, ki skrbijo za vzdrževanje cest in s tem tud 
nameščanje smerokazov. Ob tem so tudi opozorile, da j1 

menjava tabel povezana s stroški, saj je treba zaradi enegi. 
napisa tam, kjer je na tabli več napisov, zamenjati celotn* 
tablo. Poleg tega je upravljanje cest v pristojnosti različni' 
cestnih podjetij glede na različni rang cest (državne, deželi" 
in občinske). 

Po teh opozorilih je bila velika večina tabel z napačnimi napij 
zamenjana. Vse na novo postavljene table pa so opremljenef 

napisom Slovenija (npr. obvoz pred mejnim prehodom škff 

fije). Generalni konzulat v Trstu se bo ponovno obrnil z' 
prefekture štirih pokrajin AD Furlanije-Julijske krajine, da" 
se prav vsi napisi dosledno zamenjali z označbo Slovenije. 

O Tehnološkem razvojnem skladu R Slovenije^ i 

NADA SKUK, poslanka SKD, |e 23. 6. 1995 Ministrstvo*' 
znanost in tehnologijo vprašala: 

Tehnološki razvojni sklad R Slovenije |e ustanovljen ** > 
vzpodbujanje In sofinanciranje tehnološkega razvoja ' 
podjetjih, ki vključujejo predvsem nove izdelke na podld 1 

novih tehnologij, urejanje zahtevnejših tehnologij ter izuC 1 

teljstva in inovativnosti. Zaradi pomembnosti razvoja usn* 1 

ritve tega sklada predlagam, da ustrezno ministrstvo, to 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, pripravi poročilo i 
delu sklada do 30. junija 1995. V poročilu naj vsebini"1 , 
predstavi gospodarske subjekte v skladu s 4. člen«' 
Zakona o tehnološkem razvojnem skladu R Slovenije. Če11 ( 
za poslovanje sklada sprejeti drugi kriteriji, potem naj pol* , 
čevalec pripravi za njih vsebinsko opredelitev. 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo ji je pripravilo odgovof* , 

Poslanka Nada Skuk je v mesecu juniju 1995 postavila posl*f | 
sko vprašanje v zvezi z delovanjem Tehnološko razvojn«? | 
sklada RS. Poslanka je zahtevala določena gradiva o d« 
sklada. Gradiva je, v skladu z zakonom o Tehnološko razrf ( 
nem skladu Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 13/94), priprfl* j 
Tehnološko razvojni sklad RS in Vam jih posredujemo: ( 

- Poročilo o delu Tehnološko razvojnega sklada RS v K* ' 
1994 J < - Delovanje in usmeritve Tehnološko razvojnega sklada H' , 
letu 1995-1996 
- seznam članov skupščine Tehnološko razvojnega skl«' • 
RS in njihovi življenjepisi, ki so nam bili posredovani y 
- seznam članov nadzornega sveta Tehnološko razvojni | 
sklada RS in njihovi življenjepisi, ki so nam bili posredov^ | 
- življenjepis direktorja Tehnološko razvojnega sklada 

Gradiva so na vpogled v Glavni pisarni Državnega zbora ^ i 
i 

s i 
O domnevnih nepravilnostih pri obračunavanj J 
telefonskih pogovorov, reklamacij in storitev 0* 

< 

MILOŠ PAVLICA, poslanec ZLSD, je 1.12.1995 Mlnlstr*" ' 
za promet in zveze vprašal: j ' 

Ml 1 

Na 35. seji Državnega zbora dne 5. 10. 1995 sem po9'", i 
poslansko vprašanje v zvezi z domnevnimi nepravilno«1' | 
ki se dogajajo v podjetju Telekom pri zaračunavanju telo"! i 
skih storitev. Posebno je sporno zaračunavanje storite* 
klicnih številkah 090. 

.J ! 
Minister za promet in zveze mi je odgovoril, da bo a" f i 
konca oktobra 1995 opravljene vse tehnične priprave t*j i 
da bodo onemogočeni pogovori na servisne storitve 
daljši od 30 minut. Prav tako je minister obljubil, da bod" 
konca oktobra 1995 ponovno proučene vse odprte rekl*F 
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e'le zaradi visokih računov in pri tem upoštevane značilnosti 
v*akega posameznega primera v zvezi s servisom 090. Za 
Proučitev morebitnih nepravilnosti je bila, po besedah mini- 
la. v Ministrstvu za promet in zveze ustanovljena komisija 2 nalogo pregledati sistem za obračunavanje telefonskih 
POflovorov. 

J* Zveze potrošnikov me opozarjajo, da s podjetjem Tele- 
kom sicer imajo korektne odnose, vendar od podjetja zelo 
•®žko dobijo kakršnekoli podatke ali odgovore na svoje 
Pobude. 

®Prašujem Ministrstvo za promet in zveze, ali so bile do 
konca oktobra opravljene vse aktivnosti, ki jih je minister 
°ne 5.10.1995 obljubil? Sprašujem ministrstvo, ali je komi- 
*i* Ministrstva za promet in zveze, ki je pregledovala 
"»tem za obračunavanje telefonskih pogovorov, končala z 
"olom In kakšne so dosedaj ugotovitve te komisije? 

Ministrstvo za promet in zveze mu je pripravilo odgovore. 
1 Minister je 5. 10. 1995 navedel naslednje ukrepe: 

P° konca oktobra bodo opravljene vse tehnične priprave, 
'8ko da bodo onemogočeni pogovori na servis 090, daljši od 
"0 niinut. 

konca oktobra letos bodo ponovno preučene vse odprte 
Reklamacije zaradi visokih telefonskih računov in pri tem 
uPoštevane značilnosti vsakega posameznega primera v zvezi 
8 servisom 090. 
^ skladu z zgornjimi navedbami so bile izvršene naslednje 
kivnosti: 

* Ponovna proučitev vseh odprtih reklamacij zaradi visokih 
računov. 

Jelekom Slovenije je v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slo- 
žnije ponovno preučil odprte reklamacije zaradi previsokih 
36unov in pri tem upošteval značilnosti vsakega posamez- 
na primera. Večina odprtih reklamacij je bilo pri naročnikih, 
J1 so priključeni na analogne telefonske centrale. Število 
I**lamacij zaradi visokih računov za opravljene komercialne 
'lefonske storitve se je bistveno zmanjšalo po 1. 9. 1995, ko 

J® Mlekom Slovenije zagotovil pisne dokumente tudi za 
Pravljene komercialne telefonske storitve naročnikom, ki so 

Priključeni na analogne telefonske centrale. 

* Oblikovanje skupnega delovnega telesa Telekoma Slove- 
'le in Zveze potrošnikov Slovenije 

Jalekom Slovenije in Zveza potrošnikov Slovenije sta imeno- 
®'a skupno delovno telo, ki ga sestavljajo predstavniki Tele- 
omg Slovenije, Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljub- 

1 ni in Zveze potrošnikov Slovenije. 

^edeno delovno telo bo obravnavalo izjemne primere pri- 
ra* telefonskih naročnikov, ki so reklamirali telefonske 
reki"18 in niso bili zadovoljni s sklepom komisije za reševanje 
raJ -Cij telefonskih računov ter menijo, da so telefonski 
cii^i privisoki zaradi nepravilnega delovanja telekomunika- JSK'n naprav. 

*inut)e''*eV trajanja komercialne telefonske storitve na 30 

ko^0rn Slovenije je pripravil nove pogodbe za imetnike 
v6|"®rcialnih telefonskih priključkov 090, ki bodo začele 
kom ^1" 2 1996. Nove pogodbe so že poslane vsem imetni- 
tudi j ereialnih telefonskih priključkov in v večjem številu 

Teieki 

1 Predpisane. 

9očai Slovenije bo od 1. 2. 1996 skladno s pogodbo omo- 
način >*porabo komercialnih telefonskih storitev na enak 
Odra'i ot doslei. vendar le do 30 minut, razen storitev za 
22 on Jih bo možno uporabljati le v nočnem času od 00 do 06.00. 

2. Delo komisije, ki je pregledovala sistem za obračunavanje 
telefonskih pogovorov. 

Komisija je s svojim delom v zaključni fazi. Doslej ni bilo 
ugotovljenih nepravilnosti. Pred sprejemom pobud za izbolj- 
šanje delovanja sistema za obračunavanje telefonskih pogo- 
vorov Telekoma Slovenije in pred sprejemom končnih skle- 
pov so dosedanje ugotovitve komisije naslednje: 

• Potrebno je spremeniti pravila o reševanju reklamacij raču- 
nov in v organe, ki te reklamacije rešujejo, vključiti predstav- 
nike zunanjih institucij. Potrebna je analiza pritožb (po času, 
kraju, centralah ...). Uprava Republike Slovenije za telekomu- 
nikacije pripravlja ustrezen pravilnik. 

• Kjer tehnologija to omogoča, naj se uporabnikom izstavlja 
podrobnejši obračun opravljenih storitev (vrsta storitev, čas, 
trajanje...). 

• Ocenjeno je bilo, da je verjetnost zlonamernega spreminja- 
nja tarifnih podatkov v centralah ali vplivanja na podatke v 
centralah majhna. Slabše so zaščitene naprave izven central, 
kot so vodi, teljefonski aparati in drugo. Problematična je 
uporaba brezvrvičnih telefonskih aparatov starejše izvedbe in 
aparatov nekontroliranega izvora. 

• Potrebno je zagotoviti večjo transparentnost tarifnega 
sistema. Nov tarifni sistem naj bi temeljil predvsem na ceni za 
časovno enoto pogovora. 

• Telekom Slovenije naj ponudi možnost omejitve klicanja 
nekaterih številk, oziroma določenih smeri. 

• Čimprej je potrebno opraviti nekatere tehnične izboljšave, 
na primer ukinitev dvojčkov. 

Ministrstvo za promet in zveze ocenjuje, glede na vse gornje 
navedbe, da dosedanje aktivnosti, ki jih je že opravil Telekom 
Slovenije v zvezi z reklamacijami na storitve 090, kažejo na 
bistveno izboljšanje stanja/Dodatno izboljšanje se pričakuje 
po sprejetju in uveljavitvi sklepov komisije za pregled sistema 
za obračunavanje telefonskih pogovorov. 

O predpisih in postopku za odvzem orožja 

MARIJAN POUŠAK, poslanec DZ, je 11. 12. 1995 Vlado 
Republike Slovenije oz. Ministrstvo za notranje zadeve 
vprašal: 

Po katerem postopku oziroma po katerih členih ustreznih 
zakonov oziroma podzakonskih aktov se lahko odvzame 
orožje v Ljubljani živeči osebi: 

- ki je bila (pred letom 1990) odpuščena iz službe v MNZ 
zaradi pritožb in dokazov o maltretiranju in nasilju nad 
osumljenci, 

- ki je obdržala orožje, dodeljeno med službovanjem v MNZ, 

- ki s tem orožjem sedaj grozi nekaterim bližnjim ter daljnim 
sorodnikom, kar so telefonsko in osebno sporočili na bližnjo 
policijsko postajo, vendar policija ne reagira 

ali je treba za odvzem orožja čakati, da ta oseba z njim 
najprej stori kaznivo »krvavo« dejanje? 

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor: 

Nabavo, posest in nošenje orožja urejajo določbe Zakona o 
orožju (Ur. I. SRS, št. 17/81 in Ur. I. RS, št. 44/90). Po določbi 
31. člena tega zakona se v upravnem postopku odvzamejo 
orožni list, dovoljenje za posest, orožje in strelivo osebi iz 
dveh razlogov, in sicer: 
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- če nastopijo razlogi iz druge ali tretje alinee prvega 
odstavka 19. člena tega zakona; 

- če pristojni organ ugotovi okoliščine, zaradi katerih bi po 
prvem odstavku 20. člena tega zakona odklonil izdajo dovolje- 
nja z nabavo orožja, dovoljenja za posest orožja oziroma 
orožnega lista. 

Po določbi 19. člena zakona se dovoljenje za nabavo orožja, 
orožni list oziroma dovoljenje za posest orožja ne more izdati: 

- osebi, ki je duševno zbolela ali je zaostala v duševnem 
razvoju; 

- osebi, obsojeni za tako kaznivo dejanje oziroma kaznovani 
za tak prekršek zoper javni red in mir ali za hujše prekrške po 
tem zakonu, ki je zato neprimerna, da bi imela in nosila 
orožje, ali je mogoče od nje pričakovati, da bo orožje zlora- 
bila; prepoved velja tudi za čas, dokler teče zoper tako osebo 
kazenski postopek oziroma posotpek o prekršku za tako 
dejanje. 

Pristojni organ pa lahko odreče dovoljenje za nabavo orožja 
ali streliva, orožni list ali dovoljenje za posest orožja, če 
ugotovi, da ni upravičenih razlogov, da bi prosilec imel tako 
orožje oziroma strelivo, če tako narekujejo koristi javnega 
reda in miru ali če so zaradi okoliščin, v katerihfprosilec živi, 
utemeljeni pomisleki zoper izdajo dovoljenja ali orožnega 
lista (20. člen Zakona o orožju). 

Poleg odvzema orožja v upravnem postopku Zakon o orožju 
ureja tudi zaseg orožja, in sicer v določbah 34., 35., 36. in 37. 
člena. 

Vprašanje, ki se nanaša na odvzem orožja odpuščenemu 
delavcu MNZ, pa je po našem mnenju presplošno. Zato nanj 
ne moremo konkretno odgovoriti oziroma ustrezno ukrepati. 

O nespoštovanju zakona o političnih strankah 

JANEZ JANČAR, poslanec LOS, Je 14.11.1995 Vlado Repu- 
blike Slovenije vprašal: 

Vlado Republike Slovenije sprašujem, kaj bo storila, da 
prepreči nespoštovanje Zakona o političnih strankah, še 
posebej njen 3. člen, v katerem Je razpisano, da Je političnim 
strankam prepovedano delovati v gospodarskih družbah itd. 

V zadnjem času stranka Slovenskih krščanskih demokratov 
z obiski In novačenjem po delovnih organizacijah krši 
zakon. Kot eden izmed primerov navajam njihov obisk v 
tovarni sladkorja. 

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor. 

Ministrstvo za notranje zadeve, ki je v skladu s 27. členom 
Zakona o političnih strankah pristojno za nadzorstvo nad 
izvajanjem določb tega zakona, torej tudi za nadzorstvo nad 
dejavnostjo politične stranke glede ustanavljanja organizacij- 
skih oblik v gospodarskih družbah, ni dobilo kakršnega koli 
obvestila o navedeni dejavnosti stranke Slovenskih krščan- 
skih demokratov. 

Poudarjamo, da se v skladu z 28. členom zakona o političnih 
strankah z denarno kaznijo kaznuje za prekršek stranka, ki 
ustanovi svoje organizacijske oblike v gospodarskih družbah; 
delovanje stranke ne glede na določbo 3. člena zakona, da 
stranka ne sme delovati v gospodarskih družbah, pa ni sank- 
cionirano. 

Poslansko vprašanje poslanca Jančarja je pomanjkljivo, ni 
namreč navedeno, kdaj se je omenjeni obisk dogodil, v kateri 
tovarni ali celo obratu se je dogodil, kot tudi ne, na kakšen 
način in kdo naj bi se »novačil« v stranko oziroma katera 
oseba je to dejanje opravila. 

Zato Vlada Republike Slovenije prosi, da poslanec Janez 
Jančar dopolni poslansko vprašanje, na katero bo lahko celo- 
vito odgovorila. 

O izgradnji solkanske (novogoriške) obvoznice 

IVO HVALICA, poslanec SDSS, je 27.11.1995 Ministrstvo* 
promet in zveze vprašal: 

Zapleti z načrtovano izgradnjo Solkanske (Novogoriške 
obvoznice trajajo že precej let. Zadeva se nikakor ne prem' 
kne z mrtve točke, medtem ko naraščajoči promet ogroi1 

prebivalce Solkana, ki plačujejo to tudi z življenji. 

Vprašanje: Ali lahko Ministrstvo za promet in zveze oziron" 
Direkcija Republike Slovenije za ceste pooblasti Mestu1 

občino Nova Gorica, da pripravi usklajeno lokacijsko dok" 
mentacijo in priskrbi lokacijsko odločbo za izgradnjo prep* 
trebne Solkanske (oziroma Novogoriške) obvoznice, ki « 
traso ceste premestila iz strnjenega naselja na obrobi' 
Solkana. 

Ministrstvo za promet in zveze mu je pripravilo odgovor. 

Pri pripravi dokumentacije za izgradnjo obvoznice Solka* 
usklajeno sodelujeta Direkcija RS za ceste in Občina No"1 

Gorica. 

Ministrstvo za promet in zveze bo pooblastilo Mestno obči'1' 
Nova Gorica za pripravo lokacijske dokumentacije takoj, W 
bodo za pripravo te dokumentacije na razpolago potreb"1 

strokovne osnove. 

S strani Direkcije oziroma njenih strokovnih služb in obči"1 

Nova Gorica je bil predlog izbora variante pripravljen in po^ 
jen julija 1995; na zahtevo Iniciativnega odbora za izgradrf 
solkanske obvoznice pa je bila nato dana zahteva po dod^ 
nem odmiku trase na območje ulice Borisa Kalina. Na osnC1 

te zahteve in zaradi zastarelih geodetskih podlag, ki so b" 
osnova predhodni dokumentaciji, se pripravlja nov idejni p'1 
jekt, ki bo osnova za izdelavo lokacijskega načrta. PričaK' 
jemo, da bo idejni projekt pripravljen v januarju 1996. I1 

terminskem planu je čas, potreben za pripravo dokumenta« 
in vse predpisane postopke od idejnega projekta do gradb* 
nega dovoljenja, 34 mesecev. 

O obisku notranjega ministra g. Andreja Štera' 
Ameriki 

. si 
JANEZ JANČAR, poslanec LDS, |e 23. 11. 1995 Vlado " 
oziroma Ministrstvo za notranje zadeve vprašal: t 

zi 
Ministra Andreja štera prosim, da pojasni razloge, vsebH1' n 
potek In rezultate njegovega zadnjega obiska v Ameriki- n 
katerega se je vrnil 21.11.1995. P 

.V| 
Ministrstvo za notranje zadeve mu je pripravilo odgovor: Ui 

« P( 
Letos novembra sem obiskal Združene države Amerike p< 
povabilo Slovenskega kulturnega središča Lemont- , P< 
Lemontu v lllinoisu so Slovenci dokončali triletno gradl' 
kulturnega doma. Te slovesnosti se je v dveh dneh udele*^ & 
nekaj tisoč Slovencev, ki živijo v ZDA in v Kanadi. Sloveniji Ri 
predsednika organizacijskega odbora nagradila z visok' te 
državnim odlikovanjem. To slovesno priložnost sem kot 
ster izkoristil za srečanja s predstavniki slovenskih organ1* kc 
cij in za neposredne razgovore v zvezi z državljanstvo? J* 
statusnimi zadevami, denacionalizacijo in volilno zakonod*l đr 

Med svojim bivanjem v ZDA sem se pogovarjal s predsta*"1 Pr 

državne policije in vodstvom mesta Lemont o ukrepi" j« 
preprečevanje zlorabe mamil in nasilja. Izkušnje obeh stj 'i 
je možno dopolnjevati in se s tem uspešneje zoperstaviti z"  
zlorabi mamil. 
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® Posebnim svetovalcem guvernerja države Illinois, g. Patom 
Mchalskim, sem se pogovarjal o položaju slovenske skupno- 
sti v tem delu ZDA in o možnosti, da se na medresorski ravni 
sodelovanje še naprej razvija. 

i podatki in informacije, pridobljene med obiskom, bodo v 
; Pomoč Ministrstvu za notranje zadeve pri reševanju konkret- 
I nitl statusnih zadev naših rojakov v ZDA, dogovorjena izmo- 

tava izkušenj pa bo predstavljala koristno podlago za pri- 
Pravo ustreznih zakonodajnih rešitev. 

0 premoženju bivših družbenopolitičnih organi- 
zacij 

\ 
IBr. JOŽE PUČNIK, poslanec SDSS, ]e 28. septembra 1995 

»lado Republike Slovenije vprašal: 

Zakon o političnih strankah, ki ]e bil sprejet 28. septembra 
1994, določa, da se na Republiko Slovenijo in lokalne skup- 

, "Osti z dnem uveljavitve tega zakona prenesejo tiste nepre- 
, toičnine političnih strank, ki so jih te pridobile kot pravni 

nasledniki bivših družbenopolitičnih organizacij. S prvim 
lanuarjem je nova lokalna samouprava začela formalno 
delovati, poleg tega pa zakon o lokalni samoupravi določa, 
J19 morajo občinski sveti v šestih mesecih po prevzemu 

f "nkcij urediti medsebojna premoženjsko-pravna razmerja 
f seveda s tem posledično tudi določiti premoženje bivših Dp0, kar pomeni, da so občina in Vlada Republike Slovenije 

["orale pripraviti do tega datuma premoženjsko-pravne bi- 
ti "nce- 

i; k®' *e i* iztekel 30. junija 1995, Vlado sprašujem, kdaj 0 Državnemu zboru Republike Slovenije končno predložila 
i ***nam nepremičnin bivših družbenopolitičnih organizacij 

t rv*za komunistov Slovenije, Zveza socialistične mladine 
s'°veni|e, Socialistična zveza delovnega ljudstva, Zveza 

, 'druženj borcev NOV Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije), 
i na katerih so imele te organizacije pravico uporabe oziroma 

!a>tninsko pravico na dan 1. 4. 1990. Seznam naj vsebuje 
j|: | di podatke o zdajšnjih imetnikih pravice uporabe oziroma 
f **tninske pravice omenjenih nepremičnin, iz katerih naj bo 

, **vldno, na kakšen način so bile le-te prenešene na nove 
p Porabnike oziroma lastnike. 

i! Jf'ada Republike Slovenije mu je posredovala naslednji od- 
' 90vor: 

^ odgovorih na zastavljeno vprašanje je vlada že doslej pojas- 
' Jevala moini način pridobitve podatkov, ki jih poslanec zah- 
l' kot tudi opozarjala na nezanesljivost in neracionalnost 

9a načina zbiranja podatkov, še zlasti zato, ker je DZ s 
s Pr®i®tjem zakona o političnih strankah vprašanje premože- 

la bivših DPO uredil drugače, kot to sledi iz težnje poslan- 
p: e9a vprašanja. ' 

Zai?rav se Poslanec pri postavljenem vprašanju sklicuje na 
i* ni» ' pa i® potrebno poudariti, da ni predpisa, ki bi vlado (ali 
I,i n||.

n®9a predhodnika Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
Pro ko'' zavezoval, da bi zbirala in hranila podatke o v.^oženjskem stanju bivših DPO. Tudi sicer s poslanskim 
funt ■ ni0m zastavljena naloga presega pooblastila in še zlasti 
Po« • v'ade v parlamentarnem sistemu, saj bi jo realizacija i* pqk v,'?ne naloge dejansko potisnila v položaj izvrševalca 

1 Po« 'n že|Ja poslancev, kar bi povzročilo prakso, ki bi l„ji 56ti blokirala delo vlade in državne uprave. 
$ 34 AI 
af FW| k *ak°na o političnih strankah govori o tem, da se na 
ki' 'eoa 0 Slovenijo in lokalne skupnosti z dnem uveljavitve 
,11* soii^akona prenesejo tiste nepremičnine političnih strank, ki 
$ kolik ,e Pridobile kot pravni nasledniki bivših DPO, razen 
o« lastni 80 'ih ,e pridobile ali povečale njihovo vrednost iz 
laj i đrunl* Sr®dstev teh organizacij in kolikor zakon ne določa 

Prisni ?.'. 2a lastna sredstva se šteje članarina, prostovoljni 
i' doio* "žičnih oseb in prostovoljno delo. Zakon tudi 
fjf rij u 

a' ^a se pravno nasledstvo glede premoženjskih razme- 
ji la v skladu s predpisi, ki urejajo nepravdni postopek 

pred sodiščem. Čeprav je zakon glede tega vprašanja povsem 
neoperativen, se v vladi vendarle trudimo, da bi premoženjsko 
pravna razmerja bivših DPO uredili. Nezmožnost uresničitve 
zakona povzročajo naslednje nelogičnosti zakonske norme: 

1. Nepremičnine nai bi se prenesle na RS in lokalne skupno- 
sti, pri čemer zakon ne daje kriterijev, katere nepremičnine 
naj bi se prenesle na državo in katere na lokalne skupnosti, 
kot tudi na katere izmed njih. 

2. Zakon govori o prenosu nepremičnin političnih strank na 
dan uveljavitve zakona, pri čemer je treba povedati, da na dan 
uveljavitve zakona v državi Sloveniji ni bilo registrirane 
nobene politične stranke. 

3. Zakon govori o pravnih naslednikih bivših DPO, pri čemer 
ni predpisa, ki bi pravno nasledstvo med političnimi stran- 
kami, političnimi organizacijami in DPO sploh urejal. Pri tem 
zgolj deklarativno opredeljevanje nekaterih strank za nasled- 
nike, kot tudi pripisovanje tega značaja enih strank drugim ne 
more imeti pravno formalnih učinkov. 

Ne glede na navedeno pa pristojne vladne službe skušajo priti 
do podatkov o morebitnih nepremičninah, ki bi jih utegnile 
imeti politične stranke in ki bi izvirale iz premoženja nekda- 
njih DPO. Iz doslejšnjih odzivov političnih strank tovrstnih 
nepremičnin še ni bilo mogoče zaslediti. 

Naloga, ki izvira iz poslanskega vprašanja in ki terja predloži- 
tev seznama nepremičnin bivših DPO po stanju na dan 1. 4. 
1990 kot tudi vseh podatkov o kasnejšem pravnem prometu s 
temi nepremičninami, torej nima nobene podlage v predpisih 
niti v sklepih državnega zbora. Takšen seznam bi bilo mogoče 
izdelati le na podlagi podatkov, ki jih vodijo zemljiške knjige. 
Naloga bi bila časovno izredno dolgotrajna, njen izplen pa 
skrajno negotov, saj iz zemljiških knjig ne bi dobili točne in 
popolne podatke. 

Zemljiško knjižne podatke je glede na sistem vodenja zemlji- 
ške knjige mogoče zbrati po subjektih, ki so v glavni knjigi 
vpisani kot subjekti pravic oz* upravičenj na družbeni lastnini. 
Zemljiško knjižno stanje glede nepremičnin, ki so jih uporab- 
ljale in z njimi razpolagale DPO, pa ni bilo usklajeno z dejan- 
skim stanjem, tako da v več primerih DPO v zemljiški knjigi 
niso bile vpisane kot nosilci upravičenj na nepremičninah v 
družbeni lasti (na primer po podatkih zemljiške knjige, ki jo 
vodi okrajno sodišče v Ljubljani, stavba na Komenskega ul. ni 
bila vpisana na SZDL). 

Da bi poslanci lažje razumeli obseg naloge, katere racional- 
nega smisla ni videti, naj povemo, da bi morali pregledati 
približno 2700 glavnih knjig na 44 okrajnih sodiščih v državi, 
ki vodijo zemljiške knjige. Ta naloga bi terjala tudi približno 
2500 delovnih dni (če bi hoteli to izvršiti v enem mesecu, bi ali 
v sodstvu ali državni upravi morali zaposliti okoli 120 delav- 
cev). Gre za tako obsežno delo, ki ga glede na pripad zadev in 
kadrovsko zasedbo na zemljiških knjigah praktično ni 
mogoče izvršiti. Poleg tega pa ponovno poudarjamo, da bi bili 
podatki nezanesljivi in ne bi zadostili namenu, za katerega bi 
se zbirali. Ob tem pa poudarjamo, da je zemljiška knjiga javna 
knjiga in da podatke, ki so v njej, lahko pridobi vsak državljan. 

O ureditvi statusa in drugih pogojev za bivanje 
Slovencev iz Sarajeva 

Dr. LEV KREFT, poslanec ZLSD, je 12. septembra 1995 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Ob začetku spopadov v Bosni in Hercegovini, pa tudi pred 
volitvami v decembru 1992, je bilo izvedeno tudi reševanje 
oseb slovenskega porekla, In to z velikim javnim pompom, 
zlasti v primeru Slovencev iz Sarajeva. Od takrat pa vse do 
danes spremljam samo težave ljudi, ki smo jih takrat pova- 
bili v Slovenijo. Res je, da so nekateri pridobili državljan- 
stvo, vendar razen tega za njihovo bivanje država, ki se je 
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takrat razglasila za njihovo prvotno domovino, ni storila ka| 
dosti več. 

Danes, ko se pričenja odvijati mirovni proces, ko spreje- 
mamo zakon o začasnem zatočišču, in ko se približujejo 
naslednje volitve, bi bil morebiti pravi »čas, da poskrbimo 
tudi za ljudi, ki k nam niso prišli kot začasni begunci, ampak 
kot Slovenci. 

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, koliko oseb s 
področja Bosne in Hercegovine, ki so slovenskega porekla, 
je prejelo slovensko državljanstvo, koliko pa je takih, ki tega 
statusa do danes niso dobili oz. jim je bil zavrnjen; posebej 
pa me zanima, ali Vlada Republike Slovenije razpolaga s 
podatki, kako ti ljudje živijo danes, in kakšno pomoč jim je 
država nudila pri iskanju zaposlitve in stalnega bivališča; 
končno me zanima, kaj bo Vlada storila za tiste Slovenke in 
Slovence iz Bosne in Hercegovine, zdaj povečini že držav- 
ljane Republike Slovenije, ki si do danes niso uspeli prido- 
biti niti zaposlitve niti bivališča, in živijo že tretje leto kot 
brezdomci. 

Vlada Republike Slovenije mu je na vprašanje odgovorila: 

V obdobju od leta 1992 do 3. oktobra 1995 je Ministrstvo za 
notranje zadeve na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona 
o državljanstvu izdalo 116 pozitivnih odločb za državljane 
Bosne in Hercegovine, ki so slovenskega porekla in so pred 
odločitvijo ministrstva živeli v Sloveniji najmanj leto dni, v 
enem primeru pa je vlogo zavrnilo zaradi neznanja sloven- 
skega jezika. Pri obravnavanju vlog, vloženih na omenjeni 
zakonski podlagi, ni večjih zaostankov in se rešujejo prak- 
tično sproti (zamuda je le dva meseca med časom vložitve 
prošnje in uvedbo postopka). Na podlagi 13. člena Zakona o 
državljanstvu, torej izredne naturalizacije, ki omogoča spre- 
jem v državljanstvo iz nacionalnih razlogov tudi za osebe, ki 
živijo v tujini, je pridobilo slovensko državljanstvo 115 držav- 
ljanov Bosne in Hercegovine, 30 osebam pa je bila vloga 
zavrnjena. Ob tem ministrstvo pojasnjuje, da so v številu 115 
oseb zajete tudi osebe, ki so bile novembra 1992 iz Bosne in 
Hercegovine evakuirane v Slovenijo s konvojem. Za to katego- 
rijo je namreč Vlada Republike Slovenije na 88. seji 2. junija 
1994 sprejela sklep, da je njihov sprejem v interesu Republike 
Slovenije, čeprav ne izpolnjujejo pogojev, ki so predpisani za 
sprejem v državljanstvo Republike Slovenije z redno naturali- 
zacijo. 

Do 27. oktobra 1995 je prispelo na Ministrstvo za notranje 
zadeve 117 vlog za naturalizacijo oseb, ki so bile evakuirane s 
prej navedeno evakuacijo novembra 1992. Od tega je bilo do 
zdaj rešenih z izdano odločbo 73 naturalizacijskih vlog. Nere- 
šenih (še ni izdana odločba) je 44 primerov. 

Pri tem poudarjamo, da velja za osebe, evakuirane iz Bosne in 
Hercegovine, ki so pridobile slovensko državljanstvo, enak 
pristop k urejanju njihovih socialnih oziroma eksistenčnih 
problemov kot za druge slovenske državljane. 

V zvezi s poslanskim vprašanjem Urad za priseljevanje in 
begunce poudarja, da je pristojnost Urada omejena na razre- 
ševanje eksistenčnih problemov tujcev, ki v Republiki Slove- 
niji zaprosijo za začasno zatočišče oziroma so v Republiki 
Sloveniji pridobili status begunca. Glede na to, da je večina 
evakuiranih, ki med evakuacijo ni imela slovenskega držav- 
ljanstva, tega kasneje pridobila in tako izgubila status iskalca 
začasnega zatočišča, je Uradova pristojnost s tem prenehala. 
Ne glede na to se Urad, če razmere to zahtevajo, še vedno 
dejavno vključuje v razreševanje eksistenčnih problemov dela 
evakuiranih oseb. 

Vlada Republike Slovenije je konec leta 1992 iz Sarajeva 
evakuirala približno 300 slovenskih državljanov oziroma oseb 
slovenskega porekla. Ro evakuaciji so vse osebe, ki niso imele 
slovenskega državljanstva, pridobile status začasnega 
begunca s posebnimi pravicami. Približno 100 oseb je bilo 
nastanjenih v različne objekte v Slovenskem primorju, nazad- 
nje v samskem domu Noviste, d.o.o., Ljubljana. Stroške 
pokriva Urad za priseljevanje in begunce. Trenutno v navede- 

nem objektu živi še 56 evakuirancev, od katerih po naših 
podatkih samo še 4 nimajo slovenskega državljanstva. Novi- 
sta je v maju letos (s 3. julijem) odpovedala nadaljnji naje«1 

samskega doma. O tem smo obvestili stanovalce in jim n* 
razgovoru pojasnili, kakšne pravice in obveznosti imajo kol 
slovenski državljani in kakšne so realne možnosti za rešitev 
problemov, s katerimi so se srečali ob odpovedi. Pojasnjeno 
je bilo tudi, da je Urad prenehal plačevati stroške za njihovo 
bivanje v najetem objektu, ker ni pristojen za reševanje stano- 
vanjskih in socialnih problemov državljanov. 

Evakuiranci so načelno zavrnili izselitev in plačilo stroškov* 
zvezi z najemom in uporabo objekta (Urad je namreč Novis« 
predlagal, da se izselitev za krajši čas odloži, da si stanovalci 
uredijo stanovanjske probleme, s tem da v tem času prevza- 
mejo plačevanje vseh stroškov - odgovora Noviste še ni), ke' 
da jim je država ob evakuaciji obljubljala razrešitev vse" 
eksistenčnih problemov. 

Ker lastnik objekta pri odpovedi ni vztrajal, pristojni pa tudi 
niso pokazali posebne volje po razreševanju eksistenčni" 
problemov, ki bi nastali, če bi prišlo do izselitve, je Urad to 
možnost do nadaljnjega opustil. Vsekakor pa bo treba sedanji 
položaj razrešiti. Ena od nebolečih možnosti je, da evaku- 
iranci vstopijo kot najemniki objekta in prevzamejo plačilo 
stroškov za njegovo uporabo. V nasprotnem primeru bo Urad 
za priseljevanje in begunce prisiljen drugače ukrepati. 

O izobraževanju učiteljev 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec Slovenske nacionalne strank* 
je 16.11.1995 Ministrstvo za šolstvo in šport vprašal: 

Ravnatelji osnovnih šol poudarjajo, da je permanentno W 
braževanje učiteljev Izrednega pomena, obenem pa trdijo 
da je sistem permanentnega Izobraževanja učiteljev osno' 
nih šol neurejen in nepregleden ter da na tem področi' 
nezakonito delujejo nepooblaščene organizacije, ki si prid* 
bivajo velike nezakonite zaslužke (kot je npr. »SuprC 
d.o.o., Ljubljana, Novo Polje, ki jo vodi ga. Smerdeljeva, kil' 
redno zaposlena na Oš Ledina, bolnišnični oddelek Klin"' 
nega centra, njen mož pa je zaposlen na Zavodu RS i' 
šolstvo in šport; nato še d.o.o. Glotta, Diferent...). Pri na»J 
denem sodeluje tudi v.d. direktorja Zavoda RS za šolstvo" 
šport g. Ivan Lorenčič, ki daje - le nekaterimi - svoji1* 
sodelavcem dovoljenje za sodelovanje v zasebnih d.o.o. 
področju izobraževanja, kjer sodelujejo kot predavatelji'' 
kot vodje seminarjev, ČEPRAV JE TO NEZAKONITO, SAJ r 
7. ČLENU ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH (Uradni JjJ 
RS, št. 14-696/90, 5-222/91 in 71-2574/93) POMENI HUJS® 
KRŠITEV DELOVNE OBVEZNOSTI, ZA KATERO SE LAHKc 

IZREČE UKREP PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA- 

SPRAŠUJEM MINISTRA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 0J 
SLAVKA GABRA, ZAKAJ NI UREJEN SISTEM PERMANEN1 

NEGA IZOBRAŽEVANJA OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEVI'1 

ZAKAJ ZAVOD ZA ŠOLSTVO NE ORGANIZIRA SEMlNAJ 
JEV BREZPLAČNO OZIROMA ZAKAJ NE VODIJO SEMlNAj 
JEV ZA UČITELJE PO VSEJ SLOVENIJI PEDAGOŠKI SVETP 
VALCI V OKVIRU SVOJEGA REDNEGA DELA? 

ŠE POSEBEJ GA SPRAŠUJEM, ZAKAJ DOPUŠČA NEZAltf 
NITO DELOVANJE NEPOOBLAŠČENIH ORGANIZACIJ 
ZLASTI NEZAKONITO DELOVANJE DIREKTORJA IN 
GIH DELAVCEV ZAVODA ZA ŠOLSTVO? ALI MORDA TU" 
ON SLUŽI DENAR S TEMI SEMINARJI? 

Ministrstvo za šolstvo mu je posredovalo odgovor: 

1. Stalno strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavce*' 
vzgoji in izobraževanju (permanentno izobraževanje) vzjj 
stavljata dve gradivi: Navodila za izpeljavo programov s'® 
nega strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev 
Metodologija za pripravo programov in njihovo vrednoto'1'. 
Obe gradivi je sprejel Programski svet za stalno strokovj 
izpopolnjevanje strokovnih delavcev, ki ga je imenoval f1 
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sfor. Programski svet je pristojen za usmerjanje celotnega 
sistema stalnega strokovnega izpopolnjevanja strokovnih 
delavcev ter vsakoletni izbor in ovrednotenje programov stal- 
na strokovnega izpopolnjevanja. Metodologija stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja je bila maja 1993. leta predstav- 
'jena strokovnjakom za sistem izobraževanja učiteljev, ki 
delujejo v okviru ATEE (Evropsko združenje za izobraževanje 
učiteljev), in je bila pozitivno ovrednotena. 

Stalno strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev deluje 
sedmo šolsko leto. Vključuje od 60 do 100 izvajalcev, ki vsako leto prijavijo na razpis med 500 in 800 programi za 

različna področja: ožje strokovno, teoretično, didaktično in 
Praktično za celotno izobraževalno vertikalo, vključno z 
osnovnošolskim izobraževanjem. Nekatera strokovno teore- 
tična področja se v sistem strokovnega izpopolnjevanja vklju- 
čujejo postopno, pač glede na možnost posameznih strok, da 
Pripravijo ustrezne programe. V stalno strokovno izpopolnje- 
vanje se vsako leto vključi med 20.000 in 28.000 strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju. 

Stalno strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev vzgoje 
In izobraževanja je tesno povezano tudi z napredovanjem 
strokovnih delavcev v nazive. Tako je minister za šolstvo in 
sport že pred leti sprejel Pravilnik o napredovanju strokovnih 
delavcev v nazive za vrtce, osnovne in srednje šole (Ur. I. RS, 
st. 39/92, 42/92, 54/93), kjer so urejeni tudi postopki za napre- 
dovanje. Ministrstvo za šolstvo in šport nameni vsako leto za 
stalno strokovno izpopolnjevanje pedagoških delavcev.nepo- 
sredno 200do 240 milijonov SIT, postopno oblikuje mrežo 
jjobraževalnih centrov (Portorož, Maribor, Radovljica, Nova 
gorica, Murska Sobota, Novo mesto, Ljubljana), kar pomeni, 
da programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja približuje 
strokovnim delavcem v regijah. Tako v bistvu racionalizira in 
Poceni izpeljavo programov. 

Citirani gradivi, ki vzpostavljata stalno strokovno izpopolnje- 
vanje strokovnih delavcev vzgoje in izobraževanja, določata 
jjjdi postopek za prijavo, izbor in ovrednotenje programov, 
""'nistrstvo za šolstvo in šport vsako leto spomladi objavi javni 
'■J-pis programov za naslednje šolsko leto. Razpis je v skladu 
« Odredbo o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih 
naročil. 
^avni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 
'n v Šolskih razgledih, s čimer je zagotovljeno, da se v skladu 
* Odredbo prijavijo na razpis vse pravne osebe, ki so registri- 
rne kot izobraževalne ali raziskovalne inštitucije. 

'*bor na razpis prispelih programov in vsebinsko ter finančno 
ovrednotenje opravi Programski svet, ki ga je imenoval mini- 
ster za šolstvo. Odbor ima tudi petnajst strokovnih komisij za 
Posamezna predmetna oziroma vsebinska področja. 

programski svet na podlagi predlogov komisij opredeli skupaj 
* Ministrstvom za šolstvo in šport in Zavodom RS za šolstvo 
Prioritetne programe. To so programi, ki vsebujejo nujne 
jsebine za prenovo šolstva nasploh, za pripravo strokovnih 
oelavcev na maturo, za kurikularne vsebine, za novosti v 
?Pecialnih didaktikah itd. Takšne programe Ministrstvo za 
®oistvo in šport financira v celoti in imajo status naročenih 
Programov. V kataloško ponudbo pa Programski svet vklju- 

či8 tudi druge (alternativne) programe kot dopolnitev in 
oogatitev celotne programske ponudbe. Te programe Mini- 
rstvo za šolstvo in šport financira različno (polovično, delno, 

a" sploh ne). 

financiranje programov stalnega strokovnega izpopolnjeva- 
d ® Poteka glede na njihovo rangiranje (naročeni, alternativni 
turi®?"1')- Izvajalci za alternativne programe zaračunavajo 
treh otizacijo, ki jo plača šola ali posameznik. Opozoriti je 
vi°J' da pri izvajanju programov sodelujejo kot predavatelji 
nj8?.0S°lski učitelji, raziskovalci, učitelji praktiki, tuji strokov- 
visnL. Zaradi tega je cena programov oblikovana v skladu z 
Ren ušolskimi normativi in standardi, ki jih je sprejela Vlada 
odP ,"ke Slovenije (Sklep o normativih in standaradih za 
stvi? 11 ni® izobraževalne dejavnosti v višjem in visokem šol- u- Uradni list RS, št. 39/92). 

Nosilci sprejetih in objavljenih programov le-te izvedejo glede 
na interese strokovnih delavcev vrtcev in šol. Izvajalci progra- 
mov so različni (visokošolski zavodi, Zavod za šolstvo, inšti- 
tuti, pa tudi zasebniki). 

Programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja lahko izvaja 
vsakdo, ki je za to registriran, torej izpolnjuje kadrovske, 
prostorske in druge materialne pogoje ter ima ustrezne refe- 
rence. 

Na osnovi navedenih dejstev so programi vseh izvajalcev, ki 
so objavljeni v Katalogu za šolsko leto 1995/96, zakoniti, 
izvajalci programov pa pooblaščeni izvajalci. 

2. Zavod Republike Slovenije za šolstvo neposredno organi- 
zira okrog 160 programov stalnega strokovnega izpopolnjeva- 
nja (plus maturitetni programi), kar pomeni precejšen del 
vseh programov. 

Delavci Zavoda Republike Slovenije za šolstvo so koordina- 
torji programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja, pa 
tudi predavatelji, kar pomeni, da je tudi to njihovo redno 
strokovno delo. 

Delavci Zavoda Republike Slovenije za šolstvo imajo z Zavo- 
dom sklenjeno pogodbo o delu, ki dovoljuje sodelovanje 
posameznika z drugimi izvajalci le v soglasju z direktorjem, 
sicer se to šteje za hujšo kršitev delovnega razmerja. V letu 
1995 v.d. direktorja Ivan Lorenčič ni izdal nobenemu delavcu 
Zavoda soglasja za sodelovanje v zasebnih d.o.o. na področju 
izobraževanja. 

O prekinitvi izvajanja postopka oploditve zunaj 
telesa (IVF-ET) 

MATJAŽ PESKAR, poslanec LDS, je 19.10.1995 ministra za 
zdravstvo dr. Boildar)a Voljča vpraial: 

V Sloveniji se vseskozi deklariramo za spodbujevalce dru- 
žinske politike ter zagovornike akcij in drugih stimulativnih 
ukrepov za izboljšanje natega katastrofalnega demograf- 
skega stanja. Ali če povem bolj preprosto: kako bi povečali 
število rojstev, saj je Jasno, da v Sloveniji umre vsako leto 
več ljudi, kot se jih rodi. Zato |e prav gotovo eden takih 
pozitivnih ukrepov pomoč tistim staršem, ki bi radi imeli 
otroke, pa jih zaradi medicinskih oziroma zdravstvenih indi- 
kacij ne morejo. Eden takšnih posegov, ki pomaga takim 
staršem imeti otroke, je tudi izvenmaternlčna oploditev, ki 
so jo do nedavnega opravljali na Ginekološki kliniki v Ljub- 
ljani in na Ginekološkem oddelku bolnišnice v Mariboru. 
Sedaj pa naenkrat te storitve ne opravljajo več niti v Ljub- 
ljani, niti v Mariboru. Sprašujem ministra, po čigavem naro- 
čilu tega posega ne opravljajo (čeprav Je v Zakonu o zdrav- 
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju opredeljen 
kot pravica v obveznem zdravstvenem zavarovanju), zaka| 
ga ne opravljajo in kdo je za to odgovoren. Pri tem naj še 
opozorim, da ti nesrečni partnerji ustanavljajo svoje društvo 
na nivoju cele Slovenije, saj menijo, da bodo na ta način 
lažje dosegli svojo pravico do starševstva. Zdravniki speci- 
alisti so to storitev vedno pripravljeni opravljati, tako kot do 
nedavnega. 

Ministrstvo za zdravstvo mu je pripravilo odgovor: 

»Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je 
bilo v pogodbah z javnimi zdravstvenimi zavodi, ki opravljajo 
postopek IVF-ET, za leto 1995 priznanih skupaj večje število 
teh storitev, kot v letu 1994, in sicer naj bi v Kliničnem centru v 
Ljubljani v letu 1995 opravili 1200 posegov, kar je enako kot 
lani, v Splošni bolnišnici Maribor pa 600, kar pomeni skoraj 
devetkratno povečanje v primerjavi z lanskim letom. 

Postopek se opravlja po programu, predvidenem za leto 1995. 
Na Ginekološki kliniki v Ljubljani je bilo do 20. julija opravlje- 
nih 920 ciklusov, preostalo število ciklusov pa je bilo razde- 
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Ijeno na 4 mesece. Od septembra 1995 je bilo opravljenih 70 
ciklusov mesečno. Delo je torej opravljeno v skladu s 
pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Zaradi zapletov z IVF-ET programi je bilo več sestankov s 
posameznimi zavarovankami oziroma pari, ki potrebujejo 
tovrstno zdravljenje, s članicami društva FIVET v ustanavlja- 
nju in predstavniki Ginekološke klinike v Ljubljani ter Ministr- 
stva za zdravstvo. Dogovorjeno je bilo, da se bo ta dejavnost v 
letu 1996 opravljala v skladu s kriteriji, ki bodo pripravljeni na 
podlagi analize ureditve v drugih primerljivih evropskih drža- 
vah in sistemih zdravstvenega varstva in zavarovanja. Na tej 
podlagi bo določeno, koliko poskusov se lahko opravi na 
račun obveznega zdravstvenega zavarovanja in v katerih pri- 
merih. Po podatkih drugih držav namreč zavarovalnice plaču- 
jejo od enega do štirih ciklusov (letno ali v življenju), pri nas 
pa je bilo v nekaterih primerih opravljenih celo 18 poskusov, 
ki so bili vsi plačani iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
Pri tem moramo opozoriti, da so stroški tega zdravljenja 
izjemno visoki. 
Na Ginekološki kliniki v Ljubljani so zavarovanke, ki čakajo na 
ta postopek, razvrstili na podlagi več dejavnikov (prvi ali 
ponovni poskus IVF, starost, stanje partnerja itd.). V letu 1995 
so prišle na vrsto vse bolnice, ki prvič vstopajo v program, 
storitev pa so opravili tudi pri številnih bolnicah v drugem in 
tretjem poskusu. Preostale bolnice so razdelili za naslednje 
mesece leta 1996. V letu 1996 bodo uvedli računalniško evi- 
dentiranje bolnic glede na indikacije in jih bodo klicali za 
postopek IVF. Po dosedanjih izkušnjah to pomeni, da bo 
opravljenih 700 IVF-ET postopkov pri parih, ki bodo prvič 
stopili v program. Preostalih 500 ciklusov bodo opravili pri 
parih, ki prihajajo ponovno. Obenem bo predlagano poveča- 
nje števila ciklusov, ker so se pojavile nove indikacije. 
Zaradi velikega pritiska bolnic so na Ginekološki kliniki v 
decembru uvedli samoplačniški način opravljanja IVF-ET sto- 
ritve. To dejavnost samoplačniško opravljajo že več let za 
bolnice iz tujine, za katere je cena storitve 400 DEM v tolarski 
protivrednosti. Od uvedbe te možnosti ni bilo še nobene 
bolnice niti para, ki bi to storitev želel plačati. 
V zvezi s tem je treba tudi opozoriti, da gre pri IVF-ET 
postopku predvsem za problem posameznika oziroma dru- 
žine in ne za splošni populacijski oziroma demografski pro- 
blem. Od leta 1983, ko je bil ta postopek uveden, se je s 
pomočjo te metode rodilo 1500 otrok, medtem ko je bilo od 
leta 1987 v Sloveniji 183.679 porodov. 
Ugotavljamo torej, da se postopek IVF-ET opravlja nemoteno. 
Program 1200 ciklusov v letošnjem letu je opravljen. Pri vseh 
bolnicah so naredili vsaj en poskus v letu 1995, pri nekaterih 
pa celčo 4 ali 5. Že 18 mesecev izvajajo tudi nov postopek 
mikromanipulacije pri moški sterilnosti, s pomočjo katerega 
so se nekaterim parom prvi otroci te rodili ali jih pričakujejo. 
Nobenemu upravičencu torej ni bila odvzeta pravica do zdrav- 
ljenja sterilnosti. 

O mejnem prehodu Bizeljsko 

TONE PERŠAK, poslanec poslanske skupine Demokratske 
stranke Slovenije - DS, je 22.11.1995 Ministrstvo za notra- 
nje zadeve vprašal: 
Med prebivalci Bizeljskega in okolice vzbuja veliko (menim, 
da upravičenih) kritik in pritožb dejstvo, da na tem območju 
še vedno nimajo urejenega kraja, določenega za prehod 
državne meje z Republiko Hrvaško s statusom mejnega 
prehoda za mednarodni, meddržavni ali vsaj obmejni pro- 
met. Doslej je bilo prehajanje meje na Bizeljskem dovoljeno 
le za lastnike zemljišč v sosednji Hrvaški (pa še to menda le 
podnevi), takšna ureditev pa bi naposled omogočila obi- 
čajno prehajanje meje z maloobmejnimi prepustnicami ali 
potnimi listi tudi za tiste, ki zemlje na Hrvaškem nimajo. Naj 
ob tem zgolj za ilustracijo razmer navedem primer železni- 
ške postaje Draše na hrvaški strani, ki je le nekaj deset 
metrov oddaljena od državne meje, prebivalci Iz Slovenije 
pa so zaradi neustrezne ureditve prehajanja meje prisiljeni 
potovati do nje po mnogo daljši poti. 

Ministrstvo za notranje zadeve zato sprašujem, zakaj se 
doslej še ni odločilo za ureditev ustreznega mejnega pre- 
hoda, obenem pa dajem pobudo, da se to vprašanje čimprej 
uredi po zgledu mejnih prehodov v Kolpski dolini (Osilnica, 
Žurge). 
Ministrstvo za notranje zadeve mu na vprašanje odgovarja 
tako: 
Na območju Bizeljskega je od 8. oktobra 1991 vzpostavljen 
mejni prehod Bizeljsko, ki je bil na podlagi uredbe o določitvi 
mejnih prehodov določen za obmejni promet. Kljub temu je 
bilo, v skladu z določbo v uredbi, prek tega mejnega prehoda 
omogočeno prehajanje državne meje tudi potnikom v medna- 
rodnem prometu. 
Na podlagi zapisnika o uskladitvi kategorizacije in števila 
mejnih prehodov na slovensko-hrvaški državni meji in spre- i 
mebe uredbe o določitvi mejnih prehodov na slovensko-hrva- i 
ški državni meji je bil mejni prehod Bizeljsko preimenovan v I 
mejni prehod Orešje, poleg tega pa je bila spremenjena kate- I 
gorizacija mejnega prehoda. Od 15. septembra 1994 je mejni i 
prehod Orešje določen za meddržavni promet. \ 

Ob usklajevanju kategorizacij in števila mejnih prehodov sta J 
13. maja 1994 slovenska in hrvaška delegacija uskladili tudi j 
seznam mejnih prehodov za obmejni promet. Na območju 
občine Brežice so bili usklajeni trije mejni prehodi za obmejni . 
promet, od katerih sta dva predvidena v bližini Bizeljskega, in , 
sicer Nova vas ob Sotli in Stara vas - Bizeljsko. Seznam 
usklajenih predlogov za vzpostavitev mejnih prehodov za ( 
obmejni promet je bil posredovan slovenski in hrvaški delega- 
ciji, ki usklajujeta besedilo Sporazuma med Republiko Slove- 
nijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelova- j 
nju. Nosilec usklajevanja besedila sporazuma v Republiki ^ 
Sloveniji je Ministrstvo za zunaje zadeve, Ministrstvo za notra- 
nje zadeve pa z ostalimi pristojnimi ministrstvi le sodeluje pri y 
pripravi in usklajevanju sporazuma. p 

K 
Za vzpostavitev mejnih prehodov za obmejni promet je torej & 
potreben sprejem oz. ratifikacija sporazuma o obmejnem p 
prometu med državama. 

G 
Poleg tega je potrebno poudariti, da mejne prehode določa s, 
Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve pa j( 
je le eno od resorjev, ki k predlogom za vzpostavitev novih ^ 
mejnih prehodov posreduje Vladi Republike Slovenije svoja 
mnenje. 

O zlorabi storitev na klicnih številkah 090 «« 

o, 
MILOŠ PAVLICA, poslanec ZLSD, je 1.12. 1995 Ministrstvo t| 
za notranje zadeve vpršal: 

Ni 
V Javnosti se že dalj časa pojavljajo pripombe in pritožb« 7. 
posameznih telefonskih naročnikov na način obračunava* p< 
nja storitev Telekoma Slovenije. Iz vrste podatkov se lahka 
sklepa, da so posamezne pritožbe na nepravilnosti upravi* »| 
čene, saj to priznava tudi pod|etje Telekom ob upoštevanju d< 
reklamacij. 

Dne 5.10.1995 sem postavil poslansko vprašanje v zvezi t up 
domnevnimi nepravilnostmi na ministrstvu za promet lj| Pr 
zveze, ki je obljubil vrsto aktivnosti, da se nepravilno«" Po 
odpravijo. V reševanje nepravilnosti se je aktivno vključil' op 
tudi Zveza potrošnikov, ki pa ni v stanju pridobiti zadostnih 
podatkov, ki bi ji omogočili uspešnejše reševanje pripor"6 Mi 
potrošnikov. 

^ 4 
V posameznih evropskih državah so bile v preteklosti ug<r ®3 
tovljene številne nepravilnosti pri zaračunavanju poštni" na 
storitev potrošnikom. Posebej znan je primer iz Nemčll*' °d 
kjer je policija z zelo zahtevno In usklajeno akcijo odkril' v 1 
dobro organizirano kriminalno združbo. Glede na števil"' 
pritožbe potrošnikov, ki prejemajo nenormalno visoK' *ai 
račune, kar za nekatere posameznike pomeni tudi dejan«"* *®i 
socialno grožnjo, če bi jih morali poravnati, sprašujem Mii,K *a 

strstvo za notranje zadeve: 
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~ Ali so delavci ministrstva doslej opravili kakšne preiskave 
^vezi z možnimi kriminalnimi dejanji pri zlorabi storitev na 
Kl|cnih številkah 090? 

Ali so organom Ministrstva za notranje zadeve znani 
orfl#nizatorjl storitev na klicnih številkah 090? 

~ Ali se je Ministrstvo za notranje zadeve pri preiskovanju 
morebitnih kriminalnih dejanj v zvezi z organiziranjem in 
'Uračunavanjem storitev na klicnih številkah 090 povezalo z 
"»treznim ministrstvom v Nemčiji, ki ima izkušnje z reševa- nl*m podobnih problemov? 

^'listrstvo za notranje zadeve mu je pripravilo odgovor: 

J'zvezi s poslanskim vprašanjem gospoda Miloša PAVLICE 
"JJmstru za notranje zadeve gospodu Andreju ŠTERU, ali so 
slavci Ministrstva doslej opravili kakšne preiskave o možnih 
"finalnih dejanjih pri zlorabi storitev na klicnih številkah 

r*0. sporočamo, da so ONZ doslej obravnavali dva taka pri- 
ora. O enem od obeh je poročalo tudi dnevno časopisje, 

tat^r pa sta bila oba Primera ovadena kot utemeljena suma a'vine telefonskih impulzov. Storilci so imeli namreč dostop 
ra '

e'°f°nskih priključkov dveh podjetij, priložnost pa so na 
Cun teh podjetij izkoristili za t. im. »vroče pogovore«. 

kakiV'ru te inkriminacije - tatvina telefonskih impulzov - o Jušnih »organizatorjih« (drugo poslančevo vprašanje) ne 
•vrt"10 Sjovoriti. O njih bi morda lahko govorili le v primeru Gorov« v sistem telefonske centrale, kjer storilci na »pirat- 

način« koristijo telefonske storitve na tuj račun. Da se taki 
kis ri pri nas dogajajo, so nam potrdili v podjetju TELEKOM, 
takihS°tuc" 'zra2ili mters. da se policija vključi v raziskovanje J:"1 primerov. Vključitev policije v odkrivanje tovrstnih pri- 
l(at

r°y predstavlja eno od popolnoma novih področij dela, s 
Jjnmi se policija doslej ni ukvarjala. Strokovnjake za to 
K0M°Č|e de'a bi b"° potrebno zato šele usposobiti. TELE- ^ M jo v zvezi s tem že izrazil svoj interes in pripravljenost, da 
Dn« 'e Pri usposabljanju teh strokovnjakov, vendar so 9°vori o tem šele na začetku. 

1 Mro!0 vPra^anja, ali smo morda doslej poskušali poiskati 
' isiiBi no P°moć Pri nemških strokovnjakih, ki imajo potr- 1 da > 2kuSni® Pri odkrivanju tovrstnega kriminala, sporočamo, i tovrstno pomoč doslej še nismo zaprosili. 

. Q 
.^Pobiranju prometnega davka od prodaje lesa 

) i^n'CA SIMŠIČ, poslanka DS, je 28. julija 1995 Ministrstvo n#nce vprašala: 
t|> «. 

' 7-1»o se'' Drlavne9a zbora Republike Slovenije dne 28/ i* on. 5 i* poslanka Danica Simšič postavila naslednje 
o •'•nsko vprašanje: 
I* »M|n. 
u l8n» i vo za "nance sprašujem, zakaj se otepa pobiranja arla in polnjenja proračuna? 

t namreč prihajajo opozorila, ki so jih dobili tudi na 
" prodai *a 'avne prihodke, da se ne pobira prometni davek od H Podu, .leaa glede na to, da gre ta prodaja vse bolj preko 
t op0' 1'^ov posameznikov in d.o.o. Na to so bile te uprave 
H orlene, vendar ni nikakršne reakcije.« 

swo za finance ji je odgovorilo' 

v 93) je "ojn o prometnem davku (Uradni list RS št. 4/92 in 71/ 
" "»meni obdavčen celotni promet proizvodov in storitev, ft Od nata k°nčni potrošnji. Prometni davek se ne plačuje 
" v 18- čin navedenih oprostitev, ki so za proizvode, naštete i» za del zakona, prav tako se prometni davek ne obračuna 
i' lakona 

prorr,eta proizvodov, ki je v 6. členu navedenega 
Ver>dar ,na^tet kot promet, ki ni namenjen končni potrošnji, 

il" Za do(< Pod Pogoji 7., 8. in 9. člena istega zakona, ki služijo <y"°. da promet ni bil namenjen končni potrošnji. 

Obdavčevanje prometa lesa in gozdnih lesnih sortimentov je 
po navedenem zakonu, kakor tudi pravilniku o uporabi„ 
zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 6/92, 8/92, 29/ 
92 in 39/93), natančno opredeljen. 

V primeru, ko se les oz. gozdni lesni sortiment proda konč- 
nemu potrošniku, je za plačilo prometnega davka zavezana 
pravna oseba, zasebnik ali fizična oseba, ki je zadevni proiz- 
vod prodala, kar določa vsebina 13. člena zakona o promet- 
nem davku. Fizične osebe so skjadno z določilom 41. člena 
zavezane, da promet vseh količin lesa in lesnih sortimentov 
končnim potrošnikom iz posameznega meseca napovejo v 
sedmih dneh po poteku vsakega meseca ter zanj obračunajo 
in plačajo prometni davek. V kolikor pa te fizične osebe 
zadevne proizvode prodajo pravnim osebam oz. zasebnikom, 
so zavezanci za plačilo prometnega davka pravne osebe oz. 
zasebniki (zadnji odstavek 13. člena), ki morajo ta promet 
izkazati v svojih davčnih napovedih. Pravne osebe in zaseb- 
niki so prometni davek dolžni plačati v predpisanih rokih (27. 
člen zakona o prometnem davku), oz. natančneje v petih dneh 
po poteku vsakih petnajst dni v mesecu oz. po poteku 
meseca. Obveznost plačila se nanaša tako na les in lesne 
sortimente, ki so ga pravne osebe in zasebniki kupili od 
fizičnih oseb, kakor tudi od lesa in lesnih sortimentov, ki so ga 
prodali drugim osebam. Promet lesa in lesnega sortimenta se 
skladno z določilom drugega odstavka 12. člena zakona o 
prometnem davku ne more šteti za nabavo reprodukcijskega 
materiala torej brez plačila prometnega davka. To dejansko 
velja le za vsak prvi opravljeni promet, tudi v primeru uvoza, 
medtem ko to ne velja za nadaljnji promet lesa in lesnih 
sortimentov. Nadaljnja prodaja je natančno opredeljena v 
drugem odstavku 19. člena pravilnika o uporabi zakona o 
prometnem davku in določa, da se prometni davek od nadalj- 
nje prodaje ne plačuje pod pogojem, da je na računu o 
nadaljnji prodaji teh proizvodov po 1. in 2. točki 6. člena 
zakona vpisana pripomba, da je bil prometni davek v pred- 
hodni fazi že plačan. 

Stopnja prometnega davka v višini 10% je za les in gozdne 
lesne sortimente določena v peti točki tarifne številke 2 tarife 
davka od prometa proizvodov, ki je sestavni del zakona o 
prometnem davku. 

Znesek obračunanega in plačanega prometnega davka iz 
navedenega naslova je za leto 1994 znašal 1,065 milijarde SIT 
oz. v prvi polovici letošnjega leta 0,559 milijarde SIT. Od 
celotnega zneska je bilo v preteklem letu 0,4% (v polovici 
letošnjega leta 0,3%) prometnega davka vplačanega s strani 
fizičnih oseb (kar pomeni prodaja fizičnih oseb drugim fizič- 
nim osebam), 5,5% (v polovici letošnjega leta 5,6%) skupnega 
zneska se nanaša na prodajo fizičnih oseb pravnim osebam in 
zasebnikom (v tem primeru so davek kot davčni zavezanci 
plačale pravne osebe oz. zasebniki), 94,1% (enako v polovici 
letošnjega leta) pa je bilo opravljenega med pravnimi osebami 
in zasebniki. Iz navedenih podatkov je razvidno, da večino 
prometa lesa in lesnih sortimentov opravijo pravne osebe in 
zasebniki, na fizične osebe odpade le 5,9% (enako tudi v 
polovici letošnjega leta), le-te pa pretežni del (5,5% v lanskem 
letu oz. 5,6% v polovici letošnjega leta) prodajo pravnim 
osebam in zasebnikom. 

Republiška uprava za javne prihodke ocenjuje, da prijavljeni 
obseg prometa z lesom in gozdnim lesnim sortimentom ne 
odgovarja dejanski sečnji in prometu z lesom in gozdnim 
lesnim sortimentom, odkar so uveljavljene spremembe na 
področju zakonodaje, ki je liberalizirala posek lesa. Pred- 
hodna zakonodaja je določala potek prometa z lesom in 
gozdnim lesnim sortimentom preko gozdnih gospodarstev. 
Le-ta so ob odkazovanju poseka lesa davčnemu organu 
dostavljala ustrezne podatke, s čimer je bil omogočen učinko- 
vit nadzor nad prometom z lesom in s tem tudi odmero 
prometnega davka v ustrezni višini. Od tedaj dalje pa ni bilo 
vzpostavljeno nadomestno posredovanje podatkov o količi- 
nah in vrstah lesa, odkazanega za posek s strani pristojnega 
ministrstva. 

Ministrstvo za finance meni, da zakonodaja, ki se nanaša na 
davčni postopek in davčno službo, ustrezno rešuje navedena 
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vprašanja. S sprejetjem zakonodaje, ki je v parlamentarnem 
postopku, pa se bo učinkovitost plačevanja davkov zagotovo 
povečala. 

O zaposlovanju Hrvatov na delovišču sloven- 
skega podjetja »ELEKTROMONTAŽA« v Rusiji 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 19. julija 1995 mini- 
strico za delo, družino In socialne zadeve gospo Rino Kllnar 
vprašal: 

Sprašujem ministrico za delo, družino in socialne zadeve 
gospo Rino Kllnar, kako je možno, da ob tolikšni nezaposle- 
nosti Slovencev, lahko pomočnik direktorja podjetja Elektro- 
montaža iz Ljubljane g. PLAČKO ZLATKO, ki je Hrvat, pošilja 
na delovišča v Rusijo večinoma Hrvate in le izjemoma Slo- 
vence, ter da sklepa podizvajalske pogodbe pretežno s 
hrvaškimi podjetji iz Međimurja? Sprašujem ali je zakonito 
in nacionalno sprejemljivo, da so na delovišču slovenske 
firme v Volgogradu v Rusiji zaposleni le trije Slovenci od 
skupno 40 monterjev, ki so Hrvati? 

Poleg tega sprašujem, na kakšen način se lahko ta firma 
lastnini skupaj z nekimi Nemci na škodo Slovenije? 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve mu odgovarja: 

V zvezi z vašim vprašanjem moramo najprej ugotoviti, da 
zakonodaja, ki ureja delo tujcev v Republiki Sloveniji, le 
deloma sodi v pristojnost Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve, deloma pa je v pristojnosti drugih ministr- 
stev; Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za gospodar- 
ske dejavnosti, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter 
Ministrstvo za zunanje zadeve. Z Zakonom o zaposlovanju 
tujcev (Ur. I. RS št. 33/92), Zakonom o zaposlovanju in zavaro- 
vanju za primer brezposelnosti (Ur. I. RS št. 5/91,17/91,12/92, 
71/93 in 38/94) in z Zakonom o varstvu pri delu (Ur. I. RS št. 47/ 
86) ter na tej podlagi izdanimi predpisi pa je zagotovljena 
enotna evidenca in omogočen celovit nadzor nad zaposlova- 
njem in delom tujcev pri organizacijah oziroma delodajalcih v 
Republiki Sloveniji. 

Pri presoji vprašanj, ki jih zastavljate, pa je potrebno upošte- 
vati še naslednja dejstva: 

V našem pravnem sistemu je načelo svobodne gospodarske 
pobude zapisano v Ustavi, lahko se omeji samo z zakonom in 
le zaradi varstva javne koristi oziroma prepovedi nelojalne 
konkurence (74. člen Ustave RS). 

Podjetje, ki je vpisano v register gospodarskih družb v Repu- 
bliki Sloveniji, lahko izvaja gospodarsko dejavnost, tako na 
območju Republike Slovenije, kot v tujini, na način in pod 
pogoji, ki jih določa zakon. 

Slovensko podjetje, ne glede na to, ali izvaja gospodarsko 
dejavnost na območju Republike Slovenije, ali v tujini, lahko 
zaposli tujce le na podlagi delovnega dovoljenja, ki ga izda 
Republiški zavod za zaposlovanje. Delovno dovoljenje se 
tujcu izda le pod pogojem, da v evidenci Republiškega zavoda 
za zaposlovanje med brezposelnimi osebami na določenem 
območju ni ustreznega kandidata, ki poleg splošnih izpol- 
njuje še posebne pogoje, ki jih delodajalec zahteva za skleni- 
tev delovnega razmerja in je pripravljen sprejeti zaposlitev (5. 
člen Zakona o zaposlovanju tujcev). 

V Sloveniji zaposleni tujci in člani njihovih družin imajo 
posebne pravice, določene z zakonom (79. člen Ustave RS). 

Pri razporejanju delavcev na delo v tujino so tujci, zaposleni v 
Republiki Sloveniji, glede pravic in obveznosti, ki jih določa 
delovnopravna zakonodaja, izenačeni z delavci - državljani 
Republike Slovenije, ob upoštevanju zakonodaje države, kjer 
podjetje izvaja gospodarsko dejavnost. 

Slovensko podjetje, ki izvaja gospodarsko dejavnost v tuji' 
prosto izbira podizvajalce za izvajanje posameznih del, C 
tem pa mora spoštovati predpise države, v kateri to dejavno! 
izvaja, in to ni v pristojnosti Republike Slovenije. 

V zvezi s konkretnim primerom, na katerega se nanaša vaS 
vprašanje, je bil odrejen inšpekcijski pregled, ki ga je v dne 
30. 8. in 1. 9. 1995 opravil Republiški inšpektorat za delo, P' 
čemer je bilo ugotovljeno: 

1. Oseba, ki jo omenjate v vašem vprašanju, ni zaposlena 
podjetju Eiektromontaža, Ljubljana, kot navajate, pač pa 
podjetju IMP Elektromonter d.o.o., s sedežem v Ljubljan 
Vojkova c. 58, zato je bil pregled opravljen v tem podjetju. 

2. Ugotovitve v zvezi z izvajanjem del v Rusiji 

Podjetje IMP Elektromonter d.o.o., Ljubljana je imelo na 
31. 7.1995 skupno 305 zaposlenih delavcev, od tega je bilo 5 
delavcev na delu v Rusiji in sicer 31 delavcev, slovenski 
državljanov, 5 delavcev - tujcev, ki imajo osebna delovijj 
dovoljenja za nedoločen čas in 1 delavec - tujec z delovni 
dovoljenjem za določen čas. 

Pri tem ni bilo ugotovljenih kršitev predpisov o delovni 
razmerjih. 

Poleg teh delavcev je na dan 31. 7. 1995 delalo na delovi# 
tega podjetja v Rusiji še 13 delavcev - tujcev, na podlaj 
podizvajalske pogodbe, sklenjene z zasebnim podjetji 
»Elektro-plin«, s sedežem v občini Čakovec, Republika HfV 
ška, podjetnik je hrvaški državljan g. Marjan Poljak. 

3. Ugotovitve v zvezi s sklepanjem podizvajalskih pogodb 

Podjetje IMP Elektromonter d.o.o., Ljubljana ima sklenjen' 
več podizvajalskih pogodb s podjetji in samostojnimi podjjj 
niki iz Hrvaške in Slovenije, ki izvajajo dela na obmofl 
Republike Slovenije, Republike Hrvaške in v Rusiji. 

Pri tem je inšpektor ugotovil naslednje nepravilnosti 1 

pomanjkljivosti na področju vodenja evidenc s področja v» 
stva pri delu: 

- Podizvajalske pogodbe niso bile prijavljene Inšpekciji 
delo, v zvezi s tem ni bila urejena evidenca o zaposloval 
delavcev kooperantov, kot to določa 8. točka 67. čW" 
Zakona o varstvu pri delu (Ur. I. RS št. 47/86) in Pravilnik 
evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Ur. I. RS' 
1/84, 18/87 in 35/88), iz katere mora biti razvidno, kaWj 
delavce podizvajalci zaposlujejo, ali so ti delavci prijavljeni P 
pristojnih enotah Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava'J 
vanje in Zavoda za zdravstveno varstvo oziroma ali i"1^ 
sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali imajo opravljene ustre^ 
zdravniške preglede in ali so ti delavci poučeni iz varstva r 
delu. 

Vse ugotovljene nepravilnosti se nanašajo na izvajanje ' 
podizvajalcev v Repbuliki Sloveniji. 

V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi in pomanjkljivosti"'! 
bil zoper podjetje IMP Elektromonter d.o.o., Ljubljana 
odgovorno osebo dne 4. 9. 1995 podan predlog sodniku' 
prekrške. 

Ob inšpekcijskem pregledu, opravljenem pri omenjeni pr«j 
osebi, razen navedenih kršitev, ni bilo možno ugotoviti jjj 
stev o nezakonitosti poslovanja podizvajalcev - kooperan' 
kar pa je predmet dodatnih poizvedb in postopkov, '' 
inšpekcijskih, kot drugih organov. 

4. Ugotovitve v zvezi z lastninskim preoblikovanjem 
. j 

Vprašanja v zvezi z lastninjenjem sicer niso v pristop 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Po ugo'. 
tvah inšpektorja je podjetje IMP Elektromonter d.o.o.. 
Ijana dne 23. 12. 1994 Agenciji RS za prestrukturirani® 
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Privatizacijo predložilo program lastninskega preoblikovanja, 
^ vendar do dneva pregleda ustrezno soglasje še ni bilo izdano. 

' V Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve se zave- 
a®fK>, da je problematika dela tujcev, tako v Republiki Slove- 
nji, kot pri opravljanju gospodarske dejavnosti slovenskih 
Podjetij v tujini, eno izmed zahtevnih dela iz pristojnosti 

l Ministrstva. Z doslednim upoštevanjem načela zakonitosti pri 
j n?šem delu ter s sodelovanjem s pristojnimi upravno-izvršil- 

["mi in drugimi državnimi organi, pa se tudi na tem področju 
'^plicitno uveljavlja nacionalni interes Republike Slovenije. 

t 0 sanaciji TAM-a 

j JANEZ KOPAČ, poslanec LDS, je 20. decembra 1995 Vlado 
j "»Publike Slovenije vprašal: 

i V|8()0 Republike Slovenije vprašujem, kaj je z realizacijo 
! »Wep°v, sprejetih na 30. seji Državnega zbora RS, dne 23.3. 

'»95 ob obravnavi predloga zakona o ukrepih za sanacijo 
] gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in njegovih 
' Odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS d.o.o. Ljubljana. Ali 

(v nadaljnjem tekstu navedeni) sprejeti sklepi že realizi- 
"ni In kakšni so rezultati oziroma če niso, zakaj In kdaj 

1 v nadaljnjem tekstu navajam sklepe, sprejete na 30. 
*•11 DZ RS v zvezi z omenjenim zakonom: 

S nt
Driavni zbor nalaga Vladi RS, da pri izvajanju zakona o i Jj 'ePih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor 

J '•<«■ In njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS 
' o.o. Ljubljana zagotovi novo kadrovsko zasedbo in organl- 

I *cljo podjetja TAM Maribor d.d. in Avtomontaža AM BUS 
o.o. Ljubljana, ki bo omogočila učinkovito sanacijo In 

gospodarno porabo sredstev po tem zakonu. 
J ^Državni zbor nalaga Vladi RS, da preveri posojila, ki jih je 
I: »i. Maribor d.d. najemal na »sivem trgu« pri zasebnem 
* rv?|e,iu INTERKONTRAKT d.o.o. Maribor in o tem poroča 

3 r?Vnemu zboru- 
d" Pravni zbor nalaga Vladi RS, da preveri politiko odpro- 
JI« deviznih terjatev TAM-a družbi INTERKONTRAKT d.o.o. 
pribor in družbi DENORA iz Dubllna (Irska), 
k« i avnl zbor na'a9a Vladl RS. da poda natančno specifi- 
uS'° »neizplačanih administrativnih prepovedi« v znesku 
,«•000.000 SIT, ki jih je vključila v okviru obveznosti, izhaja- 

i S h >z ul(rePov za sanacijo sistema TAM. 
J nrj "vni zbor zadolžuje Vlado RS, da v roku treh mesecev 

/!Pravl in posreduje informacijo o problematiki Izvajanja 
. °na o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Po potrebi 

J d! ada RS predloži tudi spremembe In dopolnitve zakono- 
' 3 ki ureja to področje, s katerimi bi zagotovila hitrejše In 
f 'ikovitejše izvajanje stečajnih postopkov. 

Republike Slovenije mu je posredovala naslednje odgo- 

1 G 8 

re^P°d Janez Kopač, poslanec LDS vprašuje Vlado, kaj je z 
š 23 ,acii° sklepov, sprejetih na 30. seji Državnega zbora dne 

ciio 1995 ob obravnavi predloga zakona o ukrepih za sana- dr. gospodarskega položaja TAM-a in njegovih odvisnih 
p n#\< j ter Avtomontaže AM-BUS d.o.o. Zanima ga, ali so ' 8t)eni sklepi že realizirani. 
i Ad i © 

kv' .•b prvim sklepom je Državni zbor naložil Vladi RS, da pri 
žaja t*U zakona 0 ukrepih za sanacijo gospodarskega polo- podi AM-a zagotovi novo kadrovsko zasedbo in organizacijo 

/ koVj. 'a d.d. in AM-BUS-a d.o.o., ki bo omogočila učin- 
I« konij° •■nacijo in gospodarno porabo sredstev po tem za- 
o1 

^ . 
*akon za Gospodarske dejavnosti je takoj po sprejemu 
a. k i8 0 JAM-u pristopilo, preko skupščine delničarjev TAM- de|6of

Vo,itvi novega upravnega odbora, v katerega sta bila 
0dbo9 rana tudi dva člana iz državne uprave. Novi upravni 

t fiika n 16 izv0del javni razpis in na taj podlagi izbral predsed- 
)< tir,. uprave TAM d.d., člana uprave za področje marke- 
j ' Člana uprave za finance in člana uprave za ekonomiko 

E    

in kontroling. Potrdil pa je tudi člana uprave za kadre in 
organizacijo, člana uprave za razvojno področje, in člana 
uprave za proizvodnjo, ki sta bila oba že prej delavca iz TAM- 
a. Imenoval pa je tudi prokurista. Zaradi slabega strokovnega 
dela je upravni odbor tudi na predlog predsednika uprave 
razrešil na njegov predlog, člana uprave za strateške finance, 
ker ni bil dorasel zahtevnosti dela. Trije člani uprave nosijo 
naziv magister, vsi pa imajo visokošolsko izobrazbo. 

Novo organiziranost podjetja je potrdila Vlada s sprejetjem 
Predhodnega sanacijskega programa TAM-a v juniju in s 
sprejetjem Dokončnega sanacijskega programa v oktobru 
mesecu letos. Bistvo prvega koraka reorganizacije je bil pre- 
nos vseh dejavnosti in delavcev na krovno družbo, ustanovi- 
tev profitnih centrov po programih, da sanacija in vsi finančni 
tokovi lahko potekajo centralizirano. S to preregistracijo 
krovne družbe je bila praktično odpravljena relativna finančna 
samostojnost odvisnih družb, čeprav te še vedno na papirju 
ostajajo poslovni subjekti, ki pa imajo samo direktorja, nimajo 
pa zaposlenih in nobenih pristojnosti. Odločanje se je tako 
preneslo na upravo in na upravni odbor, saj gre za krizno 
vodenje, takšna organiziranost pa je začasna in bo trajala do 
normalizacije razmer in olastninjenja podjetja. 

Zaradi več kot dvomesečnega zastoja financiranja na podlagi 
državnih poroštev je uprava TAM-a ocenila, da sanacijskega 
programa ni mogoče izpeljati, zato je podala svoj nepreklicen 
in kolektivni odstop, o katerem bo razpravljal tudi upravni 
odbor. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je pristopilo h 
kadrovanju nove uprave, ki jo bo potrdil upravni odbor, skli- 
cana pa bo tudi skupščina delničarjev, ki bo opravila kadrov- 
ske zamenjave tudi v samem upravnem odboru. Predvideno 
je, da poslovne banke ponovno pristopijo k financiranju 
podjetja z državnimi poroštvi in da Vlada sprejme sklep, da se 
sanacija podjetja prenese v pristojnost Sklada RS za razvoj. 

Ad.2. Državni zbor je naložil Vladi, da preveri posojila, ki jih je 
TAM d.d. najemal na »sivem trgu« pri zasebnem podjetju 
Interkontrakt d.o.o. Maribor. 

Iz Zapisnika o inšpiciranju zakonitosti in finančno material- 
nega stanja z dne 17.1.1995, ki ga,je opravila Agencija RS za 
plačilni promet, nadziranje in informiranje, je razvidno (str. 6 
in dalje), da si je TAM Družba za upravljanje in financiranje 
d.d. po treh pogodbah sposodila v letu 1994 znesek v skupni 
višini 123.589.000 SIT z obrestno mero R+24%, oz. R+25%. 
Družba Interkontrakt je mesečno zaračunavala obresti in jih v 
primeru, če jih posojilojemalec ni plačal, prištela h glavnici. V 
pogodbi je tudi navedeno, da se pogodbeni stranki lahko 
sporazumeta o podaljšanju roka vrnitve posojila, pri čemer je 
posojilodajalec upravičen do ponovnega zapiranja stroškov 
finančne konstrukcije. Ti stroški so se obravnavali mesečno. 
Osnova za obračun pa je bilo stanje posojila. Iz posameznih 
računov je tudi razvidno, da so znašali »stroški zapiranja 
finančne konstrukcije« 1,2% pogodbenega zneska, temu pa je 
prištet 5% prometni davek na opravljeno storitev. Za leto 1994 
je Interkontrakt obračunal za čas do 30.9. realne in revaloriza- 
cijske obresti od danih posojil v višini 72.359.000 SIT in 
»stroške zapiranja finančnih konstrukcij« v skupni vrednosti 
27.892.000 SIT. Navedene obveznosti je družba TAM d.d. 
tekoča poravnavala. 

Zadolženost TAM d.d. do Interkontrakta je na dan 30. 3. 1995 
znašala 209.803.981,80 SIT, kar je predstavljalo praktično del 
zneska blokade. Ob deblokiranju sedanjega ŽR, preko kate- 
rega posluje TAM, je obstajala nevarnost, da Interkontrakt 
vnovči instrumente zavarovanja in ponovno blokira ŽR. 
Uprava se je zaradi reprogramiranja omenjene obveznosti 
lotila dogovarjanja, da se znesek obročno poravna in se tako 
omogoči normalno poslovanje preko ŽR. 

Ad.3. Državni zbor nalaga Vladi, da preveri politiko odprodaje 
deviznih terjatev TAM-a družbi Interkontrakt in družbi Denora 
iz Dublina. 

Odgovor na postavljeno vprašanje najdemo v Zapisniku o 
izvršeni kontroli zunanjetrgovinskega poslovanja TAM-ovih 
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družb z dne 4. 4. 1995,- ki jo je opravil Devizni inšpektorat 
Republike Slovenije. Material nosi oznako »Poslovna taj- 
nost!«. Nesporno je, da je Denora kreditirala, oz. po pogod- 
bah o odkupu terjatev finansirala tako TAM-ove družbe, kot 
tudi druge gospodarske subjekte v Sloveniji in opravljala 
dejavnost, ki je ni prijavila pristojnemu davčnemu organu, niti 
ni plačala davka na dobiček. Denora je bodisi z garancijo 
domače banke (NKBM), bodisi domače pravne osebe pridobi- 
vala cenene vire financiranja, kreditirala Interkontrakt, ta pa je 
kreditiral TAM-ove družbe po obrestnih merah iz prejšnje 
točke, pri čemer pa Interkontrakt ne izkazuje nobenega 
dobička od poslovanja in ves dobiček prelije preko Denore v 
tujino. Proti odgovornim je sprožen postopek. 

Ad.4. Državni zbor nalaga Vladi, da poda specifikacijo »neiz- 
plačanih administrativnih prepovedi« v znesku 158.000.000 
SIT, ki jih je vključila v obveznosti, izhajajoče iz ukrepov za 
sanacijo sistema TAM. 

Omenjeni znesek opredeljuje administrativne prepovedi, ki jih 
je TAM svojim delavcem na plačilnih listkih izkazal kot odteg- 
ljaj, zneska pa upravičenim pravnim osebam, kreditorjem 
delavcev, določen čas ni poravnaval. Trenutni saldo neporav- 
nane terjatve znaša 66.863.000 SIT in sicer: 33 mio SIT zdrav- 
stvu za obroke zdravstvenega zavarovanja (nadstandard), 10 
mio SIT bankam, 8 mio SIT trgovskim hišam in 5 mio SIT 
zavarovalnici Triglav itd. Banke in drugi kreditorji, ki so imeli 
terjatev zavarovano z zavarovalno polico, so to polico seveda 
vnovčili ob zapadlosti terjatev in riziko se je s tem prevalil na 
zavarovalnice, nekatere od njih pa so šle tudi v individualne 
tožbe. Delavcem, ki so sami plačali nekatere obroke, da ne bi 
zapadli v tožbo in rubež, pa je TAM od primera do primera 
določene zneske povrnil. Takoče se ti obroki ob plačah sedaj 
seveda odtegnejo redno, z omenjenimi institucijami je TAM 
delno dogovoril tudi reprogram. 

Ad.5. Ministrstvo za pravosodje je v zvezi s sklepom, po 
katerem je Vlada RS zadolžena, da pripravi informacijo o 
problematiki izvajanja zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji, zaprosilo Okrožna sodišča v Sloveniji, da posredu- 
jejo svoje pripombe glede potreb po dopolnitvah in spremem- 
bah omenjenega zakona in Ministrstvo za pravosodje sezna- 
nijo s pomanjkljivostmi zakona, ki jih sodišča opažajo v 
praksi. Se dodatno so zaprosili sodišča za mnenje o postavlja- 
nju stečajnih upraviteljev, 6 njihovi strokovni usposobljenosti, 
o višini nagrade, do katere naj bi bili upravičeni na podlagi 
Odredbe o osnovah in merilih za določanje nagrad stečajnim 
upraviteljem in upraviteljem prisilne poravnave. 

Vse dosedanje pripombe se nanašajo na postopek prisilne 
poravnave in na postopek stečaja, ne pa tudi na postopek 
likvidacije. V zvezi s stečajnimi upravitelji sodišča glede višine 
nagrade ocenjujejo, da je le-ta primerna in prav tako nimajo 
pripomb na strokovno usposobljenost stečajnih in prisilnih 
upraviteljev. 

Ministrstvo za pravosodje zato meni, da se bo utemeljenost 
posredovanih pripomb in s tem v zvezi obseg sprememb in 
dopolnitev zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 
ugotavljala in ocenjevala po prejemu odgovorov od vseh 
sodišč in po njihovi poglobljeni analizi. Bolj natančna ocena 
pa je v tem trenutku preuranjena. 

O uresničevanju 19. člena zakona o političnih 
strankah 

Dr. LEV KREFT, poslanec ZLSD, Je 15. 11.1995 Ministrstvo 
za notranje zadeve vprašal: 

Komisija za žensko politiko Državnega zbora Republike Slo- 
venije je v začetku tega leta na osnovi vpogleda v kandidira- 
nje in volilne rezultate na lokalnih volitvah iz decembra 1994 
sprejela sklep, da bo proučila* kako se izvaja zakonska 
določba, ki vsem političnim strankam nalaga, da poskrbijo 
za enake možnosti obeh spolov pri postopku izbora kandi- 
datk In kandidatov za volitve. Predvidevali smo, da bomo 

lahko dobili vpogled v različne oblike in načine, s katerimi 
so stranke skušale zagotoviti omenjene enake možnosti, io 
na tej osnovi ponovno razpravljali pred državnozborskiml 
volitvami v letu 1996 o možnih spremembah in dopolnitvah 
zakona o političnih strankah oz. o druge vrste mehanizmih 
ki bi prišli v poštev za zagotavljanje omenjenih enakih mož- 
nosti. 

Prosim Vas, da mi omogočite vpogled v tozadevno ureditev 
v statutih političnih strank na način, ki se Vam zdi primeren. 
Prošnjo Vam pošiljam na osnovi dogovora z gospo DlvnO 
Potočar, ki je menila, da na osnovi sklepa komisije zi 
žensko politiko ne more omogočiti vpogleda v statute. Ker 
me ne zanima, kako katera posamična stranka realizira to 
zakonsko določbo, ampak le ureditev sama ne glede na to« 
katera stranka jo ima v statutu, bi bil zadovoljen že s fotoko- > 
pijo ali prepisom navedenih delov statutov brez navedb** : 
kateri stranki pripadajo. 

V primeru, da moji prošnji ne morete ugoditi na način vpo- 
gleda, Vas prosim, da jo obravnavate kot poslansko vpraša* 
nje, ki se glasi: , 

»Kako je v statutih političnih strank realizirana določbi 
zakona o političnih strankah, ki od njih zahteva, da s statu- 
tom določijo način zagotavljanja enakih možnosti obeh spo- i 
lov pri določanju kandidatk in kandidatov za volitve (19. člen < 
Zakona o političnih strankah, točka 5 - Uradni list Republik« , 
Slovenije št. 62/7. 10. 1994)?« 

I j 
Ker se siceršnja analiza omenjene problematike v komisij' 
za žensko politiko že približuje zaključku, bi Vas prosil zl 
čimprejšnji odgovor. , 

I i 
Ministrstvo za notranje zadeve mu je pripravilo odgovor: 

»Ugotavljamo, da je določba 5. točke 19. člena Zakona o ( 
političnih strankah, da statut stranke mora določiti nači" 
zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri določanju 
kandidatk in kandidatov za volitve v Državni zbor in za pred- | 
sednico oziroma predsednika republike ter kandidatke ozi' 
roma kandidate za volitve v organe lokalne skupnosti' 
nejasna, ni razvidno na kakšen način oziroma po kakšne^ j 
kriteriju bi bilo treba v statutih strank zagotoviti enake možno*i 
sti obeh spolov pri kandidiranju. 

Navedeno pomeni, da ni določeno, ali naj bo to postopek, K' 
ga urejajo siceršnja volilna pravila oziroma postopki kandidH i 
ranja za volitve za oba spola (v statutu je določeno pooblastil? , 
organu stranke za izdajo teh pravil) oziroma, ali je zakonsk' 
normi zadoščeno, če statut stranke določi, da se zagotovijo 
enake možnosti obeh spolov pri določanju kandidatk in kan- | 
didatov za državne in lokalne volitve oziroma, ali je to cal" | 
kakšen izjemen, poseben postopek. Ob tem je sploh nejasno ; 
kaj bi pomenil kriterij »enakih možnosti spolov«, glede spo1' 
nega kriterija pri kandidiranju pa lahko le ugotovimo, da sW 
npr. v državnem zboru zastopana oba spola, v skladu z voli1' , 
nim uspehom stranke in predvsem s svobodno izražen" , 
volilno voljo državljanov in državljank. 

V ustavi in veljavni zakonodaji tudi sicer ni moč zasledi'' 
določbe, ki naj bi napotovala na drugačne možnosti spole" 1 

pri kandidiranju na volitvah, ni namreč določeno, ali in i 
kakšen način in po katerem postopku naj bi se sploh uveljajf 
Ijala enakopravnost spolov pri določanju kandidatk in kandr 
datov za volitve. 

Zato imajo politične stranke v statutih navedeno določb 
zakona uresničeno tako, da se navezujejo na siceršnji post0! 
pek kandidiranja kandidatov na volitvah ne glede na sp° 
oziroma, navedeno zahtevo 19. člena zakona urejajo * 
podrobnejšimi volilnimi pravili, ki jih sprejmejo v skladu j 
določbami statuta (z obveznim dodatkom, da sta oba spola P J 
tem enakopravna), v skladu z zakonodajo, ki ureja državna3 , 
lokalne volitve. 

V skladu z navedenim, tukajšnje ministrstvo ne sme zahtevaj J 
od strank, da v statutih določijo unificiran način zagotavljani 
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®nakih možnosti obeh spolov pri določanju kandidatk in kan- 
didatov za volitve, kot tudi ne sme zavrniti kakršen koli način 
Uresničevanja zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri 
določanju kandidatk in kandidatov za volitve, kot so ga 
stranke sicer določile v statutih. 

Vpis v register političnih strank se opravlja po pravilih Zakona 
°8Plošnem upravnem postopku, zato mora upravni organ pri 
zahtevi za vpogled v spise konkretnih upravnih zadev vpisa v 
register političnih strank, spoštovati tudi 80. člen tega zakona. 
Navedeno pomeni, da vsakdo drug, razen stranke v postopku, 
*' zahteva vpogled v spise, mora verjetno izkazati, da ima od 
tega pravno korist. Ker bi ugotavljanje pravnega interesa 
Poslanca pri zahtevi za vpogled v statute strank imelo za 
Posledico daljši postopek odgovora na poslansko vprašanje, vam podajamo kratko analizo uresničevanja navedene zakon- 
ce norme v statutih političnih strank, in sicer: 

Stranka 1: 

Statut stranke določa postopke za določanje kandidatov za 
volltve v Državni zbor, občinske svete, župane in svete krajev- 
nih skupnosti. 

~~ kandidacijski organi stranke so pri kandidiranju dolžni 
upoštevati poleg ostalih kriterijev tudi ustrezno zastopanost 
žensk. To načelo bo zagotovljeno tako, da bo med evidentira- 
nimi kandidati najmanj 20% žensk. 

Stranka 2: 

Stranka je organizirana za območje občine, v statutu so 
določeni postopki za določanje kandidatov za volitve in kan- 
didiranje. 

"T Pri določanju kandidatov oziroma kandidatk stranka 
dosledno upošteva načelo enakopravnosti obeh spolov, 

j~ na vsaki listi kandidatov stranka določi polovico kandidatk 
ln Polovico kandidatov, 

j" lista kandidatov oziroma kandidatk se sestavi tako, da so m®na kandidatov in kandidatk navedena na listi izmenično. 

Stranka 3: 

V statutu stranke so določeni postopki za določanje kandida- 
ti *a volitve, za državne funkcije in za organe lokalne skup- 

il 8 podrobnejšimi pravili, ki jih sprejme predsedstvo stranke 
,n W urejajo postopke kandidiranja za volitve ter s poslovni- 
kom predvolilne konference, se zagotovi skladnost postopkov 

*®koni o volitvah in demokratični potek postopkov. 

" 8 pravili oziroma s poslovnikom se zagotovijo enake mož- 
osti obeh spolov pri določanju kandidatk in kandidatov za 
"avne in lokalne volitve. 

S,ranka 4: 

y0®tatutu stranke so določeni postopki za kandidiranje in 

3, 8 Podrobnejšimi pravili, ki jih sprejme glavni odbor 
in in urejajo postopke kandidiranja za lokalne volitve 
n 

8 Poslovnikom predvolilne konference se zagotovi sklad- 
jj^Postopkov z zakoni o volitvah in demokratičnost po- 

§ 
Zan 37"' oziroma s poslovnikom iz prejšnjega odstavka se 
đatk ,0Vij° enake možnosti obeh spolov pri določanju kandi- 'h kandidatov 7a državno in 7a lokalne volitve. 
Stri anka 5: 

Sdldatke in kandidate ter kandidatne liste stranke za volitve 
^avni zbor določi konvencija stranke. Pravilnik o 

postopku za določanje kandidatk in kandidatov ter kandidat- 
nih list za državnozborske volitve, volitve v občinske in 
mestne svete ter volitve županj in županov sprejme konfe- 
renca. 

- kandidatne liste zagotavljajo praviloma najmanj 40% zasto- 
panost enega spola, v vsakem primeru pa morajo zagotoviti 
najmanj 1/3 zastopanost enega spola. Ti deleži se za vsako 
mandatno obdobje povečajo za 5%, dokler ne dosežejo enako 
zastopanost obeh spolov. 

* ( 
Stranka 6: 

V statutu stranke so določeni postopki za kandidiranje in 
volitve. 

- kandidate za predsednika oziroma za predsednico repu- 
blike, poslance v državni zbor, državni svet in pokrajinske 
organe parlamentarnega odločanja določijo člani stranke na 
konvenciji, 

- pri določanju kandidatk in kandidatov za državni zbor, 
državni svet, pokrajinske in občinske svete, za predsednico ali 
predsednika republike, županje ali župane mora biti dana 
možnost za enakopravno zastopanost obeh spolov. 

Stranka 7: 

- pravila za kandidiranje na državnih, lokalnih in drugih 
volitvah določi svet stranke na predlog izvršilnega odbora in v 
skladu z veljavno zakonodajo. Pri določanju kandidatk in 
kandidatov za zgoraj omenjene volitve morajo biti zagotov- 
ljene enake možnosti obeh spolov. 

Stranka 8: 

- kandidatke in kandidate določajo predvolilne konference 
stranke. Glavni odbor sprejme pravila o postopku določanja 
kandidatk in kandidatov. Predvolilne konference organizirajo 
in vodijo volilni štabi po planu predvolilne dejavnosti in volil- 
nem programu, ' 

- za kandidatko oziroma kandidata in na kandidatno listo je 
lahko predlagan vsak član stranke, ki je državljan Republike 
Slovenije in izpolnjuje pogoje iz volilnega zakona. Pri določa- 
nju kandidatk oziroma kandidatov se zagotovi enake možno- 
sti obeh spolov. 

Stranka 9: 

- predsedstvo določa na predlog predsednika(-ce) kandi- 
datke oziroma kandidate za volitve v državni zbor in za pred- 
sednico oziroma predsednika republike ter potrjuje kandi- 
datke oziroma kandidate za volitve v organe lokalnih skup- 
nosti. 

Postopek in način kandidiranja na državnih, lokalnih in dru- 
gih volitvah določi predsedstvo s pravilnikom. 

- način zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri dolo- 
čanju kandidatk in kandidatov je določen v pravilniku za 
volitve iz prejšnjega člena tega statusa. 

Stranka 10: 

Izvršilni odbor stranke predlaga zboru stranke in simpatizer- 
jem stranke, da predlagajo vsaj 50% kandidatk na liste kandi- 
datov za voljene organe v stranki ter za volitve v državni zbor 
in za kandidate za volitve v organe lokalnih skupnosti. Član- 
stvo stranke vzpodbuja včlanjevanje žensk v stranko vsaj do 
razmerja 1:1. 

Stranka 11: 

S tem statutom je zagotovljena popolnoma enaka možnost 
vsem članicam in članom stranke ter drugim neodvisnim 
kandidatom in kandidatkam pri določanju posameznih kandi- 
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datk in kandidatov ter kandidatnih list za volitve v državni zbor 
in za predsednika oziroma predsednico republike ter za voli- 
tve v organe lokalnih skupnosti. Organi stranke na državni, 
območni in občinski ravni si bodo še posebej prizadevali, da 
pri evidentiranju kandidatov in kandidatk povabijo k sodelo- 
vanju ženske iz vrst obrti in podjetništva ter drugih dejavnosti. 
Enako načelo zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov 
velja za vključevanje v organe stranke. 

Stranka 12: 

V statutu stranke so določeni postopki za kandidiranje in 
volitve. 

Člani imajo naslednje pravice in dolžnosti: 

- da imajo ne glede na spol enake pravice in dolžnosti ter 
možnosti kandidiranja, za kar posebej skrbi glavni odbor. 

Stranka 13: 

V statutu stranke so določeni postopki za kandidiranje in 
volitve. 

- pravico evidentirati kandidatke in kandidate ima vsak član, 
organ ali oblika delovanja stranke. Da bi se zagotovilo načelo 
enakih možnosti obeh spolov, mora biti med evidentiranimi 
najmanj 1/3 kandidatk. 

Stranka 14: 

- pravila za kandidiranje na državnih, lokalnih in drugih 
volitvah določi svet stranke na predlog izvršilnega odbora in v 
skladu z ustrezno veljavno zakonodajo. Pri določanju kandi- 
datk in kandidatov za volitve se zagotavljajo enake možnosti 
obeh spolov. 

Stranka 15: 

V statutu stranke so določeni postopki za kandidiranje in 
volitve. 

- članice in člani imajo enako pravico kandidirati in biti 
izvoljeni za predsednico ali predsednika republike, v državni 
zbor in vse organe oblasti lokalne skupnosti. 

Stranka 16: 

V statutu stranke so določeni postopki za kandidiranje in 
volitve. 

- kandidatka oziroma kandidat (v nadaljevanju »kandidat«) 
stranke je lahko vsaka polnoletna državljanka oziroma polno* 
letni državljan Republike Slovenije, ki ima aktivno in pasivno 
volilno pravico v skladu z zakonom. Določanje kandidatnih 
list oziroma kandidatur ter predhodne postopke podrobneje 
urejajo volilna pravila, ki jih sprejme svet stranke. 

Stranka 17: 

V statutu stranke so določeni postopki za kandidiranje i" 
volitve. 

- na kandidatskih listah za volitve v Državni zbor, ki jih Izvršni 
odbor predlaga Svetu stranke, morata biti oba spola zasto- 
pana enakopravno. 

- kandidatke in kandidate oziroma liste kandidatk in kandida- 
tov za volitve v občinske svete ter kandidatke in kandidate z' 
županje in župane (v nadaljevanju: kandidati) določa zbor 
članic in članov lokalnega odbora, pri čemer je potrebni 
zagotoviti enake množnosti pri kandidiranju obema spoloma 

Stranka 18: 

V statutu stranke so določeni postopki za kandidiranje i" 
volitve. 

- člane-ice izvolijo na zboru članov-ic upoštevajoč pri teC 
poklicno, starostno in spolno sestavo članstva stranke. 
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