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SKLEPI,

UGOTOVITVE

DRŽAVNEGA

IN

STALIŠČA

ZBORA

DODATNI SKLEP
Državnega zbora o obravnavi predloga zakona o izvajanju socialnega sporazuma
za leto 1996
Državni zbor Republike Slovenija je ob obravnavi predloga
zakona o Izvajanju socialnega sporazuma za leto 1996 hitri postopek, na 45. izredni seji, dne 19/6-1996, na podlagi
173. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

DODATNI SKLEP
Navodilo o prikazovanju podatkov, ki ga bo na podlagi 10.
člena izdal minister, pristojen za delo, naj izhaja iz predpostavke o potrebnosti racionalizacije prikazovanja predpisanih
podatkov ter zmanjševanju administriranja.

DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poroštvih Republike Slovenije za
obveznosti gospodarskih družb iz poslov prestrukturiranja dolgov
Slovenije poroča o izvajanju zakona in hkrati predloži trimesečna poročila o izdanih poroštvih.

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti
gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov skrajšani postopek, na 45. izredni seji, ne 20/6-1996, na
podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja
DODATNA SKLEPA
1. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru Republike

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da spodbudi pristop bank upnic v sporazume o
restrukturiranju dolgov gospodarskih družb tudi z uporabo
drugih instrumentov, ki jih ima na voljo.

dodatni sklepi
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic zime v letu 1995/1996
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic zime v
jatu 1995/1996 - hitri postopek, na 45. izredni seji, dne 19/61996, na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednje

2. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, da za sejo zbora v septembru tega leta pripravi
ustrezno poročilo o realizaciji ukrepov, ki so bili izvedeni na
osnovi tega zakona.
3. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da na osnovi dosedanjih izkušenj izvajanja zimskega vzdrževanja občinskih cest upošteva dejansko stanje in
glede na te ugotovitve za izvajanje zimskega vzdrževanja
občinskih cest v zimi 1996/1997 pripravi nove kriterije za
plačilo teh storitev v breme proračuna Republike Slovenije.

DODATNE SKLEPE
J- Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije,
da mu posreduje poročilo o stanju magistralnih in
[,egionalnih cest, ki predstavljajo osnovo za ukrepe na poškodovanih in uničenih cestnih odsekih, za katere sanacijo se
sredstva namenjajo v predmetnem zakonu. Ukrepi naj bodo
Podstavljeni
glede na ogrožanje prometne varnosti, prom
®tne obremenitve in vizualne ocenitve poškodovanosti.

4. Ministrstvo za promet in zveze naj v roku 14 dni po sprejetju zakona poda seznam odsekov cest, ki bodo sanirane iz
sredstev predvidenih v tem zakonu.
3
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prispevakih za socialno varnost
Državni zbor Republike Slovenije je na 45. izredni seji Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSVA) - skrajšani postopek, dne 13. junija 1996 na podlagi 173.
člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji
SKLEP

Slovenije za leto 1997 zagotavlja Zavodu za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije tekoča mesečno potrebna
sredstva iz proračuna vsled izpada prihodkov glede na nižjo
prispevno stopnjo, ki bi veljala tudi v 1997, da bodo pokojnine
izplačane v skladu z veljavno zakonodajo.
2. Državni zbor poziva Vlado, da do 10. julija 1996 predloži
program nadaljnjih ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti,
zlasti izvoznega gospodarstva in za ponovno oživitev Gospodarske aktivnosti.

1. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, da s 1. 1. 1997 do sprejetja proraCuna Republike

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o podržavljanju podjetja Videm
d.o.o. Krško, v stečaju
Državni zbor Republike Slovenije je na 45. izredni seji Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o podržavljanju
podjetja Videm, d. o. o., Krško, v stečaju (ZPPVK) - hitri
postopek, dne 12. junija 1996 na podlagi 173. in 185. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o podržavljanju podjetja Videm, d. o. o.,
Krško, v stečaju (ZPPVK) - hitri postopek, se ne sprejme.

UGOTOVITVE, STALIŠČA, SKLEPI IN DODATNI SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi problematike prodaje sredstev stečajnega dolžnika
Videm d.o.o., Krško, v stečaju
države kot upnika v stečajnem postopku (Opr. št. St 2/95
izpodbija prodajo premoženja (sredstev) stečajnega dolžnika
Videm, d. o. o., Krško, v stečaju, tako glede prodajne cene, kot
tudi postopka prodaje, zaradi oškodovanja koristi upnikov.
6. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, da Državnemu zboru do 10. 7.1996 predloži strategijo razvoja papirne in celulozne indjstrije Slovenije.
7. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, da opredeli odgovornost posameznih nosilce'
sanacije podjetja Videm, p. o., Krško, zlasti pristojnih ministrstev, Sklada Republike Slovenije za razvoj ter Agencije zt
sanacijo bank in hranilnic.
8. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da Državnemu zboru do 10. 7. 1996 predloži zakonodajo, s katero se bo opredelila do tujih vlaganj.
II.
9. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republik«
Slovenije, naj čimbolj pozorno spremlja poslovanje gospodar-1
skih družb, zlasti srednjih in velikih podjetij, ki so po svoje"
statusu še vedno v družbeni lasti oziroma, v katerih s«r
postopki lastninjenja še niso dejansko začeli ali zaključili, p !
čemer naj kot zastopnik prihodnjih lastnikov še posebej bed'
nad poslovnimi odločitvami, ki bi lahko vplivale na prihodnos'
teh podjetij, spremembe vrednosti premoženja ipd.

Državni zbor Republike Slovenije je na 45. izredni seji Državnega zbora ob obravnavi problematike prodaje sredstev stečajnega dolžnika Videm, d. o. o., Krško, v stečaju, dne 11.
junija 1996 na podlagi 171., 173. in 273. člena Poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednje
UGOTOVITVE, STALIŠČA, SKLEPE
IN DODATNE SKLEPE
I.
1. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je proizvodnja celuloze v Sloveniji strateškega pomena za gospodarstvo
Republike Slovenije, saj je od njene uspešnosti odvisen tudi
ekonomski položaj slovenske papirniške industrije.
2. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da se Vlada
Republike Slovenije, zlasti pa Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, ni v zadostni meri vključilo v sanacijo Vidma, p. o.,
Krško, tako pred, kakor po uvedbi stečaja leta 1993.
3. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da Sklad Republike Slovenije za razvoj v času, ko je postal večinski lastnik
Videm, p. o., Krško, in v času, ko je bil večinski lastnik Videm
papirja, d. o. o., Krško, ni bil sposoben opraviti naloge sanacije podjetja. S svojim zgrešenim sanacijskim načrtom je
Sklad Republike Slovenije za razvoj bistveno pripomogel k
neuspešni sanaciji podjetja Videm.

10. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Rep"'
blike Slovenije, naj zagotovi, da bosta Sklad Republike Slovenije za razvoj in zlasti Agencija Republike Slovenije za pr*
strukturiranje in privatizacijo dejansko delovala v skladu 1
svojim imenom in namenom, in ne le kot prodajalec podjetij'
državni lasti, v katerih predhodno ukine vse programe, kateri*
prihodnost ni v naprej zagotovljena in odpusti tako imenO"
vane presežne delavce ali tehnološke viške (sklad) ozirof11'
cenzor in svetovalec v zvezi s programi lastninjenja (agencij*"'
temveč kot zastopnika lastnika (države), ki nudita podjetje1*
strokovno in materialno pomoč pri prestrukturiranju in reo''
ganizaciji, trženju in iskanju trgov za njihove proizvode.

4. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je imela
Vlada Republike Slovenije v času stečaja preko notranjih
upnikov v državni lasti (Agencija za sanacijo bank in hranilnic,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, itd.) vse vzvode, da bi se
lahko stečaj končal bistveno prej in da ne bi bili oškodovani
nacionalni interesi.
5. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da v skladu s 136. členom Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. list SFRJ, št. 84/89), v imenu
poročevalec, št. 27
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SKLEP IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o davku na firmo
ne zaposlujejo delavcev in večjo davčno obveznost pravnih
oseb, ki ne zaposlujejo delavcev.

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o davku na firmo (ZDFir) - prva obravnava, na 45.
izredni seji, dne 20/6-1996, na podlagi 165. člena Poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

3. Dopolni naj določbo prvega odstavka 2. člena tako, da med
zavezance vključi vse zavezance za davek od dohodkov iz
dejavnosti.

SKLEP

4. Predvidi naj določbo, na podlagi katere davka na firmo ne
plačajo zavezanci, ki so do dneva uveljavitve tega zakona
vložili zahtevek za izbris iz sodnega registra ali iz druge
predpisane evidence.

1. Predlog zakona o davku na firmo - prva obravnava je
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.
2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije in pri tem upošteva naslednja
stališča

5. Prouči naj primernost naslova zakona in ga morebiti nadomesti s primernejšim naslovom.

1. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo predvidi različne zneske davčne obveznosti glede
na obseg prometa pri posameznem davčnem zavezancu.

6. Prouči naj možnost delitve obravnavanega davčnega vira
med državo in lokalne skupnosti.
7. Predvidi naj določbo, na podlagi katere bo davčnemu
organu v določenih primerih (kot določa 140. člen zakona o
dohodnini) omogočena možnost delnega ali popolnega
odpisa dajatve.

2. Veže naj davčno obveznost zavezanca glede na število
zaposlenih delavcev, pri čemer naj predvidi manjšo davčno
obremenitev za tiste fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in
BELEŽKE
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

VLADO

REPURUKE

VLADO

ZVEZNE

0

PREVZEMU

NEKDANJE

MED

SLOVENIJE

REPURUKE

ZUNANJIH

IN

NEMČIJE

DOLGOV

SOCIALISTIČNE

FEDERATIVNE

REPURUKE

JUGOSLAVIJE

(BDEPZD)

- EPA 1557)
Vlada Republike Slovenije je na 204. seji dne 27. junija
1996 določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE
REPUBLIKE NEMČIJE O PREVZEMU ZUNANJIH DOLGOV
NEKDANJE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za zunanje zadeve.

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

>
.
P
nicami, na podalgi dopisov predsednika Pariškega kluba,
naslovljenih na finančnega ministra Republike Slovenije, z
dne 25. septembra 1992, 6. januarja 1993 in 5. julija 1993, na
podlagi izmenjave not z dne 30. marca in 19. aprila 1993 med
Vlado Zvezne republike Nemčije in Vlado Republike Slovenije
o nadaljnji veljavnosti in prenehanju mednarodnih sporazumov, ki so bili sklenjeni med Zvezno republiko Nemčijo in
nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo,
sporazumeli o naslednjem.

1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Zvezne republike Nemčije o prevzemu zunanjih dolgov
nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije,
podpisan v Bonnu, 29. januarja 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku
glasi:'

I.člen
(Vključene terjatve)
(1) Ta sporazum se nanaša na terjatve iz teh dogovorov:

Priloge 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6 in 7 k sporazumu so na vpogled v Sektorju
za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve in Mednarodnem sektorju Ministrstva za finance Republike Slovenije.

a) Pogodba med Zvezno republiko Nemčijo in Federativno
ljudsko republiko Jugoslavijo o gospodarskem sodelovanju z
dne 10. marca 1956,

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE
REPUBLIKE NEMČIJE O PREVZEMU ZUNANJIH DOLGOV
NEKDANJE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE

b) Protokol med Vlado Zvezne republike Nemčije in Vlado
Socialistične federativne republike Jugoslavije o pomoči v
kapitalu z dne 20. decembra 1972,

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADA ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE

c) Skupno sporočilo po končanih razgovorih zveznega kanclerja Brandta v Beogradu in na Brionih z dne 19. aprila 1973,
d) Sporazum med Vlado Zvezne republike Nemčije in Vlado
Socialistične federativne republike Jugoslavije o odobritvi
pomoči v kapitalu z dne 10. decembra 1974,

s

*a se ob upoštevanju, da je Socialistična federativna republike Jugoslavija prenehala obstajati, v prizadevanju, da bi z
razdelitvijo zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije med države naslednice pripomogli
* vzpostavitvi urejenih finančnih odnosov z državami nasled-

e) Sporazum med Vlado Zvezne republike Nemčije in Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne
7
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3. člen
(Zneski iz finančnega sodelovanja)

- republike Jugoslavije o konsolidaciji jugoslovanskih obveznosti iz kreditov v zvezi z nemškimi dobavami in storitvami z
dne 27. novembra 1984 (Sporazum 1984),

(1) Prevzem obveznosti po 2. členu se nanaša na 16,39% (z
besedami: šestnajst celih devetintrideset odstotka) zneskov
za odplačilo glavnic in zneskov obresti iz finančnega sodelovanja, ki so na podlagi dogovorov, navedenih v točkah b), d),
f), h) in j) prvega odstavka 1. člena, in na podlagi ustreznih
dodatnih dogovorov med Kreditanstalt fiir VViederaufbau in
Narodno banko Jugoslavije zapadli v plačilo ali bodo zapadli v
plačilo in niso bili plačani ali ne bodo plačani.

f) Okvirni sporazum med Vlado Zvezne republike Nemčije in
Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije o konsolidaciji obveznosti Socialistične
federativne republike Jugoslavije z dne 6. septembra 1985
(Okvirni sporazum 1985),
g) Sporazum med Vlado Zvezne republike Nemčije in Zveznim
izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne Jugoslavije o konsolidaciji jugoslovanskih obveznosti iz kreditov v
zvezi z nemškimi dobavami in storitvami z dne 6. septembra
1985 (Aporazum 1985),

(2) Zneski glavnic po prvem odstavku so posamično navedeni
v prilogi 1 tega sporazuma. Glede na plačila, izvršena do 30.
junija 1994, znašajo ti zneski skupno 920.078.875,20 DEM (z
besedami: devetsto dvajset milijonov oseminsedemdeset
tisoč osemsto petinsedemdeset nemških mark in dvajset pfenigov). Od tega zneska prevzame Vlada Republike Slovenije
150.800.927,63 DEM (z besedami: sto petdeset milijonov
osemsto tisoč devetsto sedemindvajset nemških mark in triinšestdeset pfenigov).

h) Okvirni sporazum med Vlado Zvezne republike Nemčije in
Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije Socialistične federativne republike
Jugoslavije o konsolidaciji obveznosti Sociaslistične federativne republike Jugoslavije z dne 10. oktobra 1986 (Okvirni
sporazum 1986-1988),

(3) Za obveznost Vlade Republike Slovenije iz finančnega
sodelovanja po drugem odstavku je bilo do 30. junija 1994
dospelih in neporavnanih zneskov za odplačilo glavnic v višini
48.013.062,66 DEM (z besedami: oseminštiridest milijonov
trinajst tisoč dvainšestdeset nemških mark in šestinšestdeset
pfenigov) in zneskov obresti v višini 8.311.057,15 DEM (z
besedami: osem milijonov tristo enajst tisoč sedeminpetdeset
nemških mark in petnajst pfenigov) (priloga 1).

i) Sporazum med Vlado Zvezne republike Nemčije in zveznim
izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije o konsolidaciji jugoslovanskih obveznosti iz
kreditov v zvezi z nemškimi dobavami in storitvami z dne 10
oktobra 1986 (Sporazum 1986-1988),
j) Sporazum med Vlado Zvezne republike Nemčije in Zveznim
izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije o konsolidaciji zunanjega dolga Socialistične federativne republike Jugoslavije z dne 19. oktobra
1988 (Sporazum 1988-1989),

4. člen
(Zneski iz trgovinskih poslov)
Prevzem obveznosti po 2. členu se nanaša na terjatve nemških upnikov iz trgovinskih poslov, ki so bili sklenjeni s slovenskimi dolžniki pred 2. decembrom 1982, in na finančne
kredite, vezane na nemške dobave in storitve, če so bile te
terjatve vključene v enega od sporazumov, navedenih v točkah e), g), i) in j) prvega odstavka 1. člena, in še niso bile
plačane. Te terjatve so za vsak posel združene v skupne
zneske in v prilogah tega sporazuma sestavljene, kot sledi:

k) Sporazum o plačilnem prometu Nemške demokratične
republike in Federativne ljudske republike Jugoslavije z dne
19. oktobra 1957,
I) Protokol z dne 4. februarja 1977 o spremembi in dopolnitvi
Sporazuma o plačilnem prometu Nemške demokratične republike in Federativne ljudske republike Jugoslavije z dne 19.
oktobra 1957,

a) Zneski, ki so bili vključeni v Sporazum 1984 (priloga 2).
Prvotno so znašali ti zneski skupno 18.446.090,75 DEM (z
besedami: osemnajst milijonov štiristo šestinštirideset tisoč
devetdeset nemških mark in petinsedemdeset pfenigov) in
71.825.00 USD (z besedami: enainsedemdeset tisoč osemsto
petindvajset ameriških dolarjev) in znašajo po odbitku odplačil glavnic, izvršenih do 5. julija 1994, še 9.335.810,61 DEM (z
besedami: devet milijonov tristo petintrideset tisoč osemsto
deset nemških mark in enainšestdeset pfenigov). Dne 5. julija
1994 je bilo od tega 9.335.810,61 DEM (z besedami: devet
milijonov tristo petintrideset tisoč osemsto deset nemških
mark in enainšestdeset pfenigov) dospelih in neporavnanih
odplačil glavnic.

m) Dogovor z dne 22. oktobra 1980 o spremembi Sporazuma
o plačilnem prometu Nemške demokratične republike in
Federativne ljudske republike Jugoslavije z dne 19. oktobra
1957,
n) Zapisnik o razgovorih izvedencev med Deutsche AuBenhandelsbank AG in Narodno banko Jugoslavije za ustvarjanje
potrebnih bančnotehničnih pogojev v zvezi z ukinitvijo klirinškega plačilnega prometa z dne 24. januarja 1981,
o) Zapisrfik o rezultatih razgovora med nemško in jugoslovansko delegacijo izvedencev o finančnih vprašanjih in z dne 7.
junija 1991.

b) Zneski, ki so bili vključeni v Sporazum 1985 (priloga 3).
Prvotno so ti zneski znašali skupno 28.961.080,63 DEM (Z
besedami: osemindvajset milijonov devetsto enainšestdeset
tisoč osemdeset nemških mark in triinšestdeset pfenigov) in
265.483,32 USD (z besedami: dvesto petinšestdeset tisoč štiristo triinosemdeset ameriških dolarjev in dvaintrideset centov)
in znašajo po odbitku odplačil glavnic, izvršenih do 5. julija
1994, še 10.564.012,17 DEM (z besedami: deset milijonov
petsto štiriinšestdeset tisoč dvanajst nemških mark in sedemnajst pfenigov). Dne 5. julija 1994 je bilo od tega 7.892.701,92
DEM (z besedami: sedem milijonov osemsto dvaindevetdeset
tisoč sedemsto ena nemška marka in dvaindevetdeset pfenigov) dospelih in neporavnanih odplačil glavnic.

(2) Terjatve iz drugih sporazumov se lahko vključijo v ta
sporazum ob vzajemnem soglasju.

2. člen
(Prevzem obveznosti)
(1) Vlada Republike Slovenije prevzame obveznosti iz sporazumov, navedenih v 1. členu, v skladu s tem sporazumom kot
svoje dolgove. Če se prevzem iz 1. odstavka nanaša na plačila
za zneske iz 4. člena, nastopa Vlada Republike Slovenije kot
dolžnik ali garant.

c)Zneski, ki so bili vključeni v Sporazum 1986-1988 (prilogi 41 in 4. 2). Prvotno so ti zneski znašali skupno 38.599.842,5'
DEM (z besedami: osemintrideset milijonov petsto devetindevetdeset tisoč osemsto dvainštiridest nemških mark in sedeminpetdeset pfeningov) in 437.466,66 USD (z besedami: štir'"1
sto sedemintrideset tisoč štiristo šestinšestdeset ameriški!

(2) Sporazumi, navedeni v 1. členu, vključno s Skupnim sporočilom, navedenim v točki c, ostanejo v veljavi, če iz tega
sporazuma in ukrepov za njegovo izvajanje ne izhaja nič
drugega.
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dolarjev in šestinšestdeset centov) in znašaio po odbitku
odplačil glavnic, izvršenih do 5. julija 1994, še 15.543.715,75
DEM (z besedami: petnajst milijonov petsto trinštirideset tisoč
sedemsto petnajst nemških mark in petinsedemdeset pfeningov). Do 5. julija 1994 je bilo od tega 2.370.413,35 DEM (z
besedami: dva milijona tristo sedemdeset tisoč štiristo trinajst
nemških mark in petintrideset ptenigov) dospelih in neporavnanih odplačil glavnic.

(2) Vlada Republike Slovenije plača zneske za odplačilo glavnić, navedene v 3. in 4. členu ter prvem odstavku 5. člena, če
gre za dospele in neporavnane zneske, v šestih enakih in
zaporednih polletnih obrokih, vsakokrat 30. junija in 30.
decembra vsakega leta, z začetkom dne 30. decembra 1994

d) Zneski, ki so bili vključeni v Sporazum 1988-1989 (priloga
5). Ti zneski znašajo skupno 4.409.000,51 DEM (z besedami:
štiri milijone štiristo devet tisoč nemških mark in enainpetdeset pfeningov) in 54.442,50 USD (z besedami: štiriinpetdeset
tisoč štiristo dvainštirideset ameriških dolarjev in petdeset
.pentov).

(1) Vlada Republike Slovenije plača za zneske, navedene v 3.
in 4. členu, obresti v skladu s posameznimi določili dogovorov, navedenih v točkah b), d), e), f), g), h), i) in j) prvega
odstavka 1. člena, in dodatnih dogovorov, navedenih v prvem
odstavku 3. člena. To velja tudi za obrestovanje zneskov, ki jih
je treba plačati po drugem odstavku 7. člena.

e) Zneski, ki so bili vključeni v zgoraj omenjene sporazume in
so bili v Sporazumu 1988-1989 ponovno reprogramirani (priloga 6). Skupen znesek znaša 12.717.692,70 DEM (z besedami: dvanajst milijonov sedemsto sedemnajst tisoč šeststo
dvaindevetdest nemških mark in sedemdeset pfenigov).

(2) Vlada Republike Slovenije plača za zneske, navedene v
prvem odstavku 5. člena, obresti v višini 6,7% (z besedami:
šest celih sedem odstotka) letno. Obrestovanje se začne 1.
aprila 1993. Obresti do 30. decembra 1994 zapadejo v plačilo
30. decembra 1994, nato pa na pol leta, t. j. 30. junija in 30.
decembra vsakega leta.

8. člen
(Obresti)

5. člen
(Zneski iz klirinških poslov)

(3) Obresti, plačane za terjatve, navedene v 3., 4. in 5. členu,
usklajujejo ustanove, ki so po 10., 11. in 12. členu pooblaščene za izvajanje tega sporazuma, in se upoštevajo pri ugotavljanju plačilnih obveznosti po tem sporazumu. Če so zneski obresti, ki jih je treba plačati po določilih prvega odstavka,
že zapadli v plačilo in niso bili plačani do dneva podpisa tega
sporazuma, bo te zneske plačala Vlada Republike Slovenijenajkasneje do 31. oktobra 1994.

(1) Prevzem obveznosti po 2. členu se nanaša na 16,39% (z
besedami: šestnajst celih devetintrideset odstotka) ugotovljenega klirinškega salda po dogovorih, navedenih v točkah k),
1), m), n) in o) prvega odstavka 1. člena. Skupni znesek iz
obveznosti, prevzetih do 31. decembra 1990, znaša
15.204.455,12 klirinškega dolarja (z besedami: petnajst milijonov dvesto štiri tisoč štiristo petinpetdest celih trinajst klirinškega dolarja). Od tega zneska prevzame Vlada Republike
Slovenije 2.492.010,20 klirinškega dolarja (z besedami: dva
milijona štiristo dvaindevetdeset tisoč deset celih dvajset klirinškega dolarja).

9. člen
(Enako obravnavanje)
Če je Vlada Republike Slovenije drugemu upniku za terjatve,
ki so primerljive s terjatvami, vključenimi v ta sporazum,
odobrila ali odobri ugodnejše obravnavanje, se terjatve, vključene v ta sporazum, obravnavjo enako in v enakem obsegu ter
brez posebnega dogovora. To določilo se ne uporablja za
obrestne mere po 8. členu.

2) En klirinški dolar je vreden 0,75 USD. Znesek v USD se
preračuna v nemško marko po uradnem srednjem tečaju
Frankfurtske devizne borze na dan 31. decembra 1990. Če na
dan, ki je bil določen za izračunanje tečaja, ni bil objavljen
uradni tečaj, se namesto tega uporabi zadnji predhodno
objavljen uradni srednji tečaj.

10. člen
(izvajanje v zvezi s finančnim sodelovanjem)
*P
(1) O nadaljnjih pogojih za prevzem zneskov iz finančnega
sodelovanja, navedenih v 3. členu, se s konsolidacijsko
pogodbo dogovorita Kreditanstalt fiir VViederaufbau, Frankfurt am Main, in Republika Slovenija. Konsolidacijsko
pogodbo urejajo pravni predpisi, ki veljajo v Zvezni republiki
Nemčiji. Republika Slovenija oprosti Kreditanstalt fiir VViederaufbau vseh davkov in drugih javnih dajatev, ki bi jih bilo
mogoče pobirati v Republiki Sloveniji ob sklenitvi ali izvajanju
konsolidacijsko pogodbe.

3) Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da bo ob upoštevanju drugega odstavka poskrbela za takojšnje plačilo dospelihin neporavnanih zneskov za odplačilo glavnic in zneskov
obresti iz tistih pogodb, ki so bile sklenjene na podlagi dogovorov, navedenih v točkah k), I) in *m) prvega odstavka 1.
člena, in izvršene do 31. decembra 1990. Skupni znesek znaša
1.753.771,99 klirinškega dolarja (z besedami: en milijon
sedemsto triinpetdeset tisoč sedemsto enainsedemdeset
celih devetindevetdeset klirinškega dolarja) in je podrobneje
naveden v prilogi 7 tega sporazuma. Vlada Republike Slovenije bo Vlado Zvezne republike Nemčije obvestila o sprejetih
ukrepih.

(2) Plačila po 7. in 8. členu za terjatve, navedene v 3. členu, je
treba izvršiti na banko Kreditanstalt fur VViederaufbau. Plačila
se ob zapadlosti izvršijo po dodatnih dogovorih, navedenih v
3. členu, ne glede na sklenitev konsolidacijske pogodbe.

6. člen
(Zneski iz posojila iz leta 1956)

11. člen
(Izvajanje v zvezi s trgovinskimi terjatvami)

Prevzem obveznosti po 2. členu se nanaša na 16,39% (z
besedami: šestnajst celih devetintrideset odstotka) brezobrestnega posojila, odobrenega za devetindevetdeset let,
sPrvotno v višini 240.000.000 DEM (z besedami: dvestoštirideet milijonov nemških mark) iz pogodbe, navedene v točki a)
Prvega odstavka 1. člena. Od tega zneska prevzame Vlada
Republike Slovenije 39.336.000 DEM (z besedami: devetintrideset milijono tristo šestintridesettisoč nemških mark).

(1) Za izvajanje tega sporazuma glede terjatev, navedenih v 4.
členu, pooblaščata
- Vlada Zvezne republike Nemčije konzorcij, ki ga sestavljajo
HERMES Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft, Hamburg
in Berlin, ter C&L TREUARBEIT DEUTSCHE REVISION Aktiengesellschaft VVirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin in Frankfurt am Main (v nadaljnjem
besedilu »konzorcij«),

7. člen
(Odplačilo, odlog plačila)
(1) Vlada Republike Slovenije poravna zneske, navedene v 3.,
in 6. členu, če ne gre za dospele in neporavnane zneske, v
»kladu z določili o odplačilu, ki so zajeta v dogovorih, navedenih v prvem odstavku 1. člena in v dodatnih dogovorih, navea
®nih v prvem odstavku 3. člena.

- Vlada Republike Slovenije pa Novo Ljubljansko banko d. d.,
Ljubljana.
(2) Nova Ljubljanska banka sklene s konzorcijem ob podpisu
tega sporazuma poseben dogovor o njegovem izvajanju glede
9
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terjatev, navedenih v 4. Členu, imenovane ustanove so pooblaščene. da sporazumno določijo morebitne spremembe in
po potrebi dopolnitve zneskov, navedenih v prilogah tega
sporazuma. Razen tega uskladijo plačila do dneva podpisa
tega sporazuma.

(2) Posvetovanja se začnejo v tridesetih koledarskih dneh,
potem ko je Vlada Zvezne republike Nemčije predlagala Vladi
Republike Slovenije, da se posvetovanja začnejo. Če pogodbenici ne začneta s posvetovanji ali na posvetovanjih ne
dosežeta sporazumne ureditve v nadaljnjih tridesetih koledarskih dneh, ima Vlada Zvezne republike Nemčije pravico prenehati izvajati ta sporazum in zahtevati takojšnje plačilo vseh
zneskov, ki jih je treba plačati po tem sporazumu, vključno z
natočenimi obrestmi. Zneske, ki zapadejo v plačilo po prenehanju tega sporazuma, je treba poravnati v roku prvotne
zapadlosti vključno z obrestmi.

(3) Plačila po 7. in 8. členu za zneske, navedene v 4. členu,
izvrši Nova Ljubljanska banka kot plačilni agent Republike
Slovenije brez odbitka davkov, pristojbin in drugih javnih
dajatev ali drugih stroškov v nemških markah na dan, ko ta
plačila zapadejo, v skladu s tem sporazumom na bančni račun
konzorcija v Hamburgu.

14. člen
(Prihodnje spremembe)

(4) Plačila po 7. in 8. členu za zneske, navedene v 4. členu, se
izvršijo ločeno v skladu s sporazumi, navedenimi v točkah e),
g), i) in j) prvega odstavka 1. člena.

Ta sporazum se ob obojestranskem soglasju pogodbenic
spremeni ali nadomesti z novim sporazumom, če se v Pariškem klubu doseže drugačen večstranski dogovor o razdelitvi
zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne republike
Jugoslavije, zlasti glede odstotka, navedenega v 3., 5. in 6.
členu.

(5) Odplačila glavnic in plačila obresti od zneskov, navedenih
v 4. členu, ki so bila izvršena do dneva podpisa tega sporazuma. se lahko sporazumno in ne glede na veljavna določila o
vračunanju iz sporazumov, navedenih v točkah e), g), in j)
prvega odstavka 1. člena, prištejejo zneskom, ki so zapadli do
dneva podpisa tega sporazuma, če Vlada Republike Slovenije
lahko dokaže, da so se izvršena plačila nanašala na terjatve
do slovenskih dolžnikov, in če tretje osebe ne uveljavljajo
vračunanja drugje ter je dokazan drugačen namen uporabe.

15. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta sporazum začne veljati na dan, ko Vlada Republike Slovenje obvesti Vlado Zvezne republike Nemčije, da na slovenski
strani obstajajo notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti.

(6) Če plačila, ki bodo prejeta v prihodnje, ne bodo zadoščala
za poravnavo zneskov, ki bodo zapadli po dnevu podpisa tega
sporazuma, se bodo prištela najprej k obrestim po 1. stavku
prvega odstavka 8. člena in nato k odplačilom glavnic po 7.
členu. V teh primerih bo obračun potekal po vrstnem redu
zapadlosti in se bo začel s prvim rokom zapadlosti. Preplačila
se bodo vračunala po 7. členu v naslednji najbližji rok zapadlosti.
12. člen
(Izvajanje v zvezi s klirinškimi posli)

Sestavljeno v Bonnu, dne 29. 1. 1996
v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in nemškem jeziku, pri
čemer je vsako besedilo enako zavezujoče.
3. člen
Zneski, ki bodo skladno s sporazumom zapadli v plačilo do
začetka njegove veljavnosti, bodo poravnani takoj po začetku
njegove veljavnosti.

Glede terjatve, navedene v prvem odstavku 5. člena, izvajata
ta sporazum Deutsche AuRenhandelsbank AG (DABA), Berlin,
in Banka Slovenije, Ljubljana.
13. člen
(Posvetovanja)

4. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance Republike Slovenije.

(1) Če pri izvajanju tega sporazuma nastanejo vprašanja, ki
zahtevajo pojasnitev ali dopolnitve sporazuma, si bosta
pogodbenici prizadevali za takojšnjo rešitev teh vprašanj.
Pogodbenici se bosta posvetovali zlasti, če plačila v skladu s
tem sporazumom ne bodo izvršena v roku zapadlosti ali če ne
bodo v celoti izvršena v roku zapadlosti.

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

OBRAZLOŽITEV
1.

Dne 29. januarja 1996 je bil v Bonnu podpisan Sporazum med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije
o prevzemu zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljevanju: sporazum).

Zvezno republiko Nemčijo kot državo članico Pariškega
kluba. Republika Slovenija oziroma slovenski končni uporab
niki bodo na podlagi sporazuma prevzeli obveznosti v obsegi
in pod pogoji, ki izvirajo iz dvostranskih sporazumov o konsO'
lidaciji dolga, sklenjenih med nekdanjim Zveznim izvršnih
svetom Skupščine Socialistične federativne republike Juge
slavije in Vlado Zvezne republike Nemčije v obdobji
1984-1988.

Na podlagi tega sporazuma sta bili podpisani izvedbeni
pogodbi in sicer: Konsolidacijska pogodba z dne 12. marca
1996 med Republiko Slovenijo in Kreditanstalt fur 1Viederaufbau (v nadaljevanju: KfW) in Pogodba o arbitraži na podlagi
Konsolidacijske pogodbe z dne 12. marca 1996 med Republiko Slovenijo in KfW, Frankfurt am Main z dne 12. marca
1996.
Podpis sporazuma z Zvezno republiko Nemčijo je bil pogoj za
ureditev slovenskih razmerij, ki izhajajo iz naslova refinanciranih dolgov, ki iih ie v letu 1984-1988 sklenila bivša SFRJ z

Z ratifikacijo sporazuma se bo dokončno uredilo razmeri1
slovenskih končnih uporabnikov oziroma Vlade Republik?
Slovenije z Vlado Zvezne republike Nemčije kot upnice s
naslova nasledstva dolgov bivše SFRJ. Neurejeni odnosi
tujimi upniki so eden izmed najbolj motečih dejavnikov f
finančih in poslovnih odnosih s tujino. Eno izmed podroM
rednih letnih pregledov misije Mednarodnega denarneS1
sklada (IMF) je tudi pregledovanje rednegp odplačevali
zunanjih kreditnih obveznosti držav članic, kamor sodi tU"'
dolg do Pariškega kluba.

Sploino:

poročevalec, št. 27

10

2.
Pravni temelji:

obveznosti s strani Republike Slovenije ne rešuje odprtih
vprašanj preteklosti iz naslova vojne škode. Prav tako Republika Slovenija prevzema po kriteriju nealociranega dolga
kredit iz leta 1956 nekdanji SFRJ, sklenjen med KfW in
Narodno banko Jugoslavije. Kredit bo začel zapadati v plačilo
leta 2055.

Sporazum je bil podpisan na podlagi nasledjih pravnih temeljev, ki ustavnopravno in notranjepravno urejajo problematiko
prevzema slovenskega dela dolga nekdanje SFRJ do Zvezne
republike Nemčije:

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji z dne 27. 10. 1994
sklenila, kar je kasneje potrdil tudi Odbor Državnega zbora za
mednarodne odnose na svoji seji dne 14. 12. T994, da se v
dvostranskih sporazumih med Republiko Slovenijo in Zvezno
republiko Nemčijo uredi tudi plačilo obveznosti do Zvezne
republike Nemčije iz naslova klirinških poslov (4. člen zakona
o Pariškem klubu), ki so se izvajali na podlagi sporazuma med
nekdanjo Narodno banko Jugoslavije in Deutsche Aussenhandelsbank (DABA), t.j. z fianko s katero je bil dogovorjen
klirinški način plačevanja med nekdanjo SFRJ in Nemško
demokratično republiko. V sporazumu o ureditvi dolga do
Nemčije se tako ureja tudi del klirinškega dolga nekdanje
SFRJ do nekdanje Nemške demokratične Republike. Ta dolg
je z dnem ponovne združitve Zvezne republike Nemčije in
Nemške demokratične Republike ostal neporavnan in se bo
za del, kjer slovenski končni uporabnik ni znan, prevzel s
strani Republike Slovenije po formuli Mednarodnega denarnega sklada, t.j. 16,39% dela obveznosti nekdanje SFRJ.
Znani slovenski končni uporabniki pa bodo poravnali svoj del
obveznosti iz obdobja klirinškega poslovanja, ki je nastal po
30. 11. 1990, to je po datumu ponovne združitve Zvezne
republike Nemčije in Nemške demokratične republike.

- Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list
Republike Slovenije, št. 1/91-1);
- Ustavni zakon o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 21/
94);
- Zakon o načinih in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz
dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dela
dolga, ki izivra iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo
dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami
Pariškega kluba v obdobju 1984-1988 (v nadaljevanju: zakon
o Pariškem klubu) (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/96).
Poleg zgoraj navedenih pravnih temeljev za ureditev slovenskih obveznosti do držav članic Pariškega kluba • je
pomembno tudi to, da je sporazum sklenjen na obojestranski
ugotovitvi, da je nekdanja SFRJ prenehala obstajati.
Nadalje so vir urejanja odnosov z Zvezno republiko Nemčijo
kot državo članico Pariškega kluba tudi pisma z dne 25. 9.
1992, 6. 1. 1993 in 5. 7. 1993, ki jih je minister za finance
Republike Slovenije izmenjal s predsednikom Pariškega
kluba.

Tretiranje plačil zaostalih glavnic in obresti pa se izvaja v
skladu s pismi izmenjanimi med ministrstvom za finance
Republike Slovenije in predsednikom Pariškega kluba z dne
25. 9. 1992, 6. 1. 1993 in 5. 7. 1993. Kot izhaja iz priloženih
tabel (glej prilogi Nove Ljubljanske banke d. d., Ljubljana in
priloge Ministrstva za finance Republike Slovenije, Zakladnica - Upravljanje z državnim premoženjem, na dan 1. 7.
1996), bodo ob uveljavitvi sporazuma iz naslova zaostalih
glavnic poravnani v enkratnem znesku štirje od šestih
obrokov.

3.
Načini Izpolnjevanja obveznosti:
Republika Slovenija z Zvezno republiko Nemčijo kot državo
članico Pariškega kluba ureja prevzem dolga bivše SFRJ na
podlagi kriterija alociranega dolga in na podlagi nealociranega dolga.

4.
Začetek veljavnosti:

Aloclrani dolg ne bo obremenjeval proračuna Republike Slovenije, saj ga bodo plačali slovenski končni uporabniki, ki so
dolg najeli in koristili. Alocirani dolg se s strani slovenskih
bank dolžnic do tujine po ročnostih iz starih sporazumov o
refinanciranju dolga do Pariškega kluba - Zvezna republika
Nemčija, tekoče poravnava. Gre za urejanje komercialnih
obveznosti, ki so zavarovane pri instituciji Hermes, Vlada
Republike Slovenije nastopa navzven kot garant. V tem primeru se bo notranjepravna ureditev plačila dolga slovenskih
končnih uporabnikov izvajala na podlagi 5. člena zakona o
Pariškem klubu.

Sporazum začne veljati z dnepp, ko bo slovenska stran sporočila drugi strani, da se je v Republiki Sloveniji končal postopek za njegovo uveljavitev.
5.
Finančne obveznosti v zvezi z izvajanjem sporazuma
Z ratifikacijo sporazuma ne bodo nastale neposredne
finančne obveznosti za proračun Republike Slovenije za alocirani del dolga, saj gre za ureditev dolga znanih slovenskih
končnih uporabnikov, ki so kredite najeli in koristili. Republika Slovenija pa bo v svojem imenu in za svoj račun prevzela
obveznosti za nelocirani del dolga, tako da bodo za Republiko
Slovenijo nastale neposredne finančne obveznosti.

Nealocirani dolg pa se prevzema po formuli Mednarodnega
denarnega sklada, to je 16,39% dela dolga nekdanje SFRJ do
Zvezne republike Nemčije, katerega bo Slovenija prevzela v
svojem imenu in za svoj račun. Notranjepravna ureditev plačila nealociranega dolga s strani Republike Slovenije se izvaja
na podlagi 4. člena zakona o Pariškem klubu. Dolg se nanaša
na sporazume s KfW (kredita blagovne pomoči iz leta 1973 in
1974), sklenjene med KfW in Narodno banko Jugoslavije. V
skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 14. 7. 1994,
katerega je Odbor Državnega zbora za mednarodne odnose
potrdil na svoji seji dne 14. 12. 1994, se s prevzemom te

6.
Ratifikacija sporazuma In vpliv na domačo zakonodajo
Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Ratifikacija sporazuma ne bo vplivala na našo domačo
zakonodajo.
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Priloga 2.

Ministrstvo za finance
Zakladnica - Upravljanje z državnim dolgom
PLAN ODPLAČIL NEZAPADLIH OBVEZNOSTI
BLAGOVNA POMOČ
Datum
31.12.96
30.06.97
31.12.97
30.06.98
31.12.98
30.06.99
31.12.99
30.06.2000
31.12.2000
30.06.2001
31.12.2001
30.06.2002
31.12.2002
30.06.2003
SKUPAJ

Redne glavnice
1.093.213
1.093.213
1.093.213
1.093.213
1.093.213
1.093.213
1.093.213
1.093.213
1.093.213
1.093.213
1.093.213
1.093.213
1.093.213
1.093.213
16.304.982

Redne obresti
195.564
178.634
167.626
151.152
139.688
123.670
111.751
96.719
83.813
68.705
55.875
41.223
27.938
13.741
1.456.099

2/6 odi. glavnic
1.639.820
1.639.820
/
/
/
/
/
/
/
/
/
I
/
I
3.279.640

2/6 odi. obresti
41.906
20.612

BLAGOVNA POMOČ II
Datum
31.12.96
30.06.97
31.12.97
30.06.98
31.12.98
30.06.99
31.12.99
30.06.2000
31.12.2000
30.06.2001
31.12.2001
30.06.2002
31.12.2002
30.06.2003
31.12.2003
30.06.2004
31.12.2004
SKUPAJ

Redne glavnice
2.868.250
2.868.250
2.868.250
2.868.250
2.868.250
2.868.250
2.868.250
2.868.250
2.868.250
2.868.250
2.868.250
2.868.250
2.868.250
2.868.250
2.868.250
2.868.250
2.868.250
48.760.260

Redne obresti
498.438
461.470
439.798
403.786
381.159
346.102
322.519
290.012
263.879
230.735
205.239
173.051
146.599
115.367
87.960
58.002
29.320
4.453.436

2/6 odi. glavnic
4.302.375
4.302.375
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
8.604.750

2/6 odi. obresti
87.960
43.263

REPROGRAMIRANJE DOLGOV II.
Redne glavnice
Datum
31.12.96
/
/
30.06.97
SKUPAJ

Redne obresti
/
I

2/6 odi. glavnic
831.929
831.929
1.663.858

2/6 odi. obresti
23.812
11.712
35.524

REPROGRAMIRANJE DOLGOV 1986-1988 III.
Redne glavnice
Datum
31.12.96
/
/
30.06.97
SKUPAJ

Redne obresti
/
/

2/6 odi. glavnic
673.449
673.449
1.346.898

2/6 odi. obresti
19.276
9.481
28.757

REPROGRAMIRANJE DOLGOV 1986-1988 III.
Redne glavnice
Datum
665.526
30.09.96
/
31.12.96
30.06.97
I
665.526
SKUPAJ

Redne obresti
9.473
/
/
9.473

2/6 odi. glavnic
/
554.605
554.605
1.109.210

2/6 odi. obresti
/
15.874
7.808
23.682

13
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REPROGRAMIRANJE DOLGOV 1988-1989 IV.
Datum
Redne glavnice
15.11.96
2.101.960
15.05.97
2.101.960
15.11.97
2.101.960
15.05.98
2.101.960
15.11.98
2.101.960
SKUPAJ
10.509.798
KLIRING
Datum
31.12.96
30.06.97
SKUPAJ

Redne glavnice
/
/

Redne obresti
139.664
109.909
83.798
54.955
27.933
416.258

2/6 odi. glavnic

2/6 odi. obresti

Redne obresti
/
/

2/6 odi. glavnic
474.261
474.261
948.522

2/6 odi. obresti
32.482
15.976
48.458
Priloga 3.

Pregled stanja dolga in zapadlosti obveznosti dolgoročnega kredita NBJ/ ELES
IStanje 31.12.90 v DEM

21.840.722,6T1

Zapadle in neplačane obveznosti
Zap. žt.obroka
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Datum zap. obroka
Znesek obroka v DEM Znesek obresti v DEM
30.06.90
231.269,21
31.12.90
753.128,36
225.938,51
30.06.91
753.128,36
/*
31.12.91
753.128,36
218.616,43
30.06.92
753.128,36
218.407,23
31.12.92
753.128,36
218.407,23
30.06.93
753.128,36
218.407,23
31.12.93
753.128,36
218.407,23
30.06.94
753.128,36
218.407,23
31.12.94
753.128,36
218.407,23
30.06.95
753.128,36
218.407,23
31.12.95
753.128,36
218.407,23
30.06.96
753.128,36
218.407,23
9.037.540,32
2.641.489,22

Opomba:
* Obresti za obdobje od 31.12.1990 do 30.6.1991 80 bile plačane Narodni banki Jugoslavije dne 26.7.1991
Nezapadle obveznosti
Zap. žt.obroka
24.
25.
26.
27.
28.
29
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
ISkupaj obroki

Datum zap. obroka
Znesek obroka v DEM
753.128,36
31.12.96
30.06.97
753.128,36
31.12.97
753.128,36
30.06.98
753.128,36
31.12.98
753.128,36
30.06.99
753.128,36
31.12.99
753.128,36
30.06.2000
753.128,36
753.128,36
31.12.2000
30.06.2001
753.128,36
31.12.2001
753.128,36
753.128,36
30.06.2002
753.128,36
31.12.2002
30.06.2003
753.128,36
31.12.2003
753.128,36
30.06.2004
753.128,36
31.12.2004
753.128,53
12.803.182,29

v DEM
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poročevalec, št.27

Priloga 2 v skladu s 1. členom Konsolidacijske pogodbe
med Kreditanstalt fuer VViederaufbau in Republiko Slovenijo o
prevzemu zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne
republike Jugoslavije

Odplačila glavnic po 30.06.1994

BMZ Št. - Projekt = 7265333 BLAGOVNA POMOČ I
Datum pogodbe: 21.03.1973
Znesek posojila: 49.170.000,00

Datum
Obrestna
zapadlosti
mera

Obveznost
po planu

31.12.94

2,50

19.677.834,00

1.093.213,00

30.06.95

2,50

18.584.621,00

1.093.213,00

31.12.95

2,50

17.491.408,00

1.093.213,00

30.06.96

2,50

16.398.195,00

1.093.213,00

31.12.96

2,50

15.304.982,00

1.093.213,00

30.06.97

2,50

14.211.769,00

1.093.213,00

31.12.97

2,50

13.118.556,00

1.093.213,00

30.06.98

2,50

12.025.343,00

1.093.213,00

31.12.98

2,50

10.932.130,00

1.093.213,00

30.06.99

2,50

9.838.917,00

1.093.213,00

31.12.99

2,50

8.745.704,00

1.093.213,00

30.06.2000

2,50

7.652.491,00

1.093.213,00

31.12.2000

2,50

6.559.278,00

1.093.213,00

30.06.2001

2,50

5.466.065,00

1.093.213,00

31.12.2001

2,50

4.372.852,00

1.093.213,00

30.06.2002

2,50

3.279.639,00

1.093.213,00

31.12.2002

2,50

2.186.426,00

1.093.213,00

30.06.2003

2,50

1.093.213,00

SKUPAJ

poročevalec, št. 27

v DEM
Odplačila

1.093.213,00
19.677.834,00
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Priloga 2 v skladu s 1. členom Konsolidacijske pogodbe
med Kreditanstalt fuer VViederaufbau in Republiko Slovenijo o
prevzemu zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne
republike Jugoslavije

Odplačila glavnic po 30.06.1994

BMZ št. - Projekt = 7465131 ENERGETSKO OMREŽJE
Datum pogodbe: 30.12.1974
Znesek posojila: 57.365.000,00
v DEM
Odplačila

Datum
Obrestna
zapadlosti
mera

Obveznost
po planu

31.12.94

2,00

30.116.625,00

1.434.125,00

30.06.95

2,00

28.682.500,00

1.434.125,00

31.12.95

2,00

27.248.375,00

1.434.125,00

30.06.96

2,00

25.814.250,00

1.434.125,00

31.12.96

2,00

24.380.125,00

1.434.125,00

30.06.97

2,00

22.946.000,00

1.434.125,00

31.12.97

2,00

21.511.875,00

1.434.125,00

30.06.98

2,00

20.077.750,00

1.434.125,00

31.12.98

2,00

18.643.625,00

1.434.125,00

30.06.99

2,00

17.209.500,00

1.434.125,00

31.12.99

2,00

15.775.375,00

1.434.125,00

30.06.2000

2,00

14.341.250,00

1.434.125,00

31.12.2000

2,00

12.907.125,00

1.434.125,00

30.06.2001

2,00

11.473.000,00

1.434.125,00

31.12.2001

2,00

10.038.875,00

1.434.125,00

30.06.2002

2,00

8.604.750,00

1.434.125,00

31.12.2002

2,00

7.170.625,00

1.434.125,00

30.06.2003

2,00

5.736.500,00

1.434.125,00

31.12.2003

2,00

'4.302.375,00

1.434.125,00

30.06.2004

2,00

2.868.250,00

1.434.125,00

31.12.2004

2.00

1.434.125,00

1.434.125.00

SKUPAJ

30.116,625,00
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poročevalec, št.27

Priloga 2 v skladu s 1. členom Konsolidacijske pogodbe
med Kreditanstalt fuer VViederaufbau in Republiko Slovenijo o
prevzemu zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne
republike Jugoslavije

Odplačila glavnic po 30.06.1994

BMZ št. - Projekt = 7465149 BLAGOVNA POMOČ II
Datum pogodbe: 30.12.1974
Znesek posojila: 57.365.000,00

Datum
zapadlosti

Obrestna
mera

Obveznost
po planu

31.12.94

2,00

30.116.625,00

1.434.125,00

30.06.95

2,00

28.682.500,00

1.434.125,00

31.12.95

2,00

27.248.375,00

1.434.125,00

30.06.96

2,00

25.814.250,00

1.434.125,00

31.12.96

2,00

24.380.125,00

1.434.125,00

30.06.97

2,00

22.946.000,00

1.434.125,00

31.12.97

2,00

21.511.875,00

1.434.125,00

30.06.98

2,00

20.077.750,00

1.434.125,00

31.12.98

2,00

18.643.625,00

1.434.125,00

30.06.99

2,00

17.209.500,00

1.434.125,00

31.12.99

2,00

15.775.375,00

1.434.125,00

30.06.2000

2,00

14.341.250,00

1.434.125,00

31.12.2000

2,00

12.907.125,00

1.434.125,00

30.06.2001

2,00

11.473.000,00

1.434.125,00

31.12.2001

2,00

10.038.875,00

1.434.125,00

30.06.2002

2,00

8.604.750,00

1.434.125,00

31.12.2002

2,00

7.170.625,00

1.434.125,00

30.06.2003

2,00

5.736.500,00

1.434.125,00

31.12.2003

2,00

4.302.375,00

1.434.125,00

30.06.2004

2,00

2.868.250,00

1.434.125,00

31.12.2004

2,00

1.434.125,00

1.434.125,00

SKUPAJ

poročevalec, št. 27

v DEM
Odplačila

30.116.625,00
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Priloga 2 v skladu s 1. členom Konsolidacijske pogodbe
med Kreditanstalt fuer VViederaufbau in Republiko Slovenijo o
prevzemu zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne
republike Jugoslavije

Odplačila glavnic po 30.06.1994

BMZ št. - Projekt = 8565996 REPROGRAMIRANJE DOLGOV II
Datum pogodbe: 23.06.1986
Znesek posojila: 7.922.926,00

Datum
zapadlosti
01.09.94

Obrestna
mera

v DEM
Odplačila

Obveznost
po planu

2,80

713.128.90

713.128.90

SKUPAJ

713.128,90

BMZ št. - Projekt = 8665937 REPROGRAMIRANJE
DOLGOV 86-88 TRANŠA I
Datum pogodbe: 10.10.1986
Znesek posojila: 7.922.926,00

Datum
zapadlosti

Obrestna
mera

Obveznost
po planu

v DEM
Odplačila

31.10.94

2,80

2.020.346,13

673.448,71

30.04.95

2,80

1.346.897,42

673.448,71

31.10.95

2,80

673.448,71

673.448.71

SKUPAJ

2.020.346,13
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poročevalec, št.27

Priloga 2 v skladu s 1. členom Konsolidacijske pogodbe
med Kreditanstalt fuer VViederaufbau in Republiko Slovenijo o
prevzemu zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne
republike Jugoslavije

Odplačila olavnic po 30.06.1994

BMZ št. - Projekt = 8665937 REPROGRAMIRANJE
DOLGOV 86-88 TRANŠA II
Datum pogodbe: 10.10.1986
Znesek posojila: 7.922.926,00

Datum
zapadlosti

Obrestna
mera

v DEM
Odplačila

Obveznost
po planu

30.09.94

2,80

3.327.628,92

665.525,78

31.03.95

2,80

2.662.103,14

665.525,78

30.09.95

2,80

1.996.577,35

665.525,78

31.03.96

2,80

1.331.051,57

665.525,78

30.09.96

2,80

665.525,78

665.525,78
3.327.628,90

SKUPAJ

BMZ št. - Projekt = 8866410 REPROGRAMIRANJE
DOLGOV 1988-1989
Datum pogodbe: 19.10.1988
Znesek posojila: 16.815.677,02
Datum
zapadlosti

Obrestna
mera

Obveznost
po planu

15.05.95

2,60

16.815.677,02

2.101.959,63

15.11.95

2,60

14.713.717,39

2.101.959,63

15.05.96

2,60

12.611.757,76

2.101.959,63

15.11.96

2,60

10.509.798,13

2.101.959,63

15.05.97

2,60

8.407.838,51

2.101.959,63

15.11.97

2,60

6.305.878,88

2.101.959,63

15.05.98

2,60

4.203.919,25

2.101.959,63

15.11.98

2,60

2.101.959,63

2.101.959,63
16.815.677,04

SKUPAJ

SKUPNO PRILOGA 2
poročevalec, št. 27

v DEM
Odplačila

DEM
22

102.787.864,97

Priloga 3 v skladu s 1. členom Konsolidacijske pogodbe
med Kreditanstalt fuer VViederaufbau in Republiko Slovenijo o
prevzemu zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne
republike Jugoslavije
Dospele in neporavnane obveznosti do 30.06.1994

BMZ št • Projekt - 7265333 BLAGOVNA POMOČ I
Datum pogodbe: 21.03.1973
Znesek posojila: 49.170.000,00
Datum
Obrestna
zapadlosti
mera

Obveznost

Odplačila
glavnic

v DEM
Skupaj

Obresti

4+5
31.12.89
30.06.90

2,50
2,50

30.609.964,00
30.609.964,00

1.093.213,00

30.06.91

2,50

29.516.751,00

31.12.91

2,50

29.516.751,00

30.06.92

2,50

31.12.92
30.06.93

2,50
2,50

29.516.751,00
29.516.751,00

31.12.93
30.06.94
SKUPAJ

2,50
2,50

0,00
0,00

1.093.213,00
1.093.213,00

1.093.213,00
1.093.213,00

0,00

1.093.213,00

0,00

1.093.213,00

1.093.213,00

368.959,39

1.462.172,39

1.093.213,00
1.093.213,00

368.959,39

1.462.172,39

29.516.751,00
29.516.751,00

1.093.213,00

368.959,39
368.959,39

1.462.172,39
1.462.172,39

29.516.751,00

1.093.213,00
9.838.917,00

368.959,39
1.844.796,95

1.462.172.39
11.683.713,95

1.093.213,00

BMZ št - Projekt = 7465131 ENERGETSKO OMREŽJE
Datum pogodbe: 30.12.1974
Znesek posojila: 57.365.000,00
Datum
Obrestna
zapadlosti
mera

Obveznost

Odplačila
glavnic

v DEM
Skupaj

Obresti

4+5
31.12.89

2,00

44.457.875,00

1.434.125,00

0,00

1.434.125,00

30.06.90

2,00

44.457.875,00

1.434.125,00

0,00

1.434.125,00

30.06.91

2,00

43.023.750,00

1.434.125,00

0,00

1.434.125,00

31.12.91
30.06.92

2,00
2,00

43.023.750,00
43.023.750,00

1.434.125,00

0,00

1.434.125,00

1.434.125,00

430.237,50

1.864.362,50

2,00
2,00

43.023.750,00
43.023.750,00

1.434.125,00
1.434.125,00

430.237,50
430.237,50

1.864.362,50
1.864.362,50

2,00
2,00

43.023.750,00
43.023.750,00

1.434.125,00
1.434.125,00
12.907.125,00

430.237,50
430.237,50
2.151.187,50

1.864.362,50
1.864.362,50
15.058.312,50

31.12.92
30.06.93
31.12.93
30.06.94
SKUPAJ

j
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Priloga 3 v skladu s 1. členom Konsolidacijske pogodbe
med Kreditanstalt fuer VViederaufbau in Republiko Slovenijo o
prevzemu zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne
republike Jugoslavije
Dospele in neporavnane obveznosti do 30.06.1994

BMZ št - Projekt = 7465149 BLAGOVNA POMOČ II
Datum pogodbe: 30.12.1974
Znesek posojila: 57.365.000,00
Datum
Obrestna Obveznost
zapadlost!
mera
1
31.12.89
2,00
44.457.875,00

Odplačila
glavnic

v DEM
Skupaj

Obresti

4+5
1.434.125,00

0,00

1.434.125,00
1.434.125,00

0,00
0,00

1.434.125,00
1.434.125,00

30.06.90

2,00

30.06.91

2,00

44.457.875,00
43.023.750,00

31.12.91

2,00

43.023.750,00

1.434.125,00

0,00

30.06.92

2,00

43.023.750,00

1.434.125,00

430.237,50

1.434.125,00
1.864.362,50

31.12.92

2,00

43.023.750,00

1.434.125,00

430.237,50

1.864.362,50

30.06.93

2,00

43.023.750,00

1.434.125,00

430.237,50

1.864.362,50

31.12.93
30.06.94
SKUPAJ

2,00

43.023.750,00
43.023.750,00

1.434.125,00

430.237,50
430.237,50
2.151.187,50

1.864.362,50

2,00

1.434.125,00
12.907.125,00

1.434.125,00

1.864.362,50
15.058.312,50

BMZ ŠL • Projekt - 8565996 REPROGRAMIRANJE DOLGOV II
Datum pogodbe: 23.06.1986
Znesek posojila: 7.922.926,00

Datum
Obrestna
zapadlosti
mera
1
2,80
01.03.91

Obveznost

Odplačila
glavnic

v DEM
Skupaj

Obresti

4+5
5.704.703,40

712.965,00

0,00

712.965,00

01.03.92

2,80
2,80

5.704.703,40
5.704.703,40

712.965,00
713.128,90

0,00
0,00

712.965,00
713.128,90

30.06.92

2,80

0,00

79.865,85

01.09.92

2,80

5.704.703,40
5.704.703,40

713.128,90

0,00

79.865,85
713.128,90

31.12.92

2,80

5.704.703,40

79.865,85

2,80

5.704.703,40

0,00
713.128,90

79.865,85

01.03.93

0,00

713.128,90

30.06.93

2,80

5.704.703,40

0,00

79.865,85

01.09.93

2,80

5.704.703,40

713.128,90

0,00

79.865,85
713.128,90

31.12.93

2,80

5.704.703,40

0,00

79.865,85

79.865,85

01.03.94

2,80

5.704.703,40

713.128,90

0,00

713.128,90

2,80

5.704.703,40

0,00
4.991.574,50

79.865,85
399.329,25

79.865,85
5.390.903,75

01.09.91

30.06.94
SKUPAJ
porbčevalec, št. 27
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Priloga 3 v skladu s 1. členom Konsolidacijske pogodbe
med Kreditaristalt fuer VViederaufbau in Republiko Slovenijo o
prevzemu zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne
republike Jugoslavije
Dospele in neporavnane obveznosti do 30.06.1994
BMZ št - Projekt = 8665937 REPROGRAMIRANJE DOLGOV
1986-1988 TRANŠA I
Datum pogodbe: 10.10.1986
Znesek posojila: 7.922.926,00
Datum
zapadlosti

Obrestna
mera

Obveznost

Odplačila
glavnic

v DEM
Skupaj

Obresti

4+5
31.10.91

2,80

673.448,71

2,80

6.061.038,39
6.061.038,39

30.04.92
30.06.92
31.10.92

2,80
2,80

31.12.92
30.04.93

673.448,71

0,00
0,00

673.448,71
673.448,71

6.061.038,39
6.061.038,39

0,00
673.448,71

84.854,54
0,00

84.854,54
673.448,71

2,80
2,80

6.061.038,39
6.061.038,39

0,00
673.448,71

84.854,54
0,00

84.854,54
673.448,71

30.06.93

2,80

0,00

2,80

673.448,71

31.12.93

2,80

6.061.038,39

673.448,71
0,00

84.854,54
0,00

84.854,54

31.10.93

6.061.038,39
6.061.038,39

84.854,54

84.854,54

30.04.94

2,80

6.061.038,39

673.448,71

0,00

673.448,71

30.06.94
SKUPAJ

2,80

6.061.038.39

0,00
4.040.692,26

84.854,54
424.272,70

84.854,54
4.464.964,96

BMZ št - Projekt - 8665937 REPROGRAMIRANJE DOLGOV II
1986-1988 TRANŠA II
Datum pogodbe: 10.10.1986
Znesek posojila: 7.922.926,00
Datum
zapadlosti
1

Obrestna
mera

Obveznost

Odplačila
glavnic

Obresti

v DEM
Skupaj
4+5

31.03.92

2,80

6.655.257,84

665.525,78

0,00

665.525,78

30.06.92

2,80
2,80

6.655.257,84
6.655.257,84

0,00

93.173,61

93.173,61

665.525,78

0,00

665.525,78

2,80
2,-80

6.655.257,84
6.655.257,84

0,00

93.173,61

31.03.93

665.525,78

0,00

93.173,61
665.525,78

30.06.93

2,80

6.655.257,84

0,00

93.173,61

30.09.93

2,80

6.655.257,84

665.525,78

0,00

31.12.93
31.03.94

2,80
2,80

6.655.257,84
6.655.257,84

0,00
665.525,78

93.173,61
0,00

93.173,61
665.525,78

30.06.94
>KUPAJ

2,80

6.655.257,84

0,00
3.327.628,90

93.173,61
35.868,05

93.173,61
3.793.496,95

30.09.92
31.12.92

25

93.173,61
665.525,78

poročevalec, št.27

Priloga 3 v skladu s 1. členom Konsolidacijske pogodbe
med Kreditanstalt fuer VViederaufbau in Republiko Slovenijo o
prevzemu zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne
republike Jugoslavije
Dospele in neporavnane obveznosti do 30.06.1994

BMZ št - Projekt =8866410 REPROGRAMIRANJE DOLGOV 88-89
Datum pogodbe: 19.10.1988
Znesek posojila: 16.815.677,02
Datum
zapadlosti

Obrestna
mera

Obveznost

Odplačila
glavnic

v DEM
Skupaj

Obresti

4+5
15.11.92

2,60

16.815.677,02

0,00

218.603,80

218.603,80

15.05.93

2,60

16.815.677,02

0,00

218.603,80

218.603,80

15.11.93

2,60

16.815.677,02

0,00

218.603,80

218.603,80

15.05.94
SKUPAJ

2,60

16.815.677,02

0,00
0,00

218.603,80
874.415.20

218.603,80
874.415,20

48.013.062,66

8.311.057,15

56.324.119,81

SKUPNO PRILOGA 3

DEM

4. člen

Pogodba o arbitraži
Na podlagi člena 7.3. Konsolidacijske pogodbe
med
KREDITANSTALT FUR VVIEDERAUFBAU, Frankfurt am Maln
(»KfW«)
in
REPUBLIKO SLOVENIJO
(»dolžnikom«)
z dne
sta se KfW in dogovorila:

4. 1. Sporni primer v arbitražnem postopku se začne s tožbo
ene stranke proti drugi stranki. V tožbi se navedejo vrsta
zahtevka, želeni način rešitve ali nadomestna spolnitev in ime
arbitra, ki ga je imenovala tožeča stranka.
4. 2. Tožena stranka sporoči tožeči stranki ime svojega arbitra
v 30 dneh po prejemu tožbe.
5. člen
Predsednik določi datum zasedanja arbitražnega sodišča. Če
stranki nista sporazumno določili kraja, kjer naj bi potekal
arbitražni postopek, ga prav tako določi predsednik.

1.člen
Če se pogodbena partnerja ne moreta sporazumeti, odloči
arbitražno sodišče dokončno in izključno o vseh sporih iz
pogode ter vseh sporih glede veljavnosti pogodbe in pogodbe
o arbitraži.

6. člen
Arbitražno sodišče odloči o svoji pristojnosti. Samo določi
način svojega dela ob upoštevanju splošno priznanih načel
postopka. V vsakem primeru bo strankama na redni seji
omogočilo ustno izvajanje. Arbitražno sodišče pa lahko
odloči tudi v odsotnosti katere od strank. Arbitražno sodišče
mora vse odločitve sprejemati s soglasjem najmanj dveh
arbitrov.

2. člen
Stranki v arbitražnem postopku sta kfW in dolžnik.
3. člen
3. 1 Arbitražno sodišče sestavljajo trije člani, ki se določijo
takole: enega arbitra imenuje kfW, drugega imenuje dolžnik,
o tretjem arbitru (»predsedniku«) se dogovorita obe stranki,
in če se stranki ne dogovorita v 60 dneh od dneva, ko je bila
toženi stranki vročena tožba, ga na zahtevo ene od strank
imenuje predsednik Mednarodne trgovinske zbornice s
pomočjo predsednika švicarskega nacionalnega komiteja
Mednarodne trgovinske zbornice. Če katera od strank ne
imenuje arbitra, ga določi predsednik.
3. 2. Če kateri od arbitrov, ki je bil imenovan v skladu s tem
predpisom, ne želi ali ne more oz. ne želi ali ne more več
opravljati svoje funkcije, se njegov naslednik imenuje na enak
način kot prvotni arbiter. Naslednik ima vsa pooblastila in
obveznosti prvotnega arbitra.
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7. člen
Arbitražno sodišče izdela in utemelji svojo odločitev pisno.
Razsodba arbitražnega sodišča, ki sta jo podpisala najmanj
dva arbitra, velja kot razsodba arbitražnega sodišča. Vsaka
stranka prejme en podpisan izvod razsodbe arbitražnega
sodišča. Razsodba je zavezujoča in dokončna. Stranki se že s
podpisom te pogodbe zavezujeta za izpolnitev razsodbe.
8. člen
8. 1. Stranki določita nadomestilo za delo arbitrov in oseb, ki
so potrebne pri izvedbi postopka.
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- posojilna pogodba z dne 30. 12. 1974 za 700 milijonov DEM
(z besedami: sedemsto milijonov nemških mark) (energetsko
omrežje in blagovna pomoč),
- dodatna pogodba z dne 19. 5./23. 6. 1986 za 48.340.000
DEM (z besedami: oseminštirideset milijonov tristo štirideset
tisoč nemških mark) (reprogramiranje II),
- dodatna pogodba z dne 10. 10 1986 za 96.680.000 DEM (z
besedami: šestindevetdeset milijonov šeststo osemdeset
tisoč nemških mark) (reprogramiranje III) in
- konsolidacijska pogodba z dne 19. 10. 1988 za
102.597.175,20 DEM (z besedami: sto dva milijona petsto
sedemindevetdeset tisoč sto petinsedemdeset nemških mark
in dvajset pfenigov) (reprogramiranje 1988/89).
t
1.2 Obveznosti, prevzete v skladu s 1. členom (»dolžni znesek«), so navedene v prilogah 1, 2 in 3 te pogodbe. Znašajo
16,39% delež od 970.786.972,32 DEM, to je

8. 2. Će se stranki o tem ne moreta sporazumeti pred prvim
terminom, določi arbitražno sodišče primerno nadomestilo.
Vsaka stranka sama krije stroške, ki jih ima zaradi postopka.
Stroške arbitražnega sodišča krije stranka, ki je spor izgubila.
Če katera stranka spor deloma dobi in deloma izgubi, se
stroški razdelijo v sorazmernem deležu.
8. 3. Arbitražno sodišče odloči dokončno o vseh vprašanjih
glede stroškov.
8. 4. Stranki jamčita solidarno glede nadomestil osebam, ki so
navedene v členu 8. 1.
9. člen
Sporočila in izjave strank in arbitražnega sodišča v zvezi z
izvajanjem arbitražnega postopka morajo biti v pisni obliki.
Izjave in sporočila so dospeli, če so prispeli na spodaj navedeni ali neki drug naslov, ki ga je pogodbeni partner sporočil
drugemu pogodbenemu partnerju:

159.111.984,78 DEM.

za KfW:

Kreditanstalt fiir VViederaufbau
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main
Bundesrepublik Deutschland
Telefax: 069 74 31-29 44
Telex: 4 15 25 60 kw d
za dolžnika:
Banka Slovenije
Slovenska 35
61001 Ljubljana
Slovenija
Telefaks: 00386 61 21 55 16
V dveh izvirnikih v nemškem jeziku.

V tem dolžnem znesku so zajete:
a) obveznosti odplačila glavnic iz finančnega sodelovanja v
višini
150.800.927,63 DEM.
katerih I. tranša (priloga 2) znaša
102.787.864,97 DEM
in II. tranša (prilogi 1 in 3)

dne
ZA
KREDTINSTALT FUR
VVIEDERAUFBAU

48.013.062,66 DEM,
ZA
REPUBLIKO SLOVENIJO

b) dospele in neporavnane obresti (prilogi 1 in 3) v višini
8.311.057,15 DEM.
2. člen
Obresti in odplačevanje
2.1 I. in II. tranša dolžnega zneska se obrestujeta, kot je bilo
določeno v prvotnih pogodbah med KfW in Narodno banko
Jugoslavije.

KONSOLIDACIJSKA POGODBA
z dne
med
KREDITANSTALT FUR VVIEDERAUFBAU, Frankfurt am Maln
(»KfW)«
In
REPUBLIKO SLOVENIJO
(»dolžnikom«)
o
159.111.984,78 DEM

Tako so letne obrestne mere
- 2,5% letno za posojilo iz posojilne pogodbe z dne 21. 3.
1973 za 300 milijonov DEM (z besedami: tristo milijonov
nemških mark) (blagovna pomoč), plačljive 30. 6. in 30. 12.
vsakega leta,
- 2% letno za posojilo iz posojilne pogodbe z dne 30. 12.1974
za 700 milijonov DEM (z besedami: sedemsto milijonov nemških mark) (energetsko omrežje in blagovna pomoč), plačljive
30. 6. in 30. 12. vsakega leta,
- 2,8% letno za dolžni znesek iz dodatne pogodbe z dne 19.
5./23. 6. 1986 za 48.340.000 DEM (z besedami: oseminštirideset milijonov tristo štirideset tisoč nemških mark) (reprogramiranje II), plačljive 30. 6. in 30. 12. vsakega leta,

V Sporazumu med Vlado Zvezne republike Nemčije in Vlado
Republike Slovenije o prevzemu zunanjih dolgov nekdanje
Socialistične federativne republike Jugoslavije (»vladni sporazum«) z dne 29. 1. 1996 se je Republika Slovenije (»dolžnik«) zavezala, da bo kot svoje obveznosti prevzela delež
16,39% obveznosti Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Na podlagi tega vladnega sporazuma skleneta dolžnik in
Kreditinstalt fiir VViederaufbau naslednjo pogodbo:

- 2,8% letno za dolžni znesek iz dodatne pogodbe z dne 10
10. 1986 za 96.680.000 DEM (z besedami: šestindevetdeset
milijonov šeststo osemdeset tisoč nemških mark) (reprogramiranje III), plačljive 30. 6. in 30 12. vsakega leta, in

1. člen
1.1 Dolžnik prezavme kot svoje obveznosti 16,39% neplačanih
zapadlih zneskov obresti in glavnice iz naslednjih pogodb, ki
sta jih sklenili Kreditinstalt fiir VViederaufbau in Narodna
banka Jugoslavije:

- 2 6% letno za dolžni znesek iz konsolidacijske pogodbe z
dne 19. 10. 1988 za 102.597.175,20 DEM (z besedami: sto dva
milijona petsto sedemindevetdeset tisoč sto petinsedemdeset
nemških mark in dvajset pfenigov) (reprogramiranje 1988/89),
plačljive 15. 5. in 15. 11. vsakega leta.

~ posojilna pogodba z dne 21. 3. 1973 za 300 milijonov DEM
(z besedami: tristo milijonov nemških mark) (blagovna
Pomoč),

Obresti se računajo od dneva izplačila posameznih zneskov,
ki so navedeni v prilogah 1, 2 in 3, do dneva dobropisa
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odplačil na računu KfW, ki je naveden v členu 2.7. Že izvršena
plačila Narodne banke Jugoslavije so upoštevana v prilogah 1
in 3.
Dolžnik plača obresti in morebitne dodatke zaradi zamude v

skladu s členom 2.3 polletno naknadno v terminih, ki so bili
predvideni v prvotnih pogodbah in navedeni v členu 2.1.
Do podpisa te pogodbe nastale in neplačane obresti je treba
plačati do 31. 10. 1994.

2.2 Dolžnik odplača I. in II. tranšo takole:

01.
30.

september
september

1994
1994

713.128,90
665.525,78

0,00
0,00

v DEM
Skupni obrok
713.128,90
665.525,78

31.

oktober

1994

673.448,71

0,00

673.448,71

30.

december

1994

3.961.463,00

31.
30.

marec
april

1995
1995

665.525,78

8.002.177,11
0,00

11.963.640,11
665.525,78

673.448,71

0,00

673.448,71

15.
30.

maj
junij

1995
1995

2.101.959,63
3.961.463,00

0,00

2.101.959,63

8.002.177,11

11.963.640,11

30.

september

1995

31.

oktober

1995

665.525,78
673.448,71

0,00
0,00

665.525,78
673.448,71

15.

november

1995

0,00

2.101.959,63

30.

december

1995

2.101.959,63
3.961.463,00

8.002.177,11

11.963.640,11

31.
15.

marec
maj

1996
1996

2.101.959,63

0,00
0,00

665.525,78
2.101.959,63

30. junij
30. september

1996
1996

3.961.463,00
665.525,78

8.002.177,11
0,00

11.963.640,11
665.525,78

15.
30.

november
december

1996
1996

2.101.959,63
3.961.463,00

0,00

2.101.959,63

8.002.177,11

11.963.640,11

15.

maj

1997

2.101.959,63

0,00

2.101.959,63

30.

junij

1997

3.961.463,00

8.002.177,11

11.963.640,11

15.

november

1997

2.101.959,63

0,00

30.

december

1997

3.961.463,0(5

0,00

2.101.959,63
3.961.463,00

15.
30.

maj
junij

1998
1998

2.101.959,63
3.961.463,00

0,00
0,00

2.101.959,63

15.

november

1998

30.

december

1998

2.101.959,63
3.961.463,00

0,00
0,00

2.101.959,63
3.961.463,00

30.
30.

junij
december

1999
1999

3.961.463,00
3.961.463,00

0,00
0,00

3.961.463,00

30. junij
30. december

2000
2000

3.961.463,00

0,00

3.961.463,00

3.961.463,00

0,00

3.961.463,00

30.
30.

junij
december

2001
2001

3.961.463,00

0,00

3.961.463,00

3.961.463,00

0,00

3.961.463,00

30.
30.

junij
december

2002
2002

3.961.463,00
3.961.463,00

0,00
0,00

3.961.463,00

30.

junij

2003

3.961.463,00

0,00

3.961.463,00

30.

december

2003

2.868.250,00

0,00

2.868.250,00

30.

junij

2004

2.868.250,00

0,00

2.868.250,00

30.

december

2004

2.868.250,00

0,00

2.868.250,00

102.787.864,97

48.013.062,66

150.800.927,63

Datum

SKUPAJ
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Tranša I

Tranša II

665.525,78
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3.961.463,00

3.961.463,00

3.961.463,00

pravnih predpisih za veljaven prevzem vseh obveznosti iz te
pogodbe,
b) so spoštovani vsi devizni predpisi in izdana vsa potrebna
dovoljenja.

2.3 Če KfW ne bo imela na razpolago obrokov odplačil ob
zapadlosti, lahko od dneva zapadlosti do dneva dobropisa
odplačil na računu KfW, ki je naveden v členu 2.7, poveča
obrestno mero za dospele in neporavnane zneske na
diskontno stopnjo Deutsche Bundesbank ob vsakokratnem
dnevu zapadlosti, povečano za 3% letno. Pri dospelih in
neporavnanih obrestih lahko KfW zahteva nadomestilo za
škodo zaradi zamude. To ne sme presegati zneska, ki se
izračuna tako, da se za dospele in neporavnane zneske obresti zaračunajo obresti po diskontni stopnji Deutsche Bundesbank ob vsakokratnem dnevu zapadlosti, povečani za 3%
letno.

5.2 Banka Slovenije in osebe, katerih imena je Banka Slovenije sporočila KfW in overovila njihove podpise, zastopajo
dolžnika pri izvajanju te pogodbe. Pooblastilo za zastopanje
ugasne šele, ko KfW od vsakokratnega pristojnega zastopnika
dolžnika prejme izrecen preklic pooblastila.
5.3 Spremembe ali dopolnitve te pogodbe ter druge izjave in
sporočila, ki jih na podlagi te pogodbe izmenjata pogodbena
partnerja, morajo biti v pišni obliki. Izjave in sporočila $o
dospeli, ko so prispeli na spodaj navedeni ali na neki drug
naslov, ki ga je pogodbeni, partner sporočil drugemu pogodbenemu partnerju:
za KfW:
Kreditanstalt tur
VViederaufbau
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main
Bundesrepublik Deutschland
Telefax: (069) 74 31-29 44
Telex: 4 15 25 60 kw d
za dolžnika:
Banka Slovenije
Slovenska 35
61001 Ljubljana
Slovenija
Telefaks: 00386 61 21 55 16

2.4 Za obračun obresti in morebitnih dodatkov zaradi zamude
v skladu s členom 2.3 se upošteva za leto 360 dni in za mesec
30 dni.
2.5 Predčasna odplačila se vračunajo v zadnje obroke odplačil, ki zapadejo po amortizacijskem načrtu.
2.6 Dospela plačila lahko KfW vračuna v zapadla plačila iz te
pogodbe ali drugih pogodb med KfW in dolžnikom.
2.7. Dolžnik nakaže vsa plačila izključno v nemških markah
brez pobota na račun KfW pri Landeszentralbank, Frankfurt
am Main, št. računa: 500 204 00 (BLZ 500 204 00).
3. člen
Predčasno odplačilo

6. člen

3.1 Dolžnik lahko kadar koli deloma ali v celoti predčasno
odplača dolžni znesek.

Obveščanje
Dolžnik bo KfW sam takoj obvestil o vseh okoliščinah, ki
ogrožajo ali bistveno zakasnijo izvajanje te pogodbe.

3.2 KfW lahko zahteva takojšnje ali pospešeno odplačilo
neplačanega dolžnega zneska, če je že zapadel po pogodbah,
navedenih v členu 2.1, ter plačilo vseh natečenih obresti in
drugih stranskih terjatev, če

7. člen
Razno

a) dolžnik do KfW ne izpolni obveznosti plačila ob zapadlosti,
b) krši obveznosti iz te pogodbe.
c) Vlada Zvezne republike Nemčije sporoči KfW, da je dolžnik
kršil obveznosti iz vladnega sporazuma, in okoliščine, navedene v točkah a) do c), niso odpravljene v roku, ki ga določi
KfW in znaša najmanj 30 dni.

7.1 Če bi eno od določil te pogodbe postalo neizvedljivo, to ne
vpliva na druga določila. Vrzel, ki bi morebiti nastala na ta
način, nadomesti ureditev, ki ustreza namenu te pogodbe.
7.2 Za to pogodbo velja pravtt Zvezne republike Nemčije. Kraj
izpolnitve je Frankuft na Majni.

4. člen

7.3 Če se pogodbena partnerja ne bi mogla sporazumeti, se
vsi spori iz te pogodbe in vsi spori glede veljavnosti te
pogodbe in pogodbe o arbitraži predložijo v arbitražni postopek skladno s pogodbo o arbitraži, ki je bistveni sestavni del
te pogodbe.

Stroški in javne dajatve
Dolžnik izvrši vsa plačila na podlagi te pogodbe brez odbitka
davkov, drugih javnih dajatev ali drugih stroškov.

V dveh izvirnikih v nemškem jeziku.

5. člen

, dne

Pogodbene izjave in zastopstvo

ZA
KREDITANSTALT FUR
VVIEDERAUFBAU

5.1. Dolžnik zagotavlja, da
a) je izpolnil vse zahteve po svojem ustavnem pravu in drugih

29

ZA
REPUBLIKO SLOVENIJO
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Priloga 1 v skladu s 1. členom Konsolidacljske pogodbe med
Kredltanstalt fuer Wiederaufbau In Republiko Slovenijo o prevzemu
zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije
Zneski v DEM

I. Nekdanja Socialistična federativna republika Jugoslavija
&l
72 65 333
74 65131
74 65149
85 65 996
86 65937
86 65 937
88 66 410
SKUPAJ

Pogodba
z dne
21.03.73
30.12.74
30.12.74
23.06.86
10.10.86
10.10.86
19.10.88

Projekt

Znesek
posojila

BLAGOVNA POMOČ
ENERGETSKO OMREŽJE
BLAGOVNA POMOČ H
REPROGRAMIRANJE DOLGOV D
REPROGRAMIRANJE DOLGOV 1986-1988
REPROGRAMIRANJE DOLGOV 1986-1988
REPROGRAMIRANJE DOLGOV 1988-1989

300.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
48.340.000,00
48.340.000,00
48.340.000,00
102.597.175.20
1.247.617.176,20

Obrestna
mera %
2,50
2,00
2,00
2,80
2,80
2,80
2.60

Obveznost
na dan
30.06.94
180.090.000,00
262500.000.00
262.500.000,00
34.806.000,00
36.980.100,00
40.605.600,00
102.597.175.20
920.078.875.20

II. Republika Slovenija (16,39%)
Št

Pogodba
z dne

Projekt

Znesek posojila/
delež Slovenije
116.39%)

72 65 333 21.03.73 BLAGOVNA POMOČ
74 65131 30.12.74 ENERGETSKO OMREŽJE
74 65149 30.12.74 BLAGOVNA POMOČ II
85 65 996 ' 23.06.86 REPROGRAMIRANJE DOLGOV II
86 65 937 10.10.86 REPROGRAMIRANJE DOLGOV 1986-1988
86 65 937 10.10.86 REPROGRAMIRANJE DOLGOV 1986-1988
88 66410 19.10.88 REPROGRAMIRANJE DOLGOV 1988-1989
SKUPAJ

Obveznost
na dan
30.06.94

49.170.000,00
57.365.000,00
57J65.000.00
7.922526.00
7.922.926,00
7522526,00
16.815.677.02
204-484.455,02

29516.751,00
43.023.750,00
43.023.750,00
5.704.703,40
6.061.038,39
6.655.257,80
16.815.677,04
150.800.927,63

Celotni znesek priloge:
Dospele in neporavnane obresti DEM
Obveznost
DEM
DEM

poročevalec, št. 27
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8.311.057,15
150.600.927.63
159.111.984,78

Dospele in neporav. Dospele in neporav.
glavnice do
obresti do
30.06.94
30.06.94
9.838.917,00
12.907.125,00
12.907.125,00
4.991.574,50
4.040.692,26
3.327.628,90
0,00
48.013.062,66

1.844.796,95
2.151.187,50
2.151.187,50
399.329,25
424.272,70
465.868,05
874.415,20
8.311.057,15

Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

GARANCIJI

MED

SLOVENIJO

IN

ZA

OBNOVO

OKOLJE

-

IN

REPUBLIKO

MEDNARODNO
RAZVOJ

PROGRAM

ZMANJŠEVANJE
ZRAKA)

0

BANKO

(PROJEKT ZA

ZA

ONESNAŽEVANJA

(MSGZOZ)

- EPA 1563
Vlada Republike Slovenije je na 205. seji dne 4. julija 1996
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
GARANCIJI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN MEDNARODNO BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ (PROJEKT ZA
OKOLJE - PROGRAM ZA ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA ZRAKA),

- Zoran THALER, ki opravlja tekoče posle ministra za
zunanje zadeve po 115. členu Ustave Republike Slovenije,
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- Marko SLOKAR, državni sekretar v Ministrstvu za okolje
in prostor,
-Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

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

ŠTEVILKA POSOJILA 4022 SLO

1. filmi

SPORAZUM O GARANCIJI

Ratificira se Sporazum o garanciji med Republiko Slovenijo in
Mednarodno banko za obnovo in razvoj (Projekt za okolje Program za zmanjševanje onesnaževanje zraka), podpisan v
Washingtonu 18. junija 1996.

SPORAZUM z dne 18. junija 1996 med
REPUBLIKO SLOVENIJO (garantom) in MEDNARODNO
BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ (banko)
GLEDE NA TO, (A) da sta garant in Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije (posojilojemalec) dobila potrebna zagotovila o izvedljivosti in prioriteti projekta, opisanega v Prilogi 2
Sporazuma o posojilu in zaprosila banko za pomoč pri financiranju projekta, in

2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:

(B) da se je s Sporazumom o posojilu med banko in posojilojemalcem z istim datumom, kot ga ima ta sporazum, banka
strinjala, da posojilojemalcu odobri posojilo v znesku trideset
milijonov nemških mark (30,000.000 DEM) po določilih in
pogojih, navedenih v Sporazumu o posojilu, vendar le pod
pogojem, da se garant zaveže, da garantira za obveznosti
posojilojemalca v zvezi s tem posojilom, kot je določeno s tem
sporazumom, in

(
ŠTEVILKA POSOJILA 4022 SLO

GLEDE NA TO, da se garant ob upoštevanju dejstva, da je
banka sklenila Sporazum o posojilu s posojilojemalcem, strinja, da garantira za te obveznosti posojilojemalca,

SPORAZUM O GARANCIJI (PROJEKT ZA OKOLJE PROGRAM ZA ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA ZRAKA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN MEDNARODNO BANKO
ZA OBNOVO IN RAZVOJ Z DNE 18. JUNIJA 1996

STA SE pogodbenici dogovorili, kot sledi:
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Za banko:

I. ČLEN
Splošni pogoji; opredelitev pojmov

International Bank for
Reconstruction and Development
1818 H Street, N. W.
VVashington, D. C. 20433
United States of America
Brzojavni naslov:
< Teleks:
INTBAFRAD
197688
VVashington, D. C.
(TRT),
248423
(RCA),
64145 (WUI)
ali
82987 (FTCC)

Odstavek 1.01 »Splošni pogoji, ki se uporabljajo za sporazume o posojilu v eni valuti in sporazume o garanciji za
posojila v eni valuti,« banke z dne 30. maja 1995 (Splošni
pogoji) so neločljiv sestavni del tega sporazuma.
Odstavek 1.02 Če smisel besedila ne narekuje drugače, imajo
razni izrazi, opredeljeni v Splošnih pogojih in v uvodu k temu
sporazumu, tak pomen, kot je tam določen.

II. ČLEN
Garancija

V POTRDITEV TEGA sta pogodbenici preko svojih pravilno
pooblaščenih predstavnikov podpisali ta sporazum v svojem
imenu v Oistrict of Columbia, Združene države Amerike, na
dan in leto, ki sta navedena na začetku.

Odstavek 2.01 Garant izjavlja svojo zavezanost ciljem projekta, določenim v Prilogi 2 Sporazuma o posojilu, in v ta
namen garant brez omejitev glede katere koli obveznosti po
Sporazumu o garanciji s tem brezpogojno garantira kot prvi
zavezanec in ne samo kot porok za pravilna in točna plačila
glavnice ter obresti in drugih stroškov posojila in morebitne
premije za predčasno odplačilo posojila, vse tako, kot je
določeno v Sporazumu o posojilu.

REPUBLIKA SLOVENIJA
podpis:

MEDNARODNA BANKA ZA
OBNOVO IN RAZVOJ

III. ČLEN
Predstavnik garanta; naslovi

podpis:

Odstavek 3.01 Minister za finance garanta je imenovan za
predstavnika garanta za namene odstavka 11.03 Splošnih
pogojev.
Odstavek 3.02 Spodaj navedeni naslovi so določeni za
namene odstavka 11.01 Splošnih pogojev.
Za garanta:

f
Ernest Petrič I. r.
Pooblaščeni predstavnik

Jean-Michel Severino I. r.
Območni podpredsednik za
Evropo in Srednjo Azijo
zanj
3. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance Republike Slovenije.

Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
Ljubljana
Republika Slovenija
Teleks:
86231284

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

1. Slovenski ekološki projekt ima svoje začetke že v letu 1990,
ko ga je Svetovna banka identificirala kot enega od projektov
v tedanji Jugoslaviji. Natančnejše obrise projekta so opredelile študije, ki jih je po naročilu Svetovne banke opravila vrsta
uglednih konzultantskih hiš.

finančno institucijo, kreditojemalec za drugi podprojekt pa je
Republika Slovenija.
Sklenitev mednarodnega Sporazuma o posojilu za financiranje Slovenskega ekološkega projekta pomeni za Slovenijo
uresničitev dveh pomembnih nalog;

Vlada RS je 28. 10. 1992 obravnavala dotedanje aktivnosti in
sprejela sklep, da izrazi namero o izvedbi projekta in zaprosi
Svetovno banko za sodelovanje pri njem.

• podprojekt Zmanjšanje onesnaževanja zraka (posojilo
IBRD 30 mio DEM) bo omogočil ugodno kreditiranje priklopa
večjega števila kurišč na že obstoječa omrežja za daljinsko
ogrevanje, zemeljski plin ali na utekočinjeni naftni plin in s
tem posledično bistveno zmanjšanje onesnaženosti zraka v
slovenskih mestih - v analizah Svetovne banke so poudarjeni
predvsem veliki zdravstveni učinki zmanjšanja onesnaženosti
zraka in njihove finančne posledice - samo na primeru Maribora naj bi popoln prehod na okolju prijazna kuriva povzročil
letne prihranke dfl 10 do 20 mio DEM letno;

Vlada RS je 09. 09. 1993 obravnavala poročilo o dotedanjem
poteku Slovenskega ekološkega projekta in odločila naslednje prednostne projekte za pogovore s Svetovno banko:
• plinifikacija slovenskih mest z onesnaženim zrakom
• zmanjšanje emisij S02, iz bloka 5 TE Šoštanj
• institucionalna krepitev na področju varstva okolja
Med obiskom slovenske delegacije v VVashingtonu oktobra
1994 in med obiskom predstavnikov Svetovne banke v Ljubljani v januarju 1995 so bili ponovno opredeljeni nekateri
elementi projekta; projekt naj bi zajemal le dve komponenti podprojekta: zmanjšanje onesnaževanja zraka v slovenskih
mestih in institucionalna krepitev - dograditev geografskega
informacijskega sistema v MOP. Za kreditojemalca za prvi
podprojekt je bil določen Ekološki razvojni sklad Republike
Slovenije d. d., Ljubljana, ki ga je po podrobnem pregledu
tudi Svetovna banka ocenila kot ustrezno usposobljeno
poročevalec, št. 27

• podprojekt Geografski Informacijski sistem (posojilo IBRD
5 mio DEM) bo omogočil institucionalno krepitev Ministrstva
za okolje in prostor - dokončno vzpostavitev geografskega
informacijskega sistema, ki prestavlja nujno sodobno infrastrukturo za učinkovito upravljanje s prostorom ter izdelavo
ustreznih geografskih podlag za posamezna gosto poseljena
območja Slovenije.
Skladno z zahtevami IBRD bo izvedba projekta sofinancirana
z lastnimi, domačimi sredstvi. Pri podprojektu Zmanjšanje
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onesnaževanja zraka bo domač delež znašal 40% vrednosti
projekta (20% Ekološko razvojni sklad, 20% investitorji), pri
podprojektu Geografski informaciski sistem pa bo domači
delež (MOP) znašal približno 30% vrednosti podprojekta.

namen:

Dodeljevanje posojil upravičencem za financiranje zamenjave
okolju škodljivih ogrevalnih sistemov z ekološko sprejemljivimi
zneski posojil:
Fizične osebe do 12.500 DEM (v
SIT), pravne osebe do 600.000
DEM
posojilni pogoji:
posojilo v SIT v protivrednosti
DEM po nakup/prod. tečaju NKBM
obrestna mera: obrestna mera IBRD za posojila v
DEM + 2 odstotni točki
spremenljiva dvakrat letno, trenutno cca
5.8% letno
roki:
odplačevanje do 6 let (fizične ose. be), do 10 let (pravne osebe)
mesečna zapadlost (fizične osebe), polletna zapadlost (pravne
osebe)
stroški:
fizične osebe: dodelitev 75 DEM,
odplačevanje 55 DEM/leto,
zavarovanje: 2.5% (1.8%) osnove za 6 (3)-letno posojilo
pravne osebe: dodelitev 150 DEM,
odplačevanje 115 DEM/letno
zavarovanje: dejanski stroški

2. SLOVENSKI EKOLOŠKI PROJEKT
Slovenski ekološki projekt, kakršen je predlagan v sofinanciranje IBRD v višini 35 mio DEM, zajema dva podprojekta:
• Zmanjšanje onesnaževanmja zraka (50 mio DEM, od tega
posojilo IBRD 30 mio DEM)
• Geografski informacijski sistem (7 mio DEM, od tega posojilo IBRD 5 mio DEM)
Posojilo, ki bo podprto z državnim poroštvom, bi bilo možno
začeti črpati v 1. polletju 1996, črpanje naj bi dokaj enakomerno trajalo tri do štiri leta. Posojilo bo najeto v eni valuti
(DEM), z obrestno mero, ki se spreminja dvakrat letno skladno z gibanji LIBOR.
Predvideno je odplačevanje posojila v polletnih tranšah, v
obdobju 15 let, vključno s petletnim moratorijem, med katerim se plačujejo le obresti.
Dejanski učinek prvega podprojekta - Zmanjšanje onesnaževanja zraka bo precej višji od nazivne vrednosti projekta, saj
bodo sredstva končnim uporabnikom posojena na krajši rok,
kot bo najeto posojilo IBRD. To bo omogočilo večkraten (vsaj
dvakraten) obrat teh sredstev. Najetje posojila IBRD bo torej
omogočilo ponudbo približno 100 mio DEM ugodnih posojil
(LIBOR + 2%) končnim uporabnikom, ki bodo prehajali na
okolju prijazne načine ogrevanja.

2. 2. FINANČNI POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV - fleksibilnost In deflnlranost
APAP:
Glede na marketinške študije in na zelo uspešno uresničitev
pogajalskih izhodišč je pričakovati tekočo porabo vseh sredstev - posojilo lahko torej najamemo v predvideni višini 30
mio DEM.
Sredstva bodo v Slovenijo pritekala preko posebnega računa
(Special Account), ki ga bo vodila izbrana komercialna banka.
Na pogajanjih je bil dosežen visok znesek dopustne alokacije
sredstev na Special Account - namesto standardnih 3 mio
kar 5 mio DEM - kar omogoča tekoč potek projekta in manjše
stroške pristojbine za nečrpana sredstva (committment fee).

Doseženi dogovori so zajeti v Sporazumu o posojiu med IBRD
in Ekološko razvojnim skladom za projekt Zmanjšanje onesnaževanja zraka (APAP), v Sporazumu o garanciji med IBRD
in Republiko Slovenijo za projekt APAP in v Sporazumu o
posojilu med IBRD in Republiko Slovenijo za projekt Geoinformacijski sistem RS (GIS) ter v Zapisniku s pogajanj (Agreed
Minutes of Negotiations).

Delegacija je na pogajanjih dosegla vkjučitev pilotne faze v
Mariboru v financiranje projekta, tako da je IBRD pristala na
retroaktivno financiranje svojeg'a 75% deleža tudi v pilotni fazi
in v celotnem obdobju 1996, ko sredstva IBRD še ne bodo na
voljo - do višine 3 mio DEM. Ta odgovor omogoča manjše
stroške pristojbine za nečrpana sredstva (comnmittment fee)
in omogoča Ekološko razvojni skladu financiranje tudi drugih
prioritetnih okoljskih projektov.

2.1. OSNOVNI ELEMENTI SLOVENSKEGA EKOLOŠKEGA
PROJEKTA:
2.1.1. Zmanjšanje onesnaževanja zraka (APAP)
2.1.1. a) pogoji pridobitve posojila
posojilojemalec: Ekološko razvojni sklad RS, d.d., Ljubljana
garant:
Republika Slovenija (s posebnim
sporazumom)
namen:
Dodeljevanje posojil upravičencem za financiranje zamenjave
okolju škodljivih ogrevalnih sistemov z ekološko sprejemljivimi
znesek posojila:
30 mio DEM
posojilni pogoji:
posojilo v eni valuti (DEM single
currency loan)
obrestna mera: obrestna mera IBRD za posojila v
DEM, vezana na LIBOR,
spremenljiva dvakrat letno, trenutno cca
3.8% letno
roki:
odplačevanje petnajst let, petletni
moratorij na glavnico
črpanje avgust 1996 do decembra
2000
polletna zapadlost (15. junij, 15.
december, obročno odplačevanje)
stroški:
committment fee na nečrpan znesek (pogodbeno .75%, dejansko
.25%)
2.1.1.b) pogoji porabe sredstev
upravičenci:
Lastniki in upravljalci, ki v krajih z
onesnaženim zrakom okolju škodljive ogrevalne sisteme zamenjujejo z ekološko sprejemljivimi

GIS:
Znesek posojila na zahtevo delegacije zmanjšan na 4.6 mio
DEM na podlagi podrobne strukture projekta - spremenjeno
v celotni projektni dokumentaciji.
SKUPNO:
V Zapisniku s pogajanj (Agreed Minutes of Negotiations) je
IBRD pisno potrdila, da kljub pogodbenim določilom o committment fee v višini 0.75% IBRD v praksi zaračunaval le
0,25%. Prav tako so pisno izjavili, da za odpoved (dela) posojila ni pristojbin, kar praviloma velja tudi pri predčasnem
odplačevanju oosoiia.
"5. 3. OBMOČJA KORIŠČENJA - občutna širitev območij porabe:
APAP:
Dosežen je bil dogovor, da se posojilo lahko uporablja ne le v
Mariboru, kot je IBRD zahteval sprva, ampak v vseh slovenskih mestih z onesnaženim zrakom in v njihovi okolici (zračnih bazenih). Poleg osnovnega kriterija - poprečna vsebnost
prahu ali S02 v zraku v letih 1990-1995 nad 50 mikrogramov v
kubičnem metru zraka sta bila uvedena še dopolnilna kriterija
- turistična pomembnost krajev in lega v naravnih parkih.
Dogovorjeno je bilo, da je poleg samih krajev, za katere so na
voljo meritve kakovosti zraka, možno financirati tudi prehode
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na čistejša goriva v okoliških krajih - definirano kot lega v
skupnih zračnih bazenih, kar je zelo raztegljiv pojem - ljubljanski zračni bazen zajema tudi Vrhniko, Domžale, Kamnik,
Škof jo Loko... Posojila bo tako možno takoj dodeljevati na
širšem območju naslednjih mest: Ljubljana, Maribor, Celje,
Zagorje, Trbovlje. Hrastnik, Črna na Koroškem, Kranj, Ptuj,
Krško, Rogaška Slatina, Jesenice.
Slovenska delegacija je na osnovi pisnega pojasnila MOP
dokazala, daje varovanje zraka v Sloveniji urejeno na državni
ravni in zato je IBRD odstopila od prvotne zahteve po uvajanju
občinske regulative na področju varstva zraka.
Nadaljnja mesta bo mogoče uvrstiti na spisek ob vsakoletnem
vrednotenju projekta v januarju vsakega leta.

projekta v kasnejših letih, je bilo dogovorjeno, da se obrestna
mera ustrezno zmanjša, ko bi dobiček tega projekta presegel
l mio DEM.
2. 6. GARANCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE
APAP:
Na zahtevo delegacije je bila umaknjena zahteva IBRD po
predložitvi funkcijskega poroštva RS za uspeh projekta in
zagotavljanju eventuelno manjkajočih sredstev za izvedbo
projekta. V garancijski pogodbi so ostala samo določila za
garancijo v primeru nevračila posojila. Dogovor je bil dosežen
na osnovi pisnega pojasnila, ki utemeljuje finančno in vodstveno samostojno Ekološko razvojnega sklada.
2. 7. RAZNO
APAP:
Dogovorjeni so postopki in merila za spremljanje uspešnosti
projekta in realizacijo morebitnih modifikacij projekta.
IBRD je priznala pilotno fazo projekta v Mariboru kot ustrezno
in uspešno in spoznala kot ustrezno (POM - Project Operation Manual) pripadajočo dokumentacijo in postopke dodeljevanja posojil.
GIS:
Dogovorjena je bila organizacijska shema projekta in predlagani udeleženci, njihove naloge in odgovornost. Nosilci
pojekta morajo biti uradno imenovani pred začetkom pojekta
(pogoj za efektivnost posojila). V finančno izvedbo projekta
(procurement, disbursement) se vključi MF, finančni nadzor
bo opravljalo Računsko sodišče (in ne revizorska hiša, kot je
predlagala IBRD)
Sporazum o posojilu med Republiko Slovenijo in IBRD za
komponento GIS in Sporazum o posojilu med Ekološko razvojnim skladom RS in IUBRD ter Sporazum o garanciji med
RS in IBRD sta podpisala veleposlanik RS g. Ernest Petrič in
direktor Ekološko razvojnega sklada RS g. Ljubo Žužek v
VVashingtonu dne 18. 06. 1996.

2. 4. NAMEN KORIŠČENJA - zelo široka definicija namenov
koriščenja:
APAP:
Posojila iz sredstev IBRD bo mogoče dodeljevati za prehode z
ogrevanja z okolju škodljivimi kurivi (premog, les, ostala trdna
goriva, mazut) na okolju manj škodljive ogrevalne sisteme
(zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, lahko kurilno olje,
daljinsko ogrevanje, toplotne črpalke, sončno ogrevanje).
V projektu je bila umaknjena razmejitev med posojili fizičnim
in pravnim osebam, kar odpravlja dvojno evidentiranje posojil
in olajšuje koriščenje sredstev brez umetnih meja.
Po prvem krogu porabe sredstev lahko sredstva, ki jih vračajo
končni uporabniki, brez dodatnega usklajevanja z IBRD
porabljamo za isti namen in pod enakimi pogoji kot dotlej.
2. 5. FINANČNI ARANŽMAJI PORABE SREDSTEV - ustrezna
dinamika porabe in marže
APAP:
Ekološko razvojni sklad bo pri kreditiranju podprojektov
sodeloval s 25% deležem sredstev iz lastnih virov. Sredstva
bodo v projekt vložena pod istimi pogoji kot sredstva IBRD.
Na predlog slovenske delegacije je povečan znesek posameznega posojila (fizične osebe 12.500 DEM namesto prvotnih
10.000, pravne osebe 600.000 DEM). Poenotena je ročnost
dodeljenih posojil (fizične osebe do 6 let, pravne do 10 let),
kar poenostavlja postopke odobravanja posojil. Za kritje
zagonskih stroškov projekta v prvih letih se je Ekološko razvojni sklad zavezal prispevati do 500.000 DEM (prvotna zahteva IBRD 1 mio DEM). Seveda bodo sredstva obrestovana in
v nadaljnjih letih vrnjena. Obrestna mera za posojila končnim
posojilojemalcem je določena kot obrestna mera IBRD, ki se
spreminja polletno, povečana za 2 odstotni točki. Ker
finančne projekcije kažejo možnost visoke donosnosti tega

poročevalec, št. 27

3. Sporazum o garanciji (Projekt za okolje - Program za
zmanjšanje onesnaževanja zraka) med Republiko Slovenijo in
Mednarodno banko za obnovo in razvoj (IBRD) ratificira
Državni zbor Republike Slovenije.
4. Ratifikacija sporazuma ne narekuje sprememb obstoječih
predpisov ai izdaje novih predpisov v Republiki Sloveniji.
5. Sredstva za izvrševanje obveznosti RS iz naslova te
pogodbe so zagotavljena v Proračunu Republike Slovenije. V
zavarovanje terjatev iz naslova eventuelno izplačanih sredstev
bo sklenjena za ERS regresna pogodba.
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Zoran THALER, ki opravlja tekoče posle ministra za
zunanje zadeve po 115. členu Ustave Republike Slovenije,
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- Marko SLOKAR, državni sekretar v Ministrstvu za okolje
in prostor,
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na 205. seji dne 4. julija 1996
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
POSOJILU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN MEDNARODNO BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ (PROJEKT ZA
OKOLJE - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM),
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

nega v Prilogi 2 tega sporazuma, in je zaprosil banko za
pomoč pri financiranju projekta, in GLEDE NA TO, da se
banka na podlagi med drugim tudi prej omenjenega strinja,
da posojilojemalcu odobri posojilo po določilih in pogojih,
navedenih v tem sporazumu, STA SE pogodbenici dogovorili,
kot sledi:

1-člen
Ratificira se Sporazum o posojilu med Republiko Slovenijo in
Mednarodno banko za obnovo in razvoj (Projekt za okolje Geografski informacijski sistem), podpisan v VVashingtonu 18.
junija 1996.
2. člen

I. ČLEN
Splošni pogoji; opredelitev pojmov

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:

Odstavek 1.01 »Splošni pogoji, ki se uporabljajo za sporazume o posojilu v eni valuti in sporazume o garanciji za
posojila v eni valuti,« banke z dne 30. maja 1995 (Splošni
pogoji) so neločljiv sestavni del tega sporazuma.

Številka posojila 4023 slo

Odstavek 1.02 Če besedilo ne zahteva drugače, imajo razni
izrazi, opredeljeni v Splošnih pogojih, tak pomen, kot je tam
določen, spodaj navedeni dodatni izrazi pa pomenijo: ,

SPORAZUM O POSOJILU
(PROJEKT ZA OKOLJE - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI
SISTEM) MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN MEDNARODNO
BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ Z DNE 18. JUNIJA 1996

(a) »MOP« pomeni Ministrstvo za okolje in prostor posojilojemalca;

Številka posojila 4023 slo

(b) »TIP« pomeni tim za izvajanje projekta, naveden v
odstavku 3.02 tega sporazuma;

SPORAZUM O POSOJILU

c) »nemška marka« in »DEM« pomenita zakonito valuto
Zvezne republike Nemčije in

sp

ORAZUM z dne 18. junija 1996 med Republiko Slovenijo
(Posojilojemalec) in MEDNARODNO BANKO ZA OBNOVO IN
RAZVOJ (banko). GLEDE NA TO, da je posojilojemalec dobil
Potrebna zagotovila o izvedljivosti in prioriteti projekta, opisa-

(d) »posebni račun« pomeni račun, naveden v odstavku 2.02
(b) tega sporazuma.
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II. ČLEN
Posojilo

svojem ugovoru; v tem primeru se navedena sprememba za
posojilo ne uporablja.

Odstavek 2.01 Banka se strinja, da posojilojemalcu posodi
znesek štiri milijone šesto tisoč nemških mark (4.600.000
DEM) po določilih in pogojih, ki so določeni v Sporazumu o
posojilu ali pa se ta sporazum nanje sklicuje.

Odstavek 2.06 Obresti in drugi stroški se plačujejo 15. februarja in 15. avgusta vsako leto.
Odstavek 2.07 Posojilojemalec odplačuje glavnico posojila v
skladu z amortizacijskim načrtom, določenim v Prilogi 3 tega
sporazuma.

Odstavek 2.02 (a) Znesek posojila se lahko črpa z računa
posojila v skladu z določbami Priloge 1 k temu sporazumu za
izdatke, ki so nastali (ali ki bodo nastali, če se banka s tem
strinja) v zvezi s primerno ceno blaga in storitev, potrebnih za
projekt, opisan v Prilogi 2 tega sporazuma, in naj bi se
financirali iz sredstev posojila.

III. ČLEN
Izvedba projekta
Odstavek 3.01 Posojilojemalec izjavlja svojo zavezanost k
ciljem projekta, kot so določeni v Prilogi 2 tega sporazuma in
bo v ta namen izpeljal projekt preko MOP-a primerno skrbno
in učinkovito ter skladno z ustrezno upravno, finančno in
okoljsko prakso bo takoj ko bo potrebno, zagotovil denarna
sredstva, zmogljivosti, storitve in druga sredstva, potrebna za
projekt.

(b) Posojilojemalec sme za namene projekta odpreti in vzdrževati poseben depozitni račun v nemških markah pri svoji
centralni banki po določilih in pogojih, ki banki ustrezajo.
Vplačila na ta posebni račun in izplačila s tega računa potekajo v skladu z določbami Priloge 5 tega sporazuma.
Odstavek 2.03 Zaključni datum je 30. junij 2001 ali kasnejši
datum, ki ga določi banka. Banka takoj obvesti posojilojemalca o tem kasnejšem datumu.

Odstavek 3.02 Posojilojemalec bo v okviru MOP-a ustanovil in
vzdrževal TIP z usposobljenim in izkušenim za banko sprejemljivim osebjem, vključno z vodjem tima in enim strokovnjakom za upravljanje projekta.

Odstavek 2.04 Posojilojemalec banki plača stroške za nečrpani del posojila po stopnji tri četrtine odstotka (3/4 od 1%)
letno za znesek glavnice vsakokrat nečrpanega posojila.

Odstavek 3.03 Razen če bi se banka strinjala s čim drugim, se
nabava blaga in storitve svetovalcev, ki so potrebne za projekt
in naj bi se financirale iz sredstev posojila, urejajo po določbah iz Priloge 4 k temu sporazumu.

Odstavek 2.05 (a) Posojilojemalec plačuje obresti za znesek
glavnice vsakokrat črpanega in neodplačanega posojila po
stopnji, ki je za vsako obdobje enako osnovni stopnji LIBOR,
povečani za celotni pribitek na LIBOR.

Odstavek 3.04 Posojilojemalec bo:
(a) vodil politike in postopke, ki mu bodo omogočali stalno
spremljanje in ocenjevanje izvajanja projekta in doseganja
njegovih ciljev v skladu s kazalci, ki bodo za banko sprejemljivi;

(b) Za namene tega odstavka:
(i) »obrestno obdobje« pomeni začetno obdobje od vključno
datuma tega sporazuma do prvega datuma plačila obresti,
vendar ne vključno s tem dnem; po tem začetnem obdobju pa
vsako obdobje od vključno datuma plačila obresti do naslednjega datuma plačila obresti, vendar ne vključno s tem dnem;

(b) na podlagi za banko sprejemljivih meril pripravil in ob 31.
marcu vsako koledarsko leto predložil banki poročilo o doseženem napredku pri izvajanju projekta v času pred datumom
poročila, v katerem bodo zbrani vsi rezultati spremljanja in
ocenjevanja, opravljenega v skladu s točko (a) tega odstavka,
in določeni priporočeni ukrepi za zagotavljanje uspešnega
izvajanja projekta in doseganja njegovih ciljev v obdobju po
tem datumu;

(ii) »datum plačila obresti« pomeni kateri koli datum, določen v odstavku 2.06 tega sporazuma;
•
(iii) »osnovna stopnja LIBOR« pomeni za vsako obrestno
obdobje londonsko medbančno obrestno stopnjo za šestmesečne depozite v nemških markah za vrednost na prvi dan
takega obrestnega obdobja (ali v primeru začetnega obrestnega obdobja za vrednost, ki velja na prvi dan obrestnega
obdobja ali na dan tik pred njim), kot jo banka upravičeno
določi in je izražena v odstotku letno;

c) do 31. marca 1997 ali kasneje do datuma, ki ga zahteva
banka, pregledal poročilo iz točke (b) tega odstavka skupaj z
banko in nato ukrenil vse potrebno za zagotovitev uspešnega
dokončanja projekta ter za doseganje njegovih ciljev na podlagi sklepov in priporočil omenjenega poročila in stališča
banke do te zadeve.

(iv) »celotni pribitek na LIBOR« pomeni za vsako obrestno
obdobje: (A) polovico odstotka (1/2 od 1%); (B) minus (ali
plus) tehtano povprečno maržo za to obrestno obdobje; pod
(ali nad)ponujeno londonsko medbančno obrestno stopnjo
ali druge referenčne stopnje za šestmesečne depozite za
neodplačana posojila banke ali njihove dele, ki jih je banka
dodelila za financiranje posojil v en valuti ali delov teh posojil,
kar vključuje tudi to posojilo; določi ga banka v razumni višini
in je izražen kot odstotek letno.

Odstavek 3.05 Za namene odstavka 9.08 Splošnih pogojev,
vendar ne omejeno le na to, bo posojilojemalec:
(a) na podlagi smernic, sprejemljivih za banko, pripravil in ji
dostavil načrt za nadaljevanje projekta najkasneje šest (6)
mesecev po zaključnem datumu ali na kasnejši dan, ki bo v*ta
namen dogovorjen med banko in posojilojemalcem, in

(c) Banka obvesti garanta in posojilojemalca o osnovni
LIBOR stopnji in o celotnem pribitku na LIBOR za vsako
obrestno obdobje, takoj ko ju določi.

(b)zagotovil banki primerno možnost za izmenjavo stališč do
tega načrta s posojilojemalcem.

(d) Kadar koli banka zaradi sprememb na trgu, ki vplivajo na
določitev obrestnih stopenj, navedenih v odstavku 2.05,
odloči, da je v interesu posojilojemalcev naslov in v interesu
banke uporabiti za določitev obrestnih stopenj za posojilo
drugačno osnovno, kot je predvidena v omenjenem odstavku,
lahko banka spremeni osnovo za določanje obrestnih stopenj, kar velja za še nečrpane zneske posojila, in sicer po
najmanj (6) šestmesečnem vnaprejšnjem obvestilu posojilojemalcu o novi osnovi. Ta osnova začne veljati ob izteku tega
obdobja, če posojilojemalec v tem roku ne obvesti banke o

IV. ČLEN
Finančni dogovori
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Odstavek 4.01 (a) Posojilojemalec bo vodil ali zagotovil vodenje ustreznih evidenc in računov, iz katerih bodo v skladu z
dobro računovodsko prakso razvidni poslovanje, viri in
izdatki za projekt v oddelkih in agencijah posojilojemalca,
odgovornih za izvajanje projekta ali njegovih delov.
(b) Posojilojemalec zagotavlja, da bo:
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(i) dal evidence in račune iz točke (a) tega odstavka, vključno
s tistimi za posebni račun, za vsako fiskalno leto pregledati
neodvisnim in za banko sprejemljivim revizorjem v skladu z
dosledno uporabljenimi revizijskimi načeli;

Brzojavni naslov:
INTBAFRAD
VVashington, D. C.
197688 (TRT),
248423 (RCA),
64145 (WUI) ali
82987 (FTCC)

(ii) predložil banki poročilo omenjenih revizorjev o opravljeni
reviziji, kakor hitro mu bo na voljo, vendar ne kasneje kot šest
mesecev po koncu fiskalnega leta, in sicer v takem obsegu in
tako podrobno, kot ga bo banka upravičeno zahtevala, in

V POTRDITEV TEGA sta pogodbenici preko svojih pravilno
pooblaščenih predstavnikov podpisali sporazum v svojem
imenu v District of Columbia, Združene države Amerike, na
dan in leto, ki sta navedena na začetku.

(iii) predložil banki take druge informacije v zvezi s temi
evidencami in račun ter njihovo revizijo, kot jih bo banka
občasno razumno zahtevala.
(c) Za vse izdatke v zvezi s črpanji z računa posojila, ki so bila
opravljena na podlagi poročil o izdatkih, posojilojemalec:

REPUBLIKA
SLOVENIJA"

(i) v skladu s točko (a) tega odstavka vodi ali zagotovi vodenje
evidenc in računov, iz katerih so taki izdatki razvidni;

podpis:

(ii) hrani vso dokumentacijo (pogodbe, naročila, fakture,
račune, potrdila in dokumente), ki dokazujejo te izdatke,
najmanj še eno leto potem, ko je banka prejela revizijsko
poročilo za fiskalno Iđto, v katerem je bilo opravljeno zadnje
črpanje z računa posojila;

Ernest Petrič I. r.
Pooblaščeni predstavnik

MEDNARODNA BANKA ZA
OBNOVO IN RAZVOJ
podpis:

(iii) omogoči predstavnikom banke pregled te dokumentacije
in
(iv) zagotovi, da so take evidence in računi vključeni v letno
revizijo, omenjeno v točki (b) tega odstavka, in da revizijsko
poročilo vsebuje ločeno mnenje omenjenih revizorjev o tem,
ali so med fiskalnim letom predložena poročila o izdatkih
skupaj s postopki in notranjo kontrolo za pripravo teh poročil
lahko zanesljiv dokaz za črpanja, ki se nanje nanašajo.

Jean-Michel Severino I. r.
Območni podpredsednik
za
Evropo in Srednjo Azijo
zanj

PRILOGA 1
Črpanje sredstev posojila
1. Spodnja tabela prikazuje kategorije postavk, ki se financirajo iz sredstev posojila, razporeditev zneskov posojila za
vsako kategorijo in odstotek izdatkov za postavke, ki se financirajo v vsaki kategoriji:

V. ČLEN
Veljavnost; prenehanje

Kategorija

Odstavek 5.01 Za namene odstavka 12.03 Splošnih pogojev je
kot pogoj za veljavnost Sporazuma o posojilu določeno, da
posojilojemalec imenuje osebje za TIP, omenjeno v odstavku
3.02 tega sporazuma.

(1) blago

Odstavek 5.02 Datum devetdeset (90) dni po datumu tega
sporazuma je s tem določen za namene odstavka 12.04 Splošnih pogojev.
VI. ČLEN
Predstavnik posojilojemalca; naslovi

Razporejeni znesek %
posojila (izražen v financiranja
protivrednosti DEM)izdatkov
620:000
100% tujih izdatkov,
100% lokalnih izdatkov
(stroški ex tovarna)
in 85% lokalnih izdatkov za drugo blago, ki se nabavlja lokalno

(2) svetovalne-stori3,980,000
tve in usposabljanje
SKUPAJ
4,600.000
2. Za namene te priloge:

Odstavek 6.01 Minister za finance posojilojemalca je imenovan za predstavnika posojilojemalca za namene odstavka
11.03 Splošnih pogojev.
Odstavek 6.02. Spodaj navedeni naslovi so določeni za
namene odstavka 11.01 Splošnih pogojev:
Za posojilojemalca:
Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
Ljubljana
Republika Slovenija

Teleks:

100%

(a) izraz »tuji izdatki« pomeni izdatke v valuti katere koli
države razen države posojilojemalca za blago ali storitve,
dobavljene z ozemlja katere koli države, ki ni država posojilojemalca, in
(b) izraz »lokalni izdatki« pomeni izdatke v valuti posojilojemalca za blago ali storitve, dobavljene z ozemlja posojilojemalca.

Teleks:
86231284

3. Ne glede na določbe prvega odstavka pa ne sme biti
nobenih črpanj v zvezi s plačili za izdatke pred datumom tega
sporazuma.

Za banko:
International Bank for
Reconstruction and Development
1818 H Street, N. W.
VVashington, D. C. 20433
United States of America

4. Banka lahko zahteva, da se črpanja z računa posojila
opravijo na podlagi poročil o izdatkih za izdatke za blago ali
storitve, ki po pogodbah stanejo manj kot 200.000 DEM v
protivrednosti, in to po določilih in pogojih, ki jih banka
navede v obvestilu posojilojemalcu.
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1. Mednarodni nakupi

PRILOGA 2
Opis projekta

Blago, ki po oceni stane do protivrednosti 250.000 DEM po
posamezni pogodbi do skupnega zneska, ki ne presega protivrednosti 400.000 DEM, se lahko nabavi po pogodbah, sklenjenih na podlagi postopkov za mednarodne nakupe v skladu
z določbami odstavkov 3.5 in 3.6 Navodil.

Cilj projekta je zbiranje, organiziranje in upravljanje informacij za boljši razvoj in načrtovanje rabe prostora.
Projekt je sestavljen iz spodaj navedenih delov, ki se lahko
občasno spremenijo po dogovoru med posojilojemalcem in
banko, da se dosežejo ti cilji projekta:

2. Neposredno sklepanje pogodb
Blago, ki ga je treba kupiti od prvotnega dobavitelja, da je
združljivo z že obstoječo opremo in v celoti stane do protivrednosti 400.000 DEM, se po predhodnem soglasju banke
lahko nabavi v skladu z določbami odstavka 3.7 Navodil.

Del A: Geografski informacijski sistem (GIS):
Vzpostavitev osrednjega geografskega informacijskega
sistema v Ljubljani, ki ga bo upravljal Geoinformacijski center
(GIC) posojilojemalca, ter razširitev in izpopolnitev obstoječega GlS-a posojilojemalca.

Del C: Bančni pregled odločitev o nabavah

Del B: Skupina za razvoj trga:

1. Načrtovanje nabav

Ustanovitev skupine za razvoj trga v okviru GlC-a posojilojemalca, ki naj zagotavlja usposabljanje za uporabo GlS-a in
pomoč osebju v območnih upravah, agencijah in oddelkih
posojilojemalca ter uporabnikom v industriji, trgovini in storitvenih dejavnostih.

Pred izdajo vsakega razpisa za zbiranje ponudb je treba banki
predložiti načrt nabav za projekt v pregled in odobritev v
skladu z določbami prvega odstavka Dodatka 1 k Navodilom.
Nabava vsega blaga mora potekati v skladu s takim načrtom
nabav, ki ga bo odobrila banka, in v Skladu z določbami
omenjenega prvega odstavka.

Del C: Kontrola kakovosti:

2. Predhodni pregled

Vzpostavljanje formalnih mednarodnih standardov in ustanovitev skupine za zagotavljanje kakovosti v okviru MOP-a, da se
zagotovi delovanje GlS-a v skladu z omenjenimi mednarodnimi standardi.

Za vsako pogodbo za blago, ki po oceni stane 200.000 DEM v
protivrednosti ali več in je nabavljeno v skladu s postopki,
navedenimi v delu B. 1 tega poglavja, in za vse po pogodbah
kupljeno blago v skladu s postopki, navedenimi v delu B. 2
tega poglavja, se uporabljajo postopki, določeni v drugem in
tretjem odstavku Dodatka 1 k Navodilom.

Del D: Lokalni center za usposabljanje:
Ustanovitev lokalnega centra za usposabljanje v sodelovanju
z domačimi univerzami in izkušeno mednarodno organizacijo
za geometriko, ki bo pooblaščena za izdajanje mednarodno
priznanih potrdil s področja GlS-a.

3. Naknadni pregled
Za vsako pogodbo, ki se ne ureja po drugem odstavku tega
dela, se uporabljajo postopki, navedeni v četrtem odstavku
Dodatka I k Navodilom.
II. poglavje: Najemanje svetovalcev

Predvidoma bo projekt končan do 31. decembra 2000.

1. Svetovalne storitve se zagotavljajo po pogodbah, sklenjenih v skladu z določbami »Navodil za najemanje svetovalcev s
strani posojilojemalcev Svetovne banke in Svetovne banke
kot izvršilne agencije«, ki jih je banka objavila avgusta 1991
(Navodila za svetovalce). Za zahtevnejše, časovno opredeljene naloge morajo pogodbe temeljiti na standardni obliki
pogodbe za svetovalne storitve, ki jo je izdala banka, in vse
spremembe morajo biti dogovorjene z banko. Će banka ni
izdala standardnega obrazca pogodbe, se uporabljajo druge
standardne oblike, ki so za banko sprejemljive.

PRILOGA 3
Amortizacijski načrt
Datum zapadlosti plačila

Plačilo glavnice
(izraženo v nemških markah)'

vsakega 15. februarja in 15. avgusta

2. Ne glede na določbe prvega odstavka tega poglavja se
določbe Navodil za svetovalce, ki narekujejo, da banka predhodno pregleda ali odobri sredstva, ožji izbor, postopke izbiranja, vabila k sodelovanju, predloge, ocenjevalna poročila in
pogodbe, ne uporabljajo za (a) pogodbe za najemanje svetovalnih firm, katerih posamezna vrednost je po oceni manjša
od 100.000 USD v protivrednosti, ali (b) pogodbe za najemanje posameznih svetovalcev, ki po ocenjeni vrednosti ne
dosegajo 50.000 USD v protivrednosti vsaka. Vendar se navedene izjeme iz predhodnega bančnega pregleda ne nanašajo
na (a) vsebino nalog v takih pogodbah, (b) izbiro svetovalnih
firm iz enega samega vira, (c) pomembnejše naloge, ki jih
banka upravičeno določi, (d) dodatke k pogodbam za najemanje svetovalnih firm, s katerimi se vrednost pogodbe poveča
na 100.000 USD v protivrednosti ali več, ali (e) dodatke k
pogodbam za najemanje posameznih svetovalcev, s katerimi
se pogodbena vrednost poveča na 50.000 USD v protivrednosti ali več.
PRILOGA 5
Posebni račun

z začetkom 15. februarja 2002
do 15. avgusta 2011

230.000

* Številke v tem stolpcu pomenijo znesek za odplačilo v nemških
markah, razen kot je določeno v odstavku 4.04 (d) Splošnih pogojev.
PRILOGA 4
Nabave In svetovalne storitve
I. poglavje: Nabava blaga
Del A: Splošno
Blago mora biti nabavljeno v skladu s I. poglavjem »Navodil za
nabave iz posojil IBRD in kreditov IDA«, ki jih je banka objavila
januarja 1995 (Navodila), in kadar je to primerno v skladu z
določbami tega poglavja, navedenimi v nadaljevanju.

1. Za namene te priloge:

Del B: Postopki nabave
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(a) izraz »upravičene kategorije« pomeni kategorije (1) in (2),
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določene v tabeli prvega odstavka Priloge 1 tega sporazuma,
ki so v navedeni tabeli določene v zvezi s projektom;

(b) če posojilojemalec ni predložil banki v roku, določenem v
odstavku 4.01 (b) (ii) tega sporazuma kakega revizijskega
poročila, ki ga je banki treba predložiti na podlagi omenjenega odstavka v zvezi z revizijo evidenc in računov za posebni
račun;

(b) izraz »upravičeni izdatki« pomeni izdatke za razumno
ceno blaga in storitev, ki so potrebni za projekt in se financirajo iz sredstev posojila, razporejenih na upravičene kategorije v skladu z določbami Priloge 1 tega sporazuma, in

c) če je banka kadar koli obvestila posojilojemalca o svoji
nameri, da delno ali v celoti začasno ukine pravico posojilojemalca, da črpa sredstva z računa posojila na podlagi določb
odstavka 6.02 Splošnih pogojev, ali

(c) izraz »odobrena sredstva« pomeni znesek v višini 450.000
DEM, ki se črpa z računa posojila in vloži na posebni račun
skladno z odstavkom 3(a) te priloge, vendar pod pogojem, da
so odobrena sredstva, razen če ni z banko dogovorjeno drugače, omejena na znesek v višini 300.000 DEM, dokler skupni
znesek črpanj z računa posojila in znesek vseh neporavnanih
posebnih obveznosti, ki jih je banka prevzela po odstavku
5.02 Splošnih pogojev, skupaj pomenita vsoto, ki je enaka ali
večja od 1.000.000 DEM.

(d) ko je celotni nečrpani znesek posojila, razporejenega na
upravičene kategorije, zmanjšan za skupni znesek vseh neporavnanih posebnih obveznosti, ki jih je banka prevzela na
podlagi odstavka>5.02 Splošnih pogojev za ta projekt, enak
vrednosti dvakratnega zneskti odobrenih sredstev.
Nato se preostali nečrpani znesek posojila, razporejen na
upravičene kategorije, črpa z računa posojila po postopku,
kot ga določi banka v svojem obvestilu posojilojemalcu. Taka
nadaljnja črpanja so možna samo potem in v obsegu v katerem je banka prejela ustrezna dokazila, da bodo vsi ti zneski,
ki ostanejo deponirani na posebnem računu od dneva omenjenega obvestila dalje, uporabljeni le za plačila upravičenih
izdatkov.

2. Izplačila s posebnega računa so lahko izvršena izključno le
za upravičene izdatke v skladu z določbami te priloge.
3. Ko je banka prejela zadovoljive dokaze o predpisanem
odprtju posebnega računa, potekajo črpanja odobrenih sredtev in nadaljnja črpanja, s katerimi se polni posebni račun, kot
sledi:
(a) Za črpanja odobrenih sredstev predloži posojilojemalec
banki zahtevek ali zahtevke, da se na posebni račun položijo
znesek ali zneski, ki ne presegajo skupnega zneska odobrenih sredstev. Na podlagi takega zahtevka ali zahtevkov banke
v imenu posojilojemalca črpa z računa posojila tak znesek ali
zneske, kot jih je posojilojemalec zahteval, in ga oziroma jih
položi na posebni račun.

6. (a) Če bo banka kadar koli ugotovila, da je bilo kako
plačilo s posebnega računa: (i) izvršeno za izdatke ali v
znesku, ki ni upravičen po drugem odstavku te priloge, ali (ii)
ni bilo utemeljeno z dokazili, predloženimi banki, potem mora
posojilojemalec takoj po obvestilu banke: (A) zagotoviti taka
dodatna dokazila, kot jih banka lahko zahteva; ali (B) položiti
na posebni račun (ali vrniti banki, če banka tako zahteva)
znesek, ki je enak znesku takega plačila ali njegovemu delu, ki
ni bil upravičeno porabljen ali utemeljen. Če z banko ni
drugače dogovorjeno, ne bo nobenih nadaljnjih pologovbanke na posebni račun, dokler ne bo posojilojemalec zagotovil ustreznih dokazil oziroma zneska ne bo položil na račun
oz. ga vrnil.

(b) (i) Za ponovno napolnitev posebnega računa posojilojemalec predloži banki zahtevke za pologe na posebni račun v
takih časovnih razmikih, kot jih določi banka.
(ii) Posojilojemalec pred ali ob vsakem takem zahtevku predloži banki dokumente in druga v skladu s četrtim odstavkom
te priloge zahtevana dokazila za plačilo ali plačila, zaradi
katerih je zahtevano ponovno polnjenje posebnega računa.
Na podlagi vsakega takega zahtevka banka za račun posojilojemalca črpa z računa posojila tak znesek, kot ga je zahteval
posojilojemalec in je bilo zanj iz navedenih dokumentov ali
drugih dokazil razvidno, da je bil izplačan s posebnega
računa za upravičene izdatke ter ga položi na posebni račun.
Banka vse take pologe črpa z računa posojila po upravičenih
kategorijah in v zneskih, kot so utemeljeni v omenjenih dokumentih in drugih dokazilih.

(b) Če bo banka kadar koli ugotovila, da kak neporabljen
znesek na posebnem računu ne bo zahtevan za pokrivanje
nadaljnjih plačil za upravičene izdatke, mora posojilojemalec
takoj po prejemu obvestila banke povrniti banki tak neporabljeni znesek.
(c) Posojilojemalec lahko po obvestilu banki vrne banki ves
denar ali del denarja na posebnem računu.
(d) Sredstva, vrnjena banki na podlagi odstavkov 6(a), (b) in
(c) te priloge, se knjižijo v dobro računa posojila za kasnejše
črpanje ali pa bodo odpovedana v skladu z ustreznimi določbami tega sporazuma in Splošnih pogojev.

4. Posojilojemalec mora za vsako plačilo s posebnega računa
banki v roku, kot ga banka razumno zahteva, predložiti take
dokumente in druga dokazila, iz katerih je razvidno, da je bilo
plačilo izvršeno izključno samo za upravičene izdatke.

3. člen

5. Ne glede na določbe tretjega odstavka te priloge od banke
ni mogoče zahtevati nadaljnjih pologov na posebni račun:

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance Republike Slovenije.

(a) če se je banka kadar koli odločila, da mora vsa nadaljnja
črpanja opraviti posojilojemalec neposredno z računa posojila v skladu z določbami V. člena Splošnih pogojev in točke
(a) odstavka 2.02 tega sporazuma;

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

OBRAZLOŽITEV
Sporazum o posojilu za Geografski informacijski sistem je bil
podpisan dne 18. julija 1996 v VVashingtonu.

prostor vzpostaviti pogoje, na podlagi katerih bo omogočen
pospešen razvoj in vzpostavitev standardiziranih digitalnih
podatkovnih osnov, kot podlago za zagotovitev informacijske
podpore nekaterim postopkom na področju upravljanja s
prostorom in varovanja okolja.

Opredelitev ciljev projekta
Osnovni cili proiekta je v okviru Ministrstva za okolje in

V okviru projekta bo vzpostavljeno ogrodje sistema geoinfor39

poročevalec, št.27

Osnovne naloge

macijske infrastrukture tako tehničnega, strokovnega, podatkovnega in upravljalskega vidika, istočasno pa bodo preverjene tudi možnosti samozadostnosti geoinformacijskega
sistema. Podprti bodo nekateri postopki na področju urejanja
prostora in upravljanja s prostorom tako na državni kot na
regionaini-mestni-lokalni ravni. Postavljeni bodo temelji za
zbiranje in upravljanje s podatki na državnem nivoju in na
nekaterih območjih v Sloveniji. V okviru projekta bodo preverjeni organizacijski modeli delovanja Geoinformacijskega centra RS kot osrednjega strežnika za posredovanje podatkov,
istočasno pa bodo nekatere lokalne skupnosti (mestne in
ostale občine) vzpodbujene za organiziranje lastnih, lokalnih
GIC, kot sestavnega dela distribuiranoga podatkovnega sistema.

Osnovne naloge, ki bodo realizirane v okviru projekta so:
• Vzpostavitev osrednjega Geoinformacijskega Centra, kjer
bo vzpostavljena metapodatkovna baza, preko katere se bo
izvajala distribucija prostorskih podatkov od upravljalcev teh
podatkov h končnim uporabnikom. Praktično to pomeni
vzpostavitev računalniškega sistema (strežnika), metapodatkovnega standarda za opis podatkov in sistema hitrih komunikacij med uporabniki sistema (upravljalci in končnimi uporabniki).
• Vzpostavitev uradnih standardov (usklajenih z mednarodnimi) predvsem na področju zbiranja geoorientiranih podatkov, uporabe in vzdrževanja ter zagotavljanja njihove kvalitete, in na področju tehničnega delovanja celega sistema
(komunikacije, oprema).

V okviru projekta bo zagotovljena potrebna strojna, programska in komunikacijska infrastruktura za potrebe MOP in v
pilotskih okoljih, ki doživljajo najintenzivnejši gospodarski
razvoj, vzpodbujajo največ investicijskih procesov in s tem
tudi aktivnosti v prostoru. V okviru projekta bodo izdelani
standardi za vzpostavitev podatkovnih baz osnovne geometrije prostora, zemljiškega katastra in prostorsko-planskih
podatkov ter ostalih spremljajočih podatkov. Vzpostavljen bo
metapodatkovni strežnik in določeni standardizirani postopki
zagotavljanja podatkov o podatkih in posredovanja teh podatkov uporabnikom. V okviru projekta bodo podprti nekateri
postopki za uporabo teh podatkov, predvsem na področju
nepremičnin, načrtovanja rabe prostora in zaščite okolja.

• Vzpostavitev skupine, ki bo utrjevala vlogo geoinformacijske infrastrukture, povečevala interes in potrebo po vzpostavitvi in izmenjavi podatkov in zagotovila medresorsko sodelovanje in podporo delovanju nekaterih državnih in javnih služb
ter vzpodbujala udeležbo privatnega sektorja.
• Vzpostavitev izobraževalnega sistema, ki bo deloval po
mednarodno uveljavljenih programih in v skladu obstoječim
sistemom izobraževanja.
• V okviru Ministrstva za okolje in prostor in v dogovoru z
nekaterimi mestnimi občinami so določena nekatera prioritetna območja, znotraj katerih bodo izvedeni praktični, pilotski pojekti, katerih namen je zagotoviti podporo delovanju in
opravljanju nekaterih konkretnih nalog. Na teh projektih se
predvideva sodelovanje z mestno občino Koper, kjer se že iz
preteklih let kažejo ustrezni rezultati podobnih aktivnsti in jih
bomo v okviru projekta pospešili in utrdili, ter Ljubljano in
Mariborom, ker sta to največji urbani industrijski središči.
Tudi v ostalih občinah se že odvijajo podobni projekti, ki jih
bomo v okviru projekta podprli predvsem z vzpostavitvijo
računalniških komunikacij in standardi, vplivali na njihovo
organiziranost in jih povezali v sistem nacionalne geoinformacijske infrastrukture.
Finančni in časovni, organizacijski okvir
Projekt se financira iz sredstev kredita Svetovne banke za
obnovo in razvoj (4.6 mio DEM) in iz sredstev MOP (0.8 mio
DEM). Financiranje projekta se izvaja po določilih in praviih
Svetovne banke ter v skladu z Zakonom o izvajanju proračuna. Trajanje projekta je omejeno na 3,5 let od začetka
projekta. Sredstva so predvidena za naslednje namene (zneski so v mio DEM):

Neposredno in posredno bo projekt zagotovil podporo izvajanju nekaterih nalog iz Zakona o varovanju okolja in Zakona o
graditvi objektov ter uveljavljanju zastavljenih usmeritev na
področju vplivov posegov v prostor na okolje. Projekt bo
omogočil hitrejše izvajanje postopkov pridobivanja prostorske dokumetnacije ter povečal učinkovitost in zanesljivost
delovanja in uporabe podatkov zemljiškega katastra. Projekt
bo podal osnove za učinkovitejšo zaščito nepremičninskega
premoženja države, lokalnih skupnosti in občanov in istočasno za uvedbo učinkovitejšega sistema obdavčenja iz
naslova nepremičnin.
Projekt se dotika področij zakonodaje in organizacije, tehničnega področja, podatkov (vzpostavitve, vzdrževanja, posredovanja), kot tudi mehanizmov financiranja. Pomembno je povedati, da so predvsem področja zakonodaje, organizacije (pristojnost) in financiranja mnogo kompleksnejša kot tehnični
segment in so torej ključni dejavnik uspešnosti projekta.
Projekt je potrebno razumeti in opazovati tudi kot dolgoročno
javno investicijo v vzpostavljanje geoinformacijske infrastrukture, ki se po začetnem obdobju lahko vzdržuje samo preko
funkcije posredovanja podatkov in njih uporabe v aktivnostih
in postopkih upravljanja s prostorom in poseganja vanj, ter jih
podpre in pospeši.

1. Strojna/programska/komunikacijska oprema
GIC RS in metnih GIC
0,73 mio DEM
2. Strokovne storitve domačih in tujih svetovalcev
1,91 mio DEM
3. Izobraževanje (dolgoročni načrt šolanja in izvedba)
0,59 mio DEM
4. Pilotski projekti (Lj, Kp, Mb), zasnova in vzpostavitev.
2,22 mio DEM
Skupaj
5,45 mio DEM

Projekt bo vzpodbudil vključevanje privatnega sektorja v
izgradnjo sistema geoinformacijske infrastrukture in v nadaljevanju v njegovo delovanje. Obstajajo realne možnosti, da se
delovanje delov sistema, sicer pod državnim nadzorom in
upravljanjem, prenese v privatni sektor predvsem na področju
upravljanja s podatki in tehnične infrastrukture in izobraževanja.

Trajanje projekta se ocenjuje na tri in polletno obdobje z
začetkom projekta junij 96 in koncem do začetka leta 2000.

Projekt se bo dotikal globalnih vprašanj na omenjenih
področjih, katerih reševanje pa bistveno ne sme vplivati na
njegovo izvedbo, ker je usmerjen na pokrivanje dejanskih in
najnujnejših potreb uporabe podatkov in podpore odločanju,
torej na operativno delovanje.

Direktor projekta je državni sekretar, odgovoren za področje
prostora v Ministrstvu za okolje in prostor. Vodja projekta je
vodja Geoinformacijskega centra v Ministrstvu za okolje in
prostor. Neposredni in najodgovornejši udeleženci na projektu so Geodetska uprava RS in Urad RS za prostorsko
planiranje.

Nenazadnje in kot zelo pomemben dejavnik uspešnosti projekta je potrebno omeniti tudi začetno in stalno usposabljanje
neposrednih udeležencev v projektu in tudi širše, bodočih
uporabnikov sistema geoinformacijske infrastrukture. Nepoznavanje sistema, usmeritev in aktivnosti lahko povzroči tudi
njegovo odklanjanje. To je še četrti ključni dejavnik uspeha
projekta.
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Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor republike Slovenije.
Sporazum ne narekuje sprememb obstoječe zakonodaje.
Sredstva za izvajanje projekta so zagotovljena v proračunu
republike Slovenije.
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POSLANSKE

POBUDE
omogoča le vpis v strokovne programe), venaar pa mora v
nekaterih posebej opredeljenih primerih - tako kot kandidati,
ki so zaključili šolanje pri nas s podobnim zrelostnim spričevalom - opraviti še posamezne dodatne izpite v skladu z
vpisnimi pogoji visokošolskih zavodov. Podobne regulacije
imajo tudi druge države, med drugim je treba dodatne izpite v
določenih primerih opraviti tudi v Avstriji. Položaj in posebnosti slovenskih šol na avstrijskem Koroškem smo v okviru
sistemskih možnosti tako uveljavili kot podlago za uveljavitev
omenjene rešitve.

ODGOVOR
ria vprašanje in pobudo skupine poslancev SDSS
- Ivo Hvalica, dr. Jože Pučnik, Vitodrag Pukl in
Drago Šiftar - o priznanju zrelostnega izpita
slovenskim državljanom, ki zaključijo šolanje na
slovenskih šolah na avstrijskem Koroškem
V zvezi s poslansko pobudo skupine poslancev: Ivo Hvalica,
dr. Jože Pučnik, Vitodrag Pukl in Drago Šiftar glede priznanja
zrelostnega izpita slovenskim državljanom, ki zaključijo šolanje na slovenskih šolah na avstrijskem Koroškem dajemo
naslednji odgovor:

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo Danice
Simšič o celoviti zaščiti rek pred ribojedimi kormorani

V primeru nostrifikacijskih postopkov in z njimi povezanega
kandidiranja za vpis na visokošolske zavode so obstajala
določena strokovna in formalno-pravna vprašanja. V sodelovanju z manjšinskim šolskim oddelkom Deželnega šolskega
sveta za Koroško in ravnatelji vseh treh slovenskih srednjih
šol na avstrijskem Koroškem smo zelo kompleksno problematiko priznavanja zrelostnih izpitov temeljito obravnavali in tudi
že razrešili tako, da je ta spričevala mogoče nostificirati kot
maturitetna spričevala, pridobljena v Republiki Sloveniji po 1.
6. 1995. Pred tem smo podrobno proučili nekatere vidike
avstrijskega šolskega sistema ter se posvetovali s centri za
ekvivalence v tujini, med drugim tudi z avstrijskim. Ob strokovnih argumentih smo upoštevali predvsem vlogo in posebnosti omenjenih treh šol ter skladno z ugotovitvami dopolnili
nekatere podzakonske predpise, kar omogoča z ravnatelji
preverjeno in usklajeno rešitev.

*

Veliki kormorani (phalacrocorax carbo) se pojavljajo v Sloveniji v zimski polovici leta. Do konca leta 1995 pri nas niso
gnezdili in vse do danes tudi nimamo strokvno preverjenega
podatka o gnezdenju v Sloveniji. Podatki iz literature kažejo,
da so se v Sloveniji pojavljali na selitveni poti in prezimovanju
že vsaj v prejšnjem stoletju.
Do pred nekaj let so bili zelo redki, zato so jih širom po Evropi
zavarovali. Z uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst
(Uradni list RS, št. 57/93, 61/93) smo jih zavarovali tudi v naši
državi. S to uredbo je zavarovana tudi siva čaplja (Ardea
cinerea), ki je poleg velikega kormorana ena od pomembnejših vrst ribojedih ptic.

Že dosedanja načela nostrificiranja omenjenim kandidatom
niso preprečevala vpisa na naše visokošolske programe. Od
sredine lanskega leta je mogoče pri nas srednje šolanje zaključiti bodisi z maturo, bodisi z zaključnim izpitom. Vsebinske,
pa tudi formalno-pravne razlike med maturo in zaključnim
izpitom (število in vrsta obveznih oziroma izbirnih predmetov,
zunanji oziroma notranji način preverjanja, pravica do vpisa v
univerzitetne oziroma strokovne programe ipd.) so pogojevale tudi spremembe na področju nostrificiranja zrelostnih
spričeval, pridobljenih v drugih državah. V tistih primerih, ko
po vsebinski plati zrelostno spričevalo, pridobljeno v tujini, ni
povsem ekvivalentno z našim maturitetnim spričevakom, v
državi, kjer je bilo izdano, pa omogoča vpis v visoko šolstvo,
se prizna ekvivalenca z zaključnim izpitom, opravljenim pred
1.6.1996. To formalno-pravno pomeni, da kandidat izpolnjuje
splošni pogoj za vpis v vse vrste visokošolskih študijskih
programov (zaključni izpit, opravljen po tem roku, namreč

V zadnjem času so se populacije obeh vrst še posebej pa
kormorana, znatno povečale v srednji Evropi pa tudi njihova
prisotnost |jri nas. V letu 1994 je bilo pri nas popisanih 1740 v
letu 1995 pa 1712 osebkov (Geister, Acrocaphalus št. 72/95).
Domneven vzrok za povečanje populacije je porušeno
naravno ravnotežje, ki ga povzroča človek s svojimi posegi,
med drugim tudi z bolj ali manj intenzivno ribogojno dejavnostjo.
Kakorkoli že, je splet različnih, še ne povsem raziskanih
okoliščin povzročil povečanje populacij kormoranov, kar je
pripeljalo do kritičnega konflikta z ribištvom, ki je tudi pri nas
postala pomembna in ne zanemarljiva gospodarska oziroma
turistično gospodarska dejavnost.
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Vlada Republike Slovenie se zaveda, da je problem kompleksen in da ga je zato mogoče zadovoljivo rešiti samo na
podlagi strokovno pretehtanih odločitev, ki bodo omogočile
določiti za sedanji čas primerne ukrepe, ki bodo lahko konfliktne razmere privedli do znosnega nivoja.

Tudi občina Piran je Vladi Republike Slovenije podala
pobudo, da se mejni prehod za mednarodni promet Sečovlje
prekategorizira v mejni prehod za obmejni promet in da se v
času turistične sezone tovornim vozilom prepove prehod
meje na tem mejnem prehodu. Vsa pristojna ministrstva pripravljajo usklajeno stališče na omenjeno pobudo.

Da bi to lahko delno dosegli že v letošnjem letu, bosta ministrstvi odgovorni za zavarovane živalske vrste in ribištvo, zagotovili:

V zvezi s poslansko pobudo, da se mednarodne mejne prehode z Republiko Hrvaško prekategorizira v meddržavne, pa
Ministrstvo za notranje zadeve opozarja, da je bila kategorizacija mejnih prehodov med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško usklajena maja 1994 in velja od 15. septembra 1994.
Za spremembo kategorije mejnih državnih prehodov na
skupni državni meji je vsekakor potreben dogovor obeh
držav.

1. Ministrstvo za okolje in postor, da bodo analizirani učinki
ukrepov za zaščito na zaprtih vodah oziroma ribogojnicah, ki
so bili izvajani v letu 1995 in financirani iz proračuna RS;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, da se bo proučila upravičenost do povračia škode na ribah na zaprtih vodah;

Ministrstvo za notranje zadeve opozarja tudi, da je preko
mejnega prehoda za mednarodni promet Sočevlje v letu 1995
potovalo 5,5 mio potnikov. Po številu potnikov je ta mejni
prehod na drugem mestu med mejnimi prehodi z Republiko
Hrvaško. Tudi mejni prehod za mednarodni promet Dragonja,
na katerega bi se v primeru spremembe kategorizacije mejnega prehoda Sečovlje preusmeril mednarodni promet, s 4,6
mio potnikov sodi med bolj obremenjene mejne prehode.

3. Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, da se bo najkasneje v treh mesecih
pripravil celovit program ukrepov, ki bodo omogočali zadovoljivo razreševanje problematike na zaprtih in odprtih vodah.
Ukrepe se mora izvajati že v letošnjem letu, zagotoviti pa se
mora tudi spremljanje njihove učinkovitosti:
Vlada Republike Slovenije, ki je z uredbo zaščitila velikega
kormorana tudi v Sloveniji, pa bo komisijo Evropske skupnosti, ki je sprejela direktivo št. 79/409 seznanila s številčno
pojavnstjo kormoranov v Sloveniji in z uvedenimi ukrepi, ki
naj bi zmanjšali nasprotja.

V primeru spremembe kategorizacije mejnega prehoda
Sečovlje bi bilo potrebno upoštevati tudi primerno vodenje
prometa v smeri Hrvaške, infrastrukturo na mejnem prehodu
Dragonja in obremenjenost mejhnih prehodov Sečovlje in
Dragonja, s posebnim poudarkom na mednarodnem turističnem prometu.

ODGOVOR
na pobudi Zmaga Jelinčiča, poslanca SNS in
Ivana Verzolaka, poslanca DZ o prekategorizaciji
mednarodnega mejnega prehoda Sečovlje v
maloobmajni prehod

V zvezi z nadaljevanjem gradnje mejnega prehoda Sečovlje s
hrvaške strani je Ministrstvu za zunanje zadeve Republike
Slovenije z noto z dne 27/3-1996 ponovno ostro protestiralo
zoper nadaljevanje gradnje mejnega prehoda in napovedalo
ustrezne ukrepe Vlade Republike Slovenije, če se hrvaška
stran ne bi odzvala na zahteve RS. Ministrstvo za zunanje
zadeve je hrvaška stran uradno obvestila, da so vsa dela
ustavljena.

Sprememba kategorizacije mejnega prehoda za mednarodni
promet Sečovlje v maloobmejni prehod ni mogoča, saj maloobmejnih prehodov veljavna zakonodaja v Republiki Sloveniji
ne pozna. Osnova za določitev tovrstnih mejnih prehodov je
sporazum o obmejnem prometu med državama. Kot je znano,
sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško še ni usklajen.

poročevalec, št. 27

Gotovo vam je poznajo stališče Vlade Republike Slovenije, da
kakršne koli dejavnosti Hrvaške v smislu nadaljevanja gradnje
na spornem ozemlju v ničemer ne morejo prejudicirati poteka
bodoče državne meje.
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POSLANSKA VPRAŠANJA
našim bolnikom, pa jih zaradi tkivne neskladnosti nismo
mogli porabiti za naše čakajoče bolnike, smo ponudili transplantacijskim centrom, s katerimi sodelujemo. Od leta 1986
smo oddali osem organov. Ta način mednarodnega sodelovanja je opredeljen tudi v predlogu nove zakonodaje.

O izvozu človeških organov v tujino, ceni krvi in
zakonodaji, ki ureja odvzem človeških organov
BRANE ERŽEN, poslanec DZ, je 18. februarja 1996 Ministrstvo za zdravstvo vprašal:

2. Kri je resnično brezplačna, pri čemer pa ne smemo zamenjavati režijske cene z dejansko ceno.

Spoštovani gospod minister, lzha|ajoč Iz vašega odgovora
na moje poslansko vprašanje, da se odvzem človeških organov zaradi neurejene zakonodaje na tem področju 2e nekaj
let ne izvaja vam zastavljam dodatno vprašanje:

3. Odvzemi človeških organov za presaditev in presaditve, se
izvajajo vedno, kadar imamo za to primernega mrtvega
dajalca, ki ustreza vem medicinskim in zakonskim pogojem.

Komu in čemu torej ponujajo delavce Zavoda za transfuzijo
krvi v Ljubljani pri prostovoljnih krvodajalskih akcijah krvodajalcem v podpis kartico »SEM DAROVALEC« kjer piše
citiram: »S svojim podpisom potrjujem, da lahko po moji
smrti porabite dele mojega telesa za transplantacijo«, če se
le te ne izvajajo?

4. Kartica »sem darovalec« služi vnaprejšnji opredelitvi za
darovanje organov po smrti. Če se pokojnik za časa življenja
ni opredelil za darovanje imajo njegovi najožji sorodniki možnost nasprotovati odvzemu organov, kar se zaradi travme, ki
jo doživljajo ob izgubi svojega bližnjega, tudi večkrat zgodi.
Poleg tega nam kartica služi tudi kot sredstvo za spodbujanje
pozitivnega razmišljanja o aktu darovanja po smrti.

Je to vendarle norčevanje iz prostovoljnih darovalcev ali pa
iz tega odseva demanti vašega odgovora na moje poslansko vprašanje.
O dostavi podatkov o danih ugodnih kreditih in
nepovratnih sredstvih v letih 1992,1993,1994 In
1995 v občini Gornja Radgona

V pričakovanju pisnega odgovora v roku, ki je za to določen
s poslovnikom vas lepo pozdravljam.
Ministrstvo za zdravstvo mu je pripravilo odgovor:

JOŽEF KOCUVAN, poslanec v DZ, Je 5. marca 1996 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano vprašal:

1. Slovenija trupel ne izvaža, niti jih ni nikoli izvažala, opravljajo se le prevozi tujih državljanov, ki so umrli pri nas. Pred
približno desetimi leti so se odvzemale hipofize iz trupel, iz
katerih so v tujini (Švedska) pripravljali ekstrakte hipofizinih
hormonov, ker še ni bilo sintetičnih, namenjenih za zdravljenje otrok, ki so zaostajali v rasti. Prav tako so se še pred tremi
leti odvzemale čvrste možganske opne, ki so jih predelovali v
preparate za prekrivanje večjih kožnih in drugih defektov po
nezgodah in večjih operacijah. Režijski stroški so bili v prvem
primeru pet USA J, v drugem pa 15 OEM, ki so se obračunavali v protivrednosti kot kemikalije, strokovne knjige in udeležbe na kongresih v tujini, ki so jih financirale tozadevne
farmacevtske tovarne. Nikoli ni bilo prisotnega kakršnegakoli
gotovinskega poslovanja. Takšni odvzemi se do sprejetja
ustreznih zakonskih predpisov, ki so v pripravi, v Sloveniji ne
opravljajo več.

Vljudno vas prosim, da ml dostavite podatke o danih ugodnih kreditih in nepovratnih sredstvih za pospeševanje kmetijstva, danih Iz MKG upravičencem preko kmetijske
zadruge ali preko sklenjenih Individualnih pogodb v bivši
občini Gornja Radgona.
Prosim za poimenski seznam prejemnikov sredstev s podatkom o višini sredstev ter vrsti sredstev (kredit ali nepovratna sredstva).
Opomba:
Na dopis z dne 23.11.199S ste ml poslali samo podatke za
nepovratna sredstva za sanacijo farme bekonov Podgrad.
Niste pa mi dostavili podatkov o ugodnih kreditih ter nepovratnih sredstvih, ki niso bila vezana na sanacijo farme
bekonov Podgrad.
Prosim, da zadevo dopolnite.

Ilegalnega izvoza človeških organov pri nas ne poznamo. Vsi
organi, ki so bili kadarkoli iz Slovenije, so bili registrirani.
Organe mrtvih dajalcev, ki smo jih že pripravljali za presaditev
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mu je pripravilo odgovor:

žanju vračanja premoženja« je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano izdalo navodila načelnikom upravnih enot, s katerimi jih hkrati obvešča, da jim bo dalo na
razpolago ustrezen računalniški program za vzpostavitev
ustreznih evidenc.

Na podlagi vašega dopisa št. 020-02/92-31, z dne 11.3. 1996,
dajemo naslednji odgovor na poslansko vprašanje poslanca
Jožefa Kocuvana o dostavi podatkov o danih ugodnih kreditih
in nepovratnih sredstvih v letih 1992, 1993, 1994 in 1995 v
občini Gornja Radgona:

Navodilo se zaključuje s stavkom: »Da medtem ne bo prihajalo do kršitev obravnavanega zakona, do nadaljnjega prekinite z izdajanjem odločb o denacionalizaciji kmetijskih
zemljišč in gozdov.«

1.) Podatki o izplačanih sredstvih finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane in
finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in
obnovo vasi imajo značaj osebnih podatkov in nimajo značaja
javnih evidenc.

Ugotavljam, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s tem da je upravnim enotam izdalo navodilo za
kršenje Zakona o denacionalizaciji oziroma za prekinitev
izvajanje tega zakona brez zakonske podlage. Rok za kršenje oziroma neizvajanje Zakona o denacionalizaciji je »do
nadaljnjega«.

2.) Evidence o izplačanih sredstvih so oblikovane za potrebe
Ministrstva, so ročno vodene zato niso možne obdelave po
drugih vrstah namenov (npr. po regionalni strukturi). Iz tega
razloga vsako preverjanje podatkov zahteva vpogled in zbiranje podatkov iz arhivskega gradiva, kar je zelo zamudno in
dolgotrajno delo. Hkrati bi kakršna koli obdelava podatkov
zahtevala točno določeno in opredeljeno zahtevo.

Ministrstvo sprašujem, zakaj si svojevoljno jemlje pooblastila za kršenje veljavnega zakona in do kdaj namerava pri
tem vztrajati.
Zakaj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ne
izvaja sprejete sklepe oziroma dopolnila Državnega zbora?

3.) Iz zgoraj navedenih vzrokov ne moremo ugoditi prošnji
poslanca Jožefa Kocuvana in mu dostaviti naprošenih podatkov. Lahko pa mu omogočimo osebni vpogled v arhivsko
dokumentacijo iz navedenega obdobja.

Obrazložitev:
Ob sprejemanju Proračunskega memoranduma za leto 1994
je Državni zbor k poglavju Izhodišča gospodarske In socialne politike sprejel naslednja dopolnila:

O stroških papeževega obiska

»Povprečna odkupna cena mleka se bo v letu 1994 prilagajala četrtletno, tako da bo dosegala polno pokritje revidiranih stroškov prireje. Cene moke in kruha se bodo postopoma približevale cenam, ki bodo pokrivale nabavno ceno
pšenice za Republiško direkcijo za blagovne rezerve In
odkupne cene domačega pridelka pšenice.«

RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, je 23. januarja 1996 Vlado
Republike Slovenije vprašal:
Sprašujem Vlado Republike Slovenije, koliko finančnih
sredstev bo prispevala Republika Slovenija kot država za
organizacijo obiska rimskega papeža v Sloveniji meseca
maja letos?

Odkupne cene se še do danes niso uskladile s tem dopolnilom: Pokrivanje stroškov prereje In pridelave je danes
slabše kot konec leta 1993.

Posebej sprašujem, kdo bo plačal stroške ministrstva za
notranje zadeve in protokola za papeževo varovanje, za
najem prostorov in za druge organizacijske stroške?

Ministrstvo mu je pripravilo odgovor:

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor:

Ob uveljavitvi Zakona o začasnem, delnem zadržanju vračanja
premoženja (ZZDZVP, Uradni list RS, št. 74/95), je Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 9. januarja 1996 poslalo
vsem upravnim enotam v Republiki Sloveniji dopis z obvestilom, da bo treba zaradi izvajanja navedenega zakona vzpostavitvi določene evidence o vloženih zahtevah za denacionalizacijo, na podlagi katerih bo možno ugotoviti upravičence, za
katere se zahteva vrnitev nad 200 ha kmetijskih zemljišč in
gozdov, in druge upravičence, ki jih obravnava omenjeni
zakon. Hkrati je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvestilo upravne enote, naj do vzpostavitve teh evidenc, ki naj bi bile vzpostavljene najkasneje v štirinajstih
dneh, ne izdajajo odločb o vračanju premoženja, kar seveda
ni veljalo za vodenje postopkov do izdaje odločbe o denacionalizaciji. Predvideno je bilo, da bodo navedene evidence
vzpostavljene v omenjenem roku glede na to, da bi zbirali le
najmanjši obseg podatkov, vendar se je kasneje izkazalo, da
bo treba zbrati več podatkov, zbiranje in obdelava teh pa bo
trajala nekoliko dlje, kot je bilo predvideno.

Odbor za organizacijo obiska papeža Janeza Pavla II. v Republiki Sloveniji je na svoji V. seji pripravil predlog finančnih
sredstev, potrebnih za pripravo obiska.
Kot izhodišče je veljalo delovno področje odbora, ki je zadolžen. da pripravi varen in potokolarno korekten obisk papeža
Janeza Pavla II. v Republiki Sloveniji.
Odbor je pri pripravi finančnega predloga upošteval zlasti
naslednje: da morajo postavke rednega proračuna vsebovati
vse redno delo, da iz proračunske rezerve ne bo plačevano
dodatno ali nadurno delo in, da je potrebno spoštovati tudi
realne možnosti Ministrstva za finance glede tekoče proračunske rezerve.
Na teh izhodiščih je odbor oblikoval predlog finančnega
načrta. Vlada Republike Slovenije je na svoji 180. seji dne 25.
januarja 1996 obravnavala predlog o zagotovitvi finančnih
sredstev za pripravo obiska in sklenila, da se iz tekoče proračunske rezerve za leto 1996 zagotovijo proračunska sredstva
v višini 951.538.748,20 SIT, kar predstavlja minimalno višino
sredstev, ki so nujno potrebna za uspešno pripravo obiska.

Zaradi navedenega je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano 26. januarja 1996 poslalo vsem upravnim enotam
skupaj z navodilom o vodenju evidenc o vloženih zahtevah za
denacionalizacijo in o izdanih odločbah obvestilo, da prepoved odločanja o vračanju podržavljenega premoženja ne velja
za tiste primere, kjer je kot nesporno ugotovljeno, da ne gre
za upravičence iz prvega odstavka 1. člena ZZDZVP. Hkrati je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlagalo,
naj do vzpostavitve navedenih evidenc Pred izdajo odločbe o
denacionalizaciji da predlagatelj izjavo, da je za določenega
upravičenca vložena zahteva za vrnitev podržavljenega premoženja samo pri tej upravni enoti oziroma da gre za upravičenca, za katerega se zahteva vrnitev manj kot 200 ha kmetijskih zemljišč in gozdov.

O poteku izvajanja zakona o začasnem, delnem
zadržanju vračanja premoženja
ALOJZ METELKO, poslanec SLS, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vprašal:
Pod naslovom »Izvajanje Zakona o začasnem, delnem zadrporočevalec, it. 27
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Izdaja lokacijskega in kasneje gradbenega dovoljenja, med
drugim tudi za graditev stanovanjske hiše, sodi v pristojnost
upravnega organa prve stopnje v upravni enoti, v katere
območju leži zemljišče, ki bo predmet pozidave. Zavod za
urbanistično načrtovanje pa nikoli ni bil upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja. Zato delo omenjenega
zavoda tudi ni v nadzorni pristojnosti Ministrstvo za okolje in
prostor, pač pa so njegovi izdelki - LD-ji, le ena od sestavin
vlog za izdajo lokacijskih dovoljenj.

O lokacijskem dovoljenju za gradnjo na zemljiški parceli št. 273/12 k. o. Mekinje v Kamniku
MARJAN POLJŠAK, poslanec DZ, je 21. februarja 1996 Ministrstvo za okolje in prostor vprašal:
Zakaj Prešeren Albin, Jeranova 13, Kamnik, še ni dobil
lokacijsko dovoljenje za gradnjo na parceli št. 273/12 (Jeranovo - zahodni del - sever - Kamnik) k. o. Mekinje (022/4),
za katerega je vložil prošnjo februarja 1994 na Zavodu za
urbanistično načrtovanje občine Kamnik (v nadaljevanju
Zavod), Titov trg 1 (danes Glavni trg 24), Kamnik?

Zaradi navedenega je Ministrstvo za okolje in prostor pridobilo splošno poročilo Upravne enote Kamnik. V njem je navedeno, da g. Prešern pri Upravni enoti Kamnik ni zaprotil za
izdajo lokacijskega dovoljenja za gradnjo stanovanjske hiše
na parceli št. 273/12 k. o. Mekinje ter da je pri Zavodu za
urbanistično načrtovanje občine Kamnik zaprosil le za lokacijsko informacijo. Glede na navedeno zato predlagamo g.
Prešernu, naj se zglasi na Upravni enoti Kamnik. Na njej mu
morajo dati podrobnejše informacije o možnosti in dopustnosti predlagane gradnje. Na njej namreč tudi razpolagajo s
konkretnim prostorskim izvedbenim aktom, ki določa, ali je
gradnja možna ali ne. Na njej pa mu morajo dati tudi vse
druge potrebne informacije v zvezi z nameravano gradnjo.

Obrazložitev:
Po telefonu so mu tedaj iz Zavoda sporočili naj pridobi
mnenje za lokacijsko dovoljenje od Kemijske industrije
Kamnik (KIK). 8. 3. 1994 je od KIK-a pridobil pozitivno mnenje. Nadalje je na zahtevo Zavoda 10. 9.1995 pridobil pozitivno mnenje še od izdelovalca zazidalnega načrta k lokaciji
— Razvojnega zavoda Domžale. 7. 8. 1995 je dal KIK na
zahtevo Zavoda ponovno pozitivno mnenje. Od takrat do
danes je gospod Prešeren Albin na Zavodu že vsaj desetkrat ustno prosil za odgovor, pa nič!

Iz lokacijskega in gradbenega dovoljenja investitorju Alojza in
Marije Trobevšek, ki ju je izdal takrat za to pristojni Sekretariat za okolje in prostor občine Kamnik, je razvidno, da sta bili
obe dovoljenji izdani v skladu s predpisi o urejanju naselij, o
graditvi objektov in o upravnem postopku ter na podlagi tega,
da sta investitorja predhodno izpolnila s temi predpisi in na
njihovi podlagi izdanimi akti zahtevane pogoje. Iz lokacijskega dovoljenja je tudi razvidno, da sta zahtevi za izdajo
lokacijskega dovoljenja priložila tudi LD. Dovoljenji sta postali
tudi pravnomočni. Primerjava in presoja meril, ki jih poudarja
g. Poljšak, bo možna šele, ko bo g. Albin Prešeren s pravilno
sestavljeno vlogo pri pristojnem upravnem organu, to je
upravni enoti Kamnik, sploh vložil zahtevo za izdajo svojega
lokacijskega dovoljenja.

Še pred tem se je poleg drugih primerov 26.10.1993 zgodil
primer drugačne rešitve z izdajo lokacijskega dovoljenja za
soseda Alojza Trobevška na sosednji parceli 273/44 k. o.
Mekinje, karje razvidno iz priložene fotokopije lokacijskega
dovoljenja, gradbenega dovoljenja in mapne kopije.
DODATNO VPRAŠANJE:
1. ALI NISO BILI V DANEM PRIMERU OČITNO UPORABLJENI RAZLIČNI KRITERIJI ZA DVE OSEBI Z ISTOVRSTNO
PROŠNJO ZA LOKACIJSKO DOVOLJENJE?
2. KATERA ODGOVORNA OSEBA NA ZAVODU JE V TEH
DVEH PRIMERIH UPORABLJALA RAZLIČNA MERILA?

Zakaj Vlada na podlagi zakona o subvencioniranju prispevkov za socialno varnost v letih 1995
in 1996 v uredbi o kriterijih za subvencioniranje
prispevkopv za socialno varnost (Uradni list RS,
št. 39/95) ni zajela tudi tako izrazitega neto
izvoznika, kot je slovensko hmeljarstvo

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
Gospod Marjan Poljšak, poslanec Državnega zbora Republike
Slovenije, sprašuje Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo
za okolje in prostor, zakaj g. Albin Prešeren, Jeranoiva 13,
Kamnik, še ni dobil lokacijskega dovoljenja za gradnjo stanovanjske hiše na parceli št. 273/12 k. o. Mekinje, ki je na
območju Jeranovo - zahodni del Kamnika, čeprav je že
februarja 1994 vložil prošnjo na Zavod za urbanistično načrtovanje Občine Kamnik. Na tem zavodu pa da so mu najprej po
telefonu sporočili, naj pridobi mnenje za lokacijsko dovoljenje od Kemijske industrije Kamnik, ko pa je to mnenje 8. 3.
1994 pridobil, je moral na zahtevo istega zavoda z dne 10. 9.
1995 pridobiti še pozitivno mnenje izdelovalca prostorskega
izvedbenega akta o nameravanem posegu v prostor Razvojnega zavoda Domžale. Ko pa je investitor pridobil tudi to
mnenje, mu Zavod za urbanistično načrtovanje občine Kamnik sploh ni odgovoril, čeprav je investitor že vsaj desetkrat
prosil za odgovor. Poslanec tudi sprašuje, zakaj je bilo lahko
drugemu investitorju (Alojz in Marija Trobevšek) 26. 10. 1993
izdano lokacijsko dovoljenje za gradnjo objekta na sosednji
parceli, to je na parceli št. 273/44 k. o. Mekinje, kasneje (14. 3.
1994) pa tudi že gradbeno dovoljenje, ter ali so bila v danem
primeru uporabljena različna merila za dva različna investitorja z istovrstno prošnjo za lokacijsko dovoljenje in katera
odgovorna oseba na Zavodu za urbanistično načrtovanje
Občine Kamnik je v teh dveh primerih uporabljala različna
merila. Poslanec g. Poljšak je navedena vprašanja argumentiral z ustreznimi kopijami.

dr. JANEZ ZUPANEC, poslanec LDS, je 19. februarja 1996
Vlado Republike Slovenije vprašal:
Vlado Republike Slovenije sprašujem, zakaj ni na podlagi
Zakona o subvencioniranju prispevkov za socialno varnost
v letih 1995 In 1996 v svoji Uredbi o kriterijih za subvencioniranje prispevkov za socialno varnost, objavljeni v Uradnem
listu št. 39 iz dne 7. 7.1995, zajela tudi tako izrazitega neto
izvoznika, kot |e slovensko hmeljarstvo?
Pojasnilo: Slovensko hmeljastvo je izrazit neto izvoznik, ki
izvozi okrog 95 odstotkov vsakoletnega pridelka v valutah,
ki ga drsenje tolarja zadnja štiri leta najbolj prizadeva. Poleg
tega pa je kmetijska panoga še dodatno prizadeta zaradi
počasnega (enkratnega) obračanja kapitala.
Od Vlade zahtevam pisni odgovor v čim krajšem možnem
času.
Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
Na vpašanje, ki ga je dr. Janez Zupanec, poslanec Državnega
zbora Republike Slovenije, zastavil Vladi Republike Slovenije,
odgovarjamo naslednje:

iz poslanskega vprašanja ni razvidno, ali je g. Albin Prešeren
sploh vložil zahtevo za izdajo lokacijskega dovoljenja. Iz njega
namreč samo izhaja, da g. Albinu Prešernu izdelovalec lokacijske dokumentacije (v nadaljevanju: LD), to je Zavod za
urbanistično načrtovanje Občine Kamnik, še ni izdelal LD.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je kot predlagatelj
Zakona o subvencioniranju prispevkov za socialno vanost
neto izvoznikov v letih 1995 in 1996 (Ur. I. RS, št. 37/95),
Uredbe o kriterijih za subvencioniranje prispevkov za soci45
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alno varnost v letih 1995 in 1996 (Ur. I. RS, št. 39/95) in javnega
razpisa za dodeljevanje sredstev za subvencioniranje prispevkov za socialno varnost neto izvoznikov v letu 1995 (Ur. I. RS,
št. 41/95) pri pripravi zakona in podzakonskih aktov izhajalo iz
teh izhodišč:

in pravna presoja ravnanja storilcev v zadevi, kjer je obnova
dovoljena.
V večini zgoraj opisanih primerov je posledica odstopa od
pregona in posledične razveljavitve obsodilne sodbe ta, da
je takemu storilcu potrebno vrniti premoženje, ki mu je bilo
zaplenjeno s kazensko sodbo (kazen zaplembe premoženja
je bila v teh zadevah zelo pogosto izrečena), vzpostavi pa se
tudi možnost (upravičenci jo običajno izkoristijo) uveljavljanja odškodninskega zahtevka s tožbo. Tako vrnitev zaplenjenega premoženja, kot plačilo odškodnine se seveda
izvrši v breme proračuna.

1. Smisel priprave zakonskih in podzakonskih aktov je bil
glede na zahtevek Gospodarske zbornice Slovenije in Vlade
Republike Slovenije, da se pomaga predvsem delovno intenzivnemu delu slovenske industrije - tistim panogam, ki izvažajo v valutah, ki jih drsenje tečaja SIT najbolj prizadeva.
Glavni namen je bil pomagati proizvodnim panogam, ker je
njihov obstoj lahko dohodkovno najbolj ogrožen in za njimi
stoji največ delovnih mest.

Poudariti želim, da se mi sploh ne zdi problematično vračanje premoženja in plačilo odškodnin vsem neupravičeno
obsojenim. Nasprotno - prepričan sem, da so danes te
odškodnine prenizke in upam, da bo praksa sodišč to v
prihodnje popravila. Seveda pa se mi zdi zelo sporno dejstvo, da se taka bremena davkoplačevalcem nalaga na
osnovi akta tožilstva, ki sodišču preprečuje dejansko in
pravno presojo ravnanja določenega storilca kaznivega
dejanja. Brez slepomišenja lahko tudi rečem, da je na
osnovi več javnih izjav generalnega državnega tožilca o
medvojnem času mogoče utemeljeno dvomiti o njegovi
nepristranosti v teh zadevah.

2. Analiza neto izvoznikov za leto 1994 je pokazala, da je v
panogah slovenske industrije okrog 1500 potencialnih neto
izvoznikov, ki ustvarjajo skupen neto izvoz v višini 2,5 mrd
USD.
3. Analiza prispevkov za socialno varnost je pokazala, da so v
letu 1994 omenjeni neto izvozniki vplačali 40.7 md SIT prispevkov za socialno varnost, ki jih plačujejo delodajalci.
4. Obravnavani podatki so zajemali samo panoge slovenske
industrije brez gradbeništva in hotelirstva, ki so bili tudi zajeti
v razpisu. Če bi upoštevali še druga področja, bi se zahtevki
možnih upavičencev še mnogokrat povečali.

Zato sprašujem Vlado Republike Slovenije:
1. V koliko primerih so državni tožilci odstopili od pregona,
potem ko je bila dovoljena obnova postopka v primerih
kaznivih dejanj, ki so bila storjena do leta 1950?

5. Zakon je postavil slovenskim izvoznikom na voljo 5 mrd SIT
subvencij za leto 1995, kar je osemkrat manj, kot so znašali
plačani prispevki za socialno varnost samo za slovensko
industrijo v letu 1994 brez gradbeništva in hotelirstva.

2. V koliko takih primerih je potrebno vrniti zaplenjeno premoženje? V koliko takih primerih je država že morala vrniti
premoženje oz. plačati odškodnino za premoženje, ki ga ni
bilo več mogoče vrniti v naravi? Kolikšna je vrednost premoženja, ki ga bo potrebno v takih primerih vrniti (ali zanj
plačati odškodnino) in kolikšna je vrednost premoženja, ki
je že bito vrnjeno (ali zanj plačana odškodnina)?

Ob izvedbi razpisa je bilo 655 upravičenih zahtevkov v višini
pribl. 17 mrd SIT, ki so bili proporcionalno razdeljeni med
upravičence s faktorjem 0,29.
Če bi krog upravičencev še razširili, bi zaradi omejenih sredstev so bila na razpolago, zmanjšali učinek subvencije iz že
zdaj nizke na zanemarljivo raven, kar pa gotovo ni bil namen
niti zakona, niti uredbe in niti javnega razpisa.

3. V koliko primerih iz 1. točke so bili že vloženi zahtevki ali
tožbe za plačilo odškodnine zaradi neupravičene obsodbe?
V koliko primerih je bilo takim zahtevkom že ugodno (s
poravnavo ali pa na sodišču)? Kolikšna je vrednost (punktum) tako vloženih zahtevkov in kolikšna je vrednost zahtevkov, ki jim je že bilo ugodeno?

Sama potreba po določitvi podrobnejših meril je bila dana že
ob pripravi zakona če upoštevamo omejena sredstva, ki ih je v
ta namen zagotovil proračun RS.
Ministrstva za gospodarske dejavnosti šteje slovensko hmeljarstvo za pomembnega neto izvoznika, vendar meni, da
Vlada Republike Slovenije zaradi omejenih sredstev, ki so bila
na voljo ni mogla razširiti kroga upravičencev.

4. Ali je v skladu z našo zakonodajo mogoče tako prakso
državnih tožilstev prekiniti?
Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za pravosodje sta mu
pripravila odgovor:

Proračun za leto 1996 sredstev za subvencioniranje prispevkov za socialno varnost neto izvoznikov ne predvideva, saj se
problematika slovenskih neto izvoznikov razrešuje z ukrepi
denarne politike - uskladiti tečaja SIT s tečaji drugih valut in
z znižanjem prispevne stopnje prispevkov za socialno varnost.

1. V koliko primerih so državni tožilci odstopili od pregona,
potem ko je bila dovoljena obnova postopka v primerih kaznivih dejanj, ki so bila storjena do leta 1950?
Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je bilo takšnih primerov 140. Med njimi so tudi trije primeri, ko je bilo dejanje
storjeno po letu 1950.

O odstopih državnih tožilcev od pregona, vrnitvi
zaplenjenega premoženja, o tožbah za plačilo
odškodnine zaradi neupravičene obsodbe in o
prekinitvi take prakse

2. V koliko takih primerih je treba vrniti zaplenjeno premoženje? V koliko takih primerih je država že morala vrniti premoženje oziroma plačati odškodnino za premoženje, ki ga ni bilo
mogoče več vrniti v naravi? Kolikšna je vrednost premoženja,
ki ga bo treba v takih primerih vrniti oziroma zanj plačati
odškodnino in kolikšna je vrednost premoženja, ki je že bilo
vrnjeno (ali zanj plačana odškodnina).

MAKSIMILIJAN LAVRINC, poslanec LDS, je 14. februarja
1996 Ministrstvo za pravosodje vprašal:

V okviru Ministrstva za pravosodje je le postavka »sredstva
za odškodnine neupravičeno obsojenih za čas pripora in
zapora«, ki je strogo namenska in pokriva izključno odškodnine za čas zapora in pripora, medtem ko drugih oblik škode
ne zajema. Druge oblike škode uveljavljajo upravičenci na
sodiščih. Državo v teh postopkih zastopa javni pravobranilec. Ministrstvo za pravosodje je do zdaj obravnavalo 245
zahtev iz sklada neupravičene obsodbe oz. neutemeljeno

V javnosti se že dalj časa pojavlja vse več informacij o
obnovah kazenskih postopkov v zadevah, ko je šlo za
obsodbe sodelavcev nemških in italijanskih zasedbenih sil
med drugo svetovno vojno. Po teh istih informacijah,
državni tožilci v večini teh primerov odstopijo od pregona
takoj, ko sodišče izda sklep, s katerim dovoli obnovo
postopka. Na ta način je onemogočena ponovna dejanska
poročevalec, št. 27

46

odvzetje prostosti. Kot že povedano, gre pri teh 245 zahtevah za 140 umikov brez glavne obravnave, v drugih zadevah
pa so bile izrečene sodbe, sklenjene poravnave med sodnim postopkom oz. sklenjeni sporazumi pred vložitvijo
tožbe.
Po podatkih Javnega pravobranilstva Republike Slovenije
je bilo do zdaj vloženih 173 zahtev za odškodnino zaradi
neupravičene zaplembe premožen|a, zahteva se vrnitev v
naravi ali plačilo odškodnin.

Po podatkih Javnega pravobranilstva Republike Slovenije je
bilo do sedaj vloženih 173 zahtev iz naslova odškodnine
neopravičene zaplembe premoženja. V zahtevah se zahtevajo
vrnitve tako v naravi, kot plačilo odškodnin. V 34 zahtevah od
173 zahtevajo upravičenci denarno odškodnino v skupnem
znesku 3.557.715.623,00 SIT v ostalih 139 zahtevkih se glasi
zahteva na vrnitev v naravi. Zgoraj navedenemu znesku je
potrebno prišteti še višino vtoževanih odškodnin zaradi
izgubljenega dobička. Do sedaj znašajo ti zahtevki
14,067.947.464,40 SIT.

V 34 zahtevah od 173 zahtevajo upravičenci denarno
odškodnino v skupnem znesku 3.557.715.623,00 SIT, v drugih 139 zahtevkih se glasi zahteva na vrnitev v naravi. Temu
znesku je treba prišteti še višino vtoževanih odškodnin
zaradi izgubljenega dobička. Do zdaj znašajo ti zahtevki
14,067.947.464,40 SIT.

3. V koliko primerih iz 1. točke so že bili vloženi zahtevki ali
tožbe za plačilo odškodnine zaradi neupravičene obsodbe?
V koliko primerih je bilo takim zahtevkom že ugodeno (s
poravnavo ali pa na sodišču)? Kolikšna je vredost »punktum« tako vloženih zahtevkov in kolikšna je vrednost zahtevkov, ki jim je že bilo ugodeno?

3. V koliko primerih iz 1. točke so že bili vloženi zahtevki ali
tožbe za plačilo odškodnine zaradi neupravičene obsodbe? V
koliko primerih je bilo takim zahtevkom že ugodeno (s poravnavo ali pa na sodišču)? Kolikšna je vrednost »punktum« tako
vloženih zahtevkov in kolikšna je vrednost zahtevkov, ki jim je
že bilo ugodeno?

V okviru Ministrstva za pravosodje je bilo dosedaj vloženih
140 odškodninskih zahtevkov - v zvezi z umiki v skupnem
znesku 1,809.897.028,00 SIT, višina izplačanih zahtevkov pa
znaša 590.752.116,16 SIT.
Poleg odškodnin, ki so posledica umikov je bilo izplačanih
149.862.549,23 SIT na podlagi pravnomočnih sodb iz naslova
neupravičene obsodbe oz. neutemeljeno odvzete prostosti ter
med sodnim postopkom sklenjenih poravnav v skupnem znesku 120.049.942,50 SIT. Po podatkih Javnega pravobranilstva
pa je v teku pred sodišči še nekaj tožb, kjer tožniki vtožujejo
odškodnino iz naslova neopravičene obsodbe oz. neutemeljeno odvzete prostosti v skupni višini 4,972.423.861,00 SIT.

V okviru Ministrstva za pravosodje je bilo do zdaj vloženih
140 odškodninskih zahtevkov v zvezi z umiki v skupnem
znesku 1.809,028,00 SIT, višina izplačanih zahtevkov pa
znaša 590.752.116,16 SIT.
Poleg odškodnin, ki so posledica umikov, je bilo Izplačanih
149.862.549,23 SIT na podlagi pravnomočnih sodb iz neupravičene obsodbe oz. neutemeljeno odvzete prostosti ter med
sodnim postopkom sklenjenih poravnav v skupnem znesku
120.049.942,50 SIT. Po podatkih Javnega pravobranilstva pa
je pred sodišči še nekaj tožb, kjer tožniki vtožujejo odškodnino iz neupravičene obsodbe oz. neutemeljeno odvzete
prostosti v skupni višini 4,972.423.861,00 SIT.

4. Ali je v skladu z našo zakonodajo mogoče tako prakso
državnih tožilcev prekiniti?
Po veljavni zakonodaji - Zakon o državnem tožilstvu so
tožilstva pri svojem delu popolnoma neodvisna in samostojna. Ne Vlada in ne Parlament nimata možnosti intervenirati za prekinitev takšne prakse.

4 Ali je v skladu z našo zakonodajo mogoče tako prakso
državnih tožilcev prekiniti?

O tovarni Salonit Anhovo — onesnaževanju oko'
ija in posledicami

Po veljavni zakonodaji - Zakon o državnem tožilstvu - so
tožilstva pri svojem delu popolnoma neodvisna in samostojna. Ne Vlada in ne Parlament nimata možnosti intervenirati za prekinitev tpikšne prakse.

IVO HVALICA, poslanec SDŠS, je 13. decembra 1995 Ministrstvo za zdravstvo vprašal:

Odgovor Ministrstva za pravosodje:
1. V koliko primerih so državni tožilci odstopili od pregona
po tem, ko je bila dovoljena obnova postopka v primerih
kaznivih dejanj, ki so bila storjena do leta 1950?

Prebivalci okoliških krajev tovarne »Salonit« v Anhovem, so
se ponovno obrnili name, kot poslanca v Državnem zboru,
zaradi občutnih posledic onesnaževanja okolja, ki ima
negativne zdravstvene posledice In povzroča tudi vedno
nove smrtne primere med prebivalstvom.

Po podatkih s katerimi razpolagamo je bilo takšnih primerih
140. Med njimi so tudi trije primeri, ko je bilo dejanje storjene
po letu 1950.

Zadeva Vam je poznana, saj gre za azbest - to je snov, ki je
kancerogena In prepovedana v državah Evropske zveze.

2. V koliko takih primerih je potrebno vrniti zaplenjeno premoženje? V koliko takih primerih je država že morala vrniti
premoženje oz. plačati odškodnino za premoženje, ki ga ni
bilo mogoče več vrniti v naravi? Kolikšna je vrednost premoženja, ki ga bo potrebno v takih primerih vrniti oz. zanj
plačati odškodnino in kolikšna je vrednost premoženja, ki je
že bilo vrnjeno (ali zanj plačana odškodnina)?

Težavam se je zadnja leta pridružilo še (ne)kontrolirano
sežiganje vseh vrst odpadkov v peči tamkajšnje cementarne.

V okviru Ministrstva za pravosodje je le postavka »sredstva za
odškodonine neopravičeno obsojenih za čas pripora in
zapora«, ki je strogo namenska in pokriva izključno odškodnine za čas zapora in pripora. Med tem ko ostalih oblik škode
ne zajema. Ostale oblike škod uveljavljajo upravičenci preko
sodišč. Državo v teh postopkih zastopa javni pravobranilec.
Ministstvo za pravosodje je do sedaj obravnavalo 245 zahtev
iz naslova neopravičene obsodbe oz. neutemeljeno odvzetje
prostosti. Kot že povedano gre pri teh 245 zahtevah za 140
umikov brez glavne obravnave, v ostalih zadevah pa so bile
izrečene sodbe, sklenjene poravnave med sodnim postopkom
oz. sklenjeni sporazumi pred vložitvijo tožbe.

Današnji Salonit Anhovo je bil ustanovljen 2. 5. 1921 kot
tovarna cementa. Leta 1922 pa je že pričela proizvajati azbestcementne izdelke. Uporaba azbesta je leta 1942 porasla. Leta
1963 je bila proizvodnja bistveno posodobljena in povečana.
Uveden je bil takoimenovan postopek avtoklaviranja (hitro
zorenje izdelkov), kar pomeni, da so »mokre« postopke (dolgotrajneše zorenje) zamenjali s »suhimi« (skrajšano zorenje
in obdelava suhih izdelkov). Leta 1971 je bila nameščena nova
linija cevi (skupaj štiri linije), leta 1974 pa nova linija plošč
(skupaj pet linij). Od leta 1974 se je proizvodnja azbestcementnih izdelkov gibala približno okrog 220 tisoč ton letno
(azbesta je v izdelkih 10% do 20%).

Priloženo Vam pošiljam dokumentacijo, ki so jo prebivalci
Deskel in Anhovega poslali na moj naslov.
Ministrstvo za zdravstvo mu je pripravilo odgovor:
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V tovarni Salonit so v obdobju porasta in največje proizvodnje
(od 70-tih let naprej) zaposlovali okrog 2500 ljudi, od tega
približno 600 v azbestcementni proizvodnji. Fluktuacija je bila
tam zelo velika, saj so bili delovni pogoji med najslabšimi.
Leta 1990 je bilo v Salonitu zaposlenih še vedno okrog 2000
ljudi, leta 1995 pa le še okrog 1200 (okrog 1/4 jih dela v
azbestcementni proizvodnji). Ekološki pogoji na delovnih
mestih (zlasti zaprašenost) so se s porastom proizvodnje in z
namestitvijo novih linij slabšali. Meritve zaprašenosti na
delovnih mestih so bile opravljene večkrat, prvič leta 1961.
Vse meritve azbesta so bile kvantitativne; leta 1974 pa kvalitativne (štetje in oblika vlaken, kar je posebej pomembno zaradi
delovanja azbesta na tkivo), opravili so jih strokovnjaki »Šole
narodnega zdravja Andrija Štampar« iz Zagreba. V zadnjem
desetletju pa opravljajo meritve zaprašenosti z azbestom na
delovnih mestih tudi s štetjem vlaken.

77,7% moški, 22,3% ženske.Od obolelih je umrlo 62 moških in
16 žensk.
V veliki večini so oboleli v starostni skupini od 50 - 60 let, kar
je povsem razumljivo, saj je znano, da se škodljivi učinki
azbesta pojavijo šele čez več let.
Od vseh obolelih je 59 delavcev še zaposlenih v tovarni.
Kontaminacija s prahom na delovnih mestih je bila med leti
1961 in 1985 merjena sicer po različnih metodah. Ne glede na
to, so rezultati meritev skoraj v celoti presegali dovoljene
koncentracije. Tovarna je bila že leta 1961 opozorjena na
specifične, negativne vplive azbesta, leta 1976 in 1981 pa še
na, do tokrat pri nas manj znano nevarnost: maligno bolezen
mezoteliom. Ob analizi delovnega okolja iz leta 1991 so bili
predlagani tudi ukrepi (preureditev postorov in postopkov,
respiratorji, periodični zdravstveni pregledi itd.).

Iz dostopnih podatkov se da ugotoviti, da je bil »indeks
zaprašenosti« z azbestom na delovnih mestih do leta 1985
vedno bistveno večji od 1, po letu 1985 (uvedeni različni
zaščitni in tehnični ukrepi na delovnih mestih) pa je indeks
manj kot 1 (priloga 1) (> 1 pomeni vrednost čez normativ, < 1
pa vrednost pod normativom).

Maksimalno dovoljene koncentracije za azbestni prah so bile
v SFRJ predpisane 1971 leta. Iz dokumentaije, ki se nahaja v
tovarni ni razvidno, da so do leta 1985 predpisali npr. morebitni krajši delovni urnik za tiste, ki so bile izpostavljeni
azbestu (meritve so kot rečeno vseskozi dajale neugodne
rezultate). Leto 1985 se omenja zato, ker je bil pojav epidemije
azbestoz v tem letu dokončno sprejet kot dejstvo, šele potem
je sledil sanacijski program v tovarni, ki ga je potrdila in
sprejela Skupščina občine Nova Gorica (takšen postopek je
bil namreč določen v takratni veljavni zakonodaji).

Leta 1958 je bila ustanovljena obratna ambulanta v Salonitu
Anhovo. Leta 1961 je bila prvič pregledana večina zaposlenih
v oddelku salonita (azbesta). Rentgensko je bilo slikanih 421
delavcev; po Saupejevi klasifikaciji je bilo od teh: 22 azbestoz
od 0 do III stopnje, 71 sumov na azbestozo in 6 pnevmokonioz
mešanega tipa. Posnetki so bili slabe kvalitete in zelo težko je
bilo oceniti realno stanje obolevnosti. Drugo sistematsko
(obsežno) Rtg slikanje zaposlenih na delovnih mestih pri
azbestu je bilo opravljeno 1965 leta. Postopek je bil enak kot
leta 1961. Pri 113 primerih je bil postavljen sum na obolenje
pljuč. Na Zavodu RS za zdravstveno in tehnično varnost v
Ljubljani so izdali izvid; 32 azbestoz, 40 sumov na azbestozo
in 3 pnevmokonioze. Od teh pa je bilo izbranih 40 kandidatov
za dodatne preiskave na Inštitutu Golnik. Končni izvid iz
Golnika je bil: 6 azbestoz, 10 sumov na azbestozo, 15 primerov pa je imelo ventilacijske motnje in motnje difuzije.

V Pravilniku o varstvu pri delu (interni akt DO iz 21.6.1976) so
splošne, implicitne določbe, ki se nanašajo na delo ob povečani nevarnosti ali ob povečani nevarnosti ali ob škodljivosti
za zdravje npr. za dela, pri katerih se izločajo nevarne snovi je
zapisano, da se praviloma opravljajo v hermetičnih pogojih,
po potrebi pa tudi pod depresijo (vakuum). Na obdobne
preglede vsakih 12 mesecev se napoti delavce, ki so pri delu
izpostavljeni prahu ali dimu s fibrogenim učinkom (94. člen).
Imeli naj bi tudi »prilogo k pravilniku« s seznamom vseh
takšnih delovnih mest, v resnici pa take priloge ni bilo. Tudi
seznama za sredstva za osebno varnost ni, ravno tako ne
seznama delovnih mest s povečano nevarnostjo za obolenje
(PNO). Nikjer v predpisih tovarne ni eksplicitnih zahtev po
uporabi varnostnih sredstev proti prahu. Leta 1971 in 1974 je
bila proizvodnja bistveno povečana (tudi zaprašenost). Leta
1976 je bilo izvedeno prezračevanje celotnega Salonita, ki pa
zaradi pomanjkljivega vzdrževanja ni delovalo. Šele leta 1986
so uvedli npr. filtre za odpraševanje žag. DO je torej od leta
1961 dalje uvajala mnoge tehnične spremembe, tudi za
zmanjšanje koncentracije prahu, vendar ukrepi niso bili učin- ■
koviti. Opozorila o nevarnosti azbesta od 20. 10. 1961 pa bi
morala biti plodnejša.

Leta 1975 je bila opravljena študija »Bolezenske spremembe
na pljučih delavcev eksponiranih azbestnemu prahu v azbestcementni industriji Salonit Anhovo« (D. Sever). Rezultati pregledov iz leta 1965 - 67 na ZZTV Ljubljana so bili ponovno
ovrednoteni, tokrat po ženevski klasifikaciji: 12 difuznih sprememb, ki bi lahko bile azbestoze in 34 sumov na azbestozo.
Za ocenjevanje posnetkov iz leta 1965 je bila uporabljena ILO
U/C klasifikacija iz leta 1971. Pri 96 pregledanih (izbranih) je
bilo ugotovljeno: 17 difuznih sprememb, ki bi lahko bile
azbestoze, 9 sumov na difuzne spremembe, pri 70-tih pa
spremembe niso zadoščale za potrditev suma na fibrozne
spremembe. Zaradi različnih klasifikacij fibroznih sprememb
je bila torej primerjava neuspešna (nemogoča). Diagnostika in
metodologija, zlasti pa Rtg diagnostika se je intenzivno izpopolnjevala, tako da štejemo, da so prve eksplicitne diagnoze
azbestoz pri delavcih Salonita Anhovo postavljene leta 1981
(dva primera). To šteje tudi kot začetek epidemije, ki danes
obsega (kumulativno do leta 1995) 263 azbestoz, 28 mezotelimov in 33 pljučnih rakov, ki jih je možno povezati z učinkovanjem azbesta (priloga 2).

Od leta 1986 so sprejete In ufedene mnoge stroge varnostne norme. Meritve na delovnih mestih se izvajajo, rezultati so v skladu z mnogo strožjimi normativi kot so sicer pri
nas v veljavi. Meritve emisij in imisij se opravljajo kontinuirano
tudi v okolici tovarne. Imisijske meritve prahu in usedlin se
opravljajo kar na sedmih merilnih mestih okrog tovarne.
Rezultati so ugodni. Meritve mnogih polutantov se opravljajo
tudi v sami tovarni (rezultati so ugodni). Kljub temu pa imamo
bistveno povečanje zbolelih za azbestozo. To pa zato, ker je
čas latence zelo dolg; bolezen se v nekaterih primerih pojavi
tudi po 20 in več let po izpostavljenosti. Zato lahko še naprej
pričakujemo pojavljanje sporadičnih primerov azbestoz in
malignomov.

Med tistim prebivalstvom iz bližnje okolice Salonita, ki ni bilo
poklicno izpostavljeno (torej ni nikoli delalo v Salonitu), za
bližnjo okolico pa štejemo naselja od Ajbe do Plav, doslej ni
bilo diagnosticiranih primerov azbestoz. To je tudi razumljivo,
saj je za razvoj azbestoze potrebna izpostavljenost visokim
koncentracijam azbesta. So pa bili do leta 1994 odkriti 4
primeri mezoteliomov med to populacijo. Mezoteliome omenjamo kot primere kontaktne kontaminacije, saj so svojci
zbolelih in umrlih delali v Salonitu in prinašali azbest domov v
laseh ali z delovno obleko (delovne obleke še danes perejo
doma in ne v tovarni). Med triintridesetimi obolelimi za pljučnim rakom, pa se za tri osebe ne ve z gotovostjo, če so kdaj
delali v tovarni.

Na sestanku ekspertne skupine, ki je bila decembra 1995 v
Salonitu Anhovo se je izoblikovalo stališče, da je možnost za
pojav bolezni pri zaposlenih po letu 1985-86 (uvedba strogih
mer) bistveno manjša. Ne glede na to se je sprejelo stališče,
da je potrebno prenehati z azbest-cementno poizvodnjo v
Salonitu Anhovo. To naj bi se zgodilo v teku leta 1996. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo potrebno dalj časa spremljati
zdravstveno stanje tamkajšnje populacije, zlasti tistih, ki so
bili izpostavljeni, spremljati bolnike in zlasti aktivno iskati
latentne primere. Način, posamezne zadolžitve, financiranje.... bo potrebno določiti naknadno, vendar čimprej.

Oboleli delavci, zaposleni v Salonitu, niso izključno prebivalci
ožjega področja okoli tovarne. Razdelitev obolelih po spolu:
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pa intenzivno pripravljamo svoje standarde, ki jih, žal za to
področje še ni).
3. Od leta 1985 so uvedli za imisijska normative
na delovnih
mestih t.i. interni normativ: 1 vlakno/m3 zraka (v skladu z
nemškimi in ameriškimi predpisi).

Tehnologija pridobivanja cementa s potrebnimi napravami
omogoča, da lahko istočasno s to proizvodnjo procesiramo
tudi nekatere odpadke. Omejitev v izboru temelji na zagotavljanju kvalitete klinkerja in s predpisi postavljenimi vrednostmi emisij in imisij. Salonit Anhovo do sedaj procesira
odpadna olja in stare gume; vhodno kontrolo odpadnega olja
izvajata dobavitelj in Salonit, poleg tega se hrani vzorec vsake
pošiljke eno leto za primer kasnejših kontrol; pri proizvodnji
cementa se kontinuirano meri CO in 02 z monitorjem in
nadzorom v komandni sobi.

II. Imisije v okolju tovarne:
1. Prve meritve so bile opravljene leta 1978. Normativi so
takrat bili: 0,15 gr/m3 za raspirabilni prah in 15 gr/m2/mesec za
prašno usedlino (po 4. členu Odloka o normativih za skupno
dovoljeno in kritično koncentracijo škodljivih primesi v zraku
- UL SRS št. 12/76). Takrat dobljeni rezultati (leta 1978) so bili
preračunani na vsebnost anorganskih snovi (predvsem silicija), tako da ni zanesljivih rezultatov.

Pojasnilo k prilogam - Salonit Anhovo
I. Imisije na delovnih mestih:
1. leta 1961 so na delovnih mestih prvič merili - šteli vlakna
azbesta; posluževali so se ameriških normativov
iz tistega
časa: dovoljeno je bilo
do 175 vlakna/cm3 (vlakna krajša od 5
3
um) in 30 vlaken/cm , če so bila vlakna daljša.
2. Od
leta 1971 so upoštevali normativ za MDK: 175 vlaken/
cm3 zraka (štetje) ali pa 3 mg/m3 (gravimetrično za prah); to je
bil JUS ZBO 001 (UL SFRJ št. 35/71), ki je še vedno v veljavi
(od sprejetja našega Zakona o standardizaciji (UL RS št. 1/95)

2. Od leta 1990 pri imisijskih meritvah štejejo vlakna azbesta
(elektronska rasterska metoda), ne glede na njihovo kvaliteto
- dimenzije. Normativ je bil (in je še vedno v veljavi) 500
vlaken/cm3 zraka (po 8. členu Odloka o mejnih in kritičnih
koncentracijah škodljivih snovi v zraku).
Leta 1994 je MOP izdalo 14 emisijskih in imisijskih uredb. Med
njimi ni uredbe o azbestu. Ta je še vedno v intenzivni pripravi.

Priloga 1; iz dokumentacije Salonit Anhovo
PRIKAZ GIBANJA KONCENTRACIJ AZBESTNEGA PRAHU OD 1961. - 1991. LETA NA DELOVNIH MESTIH
-——^LETO^MERITVE

1961

1967

1969

1972/73

1975

1976

1981

1985

1985-91

MDKs=175
del. pod
5 um

MDK-175
del. pod
5 um

MDK-175
del. pod
5 um

MDK-175
del. pod
5 >»m

MDK-3
mg/m3

MDK-3
mg/m3

MDK-3
mg/m3

MDK-1
v l/cm3

PRIPRAVA
AZBESTNE MEŠANICE

1=13.7

1=16.7

1=21.6

1=16.6

1=0.04

1=2.2

1=0.7

l=8

1=0.36

PRIPRAVA
SUSPENZIJE

1=35.9

1=12.3

1=14.8

1=17.8

1=11
(ena
meritev)

1=4
(ena
meritev)

1=9.3

1=2.9

1=0.09

PROIZVODNJA CEVI
(skupaj z dodelavo)

1=6.4

1=8.04

1=8.96

Meritve niso bile izvajane

1=5.3

1=3.6

1=0.36

PRIZVODNJA PLOŠČ
(osnovni stroji do
vključno razformirke)

1=0.89
(ena
meritev)

1=5.2
(ena
meritev)

1=11.2
(ena
meritev)

1=2.1

1=0.28

1=0.04

Meritve niso bile izvajane

PROIZ. SKLOP

Opomba: t _

c

MDK-1
v l/cm3

: index prekoračitve je ugotovljena koncentrapija podeljena z normativom

MDK
Priloga 2: dokumentacija Salonit Anhovo
Zdravstveni dom Nova Gorica
Splošna ambulanta Anhovo
INCIDENCA AZBESTOZE, MEZOTELIOMA IN PLJUČNEGA RAKA V LETIH OD 1981 DO 1995 V OKOLICI
ANHOVEGA
81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Skupaj

Azbestoza

2

2

4

5

24

15

12

7

35

15

18

10

5

23

86

263

Mezoteliom

1

1

0

0

1

2

2

2

5

3

2

3

0

3

3

28

Pljučni rak

0

3

2

1

1

2

0

1

6

3

1

2

3

2

6

33

6

26

21

15

8

28

95

324

Diagnoza

Skupaj

\Leto

3

6

6

19

14

10

46

21

Vir podatkov je zdravstvena dokumentacija Splošnih ambulant Anhovo, Kanal, Dobrovo, Kojsko, Nova Gorica in
Pulmološko internističnih ambulant v Novi Gorici in Tolminu.
ANHOVO, 30.01.1996
Pripravila: Mlinar Nevenka, dr. med.
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Omenjena trasa ni bila nikoli javno razgrnjena in ni bila nikoli
sprejeta v sklopu priprave prostorskih izvedbenih načrtov.

O prizadetosti krajanov s potekom hitre ceste
Selo — Vipava (v zaselku Nemškarice — KS
Cesta)

Ministrstvo za okolje in prostor vodi pripravo lokacijskega
načrta za hitro cesto na odseku Vipava - Selo. Izdelava
lokacijskega načrta se je pričela na podlagi pobude Ministrstva za promet in zveze in programa priprave, ki ga je določil
minister za okolje in prostor.

JANEZ PODOBNIK, poslanec SLS, ]e 16. aprila 1996 Vlado
Republike Slovenije vprašal:

Na podlagi podane pobude in programa priprave je bila izdelana »Primerjalna študija poteka tras AC na odseku Razdrto Selo« (v nadaljevanju Primerjalna študija), v kateri je bila ena
izmed proučevanih variant tudi varianta po idejnem projektu
3588. Primerjalna študija je na omenjenem odseku obravnavala 5 variant, ki so bile med seboj primerjane glede vplivov na
regionalni in urbani razvoj, vplivih na okolje, prometno tehničnih in varnostnih kriterijih ter ekonomskih kriterijih. Preverjena je bila tudi družbena sprejemljivost variant. Na podlagi proučitve variant in usklajevanje z Ministrstvom za promet in zveze in z vsemi ministrstvi pristojnimi za zavarovana
območja ter takratno občino Ajdovščina je bila predlagana
najustreznejša varianta, za katero je bil v nadaljevanju
postopka izdelan osnutek lokacijskega načrta, ki je bil tudi
javno razgrnjen v mesecu decembru 1995. Proučitev variant s
predlogom najustreznejšega poteka trase je obravnavala in
podprla Vlada RS v mesecu juniju 1995 kot tudi OIO D2 RS v
mesecu juliju 1995.

Prebivalci zaselka Nemškarica (KS Cesta) v občini Ajdovščina so se obrnili name kot na poslanca državnega zbora,
ker se ne strinjajo s predlagano traso ceste, oziroma ker
nasprotujejo poteku trase, ki je bila predstavljena na javni
razgrnitvi 14. 12. 1995. Nestrinjanje so izrazili tudi v skupni
pritožbi KS Cesta ob prvi seznanitvi z novim potekom trase.
Prizadetim krajanom so nerazumljivi razlogi, zaradi katerih
se je spremenila trasa po prvotnem osnutku (idejni projekt
3588/PA Projektivni atelje Ljubljana), ki se samo na delu ob
zaselku Nemškarica v loku neposredno približa železnici in
samemu naselju Nemškarica na oddaljenost 30 do 50 m. V
tem zaselku ima svoj dom osem družin (25 ljudi). Ti prebivalci se nahajajo v pasu omejene rabe, kvaliteta bivalnih
razmer bi po izgradnji hitre ceste postala vprašljiva, saj bi
bili obdani s severne strani z obstoječo magistralno cesto, z
južne strani z bodočo hitro cesto in z zahoda z načrtovanim
odcepom za Velike Žablje.

Potek trase se je v primerjavi s traso po projektu 3588 spremenil zaradi poteka v neposredni bližini Vipavskega Križa, ki je
zavarovan kulturni spomenik kot tudi ohranjanja vedute
Vipavskega Križa. S premikom trase v bližino železniške
proge se je zmanjšal vpliv na kmetijske površine saj je pomaknjena na njihov skrajni severni rob. S tem so se ohranili
strnjeni kompleksi melioriranih kmetijskih površin in enotne
funkcionalne celote. Trasa se je premaknila v že obstoječ
infrastrukturni koridor v prostoru v neposredno bližino železniške proge in magistralne ceste in na ta način ne ustvarja
novega koridorja v prostoru.

Sprašujem Vlado oziroma pristojne strokovne Institucije
(tudi OARS), zakaj ne prisluhne ugovorom prizadetih in skupaj z strokovnimi institucijami: Uprava za varstvo narave;
Ministrstvo za kulturo in še posebej ob sodelovanju projektantov in strokovnjakov za varovanje kmetijskih zemljišč ne
poišče ustrezne rešitve za traso hitre ceste.
Po mnenju krajanov obstajajo vsi pogoji, da bi v sklad z
načeli stroke trasa hitre ceste potekala po t. i. prvotni
varianti.
Prosim Vas za čimprejšnji odgovor. Na 39. seji Državnega
zbora bom tudi predlagal, da se v okviru točke vprašanja in
pobude poslancev ob odgovoru Vlade na to vprašan|e
opravi razprava.

Trasa se je približala zaselku Nemškarice, ki leži med sedanjo
magistralno cesto in železniško progo. Hitra cesta je od najbližje hiše oddaljena 45 m. Med zaselkom in hitro cesto je že
obstoječ železniški nasip. Niveleta hitre ceste poteka v enaki
višini kot železniška proga ob tem, da je na določenih delih
celo nižja kot je nasip železnice. To pomeni, da bo nasip
železnice zmanjšal neposredni vizualni stik med hitro cesto in
zaselkom.

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano sta mu odgovorila:
»Prebivalci zaselka Nemškarice (KS Cesta) v občini Ajdovščina se ne strinjajo s predlagano traso ceste, oziroma nasprotujejo poteku trase, ki je bila predstavljena na javni razgrnitvi
14. 12. 1995. Prizadetim krajanom so nerazumljivi razlogi
zaradi katerih se je spremenila trasa po prvotnem osnutku
(idejni projekt 3588, PA Projektivni atelje Ljubljana), ki se
samo na delu ob zaselku Nemškarica v loku neposredno
približa železnici in samemu naselju Nemškarica na oddaljenost 30 do 50 m. V tem zaselku ima svoj dom osem družin (25
ljudi). Ti prebivalci se nahajajo v pasu omejene rabe, kvaliteta
bivalnih razmer bi po izgradnji hitre ceste postala vprašljiva,
saj bi bili obdani s severne strani z obstoječo magistralno
cesto, z južne strani z bodočo hitro cesto in z zahoda z
načrtovanim odcepom ?a Velike Žablje.«

Po magistralni cesti, ki poteka po severni strani zaselka danes
poteka ves promet, ki pa se bo preusmeril na hitro cesto, kar
pomeni, da bo magistralna cesta močno razbremenjena prometa, kar je eden izmed poglavitnih učinkov hitre ceste.
Sestavni del lokacijskega načrta je tudi poročilo o vplivih na
okolje na podlagi katerega so evidentirani vsi možni negativni
vplivi hitre ceste na okolje in predvidene take rešitve in ukrepi
ob hitri cesti, ki zmanjšajo vplive na dopustne ravni, ki so
določenis standardi in normativi. Hitra cesta bo negativno
vplivala na okolje predvsem s prekomernim hrupom zato je na
celotnem poteku mimo zaselka Nemškarice ob severnem
robu hitre ceste predvidena obojestranska absorbcijska protihrupna ograja višine cca 3 m. Protihrupna ograja in železniški
nasip pa bodo deloma zadrževali tudi širjenje onesnaženih
snovi v zraku in tleh.

Poslanec tudi sprašuje Vlado oziroma pristojne strokovne
institucije (tudi DARS), zakaj ne prisluhne ugovorom prizadetih in skupaj s strokovnimi institucijami: Uprava za varstvo
narave, Ministrstvo za kulturo in še posebej ob sodelovanju
projektantov in strokovnjakov za varovanje kmetijskih zemljišč ne poišče ustrezne rešitve za traso hitre ceste. Po mnenju
krajanov obstojajo vsi pogoji, da bi v skladu z načeli stroke
trasa hitre ceste potekala po t. i. prvotni varianti.«

Načrtovani odcep za Velike Žablje je od zaselka oddaljen 400
m in se mu deviacija najbližje približa na 150 m, vendar pa na
tem delu poteka ves čas v ukopu, kar pomeni, da deviacija v
prostoru ne bo vidno izpostavljena ob dejstvu, da se med
zaselkom in omenjeno deviacijo nahaja potok Jevšček, ki je
intenzivno obsajen z drevjem in grmovno vegetacijo.
Na podlagi ugovora krajanov so bila večkratna usklajevanja,
preveritve in proučitve drugačnih možnih rešitev ob upoštevanju omejitvenih faktorjev poselitve, železnice, zavarovanega
območja kulturne dediščine, vodotoka Jevšček in ohranjenih
naravnih meandrov in biotopov, neugodnih vodnogospodarskih razmer in melioriranih kmetijskih zemljišč. Predlagana

ODGOVOR:
V letu 1991 je bila pripravljena dokumentacija poteka trase
avtoceste Vipava - Selo (idejni projekt 3588, PA Projektivni
atelje iz Ljubljane) s katero so bili seznanjeni prebivalci.
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rešitev je rezultat usklajevanj med različnimi omejitvenimi
dejavniki v prostoru na podlagi katerih se je poiskalo rešitev,
ki je sprejemljiva in usklajena v največji možno meri, ob
upoštevanju vseh ukrepov na trasi HC, ki bodo negativne
vplive HC zmanjšali na minimum.

• Posnetek izhodiščnega stanja in ugotovitev potrebnosti
izvajanja monitoringa onesnaženosti tal in rastlin zaradi
potencialno negativnega vpliva avtoceste na tla in rastline
mora biti sestavni del uredbe. Stroške vzpostavitve in delovanja monitoringa krije invstitor oziroma upravljalec ceste.
• Opredelitev varovanja okoliških kmetijskih zemljišč na
mestih, kjer so ta zaradi avtoceste posebno ogrožena (zaščitne ograje, nasadi, lovilci maščob in podobno). Sredstva
zanje zagotovi investitor.
• Investitor je dolžan ohraniti obstoječe dostopne poti na
kmetijska zemljišča med in tudi po gradnji. Površine, ki so
posebno namenjene le kmetijski proizvodnji in kjer so bile
nedavno izvršene nekatere kvalitetne in lastniške spremembe
na zemljiščih in vložena velika sredstva v opremljenosti kmetij, morajo biti sanirane.
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo poudarja, da /e za
pripravo odgovorov na /avno razpravo pristojen Urad za
prostorsko planiranje pri Ministrstvu za okolje in prostor.
Odgovore. ki jih je ta urad pripravil, pa je med ostalimi
ministri podpisal tudi kmetijski minister.

Postopek priprave lokacijskega načrta na odseku hitre ceste
Vipava - Selo še ni zaključen. Usklajevanja v zvezi s potekom
trase na odseku južno od zaselka Nemškarice še potekajo.

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo je 21. maja 1996 prejelo poslansko vprašanje dr. Janeza Podobnika, ki se nanaša
na potek avtoceste na odseku Selo-Vipava, pri naselju Nemškarica. Povod za vprašanje je nezadovoljstvo krajanov, ki
trdijo, da njihove pobude iz javne razprave niso bile upoštevane.
Ob postavljenem vprašanju naj izpostavimo naslednja dejstva:

O tajnih arhivih

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se načeloma ni strinjalo s potekom trase avtoceste po Vipavski dolini,
a je Vlada RS sklenila, da je prav ta predložena trasa optimalna. Večkrat je bilo opozorjeno, da trasa po dolini povzroča
konflikte in v večji meri uničuje izredno kvaliteten resurs in
negativno vpliva na kmetijstvo kot dejavnost.

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, ]e 13. marca 1996 Vlado
Republike Slovenije vprašal:
Sprašujem Vlado Republike Slovenije in ministra RS za
notranje zadeve gospoda Andreja štera, kako je mogoče,
da je italijanski novinar MARCO PIRINA lahko dobil dovoljenje za pregled tajnih arhivov, ki jih je lahko celo fotokopiral,
medtem ko niti slovenski zgodovinarji še niso dobili dovoljenje za pregled medvojnih sodnih in policijskih registrov?

Ministrstvo je bilo dolžno v skladu z izbiro trase postaviti
pogoje ob pripravi LN naslednje pogoje, ki bi morali biti
izpolnjeni pred začetkom gradbenih del oz. ob izgradnji avtoceste ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni ob obratovanju
ceste. Naj jih navedemo:

Sprašujem, kdo mu je dovolil vpogled, fotokopiranje in iznos
tajnih podatkov iz Republike Slovenije?

• Lastnikom zemljišč je potrebno zagotoviti pravično
odškodnino za izgubljena zemljišča na trasi in spremljajočih
objektih (UL SRS 1/79, 4/79, 11/81, 1/86, 17/86 ter 9/90).

Obenem zahtevam kazenski pregon zoper storilce, to je
zoper navedenega raziskovalca in zoper odgovorne osebe
Ministrstva RS za notranje zadeve.

• Lastnikom zemljišč, ki jim bo avtocesta razdelila posestvo,
je potrebno komasirati zemljišča tako, da se zagotovi funkcionalna zaokrožitev kmetij (UL SRS 1/79, 4/79, 11/81, 1/86 ter
17/86), stroške komasacij nosi investitor oziroma upravljalec
ceste.

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor:
Ministrstvo za notranje zadeve ne hrani tajnih gradiv. Vsa
gradiva, ki so zgodovinska in'odprta strokovni javnosti, so
javna, popis teh gradiv pa hrani, poleg arhiva Ministrstva za
notranje zadeve tudi Arhiv Republike Slovenije, za potrebe
vpogleda vanje pa Preiskovalna komisija o raziskovanju
povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in
drugih tovrstnih nepravilnosti, ki jo v Državnem zboru Republike Slovenije vodi predsednik dr. Jože Pučnik in Ustavno
sodišče Republike Slovenije.

• Lastnikom zemljišč, ki ima zemljišča ob trasi in bodo zaradi
izgradnje avtoceste neuporabna ali bo njihova raba manj
ekonomična, je potrebno zagotoviti ustrezno nadomestilo (UL
SRS 1/79, 4/79, 11/81, 1/86 ter 17/86). V pasu 30 m od avtoceste zemljišča niso primerna za vrtnarsko proizvodnjo,
pogojno primerna so za drugo kmetijsko pridelovanje. Možnosti trženja teh pridelkov so omejene, zato je potrebno
pridelovalcem zagotoviti letno ali enkratno nadomestilo za
zmanjšano ekonomičnost proizvodnje, kjer se upošteva
razlika med dejansko tržno vrednostjo proizvodnje in potencialno tržno vrednostjo proizvodnje v tem ekološkem pasu.
Razliko krije investitor, kasneje pa upravljalec ceste.

Poslanec Zmago Jelinčič sprašuje tudi, kako je mogoče, da je
italijanski novinar Marco Pirina lahko dobil dovoljenje za
pregled tajnih arhivov in jih fotokopiral. Ministrstvo za notranje zadeve ugotavlja, da gospod Pirina Marco nikoli ni obiskal
arhiva Ministrstva za notranje zadeve in v njem pregledoval
sicer zgodovinska javna gradiva. Tako tudi fotokopij gospod
Pirina v arhivu osebno nikoli ni dobil.

• Pravico do ustrezne odškodnine imajo tudi lastniki, ki so
več kot 30 m oddaljeni od cestnega telesa, če se izkaže
negativen vpliv na kvaliteto pridelkov ali na prihodek.

Glede vpogleda, fotokopiranja in iznosa tajnih podatkov iz
Republike Slovenije, pa vam Ministrstvo za notranje zadeve
sporoča, da so bila vsa zgodovinska gradiva, ki jih ministrstvo
hrani, pridobljena v arhiv s posebnimi primopredajnimi zapisniki, kjer je poleg natančnega popisa gradiv vpisan natančen
datum prevzema gradiv in določeni pogoji ravnanja z njimi.

• Potrebno je zagotoviti racionalno ravnanje z rodovidno
plastjo tal med gradnjo in po gradnji avtoceste. Investitor je
dolžan voditi evidenco bilance porabe rodovitne zemlje.
• Potrebno je urediti obstoječe (in tiste, ki so v fazi izvedbe)
melioracijske in namakalne sisteme, kjer bo zaradi izgradnje
avtoceste motena njihova funkcionalnost. Stroške priprave
dokumentacije, verifikacije in izvedbe sanacije krije investitor.
Projekti sanacije teh sistemov so sestavina uredbe o LN, zanje
bo MKGP podalo dodatne pogoje ob predložitvi projektov.

O podelitvi državljanstva g. Davorinu Kračunu
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 6. decembra 1995
Vlado Republike Slovenije vprašal:

• Potrebno je rekonstruirati trajne nasade in njihovo infrastrukturo, kjer bo izraba ovirana ali onemogočena zaradi
izgradnje avtoceste ali izredne bližine avtoceste. Stroške projektov in izvedbe nosi investitor oziroma upravljalec ceste.

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, iz kakšnih razlogov
se je odločila, da zaradi izrednih zaslug za Republiko Slovenijo podeli državljanstvo gospodu Davorinu Kračunu?
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delodajalce je tuja delovna sila cenejša in manj zahtevna
glede zagotavljanja ravni socialne varnosti, kar velja predvsem za zasebne delodajalce (s. p ), po drugi strani pa je
zaposlovanje tuje delovne sile na določenih delih, kamor
sodijo predvsem težja fizična sezonska dela v kmetijstvu,
gradbeništvu in nekaterih drugih dejavnostih že tradicionalno. Domači brezposelni delavci, kljub doslednem uveljavljanju sankcij zaradi odklonitve zaposlitve, le neradi sprejemajo tovrstna dela.

Omenim prosim za obvestilo o datumu In kra|u rojstva g.
Davorina Kračuna.
Za navedena pojasnila prosim, čimprej, na vsak način pa v
roku, določenem v prvem odstavku 27. člena Poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93 In
80/94).
Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi 27. člena zakona
o državljanstvu Republike Slovenije pristojno za odločanje o
sprejemu tujcev v državljanstvo Republike Slovenije. Drugi
odstavek 35. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije prepoveduje dajanje podatkov iz uradnih evidenc o državljanstvu posameznikov drugim uporabnikom, razen v primerih, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na
podlagi privolitve ali zahteve posameznika, na katere se
podatki nanašajo. Ker je torej v skladu s 45. členom Zakona o
državljanstvu evidenca o pridobitvah državljanstva na podlagi
naturalizacije uradna evidenca (vodi jo Ministrstvo za notranje zadeve), ministrstvo konkretnih podatkov o posameznikih,
ki so v njej navedeni, ne sme posredovati, v kolikor seveda
niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 35. člena Zakona o
državljanstvu.

Pripominjamo, da smo v ministrstvu že pred prejemom predmetnega vprašanja pripravljali oceno stanja na področju izdajanja delovnih dovoljenj in zaposlovanja tujcev, analizirali
posamezne objektivne in subjektivne razloge in okoliščine, ki
v posameznih primerih omogočajo tudi izogibanje zakonskim
določbam oziroma izigravanje predpisov ter tudi pripravili
rešitve, katere bi v tudi v danih zakonskih okvirih morale
izkazati določene rezultate v praksi. Obenem smo se v ministrstvu zavedali, da gre pri tem le za začasne ukrepe in da je
potrebno v okviru sprememb obstoječe delovnopravne zakonodaje, predpise o zaposlovanju ter posebej predpise o zaposlovanju, delu in dejavnosti tujcev v Republiki Sloveniji posodobiti in uskladiti z načeli sodobne demokratične, tržno
usmerjene, pravne in socialne države.

Ministrstvo za notranje zadeve pa lahko pojasni, da v evidenci
oseb, ki so slovensko državljanstvo pridobile v skladu s pogoji
13. členu Zakona o državljanstvu (zaradi državnega interesa)
ni vpisana nobena oseba z osebnim imenom, ki je navedeno v
vprašanju.

Zaposlovanje tujcev je v naši zakonodaji urejeno z že omenjenim Zakonom o zaposlovanju tujcev (Ur. list RS, štev. 33/92).
Zakon je nastal kot del osamosvojitvene zakonodaje, z upoštevanjem tedanjih razmer, zato obsežen del zakona predstavljajo prehodne in končne določbe, namenjene postopnemu zniževanju deleža zaposlenih tujcev.
Zakon določa delovno dovoljenje za zaposlovanje in delo
tujcev v Republiki Sloveniji, ki sklepajo delovno razmerje
oziroma pogodbo o delu, druge oblike dela in dejavnosti
tujcev urejajo drugi predpisi. Za izvajanje Zakona o zaposlovanju tujcev in izdajanje delovnih dovoljenj je zakon pooblastil Republkiški zavod za zaposlovanje (v nadaljevanju zavod),
pristojnosti ministrstva so poleg določb tega Zakona določene še z Zakonom o delovnem področju ministrstev (Ur. list
RS štev. 67/94), Zakonom o upravi (Ur. list RS, štev. 71/94) ter
z Zakonom o splošnem upravnem postopku, ki se uporablja v
postopkih izdajanja delovnih dovoljenj. Ministrstvo je tudi
drugostopenjski organ za reševanje pritožb zoper akte,
izdane na prvi stopnji in je pooblaščeno za nadzorstvo v
upravnem postopku.

O nezaposlenih državljanih Republike Slovenije
in izdajanju delovnih dovoljenj tujcem
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 18. septembra 1995
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpraial:
V Sloveniji je nezaposlenih 115.000 državljanov Republike
Slovenije. Republika Slovenija pa je do avgusta 1995 izdala
45.000 delovnih dovoljenj tujcem.
Ministrico za delo, družino In socialne zadeve sprašujemo,
zakaj dovoljuje Izdajanje delovnih dovoljenj tujcem v takem
obsegu, ne pripravi pa programa o zaposlovanju nezaposlenih?

Zakon o zaposlovanju tujcev je pri pogojih za sklenitev delovnega razmerja načeloma izenačil tujce z domačimi delavci, ob
upoštevanju absolutnega pogoja, da delovnega dovoljenja ni
možno izdati, če je na območju enote zavoda v evidenci
brezposelnih oseb ustrezni kandidat, ki poleg splošnih, izpolnjuje tudi posebne pogoje, ki jih delodajalec zahteva za sklenitev delovnega razmerja in, ki je pripravljen sprejeti zaposlitev (drugi odstavek 5. člena).

Zakaj ministrstvo ne ukrepa v smislu zaostritve zaposlovalne politike preko Zavoda za zaposlovanje? Zavodi za
zaposlovanje delujejo nekoordinirano, dovoljenja za zaposlovanja se mnogokrat dajejo po privatnih odločitvah, ne
upošteva se prednost Slovencev do zaposlitve, izdajajo se
dovoljenja za delo ljudem brez državljanstva, brez znanja
slovenskega jezika in tudi neprijavljenim beguncem ali bolje
gospodarskim migrantom. Obenem se tudi nadomestila
brezposelnim izplačujejo kljub odklanjanju ponujenega
dela. Sprašujem ministrico do kdaj bo koordinirala nekoordinirano, nekonsistentno in netržno usmeritev dela svojega
ministrstva.

Po naši oceni je zakon presplošen, posamezne bistvene
določbe, ki se uporabljajo v teh postopkih so sestavni del
drugih predpisov, tako s podočja delovnopravne zakonodaje
(Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, Zakon o
delovnih razmerjih, Zakon o varstvu pri delu, podzakonski akti
s tega področja, splošna in panožne kolektivne pogodbe itd.),
s predpisi iz področja zdravstvenega varstva in zavarovanja,
pokojninskega in invalidskega varstva, pa tudi s predpisi iz
delovnih področij drugih resornih organov (Zakon o tujcih,
Obrtni zakon, Zakon o gospodaskih družbah, Zakon o zunanji
trgovini, itd.). Poleg tega se ti predpisi spreminjajo in posameznih določb teh predpisov pri izdajanju delovnih dovoljenj
ni več možno uporabljati.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve mu je odgovorilo:
Uvodoma ugotavljamo, da je problematika zaposlovanja, dela
in opravljanja dejavnosti tujcev za našo državo razmeroma
novo področje, saj se je iz države ekonomske emigracije, za
kar je veljala dotedanja Jugoslavija, z osamosvojitvijo čez noč
spremenila v tipično imigracijsko državo. Ob uveljavitvi
Zakona o zaposlovanju tujcev v juliju leta 1992 je delež zaposlenih tujcev v Republiki Sloveniji, predvsem iz drugih republik bivše države, znašal preko 15% delovno aktivnega prebivalstva, po 6%, kot jo beležimo v preteklem letu. Ta trend se je
sredi leta 1995, ob istočasnem naraščanju stopnje domače
brezposelnosti pričel obračati, pri čemer so bili razlogi naraščanja zaposlovanja tujcev predvsem ekonomski. Za domače
poročevalec, št. 27

Pravni formalizem, značilen za upravni postopek, ki se uporablja tako v postopku izdaje delovnih dovoljenj tujcem, kot v
postopku priznavanja ali odvzema pravic iz zavarovanja za
primer brezposelnosti brezposelnim osebam, državljanom
Republike Slovenije, ne omogoča poenostavljenih rešitev in
zuahteva popolno ugotovitev dejanskega stanja z individualno obravnavo vsakega posameznega primera. S predpisi o
upravnem postopku je upravnemu organu naložena skrb za
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varstvo tako javnega interesa, Kot na zakonu utemeljenega
interesa oziroma pravne koristi stranke (tudi tujec, za katerega je delodajalec vložil viogo za izdajo delovnega dovoljenja ima položaj stranke v postopku), in ji zagotavlja pravno
varstvo na ravni uveljavljenih mednarodnih standardov,
vključno s sodnim varstvom v upravnem sporu pri Vrhovnem
sodišču Republike Slovenije.

data iz evidence brezposelnih oseb in njegove pripravljenosti
sprejeti ponujeno delo, niti ni možno uveljaviti zakonskih
sankcij zoper brezposelno osebo, ki tako delo odkloni.
Določba drugega odstavka že navedenega 5. člena Zakona o
zaposlovanju tujcev se nanaša le na sklenitev delovnega razmerja, pri sezonskih delih, kjer gre v pretežni večini za delo
tujcev na podlagi pogodbe o delu, pa te zakonske določbe ni
možno uveljaviti.
Republiški zavod za zaposlovanje sicer dosledno sankcionira
odklonitve zaposlitev, vendar tovrstne sankcije niso najučinkovitejše, saj jih je možno uveljaviti le v primerih, ko gre za
vlogo za izdajo delovnih dovoljenj zaradi sklenitve delovnega
razmerja in le zoper omejeno število brezposelnih oseb, ki
prejemajo denarno nadomestilo oziroma denarno pomoč.
Znanje slovenskega jezika je v skladu z določbo tretjega
odstavka 6. člena Zakona o delovnih razmerjih obvezno le za
delavce, ki opravljajo neposredno delo s strankami, za druga
dela ta pogoj ni predpisan, glede izdajanja delovnih dovoljenj
osebam brez državljanstva pa ugotavljamo, da so izenačene z
ostalimi tujci. Začasnim beguncem Republiški zavod za zaposlovanje ne izdaja delovnih dovoljenj, ministrstvu je znan en
sam primer, ko je zavod ugotovil ta status tujke že po izteku
veljavnosti delovnega dovoljenja (izdanega za tri mesece), na
ponovno vlogo delodajalca pa tej osebi delovnega dovoljenja
ni izdal.

Zato lahko zatrdimo, da so odločitve o izdaji delovnih dovoljenj tujcem na eni strani, in o odvzemu pravic iz zavarovanja
za primer brezposelnosti, po drugi strani, rezultat presoje
vseh dejstev in okoliščin dejanskega stanja ter uporabe
določb zakonskih in podzakonskih aktov v vsakem posameznem primeru in jih ni možno pavšalno ocenjevati brez vpogleda v konkretne primere, obravnavane pri prvostopenjskem
ali pritožbenem organu.
V zvezi z navedbami o številu brezposelnih oseb in veljavnih
delovnih dovoljenj za delo tujcev navajamo podatke iz evidence Republiškega zavoda za zaposlovanje, kot sledi:
Podatki za konec meseca
(1) Število delovno aktivnega prebivalstva
(2) Število registriranih brezposelnih oseb v RS
(3) Prejemniki den. nadomest. oz.
denarne pomoči
(4) število veljavnih delovnih dovoljenj
- Od tega za nedoločen čas (2.
odst. 23. člena ZZT)

IX/95

XII/95

11/96

748.586

746.365

123.420

126.759

123.689

34.565

34.241

30.681

41.187

37.947

38.048

13.722

13.727

13.730

Iz gornjih ugotovitev izhaja, da stanje na tem področju ni
zaskrbljujoče. V primerjavi z razvitimi državami EU, je delež
zaposlenih tujcev v Republiki Sloveniji, ob enakih ali višjih
stopnjah brezposelnosti, znatno nižji. Ne glede na navedeno
pa se v ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve zavedamo, kot smo omenili že v uvodu, da obstoječa zakonodaja
ni najustreznejša in pri tem ugotavljamo, da je izdajanje
delovnih dovoljenj z zakonom predpisano le za delo tujcev, ki
v Republiki Sloveniji sklepajo delovno razmerje oziroma
pogodbo o delu (pod posebnimi pogoji je za to pristojno tudi
ministrstvo za notranje zadeve), vse druge oblike dela in
dejavnosti tujcev v Republiki Sloveniji niso v pristojnosti
našega ministrstva. Na podlagi ugotovitev, da za določene
oblike dela in dejavnosti tujcev v Republiki Sloveniji veljavna
zakonodaja ni predvidela delovnih dovoljenj ali drugih dokumentov, kot formalne podlage učinkovitega nadzora nad
zakonitostjo opravljanja posameznih, lahko tudi nepridobitnih, dejavnosti tujcev in na podlagi problematike, s katero se
srečujemo v praksi, se v ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve zavzemamo za popolno in celovito ureditev vprašanja zaposlovanja, dela in dejavnosti tujcev v Republiki Sloveniji, vključno s pristojnostmi za nadzor na tem področju. Na
takšne rešitve nas navajajo tudi nujna prilagajanja ureditvi
področja zaposlovanja, dela in dejavnosti tujcev, tako v državah EU, kot v drugih državah.

Vir: Mesečne informacije RZZ
Iz navedenih podatkov izhaja, da delež zaposlenih tujcev v
delovno aktivnem prebivalstvu znaša 5.5% (september 1995)
oziroma 5,1% (december 1995) in da je ta delež znašala
33.3%, 29.9% oziroma 30,0% v razmerju do števila registriranih brezposelnih oseb. Iz podatkov tudi izhaja, da je od
registriranih brezposelnih oseb. Iz podatkov tudi izhaja, da je
od registriranih brezposelnih oseb, le 28% (september 1995),
27% (december 1995) oziroma 24.8% (februar 1996) prejemnikov denarnih nadomestil oziroma denarnih pomoči, ostali
brezposelni niso prejemali iz naslova zavarovanja za primer
brezposelnosti nikakih denarnih sredstev.
Pri številu veljavnih delovnih dovoljenj konec vsakega meseca
moramo upoštevati tudi število osebnih delovnih dovoljenj za
nedoločen čas, izdanih tujcem, državljanom nekdanje SFRJ,
ki so imeli na dan uveljavitve Zakona o zaposlovanju tujcev
vsaj 10 let delovne dobe v Republiki Sloveniji in sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas. To število (13.722 september 1995, 13.727 - december 1995 oziroma 13.730 februar 1996) stagnira oziroma neznatno narašča, vendar
predstavlja od 33% do 36% od števila vseh veljavnih delovnih
dovoljenj.

Z namenom ureditve teh vprašanj, prav v tem času, pripravlja
naše ministrstvo, v okviru prenove dleovnopravne zakonodaje
in predpisov s področja zaposlovanja tudi izhodišča za spremembe Zakona o zaposlovanju tujcev, vendar morajo biti te
spremembe usklajene tudi s spremembami zakonodaje o tujcih, ki jih pripravlja Ministrstvo za notranje zadeve.

Pri številu ostalih delovnih dovoljenj, izdanih večinoma na
vlogo delodajalca za sklenitev delovnega razmerja za določen
čas, je potrebno upoštevati, da Republiški zavod za zaposlovanje zaradi poostritve meril na tem področju izdaja delovna
dovoljenja za krajši čas (tri oziroma štiri mesece), pri vlogah
za delo po pogodbi o delu pa je ta čas še krajši (največ 60
delovnih dni). S tem je naraslo število izdanih delovnih dovoljenj, ob dejansko nespremenjenem številu zaposlenih tujcev.

Upamo, da smo uspeli poslancu g. Zmagu Jelinčiču in celotnemu Državnemu zboru vsaj okvirno predstavili tudi drugo
plat problematike tega področja, prav tako upamo, da bo
razmeroma dolgotrajna priprava odgovora, kar je predvsem
posledica resne in sistematične preučitve razmer in stanja na
tem področju, sprejeta z razumevanjem.
O stanovanjskih problemih Slovencev, evakuiranih iz Bosne in Hercegovine

V primeru vloge delodajalca za izdajo delovnega dovoljenja
za zaposlitev tujca, s katerim namerava delodajalec skleniti
delovno razmerje, brezposelna oseba, ki odkloni zaposlitev,
na katero je bila napotena, izgubi pravico do denarnega
nadomestila oziroma do denarne pomoči, pri ponovni zavrnitvi, pa jo zavod preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb.
Če delodajalec vlaga vlogo za izdajo delovnega dovoljenja
tujcu zaradi sklenitve pogodbe o delu po predpisih o delovnih
razmerjih, pa ni možno ugotavljati obstoja ustreznega kandi-

DANICA SIMŠIČ, poslanka DS, je 5. oktobra 1995 Vlado
Republike Slovenije vprašala:
Na 35. seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 5/101995 je poslanka Danica Simšič ponovno postavila naslednje poslansko vprašanja:
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»Vprašanje v zvezi s sarajevsko misijo: Leto 1992 se je kar
nekaj Slovencev vrnilo Iz Sarajeva. Mnogi med njimi še
danes nimajo možnosti bivati kje drugje kot pri svojih sorodnikih ali pa Izredno dragih podnajemniških stanovanjih.«

3. Kaj je Ministrstvo storilo za poenostavitev postopka za
pridobitev slovenskega državljanstva Slovencem, ki ga še
nimajo?
Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
AD 1/

Vlada Republike Slovenije ji je pripravila odgovor:
Urad za priseljevanje in begunce je pristojen za razreševanje
eksistenčnih problemov tujcev, ki v Republiki Sloveniji zaprosijo za začasno zatočišče oziroma so v Republiki Sloveniji
pridobili status beguncev. Glede na to, da je večina evakuiranih po evakuaciji pridobila slovensko državljanstvo in tako
izgubila »status« iskalca začasnega zatočišča, je uradova
»pristojnost« s tem ugasnila. Ne glede na to se urad, po sili
razmer, še vedno aktivno vključuje v razreševanje eksistenčnih problemov 56 evakuiranih oseb. Podatkov o reševanju
stanovanjskih problemov drugih evakuiranih oseb urad nima,
saj to, kot rečeno, presega njegova pooblastila.

Po podatkih, povzetih iz računalniške evidence o državljanstvu Republike Slovenije, je imelo status slovenskega državljanstva do 30. 3.1996 urejeno 60.465 oseb, ki živijo v tujini in
v Sloveniji nimajo prijavljenega stalnega prebivališča.
V to število pa niso zajeti vsi slovenski državljani, ki živijo v
tujini, temveč le tiste osebe, ki so si od uveljavitve Zakona o
državljanstvu (25. 6. 1991) status urejale bodisi neposredno
pri pristojnih organih v Republiki Sloveniji ali preko konzularnih predstavništev v Republiki Sloveniji, razlog za ureditev
statusa pa je bil bodisi uveljavljanje katere od pravic, ki gredo
le državljanom Republike Slovenije (potne listine, lastninski
certifikati, volilna pravica, udeležba v denacionalizacijskem
postopku, v postopku dedovanja itd.) ali pa le želja za ureditev
statusa brez konkretnih razlogov. Pri tem gre za osebe, ki
štejejo za slovenske državljane po rodu in državljanstva nikoli
niso izgubile.

Vlada Republike Slovenije je konec leta 1992 iz Sarajeva
evakuirala približno 300 slovenskih državljanov oziroma oseb
slovenskega porekla. Po 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, nazadnje v samskem domu Noviste, d. o. o., Ljubljana. Stroške s tem
v zvezi pokriva Urad za priseljevanje in begunce. Trenutno v
navedenem objektu živi še 56 evakuirancev, od katerih po
podatkih urada samo še trije, ki živijo v domu, nimajo slovenskega državljanstva. Novista je v maju 1995 (s 3. julijem 1995)
odpovedala nadaljnji najem samskega doma. O tem je Urad za
priseljevanje in begunce obvestil »stanovalce« in jim na razgovoru pojasnil, kakšne pravice in obveznosti imajo kot slovenski državljani in kakšne so realne možnosti za rešitev
problemov, s katerimi so se srečali ob odpovedi. Pojasnjeno
je bilo tudi, da bo urad prenehal plačevati stroške v zvezi z
njihovim bivanjem v najetem objektu, ker ni pristojen za
reševanje stanovanjskih in socialnih problemov slovenskih
državljanov.

V tej evidenci pa so navedeni tudi tisti slovenski državljani, ki
živijo v tujini, slovensko državljanstvo pa so pridobili na podlagi izredne naturalizacije iz nacionalnih razlogov. Na ta način
je od leta 1992 do leta 1996 pridobilo slovensko državljanstvo
735 oseb.
AD 2/
Računalniški razvid oseb s slovenskim državljanstvom, ki
živijo v tujini, v Sloveniji pa nimajo stalnega prebivališča, vodi
Ministrstvo za notranje zadeve; podatke v omenjeno evidenco
pa vnašajo oddelki za notranje zadeve pri upravnih enotah (če
gre za postopek ugotovitve državljanstva v smislu določb 5.,
6. in 7. člena Zakona o državljanstvu ali 41. člena Zakona o
državljanstvu, pa tudi v primerih vnosa državljanstva naturaliziranih oseb, ki so državljanstvo pridobile po 13. členu
Zakona o državljanstvu). Prav tako vnašajo podatke o državljanstvu v omenjeno evidenco delavci upravnih enot, če gre za
postopke, izvedene po 31. členu Zakona o državljanstvu
(kadar gre za naknadni vpis rojstva slovenskega državljana v
tujini v rojstni matični knjigi v Republiki Sloveniji).

Evakuiranci so načelno zavrnili izselitev in plačilo stroškov v
zvezi s najemom in uporabo objekta, ker da jim je država ob
evakuaciji obljubljala razrešitev vseh eksistenčnih problemov.
Ker lastnik objekta pri odpovedi ni vztrajal, pristojni pa tudi
niso pokazali posebne volje po razreševanju eksistenčnih
problemov, do katerih bi prišlo v primeru izselitve, je urad to
možnost do nadaljnjega opustil. Vsekakor pa bo potrebno
sedanji položaj razrešiti. Ena od nebolečih možnosti je, da
evakuiranci vstopijo kot najemniki objekta in prevzamejo plačilo stroškov v zvezi z njegovo uporabo, oziroma, da plačilo
dela stroškov (po kriterijih, ki za primer nezmožnosti plačila
stanovanjskih stroškov veljajo za slovenske državljane) prevzamejo pristojni organi.

AD 3/
Ministrstvo za notranje zadeve je po 27. členu Zakona o
državljanstvu Republike Slovenije pristojno za odločanje o
naturalizacijah tujcev, ki prosijo za slovensko državljanstvo
po vseh pravnih podlagah (10. člen, prvi in drugi odstavek 12.
člena, 13. člen in 14. člen Zakona o državljanstvu).

Ministrstvo za notranje zadeve ureja državljanski status na
podlagi naturalizacije za tiste osebe iz omenjenega konvoja,
ki slovenskega državljanstva niso imele. Za sprejem v slovensko državljanstvo je zaprosilo 117 oseb, ki so v Slovenijo
prispele leta 1992, od tega števila jih je bilo sprejetih 85, za 32
oseb pa postopek še ni končan. Vsi postopki, ki zadevajo
naturalizacijo omenjenih oseb, so potekali oziroma še potekajo na podlagi 13. člena zakona o državljanstvu, torej
določbe, ki omogočajo naturalizacijo v državnem interesu, po
predhodnem mnenju Vlade Republike Slovenije.

Za osebe, ki so slovenskega porekla po prednikih do tretjega
kolena sorodstvenega razmerja, ki živijo v Sloveniji, so pogoji
določeni v 10. členu zakona v zvezi s prvim odstavkom 12.
člena. Te vloge rešuje ministrstvo sproti, saj gre za ureditev
statusa oseb, ki že živijo v Sloveniji. Pri odločanju je seveda
ministrstvo dolžno upoštevati pogoje, ki jih je sprejel zakonodajalec.
Za osebe, ki so slovenskega porekla, živijo pa v tujini, je
postopek naturalizacije mogoč le pod pogoji 13. člena
Zakona o državljanstvu (izredne naturalizacije), če je izkazan
nacionalni interes (državni) zaradi razlogov na nacionalnem
področju.

O slovenskih državljanih v tujini
IVO HVALICA, poslanec SDSS, je 19. decembra 1995 Ministrstvo za zunanje zadeve vprašal:
Veliko je nejasnosti o slovenskih državljanih v tujini zato
Ministrstvo za zunanje zadeve sprašujem:

Obstoj nacionalnega interesa v vsakem konkretnem primeru
ugotavlja Vlada Republike Slovenije, predhodno pa je seveda
potrebna pridobitev mnenja Urada za Slovence v zamejstvu in
po svetu, ki poda oceno o utemeljenosti naturalizacije iz
nacionalnih razlogov.

1. Koliko slovenskih državljanov živi stalno ali začasno v
tujini?
2. Kdo in kako vodi evidenco o teh ljudeh?

Postopka torej tudi v teh primerih mimo zakonske opredelitve
pogojev ni mogoče poenostaviti. V zvezi z možnostmi pridobitve državljanstva na omenjeni pravni podlagi pa je Ministrstvo
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Upoštevajoč navedeno, je Republiški zavod za zaposlovanje,
Območna Enota Sevnica izdal delovna dovoljenja naslednjim
hrvaškim državljanom: Grgič Ivan, Trogriič Zvonko, Androič
Ziatko, Bilič Tea, Butkovič Vladimir, Đurdek Siniša, Jankovič
Milan, Mandič Damir, Maravič Zdravko, Marič Davorin, Oriovič Krešimir, Lušičič Dubravko, Košutič Ivan, Šušnić Mladen.
Po veljavni delovnopravni zakonodaji pa se v Republiki Sloveniji zaposlujejo ne glede na narodnost osebe, če imajo slovensko državljanstvo. Tako se lahko zaposlujejo tudi delavci iz
republik nekdanje Jugoslavije, ki so v skladu z Zakonom o
državljanstvu Republike Slovenije po njeni osamosvojitvi pridobili slovensko državljanstvo. Po podatkih, ki jih je posredovala Nuklearna elektrarna Krško so pri njej v delovnem razmerju naslednji delavci s slovenskim državljanstvom: Berič
Rajko, Radunovič Milorad, Simič Slobodan, Lackovič Mijo,
Nukič Ahmet, Zaočevič Dragan, Delič Ševala, Antič Milan,
Bilič Stanislav, Damjanovič Rade, Duranovič Vojo, Đurdek
Ljerka, Glilgič Tomislav, Jurinič Krešimir, Marinovič Dušanka,
Martinovič Đuro, Martinovič Marija, Mraovič Dragoslav, Radenkovič Nikola.
Delavci, Dukič Radoš, Starčevič Josip, Veljakovič Zoran,
Grgič Mirjana-Gordana, Knežević Josip, Ljubič Ita, Arnautovič
Ana, Tohić Mehmed, Djetilić Nenad, Buskupivić Andrija, Božinović Anica, Đogić Faud, Marinčić Stjepan, Perišić Bramlp,
Radovanović Jadranko, Đurdek Ivan, Grubišić Tamara, Mikulić Živana. Pavlović Željko, Vučetić Ivan, Vuković Vladimir,
Pomenić Simun, Vidić Hajdi, ki naj bi bili po poslančevih
navedbah zaposleni na zelo pomembnih položajih v Nuklearni
elektrarni Krško, pa po podatkih, ki smo jih prejeli od Nuklearne elektrarne Krško, v njej niso več zaposleni, ker jim je
prenehalo delovno razmerje, bodisi zaradi preteka delovnega
dovoljenja, bodisi zaradi upokojitve oziroma zaradi zaposlitve
v drugi organizaciji.
Za osebo Durić Zajim, ki naj bi bil po poslančevih navedbah
tudi zaposlen v Nuklearni elektrarni Krško, pa iz posredovanih
podatkov ni razvidno, da je v njej zaposlen.
Nenazadnje naj omenimo, da smo dolžni zaposlovati delavce
iz sosednje države Hrvaške ob izpolnjevanju zakonskih pogojev, tudi na podlagi Pogodbe o združevanju sredstev zaradi
skupne izgradnje in skupne eksploatacije Nuklearne elektrarne Krško iz leta 1974 ter Samoupravnega sporazuma o
ureditvi medsebojnih pravic in, obveznosti ustanoviteljev in
Nuklearne elektrarne Krško iz aprila 1982. leta.

za notranje zadeve posredovalo številne informacije tako
posameznikom, kot predstavnikom slovenskih združenj v
tujini, prav tako pa je o teh možnostih posredovalo pojasnila
na raznih srečanjih s slovenskimi izseljenci, tako v Sloveniji,
kot v tujini, pa tudi s pisnimi obvestili v sredstvih javnega
obveščanja.
O varnosti Nuklearne elektrarne Krško
Zmago Jelinčič, poslanec SNS, Je 5. februarja 1996 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpraial:
Sprašujem Ministrstvo za delo, družino In socialne zadeve,
po kakšnih kriterijih so zaposleni na izredno pomembnih
položajih za delo In varnost v JEK mnogi hrvaški državljani
in državljanke. Sprašujem tudi Ministrstvo za notranje
zadeve ali je pridobilo varnostne študije položajev v JEK, ki
jih zasedajo neslovencl. Zahtevam, da ministrstvo to študijo
naredi v skladu z novonastalo situacijo, v kateri sta Slovenija in Hrvaška dve državi, ki nimata ne vem kako dobrih
sosedskih odnosov.
Za lažje delo Vam sporočam nekaj od imen, ki na| bi bila
deležna preiskave.
V službi za varovanje Jedrske elektrarne Krško med drugimi
zaposleni tudi:
Berič Rajko, Dukič Radoš, Radunovič Milorad, Slmič Slobodan, Starčevič Josip,m Veljkovlč Zoran.
V službi za elektro vzdrževanje:
Grgič Ivan, Grgič Mirjana - Gordana, Knežević Josip, Lackovlč Mljo, Nuklć Ahmet, Trogriič Zvonko, Zaočevič Dragan.
V komercialnem sektorju:
Androič Ziatko, Ljubič Ita, Arnautovič Ana.
V sektorju za splošne, pravne In kadrovske zadeve: Tohič
Mehmed, Delič Ševala.
V tehničnih sektorjih:
Antič Milan, Bllič Stanislav, Bilič Tea, Biskuplvlć Andrija,
Božinovič Anica, Butkovič Vladimir, Damjanovič Rade, DJetilič Nenad, Durlć Zajim, Đoglć Fuad, Duranovič Vojo, Đurdek
Ljerka, Đurdek Sinlša, Giigič Tomislav, Jankovič Milan, Jurlnić Krešimir, Mandič Damir, Maravič Zdravko, Marič Davorin, Marinčič Stjepan, Marinovlć Dušanka, Martinovič Đuro,
Martinovič Marija, Mraovič Dragoslav, Oriovič Krešimir,
Perišič B., Radenović Nikola, Radovanovič Jadranko.

O sumljivih prevozih tujih in diplomatskih vozil
po Sloveniji

V službi za zagotovitev kvalitete:
Đurdek Ivan, Lušinič Dubravko.

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, Je S. marca 1996 Vlado
Republike Slovenije, ministra za zunanje zadeve, ministra
za notranje zadeve in ministra za obrambo vprašal:

V službi za analizo tehnične varnosti:
Grubišič Tamara, Košutlč Ivan, Mikullč Zivana, Pavlovlč
Željko, šušnić Mladen, Vučetlč Ivan, Vukovič Vladimir.

Dne 10. XI. 1995 sem poslal poslansko vprašanje o sumljivih
prevozih tujih in diplomatskih vozil po Sloveniji; vprašanje
sem naslovit na Vlado Republike Slovenije, še posebej pa
ministru za zunanje zadeve, ministru za notranje zadeve in
ministru za obrambo ter podrejeno varnostno-obveščevalni
službi ministrstva za obrambo (VOMO) in varnostnoobveščevalni službi Republike Slovenije (SOVA).

V službi za RAO
Pomenič Šimun, Vldlč Hajdi.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve daje na
poslansko vprašanje naslednji odgovor:

Vse do danes pa nisem prejel od nikogar nobenega odgovora, kar kaže na popolno nesposobnost naših varnostnoobveščevalnih služb in ministrstev.

Zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o zaposlovanju tujcev (Ur. list RS, št. 33/91) v katerem je določeno,
da se tujci v Sloveniji lahko zaposlujejo le preko delovnih
dovoljenj, za katera zaprosi delodajalec. V skladu s 5. členom
Zakona o zaposlovanju tujcev se delovno dovoljenje izda le
pod pogojem, da v evidenci Republiškega zavoda za zaposlovanje med brezposelnimi osebami na določenem območju ni
ustreznega delovnega razmerja in je pripravljen sprejeti zaposlitev. Tako pristojna enota Republiškega zavoda za zaposlovanje v postopku izdaje delovnega dovoljenja v vsakem primeru posebej, v skladu z zakonom o splošnem upravnem
postopku, ugotavlja ali so izpolnjeni predpisani pogoji za
izdajo delovnega dovoljenja.

Medtem sem sam pridobil registracijsko številko VW kombija beige barve, ki |e: LJ 70 — A - 9.
Upam, da bom sedaj končno dobil odgovor na svoje poslansko vprašanje?
Na vsak način ponovno zahtevam od vseh pristojnih organov, da mi odgovorijo na vsa vprašanja, ki sem Jih zastavil v
navedenem poslanskem vprašanju. Ali morda zahtevam
preveč?
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Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor:

Med Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za
zunanje zadeve je bilo posebej dogovorjeno, da se o zavrnitvah tujcev, ki so imeli izdane vizume naših predstavništev,
obvešča pristojno službo Ministrstva za zunanje zadeve.

V zvezi s poslanskim vprašanjem o sumljivih prevozih tujih in
diplomatskih vozil po Republiki Sloveniji vam sporočamo, da:

V praksi najpogosteje prihaja do zavrnitev zaradi tega, ker je
imel tujec izdan vizum v ponarejen ali kako drugače spremenjen potni list, kar se ugotavlja na mejnih prehodih s posebnimi tehničnimi pripravami. Praviloma se zavračajo tujci iz t.i.
rizičnih držav, za katere tako v Evropski skupnosti, kot tudi v
Sloveniji veljajo strožji kriteriji za dovolitev vstopa v državo.

- s strani veleposlaništev, akreditiranih v Republiki Sloveniji,
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ni bilo
obveščeno o nikakršnih izrednih prevozih po ozemlju Republike Slovenije oziroma čez njene mejne prehode na dan 7.
11.1995 in niti ne dneve neposredno pred in po tem datumu;
- iz Ministrstva za notranje zadeve ali direktno s cestninskih
postaj Ministrstvo za zunanje zadeve ni bilo obveščeno o
nobenem diplomatskem vozilu, ki na ta dan, to je 7.11. 1995,
ne bi plačalo cestnine.

Slovenija si v skladu z mednarodnimi obvezami, sprejetimi na
mednarodnih konferencah v zvezi z nelegalnimi migracijami,
prizadeva v čim večji meri preprečiti nelegalne prehode kategorije tujcev iz rizičnih držav.

O izrabi »diskrecijske pravice« pri zavrnitvi
vstopa tujcev v Slovenijo, ki so imeli veljavno
vizo

O izdaji mnenja o naturalizaciji g. Aleksandra
Beljavskega

JOŽE JAGODNIK, poslanec ZLSD, je 13. marca 1996 Ministrstvo za notranje zadeve vprašal:

JOŽE PUČNIK, poslanec SDSS, je 21. marca 1996 Ministrstvo za šolstvo in šport vprašal:

1. Kolikokrat so obmejni policisti Izrabili t. i. »diskrecijsko
pravico« in zavrnili vstop tujcem, ki so imeli veljavno vizo za
vstop v Slovenijo, pridobljeno na slovenskem veleposlaništvu v tujini?

Po informacijah, ki so mi jih posredovali, je vaše ministrstvo
v letu 1995 Izdalo mnenje o naturalizaciji v smislu 13. člena
Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, in sicer za
gospoda Aleksandra Beljavskega, po rodu Rusa. Na podlagi
tega priporočila je gospod Beljavskl tudi dobil slovensko
državljanstvo.

2. Ali je obmejni policist dolžan o taki uporabi te »diskrecijske pravice« poročati svojemu nadrejenemu?

Zato vas sprašujem:

3. Kakšni so podatki o uporabi »diskrecijske pravice« za
leto 1995:

1. Kakšen pomen za Republiko Slovenijo ste ugotovili v
primeru gospoda Beljavskega?

a) Koliko potnikov z veljavno vizo za vstop v Slovenijo je
bilo na mejnih prehodih zavrnjenih v letu 1995?

2. Ali gospod Beljavskl nastopa kot šahist v Sloveniji in v
katerem klubu?

b) Zaradi katerih razlogov?

3. Ali je resnična informacija, da je gospod Beljavskl v
decembru leta 1995, kot slovenski državljan nastopil za
srbski šahovski klub Agrounlverzal iz Beograda - Zemuna
na 11. turnirju za Evropski klubski šahovski pokal?

c) Državljani katerih držav so bili zavrnjeni kljub temu, da so
imeli veljavno vizo za vstop v Slovenijo?
4. Kakšni so kriteriji za uporabo te »diskrecijske pravice«?

Vljudno vas prosim za odgovore na gorn|a vprašanja!

5. Glede na dejstvo, da gre v primerih, ko obmejni organ
zavrne vstop potniku z veljavno slovensko vizo, za dezavuiranje slovenskega veleposlaništva, ki je vizo izdalo, kar;
nedvomno škodi ugledu države — kdo je pooblaščen za
dokončno odločitev v takih primerih?

Ministrstvo za šolstvo in šport mu je pripravilo dogovor:
Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi drugega odstavka
13. člena Zakona o državljanstvu (UL RS 1/91,30/91,38/92,13/
94) izdalo dne 13. 7. 1995 s št.: 449/KI-95 pozitivno mnenje za
sprejem v državljanstvo Republike Slovenije šahovskega velemojstra g. Aleksandra Beljavskega.

Ministrstvo za notranje zadeve mu je odgovorilo:
Ministrstvo za notranje zadeve je prejelo poslansko vprašanje
poslanca Jožeta Jagodnika v zvezi z zavrnitvijo vstopa tujca,
čeprav je imel izdan vizum našega diplomatskega predstavništva. Ministrstvo za notranje zadeve posreduje sledeč odgovor:

G. Aleksander Beljavski je pred sprejemom v državljanstvo
izpolnjeval merila oziroma pogoje, na podlagi katerih se
zaradi koristi države sprejemajo v državljanstvo Republike
Slovenije vrhunski športniki in sicer:

Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1-9/91) v 12. členu določa,
da organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno mejo,
lahko tujcu iz razlogov, določenih v 10. členu zakona, ustno
zavrne izdajo vizuma, izreče prepoved vstopa ali kljub veljavnemu vizumu ne dovoli vstopa državo.

1. je eden izmed najboljših šahistov na svetu
2. Šahovska zveza Slovenije je potrdila njegov sprejem v
reprezentanco
3. g. Aleksander Beljavski je v prošnji za pridobitev državljanstva izjavil, da želi nastopati za reprezentanco Republike
' Slovenije
4. prosilec je imel pred sprejemom urejene pogoje za svojo
eksistenco tudi po pridobitvi državljanstva.

Ukrep zavrnitve vstopa se mora posebej označiti poleg izdanega vizuma. Iz označitve je razviden tudi razlog zavrnitve.
Smisel zakonske določbe je v zavarovanju države pred možnostjo negalnih vstopov tujcev, na podlagi ponarejenih ali
kako drugače spremenjenih vizumov. Organ, ki izvaja mejno
kontrolo, lahko ob neposrednem izvajanju vstopne kontrole
ugotovi tudi druga dejstva iz 10. člena Zakona o tujcih, ki so
nastala v času od izdaje vizuma na našem predstavništvu do
dejanskega prihoda na državno mejo, oziroma ugotovi dejstva, ki organu, ki je vizum izdal ob izdaji, niso bila znana.
poročevalec, št. 27

Konkretni odgovori na zastavljena vprašanja poslanca g. dr.
Pučnika:
*
1. G. Beljavski je s svojim nastopom za slovensko reprezentanco dvignil ugled slovenskega šaha.
2. G. Beljavski je član šahovskega kluba Ptuj, za katerega
nastopa na tekmovanjih.
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sti s strani Hrvaške v ničemer ne morejo prejudicirati poteka
bodoče državne meje.

3. Informacija o tem, da je g. Beljavski v decembru 1995, kot
slovenski državljan nastopil za šahovski klub Agrouniverzal iz
Beograda na 11. turnirju za Evropski klubski šahovski pokal
je, po informacijah Šahovske zveze Slovenije, točna. Sicer pa
je ustaljena praksa, da slovenski šahisti igrajo tudi za klube iz
drugih držav.

Ukrepi, ki jih je sprejelo zunanje ministrstvo v zvezi s sporno
gradnjo hrvaškega mejnega prehoda Plovanija niso bili medli
in neučinkoviti. Nasprotno, bili so uravnoteženi in v skladu s
splošno veljavnimi načeli diplomatskega komuniciranja v primerljivih meddržavnih sporih. Hrvaška stran je ustavila
sporno gradnjo. Kljub temu vam zagotavljamo, da Ministrstvo
za zunanje zadeve z vso resnostjo proučuje ukrepe, ki so v
skladu z evropskimi normami za preprečevanje konfliktov in
ki bi jih bilo mogoče uporabiti v primeru, če dosedanji ukrepi
ne bi rezultirali z zadovoljivim odzivom hrvaške strani.

O gradnji spornega mejnega prehoda v Sečovljah
BRANE EŽEN, poslanec DZ, je 20. marca 1996 Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve In Ministrstvo
za notranje zadeve vprašal:

Glede selitve mejnega prehoda Sečovlje za približno sto
metrov v notranjost države Ministrstvo za notranje zadeve
ugotavlja, da mejni prehod Sečovlje leta 1992 ni bil preseljen.
Na lokaciji današnjega hrvaškega mejnega prehoda Plovanija
so se v dneh okoli 20. junija 1991 (še v času Jugoslavije)
pričela gradbena dela za izgradnjo platoja za vzpostavitev
mejne kontrolne točke. Zaradi protesta županov občine Buje
in drugih hrvaških organov je bil po naročilu takratnega
ministra za notranje zadeve plato, še pred vzpostavitvijo
mejne kontrolne točke (26. junij 1991), zgrajen na lokaciji
današnjega mejnega prehoda Sečovlje.

Prosim, da ml odgovorite na naslednja vprašanja, ki se
nanašajo na gradnjo hrvaškega mejnega prehoda Sečovlje:
1. Zakaj so Hrvatje začeli ponovno dograjevati sečoveljski
mejni prehod ter s tem ignorirati dosedanje bilateralne
dogovore med Slovenijo In Hrvaško In ali gre mogoče pri tej
gradnji za dogovor s hrvaško vlado?
2. Če takega dogovora nI, potem sprašujem obe pristojni
ministrstvi kakšno strategijo ravnanj v odnosu s Hrvaško sta
si zastavila, saj Je Jasno, da protesti Ignorantskemu obnašanju hrvaške vlade ne pridejo do iivega?! Dosedanja farsa z
medlim in neučinkovitim ravnanjem, kadar gre za reševanje
spornih me|nlh ozemelj, povzroča slovenski državi zgodovinsko in nepopravljivo škodo, za katero nosite pristojni vso
krivdo.

O fojbah in delovanju italijanskih državljanov na
območju Republike Slovenije
BREDA PEČAN, poslanka ZLSD, Je 15. marca 1996 Vlado
Republike Slovenije vprašala:
Na 38. seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 15/31996 je poslanka Breda Pečan postavila naslednje poslansko vprašanje:

DODATNA VPRAŠANJA;
1. V zvezi s tem sprašujem obe pristojni ministrstvi kakšen
Je bil leta 1992 vzrok za selitev slovenskega mejnega prehoda Sečovlje za približno sto metrov v notranjost države?
Če Je bil neposreden povod za to dejanje zgolj protest
hrvaške vlade, potem smatram, da imajo volilci vso pravico
izvedeti za razloge, na podlagi katerih so tedanji pristojni
organi (pod vodstvom zunanjega ministra Dimitrija Rupla In
notranjega ministra lgor|a Bavčarja) tako hitro in učinkovito
ravnali v škodo slovenske države?
2. Ali se katastri na obalnem področju ne upoštevajo oziroma ali se ob takem klečeplazenju odgovornih organov
lahko pričakuje, da se bodo upoštevali samo tam, kjer so v
škodo slovenske države?

»Kazalo Je, da bomo v Sloveniji samo molče sprejemali
dogajanja v zvezi z obtožnico in preiskavo italijanskega
javnega tožilca, ki je med 82 Imeni obravnaval tudi naše
državljane. V dvomih in v naši ponižni navadi, da smo v tako
imenovanih civilizacijskih vprašanjih bolj papeški od
papeža, smo do predkratkim tako v medijih, kot tudi na
institucionalni ravni raje molčali, kot da bi jasno in glasno
reagirali na ponovno oglašanje fašističnih in iredentističnih
duhov preteklosti pri naših sosedih. Kot da bi ne imeli
Izkušenj in dokazov In skoraj 50 letne zgodovine jugoslovansko-italljanskih In pozneje slovensko-italijansklh odnosov,
ki so se vedno znova zreducirali na enostranske zahteve po
revidiranju vseh mednarodnih pogodb, ki so se nanašala na
ozemeljska vprašanja, seveda ozemlje Republike Slovenije.
Kadarkoli je politično plimovanje naplavilo na površje pripadnike ali Istomišljenike fašističnih ali drugih skrajnih desničarskih falang, so prišle na vrsto zahteve po slovenski
zemlji, nepremičninah, poniževanju osvoboditeljev, skoraj
tretjine našega nacionalnega ozemlja, po zmanjševanju že
tako ničevih pravic slovenske manjšine v Italiji. Vsakokrat
pa so naši sosedi zavijali svoje zahteve v celofan legalnih z
zakonom predpisanihz nedotakljivim In neodvisnim pravnim
redom zapisanih postopkov, toda čudno je, da se je to
neodvisno pravo zavedlo svojih svetih dolžnosti prav takrat,
ko je notranje politična situacija prišla do takega ali drugačnega vrelišča, tako kot sedaj tik pred, poudarjam, predčasnimi volitvami v Italiji.

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
1. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je z
noto dne 27/3-1996 ponovno ostro protestiralo zoper nadaljevanje gradnje mejnega prehoda in napovedalo ustrezne
ukrepe Vlade Republike Slovenije v primeru, če se hrvaška
stran ne bo odzvala na zahteve Republike Slovenije. Ministrstvo za zunanje zadeve je bilo uradno obveščeno s hrvaške
strani, da so vsa dela ustavljena.
2. Na ravni predsednikov Mešane diplomatske komisije za
mejna vprašanja je bilo podpisano dne 27/6-1995 pismo o
soglasju, s katerim se obe strani zavezujeta, da se bosta
vzdržali ravnanja, ki bi utegnilo povzročiti incidente ob meji
na spornih območjih ob meji, dokler maja ne bo dokončno
določena. Vsako ravnanje v smislu nadaljevanja gradnje na
spornem območju pomeni torej dodatno krAenje doseženih
dogovorov.

In kaj ml Slovenci, sicer smo nekaj rekli, nekaj napisali,
zunanji minister je nekaj izjavil in se mirno pustil okrcati od
nekakšnega namestnika javnega tožilca v Italiji. Dejstva
govorijo v prid tudi uradnim intervencijam, saj gre za naše
državljane proti katerim je Italija že izpeljala montirane
politične procese konec 40 let, katerih zahteve po obnovi
procesov ni želela sprejeti in priznati sodne napake v tistem
času, pripravljena pa je bila obsojenca sredi 60 let amnestirati.

Osnovno izhodišče za določitev meje na kopnem med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško določeno v točki II.
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije. Meje katastrskih občin so tako izhodiščni kriterij za določitev državne meje. Glede na to, da
hrvaški mejni prehod Plovanija leži na območju, ki je sporno,
glede spornih območij pa je bil dosežen zgoraj omenjeni
dogovor, naša stran stoji na stališču, da kakršne koli aktivno-

Ali se zavedamo, da ob tihem spremljanju dogodkov, tudi
tiho pristajamo na tezo, da so bili osvoboditelji slovenske
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poročevalec, št.27

OŠNJAKA, ki je bij komandant partizanske enote in je o tem že
napisal knjigo.

Istre, Notranjske in Goriške v resnici genocidni ljudje, da se
niso borili proti fašizmu, temveč proti Italijanom, da niso bili
del antifašistične koalicije, temveč osamljeni teroristi, ki so
obračunavali s pripadniki drugega naroda?

OŠNJAK Joško iz Štefanove ulice 8 v Ljubljani na pisanje
CARNIERJA ni odgovoril. CARNIER je poskušal pridobiti
podatke tudi od BAVCA Franje iz Ljubljane, Puterlejeva 51.

Ali bomo ponovili napake, ki jih je delala Republika Slovenija v okviru nekdanje Jugoslavije, ko je na oltar izboljšanja
odnosov s prijateljsko Italijo žrtvovala svobodo gibanja svojih državljanov, njihovo zavest o svoji omadeževani preteklosti In pravico do pravice, ko je .. .vala na italijanskega
predsednika, raje zaprosijo za pomilostitev, namesto, da bi
jim pomagala priboriti pravico pred sodišči te države, ki jih
je obsodila na montiranih političnih procesih.

3.
Za podatke o fojbah se je zanimal tudi advokat PIERINO iz
Italije, kateri je znanec odvetnika Tomaža MARUŠIČA iz Nove
Gorice. Preko PIERINA je MARUŠIČ tudi poskušal dobiti
kopijo ovadbe zoper PREGELJ FRANCA, vendar je kljub
obljubi do 10. 4. še ni poslal.
4.
Zgodovinar CARNIER iz Pordenona pa je poslal pismo o
fojbah kar na kobariškega župana, ki mu na pisanje ni odgovoril.

Ali namerava Vlada Republike Slovenije poskrbeti za varnost naših državljanov in jim ponuditi pravno zaščito pred
napadi in obtožbami italijanske javnosti in sodstva glede na
to, da le ta temeljijo na nedokazanih in nedokazljivih pričevanjih in izjavah posameznikov brez kakršnihkoli materialnih dokazov?

Ministrstvo za notranje zadeve je konec maja tudi prejelo
podatek, da italijanski tožilec ni podal kazenske ovadbe zoper
katerega izmed navedenih slovenskih državljanov.

In drugič, kdaj namerava Vlada Republike Slovenije oživeti,
intenzivirati in zaključiti delo meddržavne komisije za proučevanje zgodovinskih dejstev, ki se nanašajo na odnose
med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo?«

O problemih članov družin, katerih možje so
bivši pripadniki Jugoslovanske armade

Vlada Republike Slovenije ji je pripravila odgovor:

JADRANKA ŠTURM-KOCJAN, poslanka LDS, je 15. marca
1996 ministra za notranje zadeve, g. Andreja Štera in ministra
za obrambo, g. Jelka Kacina vprašala:

Ministrstvo za notranje zadeve v nadaljevanju posreduje
odgovor s svojega delovnega področja na poslansko vprašanje poslanke gospe Brede Pečan in sicer ali namerava Vlada
Republike Slovenije poskrbeti za varnost naših državljanov in
jim ponuditi pravno zaščito pred napadi in obtožbami italijanske javnosti in sodstva, glede na to, da le-te temeljijo na
nedokazanih in nedokazljivih pričevanjih in izjavah posameznikov brez kakršnihkoli materialnih dokazov:

Na 38. seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 15/31996 je poslanka Jadranka Šturm-Kocjan postavila naslednje poslansko vprašanje:
»Včeraj sem dobila pošto skupine podpisnikov, s prvopodpisano gospo Vukovlč Majdo iz Ljubljane, v kateri podpisniki
navajajo probleme, ki Jih imajo kot člani družin, katerih
možje so bivši pripadniki Jugoslovanske ljudske armade.

Po postopku, ki ga je zoper slovenske in hrvaške državljane
začel rimski tožilec zaradi umorov v fojbah na Goriškem in na
Koprskem so se pojavile govorice, da so se na ozemlju Republike Slovenije pojavili italijanski državljani, ki zbirajo podatkov od naših državljanov o teh pomorih.

Zato ministra za notranje zadeve, gospoda Andreja Štera in
ministra za obrambo gospoda Jelka Kacina sprašujem,
kako nameravajo rešiti problem družin, katerih možje so
bivši pripadniki JLA in ki v nekaterih primerih ne morejo
dobiti niti statusa tujca, da bi lahko delali in skupaj s svojo
ženo vzdrževali družino? Ali niso s tem tudi kršene osnovne
človekove pravice iz zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih? Ker se spominjam, da je bilo to vprašanje pred
leti že enkrat postavljeno, nI pa še rešeno, prosim, da ml v
tem primeru pisno odgovorita oba ministra.«

Zaradi tega so se pristojni organi Ministrstva za notranje
zadeve obrnili na ZZB NOV Slovenije in dobili podatke o
državljanih, s katerimi so Italijani prišli v stik ali pa so poskušali priti v stik.
Delavci Uprave kriminalistične službe Uprave za notranje
zadeve Nova Gorica Koper in Ljubljana, so s temi ljudmi
opravili razgovor in prišli do naslednjih ugotovitev:

Minister za notranje zadeve, g. Andrej Šter ji je odgovoril:

1.
Podatke je na ozemlju Republike Slovenije iskal novinar tržaškega IL PICCOLO Silvio MARANZANO, v enem primeru pa
sta bila z njim verjetno še novinar istega časopisa CORRETI
Ricardo in fotograf STERLE Marino. Ti trije so poskušali
govoriti z enim izmed osumljenih, GOBBO Nerinom, iz Izole,
Leninova ulica 4. GOBBO z njimi ni hotel govoriti, videl pa je,
da so ga večkrat fotografirali. Še istega dne, to je 22.3.1966 je
GOBBO poslal na uredništvo časopisa telegram in jim prepovedal, da bi objavili njegovo sliko, česar pa niso naredili in je
bila objavljena dne 26.3.1996. V zvezi s tem bo GOBBO preko
konzulata ali odvetnikov tožil časopis.

Pripravili smo odgovor na Vaše poslansko vprašanje, pripominjamo pa, da je bila omenjena problematika obravnavana na
Komisiji za peticije Državnega zbora dne 6. 2.1996, ki so se je
udeležili tudi predstavniki našega ministrstva.
Ustava Republike Slovenije (UL RS, št. 33/91) v 32. členu, ki
govori o svobodi gibanja, določa, da se na podlagi zakona
tujcu lahko omeji vstop v državo in čas bivanja v njej. Zakon o
tujcih (UL RS, št. 1/91-1) tako v 13. členu določa, da sme tujec,
ki pride na območje Republike Slovenije z veljavnim potnim
listom v njej prebivati tri mesece oziroma toliko časa, kolikor
mu to dovoljuje izdani vizum, če z mednarodno pogodbo ni
določeno drugače. Tujec, ki v državo vstopi na podlagi turistične prepustnice ali v skladu z odločitvijo Vlade Republike
Slovenije, da lahko državljani posameznih držav vstopajo v
državo tudi samo z osebno izkaznico oziroma z drugim dokumentom o istovetnosti, predpisanim v državi tujca, pa 30 dni.

Po telefonu je z GOBBOM oziroma njegovim sinom govoril
tudi dopisnik DELA g. ŠULIGOJ in povedal, da bi rad MARANZANO z GOBBOM naredil intervju, na kar pa sin po očetovih
navodilih ni pristal.
2.
Drugi, ki je poskušal navezati stike, je bil italijanski zgodovinar Pier CARNIER iz Pordenona, katerega upokojeni profesor
MARINIČ Franc iz Ljubljane, Glinška ulica 15 pozna že 6 let.
CARNIERO je poskušal zbrati podatke o usodi Kozakov, zajetih v Šentlenartu v Benečiji, ker piše zgodovinsko knjigo in te
podatke DOtrebuie. V tem Dismu je CARNIER omenil g.
poročevalec, št. 27

Če želi tujec na območju Republike Slovenije prebivati dlje in
ima za to tudi upravičen razlog, zaradi katerega bi bilo njegovo daljše prebivanje v državi potrebno, mora pri pristojnem
organu (upravni enoti, na območju katere prebiva) pred potekom časa, za katerega mu je dovoljeno prebivanje, zaprositi
za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. O vloženi vlogi se
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tujcu izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje in na podlagi katerega je tujcu dovoljeno prebivanje v
državi do dokončnosti odločbe (3. odstavek 13. člena
zakona). Glede na to, da je kar nekaj od mož podpisanih žena
(g. Milenkovič, g. Čopič, g. Moravčevič, g. Vujovič, g. Miković
in g. Pleskonjič) vložilo vloge za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje, o katerih še ni bilo odločeno z dokončno odločbo,
jim je prebivanje v Republiki Sloveniji dovoljeno v skladu s
prej navedenim določilom. Zakon o splošnem upravnem
postopku kot temeljni procesni predpis v upravnih postopkih
sicer določa rok 2 meseca, kadar jfe za izdajo odločbe potreben poseben ugotovitveni postopek, postopki za izdajo dovoljenj za prebivanje po Zakonu o tujcih pa so zapleteni, saj v
veliko primerih niso odvisni le od pristojnega organa, in
dolgotrajni, tudi zaradi velikega števila zadev, ki so v reševanju pri pristojnih organih, zato jih največkrat, tudi zaradi
nesodelovanja stranke, v navedenem roku ni mogoče končati.

V 7. členu te uredbe je med drugim določeno, da je nevarnost
za varnost države podana, če gre za utemeljen sum, da je
oseba aktivni ali nekdanji poklicni pripadnik tujih oboroženih
sil ali pripadnik paravojaških formacij, in v 8. členu, da j6
nevarnost za obrambo države podana, če je oseba aktivno
služila v oboroženih silah tujih držav. Ministrstvo za notranje
zadeve ugotavlja, da je glede na dejstvo, da gre za tujca, ki je
nekdanji poklicni pripadnik tujih oboroženih sil (JA) in ki je
aktivno služil v oboroženih silah tujih držav, lahko podana
nevarnost za varnost in obrambo države. Glede na to, da se
zaradi teh razlogov po 1. alinei 23. člena Zakona o tujcih lahko
tujcu prebivanje celo odpove, so po našem mnenju ti razlogi
ob uporabi diskrecijske pravice lahko tudi razlogi za zavrnitev
vloge za izdajo dovoljenja za prebivanje, kot je bilo to storjeno
v primeru g. Vukoviča, g. Medarja in g. Ožaiča.
Z zavrnitvijo vloge za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje
in z nastopom dokončnosti odločbe je tujec dolžan zapustiti
državo, saj mu prebivanje v državi glede na določilo 3.
odstavka 13. člena zakona ni več dovoljeno, se pa vanjo lahko
kadarkoli vrne in v njej prebiva v skladu s 1. odstavkom 13.
člena zakona, ki je bil pojasnjen na začetku. Z neizdajo
dovoljenja za začasno prebivanje namreč tujcu prebivanje v
državi ni prepovedano, zato smo mnenja, da določila Konvencije o otrokovih pravicah, na katero se sklicuje pismo, niso
kršena. Konvencija o otrokovih pravicah namreč v 9. in 10.
členu govori o zahtevah otroka ali njegovih staršev za vstop v
državo ali odhod iz nje z namenom ponovne združitve družine
ter o pravicah otroka, ki je ločen od enega ali od obeh staršev,
da vzdržuje osebne stike z roditeljema. Glede na to, da nobenemu od mož podpisanih žena vstop v Republiko Slovenijo ni
prepovedan, smo mnenja, da določila omenjene konvencije
niso kršena.

Dovoljenje za začasno prebivanje se v skladu s 15. členom
zakona lahko izda z veljavnostjo do enega leta oziroma do
izteka veljavnosti tujčeve potne listine, če je le-ta krajša, in se
ga lahko podaljšuje, če tujec za to pravočasno zaprosi (kar je
bilo storjeno v primeru g. Matiča, ki mu dovoljenje za začasno
prebivanje velja do 19. 2. 1996).
Zakon o tujcih v svojih določilih predpisuje upravičene
razloge in določa pogoje, na podlagi katerih se tujcu lahko
izda dovoljenje za prebivanje. Vendar pa lahko pristojni
organ, kljub temu, da ugotovi, da tujec za izdajo dovoljenja za
prebivanje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje, pri
odločanju uporabi prosti preudarek oziroma diskrecijsko pravico.
Možnost odločanja po prostem preudarku pristojnemu
organu daje beseda »lahko« v 14. oziroma 16. členu Zakona o
tujcih, ki ga pooblašča, da kljub izpolnjevanju vseh v zakonu
predpisanih pogojev dovoljenja za prebivanje ne izda. Namen
pooblastila v 14. oziroma 16. členu zakona sicer ni izrecno
določen ali obrazložen, je pa posredno ugotovljiv predvsem iz
23. člena Zakona o tujcih, ki se nanaša na odpoved prebivanja. Po 23. členu Zakona o tujcih se lahko začasno prebivanje
tujcu odpove, če to terjajo razlogi javnega reda, nevarnosti za
obrambo ali varnost države. Namen pooblastila je ugotovljiv
tudi iz 1. člena Zakona o tujcih, ki določa dolžnost tujcev
ravnati se po določbah tega zakona ter po predpisih in odločitvah organov, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije, zakonih Republike Slovenije in njenih obveznostih iz mednarodnih
pogodb.

Evropska konvencija o človekovih pravicah oziroma Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 8.
členu določa, da je vsakomur zagotovljena pravica do spoštovanja njegovega zasebnega in družinskega življenja... V 2.
odstavku pa je izrecno dodano, da se javna oblast ne bo
vmešavala v izvrševanje te pravice, razen če je to v skladu z
zakonom in nujno zaradi interesa nacionalne varnosti, javne
varnosti...
Tudi Vrhovno sodišče RS je v sodbi št. U 332/94-6 z dne 25.10.
1995 zavzelo stališče, da uživa družina po veljavnih predpisih
- Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in po
Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah posebno
varstvo. Tudi Konvencija o varstvu človekovih pravic v 8.
členu ureja pravico do spoštovanja družinskega življenja in
doma, zato je to dejstvo (družina) šteti za drug upravičen
razlog, zaradi katerega je tožniku potrebno daljše prebivanje
v državi. Vendar pa kljub temu v konkretnem primeru ni bilo
mogoče prezreti dejstva, da tožniku niso bila zagotovljena
sredstva za preživljanje, kar je eden izmed pogojev za izdajo
dovoljenja za prebivanje.

Glede na to, da gre pri možeh podpisanih žena za (nekdanje)
aktivne pripadnike JA, kot je to razvidno že iz vsebine pisma,
naloge in dejavnosti JA v času med in po agresiji na Republiko Slovenijo pa merijo na rušenje ustavnega reda Republike Slovenije oziroma škodujejo interesom Republike Slovenije, je bilo v postopkih izdaje dovoljenja za prebivanje glede
obstoja morebitnih zadržkov za izdajo dovoljenja z vidika
nevarnosti za varnost ali obrambo države pridobljeno tudi
mnenje Ministrstva za obrambo. Tako očitek, da gre zgolj za
prosti preudarek Ministrstva za notranje zadeve, ni utemeljen.

V zvezi s posameznimi navedbami v pismu je potrebno pojasniti še, da nikakor ne drži trditev, da se izdaja dovoljenja za
prebivanje iz teh razlogov odreka samo ljudem določene
narodnosti (Srbom), saj Zakon o tujcih, po katerem je tujec
vsakdo, kdor ni državljan Republike Slovenije, tujcev ne
ločuje po narodnostih, ampak za vse tujce velja enako.

Zakon o tujcih sicer sam izrecno ne določa meril za ugotavljanje obstoja nevarnosti za varnost ali obrambo države, je pa
merila za presojo teh razlogov določila Vlada Republike Slovenije v Uredbi o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja določenih pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije z
naturalizacijo (UL RS, št. 47/94), ki se analogno uporablja tudi
pri reševanju statusnih zadev tujcev. Po mnenju Službe za
zakonodajo pri Vladi RS z dne 12. 1. 1995 je analogna uporaba te uredbe v statusnih zadevah tujcev dopustna, saj gre za
ureditev enakega oziroma podobnega vprašanja na sorodnem področju, kjer je organ pri odločanju naletel na pravno
praznino, in zato zakonitost pri odločanju ni kršena. Počakati
pa bo potrebno tudi na mnenje Vrhovnega sodišča RS, saj je
bil zoper nekaj odločb Ministrstva za notranje zadeve sprožen
upravni spor ravno v zvezi z uporabo uredbe, in na stališče
Ustavnega sodišča RS, saj je bila sprožena pobuda za oceno
Ustavnosti in zakonitosti omenjene uredbe.

Prav^ako po našem mmenju ne drži trditev, da prihaja do
nasilnega ločevanja žena in otrok od njihovih mož in očetov,
saj so se po pozivu Predsedstva Republike Slovenije, objavljenem dne 27. 6.1991, osebe, ki so se umaknile z enotami JA, za
to dejanje prostovoljno opredelile in odrekle vseh z ustavo in
zakoni danih pravic, ki so bile sicer zagotovljene državljanom
republik nekdanje SFRJ.
Glede na vse navedeno smo mnenja, da so (bili) postopki
naših organov v skladu z zakoni, ki se ne razlikujejo od
zakonov drugih evropskih držav, iz katereih je razvidno, da
tudi mednarodno pravna praksa dopušča, da lahko država z
notranjimi pravnimi akti ureja vstop tujcev v državo in čas
prebivanja v njej.
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- varstva okolja;
- urejanja prostora;
- naravnih vrednot in kulturne dediščine;
- uveljavljanja pravic in položaja narodnih skupnosti;
- socialne politike;
- prometa in zvez;
- oskrbe z energijo;
- služb za širše območje na področju zdravstva, socialnega
varstva, šolstva in poklicnega usposabljanja;
- kmetijstva in ribolova;
- preskrbe, turizma in gosfinstva.

Na koncu naj dodamo tudi to, da je omenjeno problematiko
obravnavala Komisija za človekove pravice OZN v Ženevi dne
12. 4. 1996. Pritožba, ki so jo obravnavali v okviru zaupne
proceudre, je bila osglasno zavrnjena kot neutemeljena. Vsi
postopki naših organov pa so bili v skladu z notranje pravno
in mednarodno pravno ureditvijo. Zato je bil nadaljnji postopek zoper Republiko Slovenijo ustavljen.

O pripravi zakona o pokrajinah, oziroma pristojnosti pokrajin, financiranja in zaposlovanja na
tem področju

V zakon o pokrajinah bo potrebno vključiti konkretne določbe
o pristojnostih pokrajin predvsem na področjih, ki se nanašajo na:
- skladnejši regionalni razvoj;
- pri soobstojen razvoj znotraj pokrajin;
- rabo in zaščito regionalnih virov;
- načrtovanje industrijske politike;
- skupne prostorske načrte;
- skladen razvoj mest in podeželja;
- regionalno prebivalstveno, zaposlitveno, socialno, zdravstveno, kmetijsko, infrastrukturno, turistično, kulturno in
bančno politiko.

JANA PRIMOŽIČ, poslanka SKD, Je 20. marca 1996 Ministrstvo za lokalno samoupravo - g. Kovačiča vprašala:
Na 38. seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 20/31996 je poslanka Jana Primožič postavila naslednje poslansko vprašanje:
»Ministrstvo za lokalno samoupravo - gospodu Kovačiču
postavljam vprašanje glede njegovega odgovora v »sobotnih branjih«. 16. marca letošnjega leta je na vprašanje, ali
pripravlja tudi zakon o pokrajinah, odgovoril, da se ta zakon
pripravlja.

Postopek o prenosu državnih pristojnosti, tudi na pokrajine,
bo urejal zakon o načelih in merilih za prenos zadev iz
državne pristojnosti na lokalne skupnosti, ki je že v obliki
predloga.

Mene pa zanima, kakšne pristojnosti naj bi imele pokrajine,
od kje sredstva za to in pa seveda koliko novih zaposlitev bo
to zahtevalo?«

Po zakonu o lokalni samoupravi o načinu financiranja nalog
pokrajine odločajo občine, ki so jo ustanovile, razen za prenesene pristojnosti, za katere zagotavlja sredstva država. Glede
na to, da naj bi bile pokrajine samostojne, z lastnimi pristojnostmi je smiselno, da imajo tudi lastna od občinskih virov
neodvisna finančna sredstva. Mogoče vire financiranja pokrajin vidimo tudi v decentralizaciji državnih skladov in v deležu
prometnega davka. Menimo tudi, da bi moralo priti do prerazporeditve sredstev znotraj obstoječe javne porabe države - v
korist finančne avtonomije lokalnih samoupravnih skupnosti.

Mag. Boštjan Kovačič, minister za lokalno samoupravo ji je
odgovoril:
Poslansko vprašanje gospe poslanke Jane Primožič se
nanaša na pripravo zakona o pokrajinah, oziroma pristojnosti
pokrajin, financiranja in zaposlovanja na tem področju.
V program dela Vlade Republike Slovenije v letu 1966 je
uvrščen zakon o pokrajinah, ki bo kot poseben zakon urejal
področje druge ravni lokalne samouprave v Sloveniji.

Zadnji del vprašanja poslanke se nanaša na število zaposlovanih v pokrajinah. Odgovor je odvisen in povezan s številom
pokrajin, njihovimi pristojnostmi in usklajenosti območij drugega nivoja lokalne samouprave in upravnih okrajev.

Da bi zagotovili ustrezno strokovno podporo pri pripravi
zakona, smo pri službi ustanovili projektno skupino za pripravo zakona o pokrajinah. Sestavljajo jo poleg predstavnikov
službe in nekaterih ministerstev tudi strokovnjaki z ljubljanske in mariborske univerze, sodelavci posameznih inštitutov
ter predstavniki lokalnih interesov v Državnem svetu. Projektna skupina je sestavljena interdisciplinarno, medresorsko
in v njej so zastopani tudi lokalni interesi.

O znanju slovenščine nabornikov Slovenske
vojske

Pristojnosti pokrajin so bistven element zakona in jim zato
posvečamo veliko strokovnega dela ter koordinacije med
vladnimi resorji.

MARJAN POLJŠAK, poslanec DZ, je 24. aprila 1996 Vlado
republike Slovenije in Ministrstvo za obrambo vprašal:
Ali uslužbenci MO nabornike Slovenske vojske pri naboru
pred testiranjem najprej vprašajo ali razumejo slovensko In
jim v primeru negativnega odgovora, na njihovo željo predložijo teste v srbohrvaškem jeziku oziroma jim preskrbijo
tolmača?

Pokrajine opravljajo lokalne naloge širšega (regionalnega)
pomena. Delimo jih na tri vrste in sicer:
1. Pokrajine opravljajo naloge, ki presegajo zmogljivosti
občin, saj jih te ne morejo opravljati, ker presegajo njihove
kadrovske, tehnične, organizacijske ter finančne zmožnosti.
Gre za izvirne naloge pokrajin, ki jih lahko opravljajo same in
ne s prenosom z občin, saj te po svoji naravi nimajo pristojnosti za opravljanje nalog širših lokalnih skupnosti - pokrajin.
Občine pa lahko prenesejo na pokrajine tudi nekatere naloge
iz svoje izvirne pristojnosti.
2. Prenešene naloge s strani države po načelu subsidiarnosti
in decentralizacije, ali pa so z zakonom določene kot izvirne
naloge pokrajin.
3. Naloge, ki jih država prenese v upravljanje pokrajinam kot
prva stopnja splošne pristojnosti države.

Zahtevam pisno razlago, na podlagi katerih zakonskih določil ali uredb se ravnajo uslužbenci MO v zgoraj opisanih
primerih, če vemo, da Je uradni jezik v RS slovenščina,
razen madžarščine in italijanščine na narodnostno-mešanih
območjih.
Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor:
Poslanec Državnega zbora g. Marjan Poljšak je Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za obrambo 24. 4. 1996 zastavil
pisno vprašanje ali uslužbenci Ministrstva za obrambo nabornike Slovenske vojske pri naboru pred testiranjem najprej
vprašajo ali razumejo slovensko in jim v primeru negativnega
odgovora, na njihovo željo, predložijo teste v srbohrvaškem
jeziku oziroma jim preskrbijo tolmača.

Na osnovi 77. člena zakona o lokalni samoupravi lahko država
z zakonom prenese določene zadeve v izvirno pristojnost
pokrajine, predvsem s področij:
poročevalec, št. 27
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V zvezi z omenjenim vprašnjem dajemo naslednje pojasnilo:
V skladu z zakonom o obrambi (Ur. I. RS št. 82/94) in zakonom
o vojaški dolžnosti (Ur. I. RS št. 18/91 in 74/95) vojaško
dolžnost izvršujejo v miru in vojni moški državljani Republike
Slovenije. Glede na navedeno, vsi postopki v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti potekajo v slovenskem jeziku Na
območjih, kjer živijo pripadniki italijanske in madžarske skupnosti, pa je pri izvedbi nabora prisoten tudi prevajalec.

Kdaj bo pripravljen zakon o prekrških in v nadaljevanju Zakon o varnosti cestnega prometa
JANEZ JANČAR, poslanec LOS, je 15. marca 1996 Vlado
Republike Slovenije vprašal:
Vlado RS sprašujem, kdaj bo pripravljen zakon o prekrških
in v nadaljevanju zakon o varnosti v cestnem prometu.

O dopustnosti odločitve sodišča, da le enemu
od novinarjev prepove poročanje o poteku
glavne obravnave

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
Poslanec g. Janez Jančar je na 38. seji Državnega zbora
Republike Slovenije postavil vprašanje, kdaj bo pripravljen
Zakon o prekrških in Zakon o varnosti cestnega prometa.

Tone Peršak, poslanec DSt. je 25. marca 1996 Ministrstvo za
pravosodje vprašal:

Vlada Republike Slovenije je na 194. seji dne 18. aprila 1996
določila besedilo predloga zakona o prekrških za drugo
obravnavo in ga takoj poslala v nadaljnji zakonodajni postopek Državnemu zboru Republike Slovenije.

Na 38. seji Državnega zbora RS sem 15, marca 1996 ustno
postavil poslansko vprašanje o tem, ali je mnogoče, da
sodnik ali predsednik senata z glavne obravnave izloči le
enega od novinarskih poročevalcev, čeprav okoliščine, ki
so navedene kot razlog (doslednejši način pisanja), obstajajo tudi pri drugih novinarjih, ki so navzoči na obravnavi.
Ker me |e takrat gospa ministrica zaprosila, da vprašanje
dodatno pisno konkretiziram, Vam za Ilustracijo zadeve, ki
me zanima, v prilogi pošiljam tudi sklep Okrožnega sodišča
v Ljubljani, s katerim je sodišče izdalo začasno odredbo
prepovedi poročanja z glavne obravnave, ugovor toženca in
strokovno mnenje prof. dr. Andreja Berdena.
Menim, da gre v primeru prepovedi poročanja novinarnju za
nedopusten presedan, pa čeprav je bil storjen na pobudo
stranke v pravdnem postopku - v kazenskem postopku, ki
teče pred Okrožnim sodiščem v Kranju obtoženega P. K.
Sodišče je namreč odredilo, da enemu od poročevalcev
prepove navzočnost na glavni obravnavi zoper P. K., čeprav
je znano, da so o njenem poteku na enak način (z navedbo
polnega imena P. K.) v Istem času poročali tudi predstavniki
drugih javnih občil.
Zato Ministrstvo za pravosodje (kljub temu, da sklep o Izdaji
začasne odredbe še nI pravnomočen in čeprav se mora
zakonodajna veja oblasti sicer vzdržati komentiranja poteka
sodnih postopkov) ponovno sprašujem, ali je dopustno
takšno ravnanje sodišča, pa četudi na zahtevo ene od
strank v postopku.

Na drugi del vprašanja je Vlada Republike Slovenije odgovorila z dopisom št. 020-03/96-1/22-8 z dne 7. maja 1996:
Poslanec g. Janez Jančar je na 38. seji Državnega zbora
Republike Slovenije postavil vprašanje, kdaj bo pripravljen
Zakon o prekrških in v nadaljevanju Zakon o varnosti cestnega prometa.
Besedilo predloga Zakona o varnosti cestnega prometa, pripravljenega za drugo obravnavo, je Vlada Republike Slovenije
potrdila na 195. seji dne 24. aprila 1996 in ga posredovala v
obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.
O obnovi postopka zoper škofa Rožmana
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 19. aprila 1996 ministrico za pravosodje, g. Meto Zupančič vprašal:
4
Sprašujem ministrico RS za pravosodje gospo Meto Zupančič, ali so resnične trditve, da je generalni državni tožilec
Anton DROBNIČ v zadevi obnove postopka za škola ROŽMANA prikril oziroma zadržal del - več sto strani - spisa,
tako da je sodišče, ki naj bi odločalo o obnovi kazenskega
postopka zoper škofa ROŽMANA razpolagalo le z dokumentacijo, ki za škofa nI obremenilna?

Ministrstvo za pravosodje mu je pripravilo odgovor:
V dopolnilnem poslanskem vprašanju poslanec g. Tone Peršak pričakuje odgovor na dve vprašanji:
1. (cit.): ali je mogoče, da sodnik ali predsednik senata z
glavne obravnave izloči le enega od novinarskih poročevalcev, čeprav okoliščine, ki so navedene kot razlog (doslejšnji
način pisanja), obstajajo tudi pri drugih novinarjih, ki so
navzoči na glavni obravnavi?
2. (smiselno); ali je dopustno ravnanje sodišča v zvezi z izdajo
začasne odredbe o prepovedi poročanja enemu izmed novinarjev z glavne obravnave?
Ministrstvo za pravosodje je v okviru svojih pristojnosti opravilo poizvedbe glede zastavljenih vprašanj na Okrožnem
sodišču v Kranju, vpogledalo dokumentacijo, predloženo s
strani poslanca g. Peršaka in ugotovilo naslednje:
Sodnik (predsednik senata) v kazenski zadevi zoper obtoženega P. K. v postopku, ki teče pred Okrožnim sodiščem v
Kranju z glavne obravnave ni izločil nobenega izmed novinarskih poročevalcev oz. mu, kot se to navaja v vprašanju, prepovedal navzočnosti na glavni obravnavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani je na predlog tožnika P. K. izdalo
začasno odredbo, s katero je toženemu novinarju M. K. prepovedalo poročanje z glavne obravnave, ki teče pred Okrožnim
sodiščem v Kranju zoper tožnika P. K., do pravnomočne
rešitve predmetnega kazenskega postopka. Pooblaščenec
toženca je zoper začasno odredbo ugovarjal, sklep tako ni
pravnomočen in bo o zadevi odločalo pristojno sodišče. Ministrstvo za pravosodje o vsebini sodne odločbe (še posebej v
postopku, ki ni končan) ne mnore in ne sme zavzemati stališč
in podajati mnenj o dopustnosti ravnanja sodišča in pravilnosti sodne odločitve.

Prosim trudi, da ministrstvo za pravosodje pripravi celovito
Informacijo o tej zadevi ter, da v primeru zlorabe funkcije
generalnega državnega tožilca, sproži ustrezne postopke.
Ministrica za pravosodje, ga. Meta Zupančič mu je odgovorila:
Ministrstvo za pravosodje je prejelo pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča v zvezi z obnovo postopka
zoper škofa Rožmana. Ker ministrstvo ne razpolaga z relevantnimi dejstvi za pripravo celovitega odgovora na postavljeno vprašanje, je o zadevi povprašalo pristojne pravosodne
organe. Takoj, ko bomo prejeli njihov odgovor, bomo na
poslansko vprašanje tudi vsebinsko odgovorili.
O položaju Romov v občini Semič
ALOJZIJ METELKO, poslanec SLS, je 24. maja 1996 Ministrstvo za okolje In prostor vprašal:
Na 39. seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 24/51996 je poslanec Alojzij Metelko postavil naslednje poslansko vprašanje:
»Ministrstvu za okolje in prostor postavljam vprašanje, v
zvezi z izvajanjem ukrepov za pomoč Romov v Semiču.
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Pred tedni je v Beli Krajini prišlo do romskega obračuna, ki
je slovensko javnost ponovno opozoril na probleme, ki jih
imajo občine, na katerih Romi iivijo. V romskem naselju
Občine Semič živijo Romi v zelo slabih razmerah. V naselju
živi 85 Romov v 16 družinah. Naselje obsega tri zidane
objekte, tri barake, nekaj prikolic In šotore. Letošnjo zimo so
tri družine preživele pod šotorom. Naselje ni elektrificirano,
ni komunalno urejeno, je brez vodovoda in brez urejene poti
po naselju. Nihče iz tega naselja ni zaposlen, zdravstveno
zavarovanje pa jim plačuje občina.

Za dokončno oblikovanje sporazuma je predviden le še en
krog pogajanj, tako da bo sporazum predvidoma sklenjen še
pred koncem leta 1996. Do sklenitve novega sporazuma pa se
vprašnja socialnega zavarovanja med državama urejajo na
podlagi konvencije, ki je veljala še med prejšnjima državama.
O ureditvi statusa, pravic in odgovornosti glavnega mesta države in ureditvi odnosov med
državo in glavnim mestom Ljubljano

Kritični bivalni pogoji v tem naselju zahtevajo, da ukrepamo
takoj. Nujna je elektrifikacija, vodovodna naprava in izgradnja desetih stanovanjskih objektov v skupni vrednosti 50
milijonov tolarjev. V sedanjih kritičnih pogojih bivanja je
Izvajanje vseh ostalih programov, vzgoja in izobraževanje
romskih otrok in ostalo neizvedljivo.

FERI HORVAT, poslanec, je 22. aprila 1996 Vlado Republike
Slovenije vprašal:
Kaj namerava Vlada Republike Slovenije storiti za ureditev
statusa, pravic in odgovornosti glavnega mesta države in za
ureditev odnosov med državo in glavnim mestom Ljubljano?
Obrazložitev:
Najnovejši zapleti v zvezi s poimenovanjem parkov, ulic In
spomeniki v Ljubljani opozarjajo na neurejene zadeve v
zvezi s statusom, pravicami in odgovornostmi ter odnosi
med državo in glavnim mestom.
Nesprejemljivo je, da oblasti mestne občine sprejemajo
odločitve, ki presegajo okvir mesta in meščanov in zadevajo
državo, njeno zgodovino in njene mednarodne odnose.
Primer: preimenovanje Trga Ajdovčina v Argentinski trg;
nameravana postavitev spomenika argentinskemu generalu; neupoštevanje predloga evangeličanske cerkve, ki je
del nacionaliziranega parka prepustila mestu, da poimenuje
park po Primožu Trubarju itd. Zadeva lahko dobi tudi neprijetne mednarodne razsežnosti. Slovenija Ima pomembne
zgodovinske osebnosti, ki bi se jim bilo treba dostojno
oddolžiti s spomeniki na ustreznih mestih, kot so Trubar,
general Maister, Kocbek, Župančič itd. Razen tega je vrsta
držav zelo zaslužnih za osamosvojitev Slovenije, ki bi se jim
kazalo oddolžiti s poimenovanji in spomeniki. Za takšne
odločitve pa je potrebna širša strokovna in demokratična
presoja brez dnevnopolitičnih iger.
Istočasno glavno mesto skupaj z drugimi mestnimi občinami opozaja na pomanjkanje pristojnosti (zakonska
pobuda) za normalno delovanje.
Zato je nujno predložiti in čimprej sprejeti potrebne zakonske rešitve in skleniti potreben dogovor med državo in
glavnim mestom.
Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:

Na predlog pristojnih ministrstev in vladnih služb je Vlada
Republike Slovenije že na 71. seji o tem razpravljala. Sprašujem Vlado, oziroma zanima me, ali bodo s strani pristojnih
ministrstev zagotovljena najnujnejša sredstva za rešitev
obstoječih problemov in kdaj?«
Ministrstvo za okolje in prostor mu je pripravilo odgovor:
S sprejetim Programom ukrepov Vlade Republike Slovenije
za pomoč romski skupnosti je Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad za prostorsko planiranje zadolžen za pomoč občinam, ki
imajo romsko populacijo, v obliki strokovne in finančne
pomoči pri izdelavi prostorskih in izvedbenih dokumentov.
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje
je v juliju (pred sprejetjem Vladnih ukrepov) z dopisom obvestilo vse prizadete občine, da je dodelitev finančnih sredstev
za pripravo in izdelavo potrebne prostorske dokumentacije
možna preko javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu
RS št. 40-4, 14. V II. 1995. Občina Semič je na razpisu dobila
odobrena finančna sredstva za spremembo prostorskih dokumentov (s spremembo prostorskega dokumenta naj bi divja
romska naselja dobila status naselja - ureditveno območje
naselja) v višini 1.000,000 SIT. V tekočem letu je kot dokazilo o
namensko porabljenih sredstvih Uradu za prostorsko planiranje dostavila izdelane strokovne osnove, kot temeljno delo za
izdelavo spremembe prostorskega plana občine.
Na ponoven razpis o sofinanciranju priprave, izdelave planskih dokumentov in izvedbo urbanističnih delavnic, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS št. 19, 5. IV. 1996 se občina
Semič, kljub temu, da planskega dokumenta še nima izdelanega, ni prijavila. Sprejet planski dokument je osnova za
urejanje romskih naselij, osnova za dvig kakovosti bivanja,
socializacijo in izboljšanje njihovih življenjskih razmer.

Že ob pripravi zakona o lokalni samoupravi je bila sprejeta
usmeritev, da naj ta zakon kot krovni zakon uredi vse tipe
lokalnih skupnosti, postavi temeljne pogoje za njihovo ustanovitev ter omogoči oblikovanje prve in druge ravni lokalne
samouprave. Podrobnejšo ureditev pa naj opredelijo posebni
zakoni. V tem smislu zakon o lokalni samoupravi določa tudi
pogoje za ustanovitev mestne občine, mestni občini določa
enake izvirne pristojnosti kot drugim občinam ter ji dodatno
nalaga naloge, ki se nanašajo na razvoj mesta, ki jih primeroma in prioritetno tudi navaja.
Vrsta nalog, pomembnih za razvoj mest, ni omejena in je
prepuščena konkretni ureditvi v drugih zakonih. Zakon o
lokalni samoupravi pa ima še posebno določbo, po kateri
lahko mestna občina, ki je povezana s pokrajino, opravlja
upravne funkcije pokrajine, če občine tako sklenejo. V zvezi z
opredelitvijo mestne občine se zastavlja vprašanje, ali ni ta v
zakonu o lokalni samoupravi preozko postavljena. Stroka
opozarja, da je mestna občina sedež centralnih funkcij,
uprave, gospodarskih in družbenih funkcij širšega (najmanj
regionalnega pomena.
Stališče Vlade Republike Slovenije je, da je glede na ne dovolj
definirane posebne pristojnosti mestnih občin v zakonu o
lokalni samoupravi, pa tudi zaradi siceršnjega posebnega
položaja teh občin, v posebnem zakonu o mestnih občinah
potrebno določiti tiste naloge iz državne pristojnosti, ki so
pomembne za razvoj mesta, kot to terja drugi odstavek 141.
člena ustave ter ugotoviti tudi tiste državne funkcije, ki so jih
prej opravljale prejšnje občine in bi njihovo izvajanje po
mestnih občinah bilo bolj racionalno in ekonomično, ter na
podlagi drugega odstavka 140. člena ustave, omogočiti pre-

O podpisu sporazuma zdravstvenega zavarovanja naših delavcev v Nemčiji
MARIA POZSONEC, poslanka madžarske narodne skupnosti, je 23. aprila 1996 vprašala:
Ministrstvo za zdravsto sprašujem, kdaj bo podpisan sporazum glede zdravstvenega zavarovanja naših delavcev v
Nemčiji?
Ministrstvo za zdravstvo ji je odgovorilo:
Na vrašanje, ki ga je zastavila gospa Marija Pozsonec, kdaj bo
podpisan sporazum o socialnem zavarovanju naših delavcev
v Nemčiji Vam sporočamo, da bo tovrstno zavarovanje urejal
sporazum o socialni varnosti. Nosilec priprave sporazuma na
naši strani je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Ministrstvo za zdravstvo pri tem le sodeluje. Zvezna Republika
Nemčija je bila ena prvih držav, s katero je Republika Slovenija začela pogovore za sklenitev sporazuma o socialni varnosti.
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nos teh nalog iz državne pristojnosti v pristojnost mestnih
občin, na način in po postopku, kot bi to določil zakon. Z
zakonom o mestnih občinah pa bo potrebno še podrobneje
urediti njihov status in sistem upravljanja, odnos do države in
drugih lokalnih skupnosti, kot tudi njihovo vlogo, predvsem
pa vlogo Ljubljane kot glavnega mesta Republike Slovenije..
V skadu s programom Vlade Republike Slovenije je zastavljen
načrt izpopolnjevanja zakonodaje, ki ureja področje lokalne
samouprave. Prednost imajo zakoni, ki lokalno samoupravo v
državi opredelujejo teritorialno in organizacijsko ter ustvarjajo pogoje za razmejitev nalog po opredeljeni razmejitvi
funkcij med državo in lokalnim skupnostmi. Tako je Vlada
Republike Slovenije že posredovala v obravnavo Državnemu
zboru Republike Slovenije zakon o postopku za ustanovitev
občin ter za določitev njihovih območij, ki bi po sprejemu tudi
omogočil potrebno uskladitev teritorialne organizacije občin
z ustavo in zakonomn o lokalni samoupravi, pripravljata pa se
zakon o pokrajinah, s katerim bo, na podlagi 143. člena ustave
Republike Slovenije in določb zakona o lokalni samoupravi,
zagotovljena pravna podlaga za oblikovanje pokrajin kot
druge ravni lokalne samoupravne ter zakon o postopku za
prenos dela nalog iz državne pristojnosti na lokalne skupnosti.
Ob pričetku priprave strokovnih podlag za opredelitev druge
ravni lokalne samouprave v zakonu o pokrajinah, je bilo
sprejeto stališče, da se vzporedno pripravljajo tudi strokovne
rešitve za ureditev položaja mestnih občin in v tem okviru
glavnega mesta.

Podjetje Litostroj Holding je ocenil julija 1994 s strani Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo pooblaščeni ocenjevalec dr. Viljem Rupnik, (podjetje MIPOS d. o. o., Ljubljana), ki
je za potrebe lastninskega preoblikovanja izdelal že več
tovrstnih poročil. V zvezi s cenitvijo Litostroja je na zahtevo
Agencije podal ustrezna pojasnila, na osnovi katerih je Agencija ocenila, da je cenitev sprejemljiva. Takšno stališče je
razvidno iz pilogek poslanskemu vprašanju v kateri je opisano
stališče Agencije za privatizacijo.

O cenitvi in razpisu za prodajo podjetja Litostroj

2)

JANEZ JANČAR, poslanec LDS, ]e 11. januarja 1996 Vlado
Republike Slovenije vprašal:

V drugem delu g. poslanec vprašuje, zakaj ni bil opravljen
mednarodni razpis za prodajo, ker naj bi le tako lahko določila vrednost Litostroja.

Podjetje je v okviru postopkov pred pričetkom lastninskega
preoblikovanja za zavarovanje pravic bivših lastnikov in njihovih dedičev iz svojih sredstev izločilo 95.720 m2 zemljišča na
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. V skladu s 5. členom
ZLPP pa je preneslo na Sklad tudi 35.146 m2 kmetijskih
zemljišč. Podjetje je v zunajbilančno evidenco preneslo tudi
sredstva (terjatve, materialne in dolgoročne finančne
naložbe) v drugih republikah bivše države v višini, opredeljeni
v programu lastninskega preoblikovanja, in bo na tej osnovi s
Skladom RS za razvoj podpisana ustrezna pogodba. Izločena
sredstva v vrednosti podjetja zato niso zajeta, saj so izločena
na dan 1.1. 1993. Zaradi povedanega vrednosti podjetja ni
mogoče primerjati z vrednostjo posamezne postavke aktive.
Pri ocenjevanju podjetja Litostroj Holding d. d. pa je bila
vrednost podjetja opredeljena na osnovi kombinacije dinamične vrednosti in vrednosti po metodi neto aktive; pri tem se
je pravilno izhajalo Iz vrednosti stanja na dan 1. 1. 1993,
kasnejši dogodki pa na vrednost podjetja po izbrani metodologiji ne smejo vplivati.

Odgovor na to vprašanje je postavil zakonodajalec sam, ko je
s sprejemom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. I. RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in 12/96) določil avtonomno
izvedbo lastninskega preoblikovanja podjetij z družbenim
kapitalom, kot je opredeljena v 19. členu tega zakona. Nadzorni svet Litostroja je izbral zakonsko določeni način preoblikovanja, ki je vseboval tudi večanje lastniškega kapitala po
metodi zbiranja ponudb in sprejel program lastninjenja v
zakonsko določenem roki/.' Agencija za privatizacijo po
zakonu ni imela nikakršnih možnosti vplivati na samo odločitev podjetja o izbiri kombinacije načinov preoblikovanja. Od
podjetja je lahko le zahtevala, da je v programu preoblikovanja obrazložilo in utemeljilo razloge za izbrano kombinacijo
načinov lastninjenja in konkretiziralo potencialne kupce,
katerim bo povabilo oz. ponudba za večanje lastniškega kapitala posredovano. Tudi po odobritvi programa preoblikovanja
Agencija na samo izvedbo postopka zbiranja ponudb po
zakonu ni imela neposrednega vpliva, v tem postopku pa je
skladno z zakonom sodeloval tudi predstavnik Sklada RS za
razvoj. Mnenje Agencije je priloženo.

Vlado Republike Slovenije sprašujem, kdo je opravil cenitev
Litostroja, ker je samo zemljišče v lasti Litostroja lahko
primerljivo ceni vrednosti dosežene s cenitvijo.
Zakaj ni bil opravljen mednarodni razpis za prodajo, ker le
tako lahko določimo vrednost Litostroja, predvsem zato, ker
vem, da primerljivih tovarn v Sloveniji ni.
Dokapitallzacija za cca 22 MIO DEM, kar pomeni večinsko
last Litostroja, za »d. o. o. Dr. Duhovnik« je kratkomalo
smešna in za Slovenijo pogubna. Ob dejstvu, da se je
Slovenija odločila, da obnovi Dravske elektrarne, kar
pomeni dovolj dela za Litostroj vsaj za naslednjih 10 let in je
vrednost dokapitalizacije 50% vrednosti letnega naročila za
Dravske elektrarne. Tako dokapltalizacijo naj opravi država,
saj sama nosi vse breme cca 2000 delavcev, ki so izgubili
delo.
Banka Slovenije mora dati soglasje za najetje kredita. Sprašujem se, ali je guverner Banke Slovenije g. Arhar že dal
predhodno soglasje in, ali se vedno tako odloča, saj vemo
da tako najemanje slabi vrednost tolarja. Da bo Litostroj
ostal v rokah domačih oseb, je kratkomalo smešno, saj je
delnice za Litostroj, ki bodo kupljene za tuj denar, na lastnika možno prenesti takoj (v tem primeru tujca), pa mi to
želeli ali ne. Resnica je lahko tudi ta, da tujec kupuje za
polovico ali četrtino cene Litostroj.

Agencija za privatizacijo se bo v postopek lastninskega preoblikovanja ponovno vključila, ko bo podjetje predložilo vlogo
za izdajo soglasja za vpis v sodni register.
3)

Sprašujem se, komu je v interesu, da Litostroj pride v tuje
roke. Želim vedeti, kateri bankirji v Sloveniji delajo za korist
tujca, za tuje lahko samo ugibam.

V tretjem delu poslanskega vprašanja g. poslanec trdi, da
posel Litostroja na Dravskih elektrarnah pomeni dovolj dela
za podjetje za 10 let in da predstavlja vrednost dokapitalizacije 50% vrednosti letnega naročila za Dravske elektrarne.
Obenem predlaga naj dokapitalizacijo opravi država.

Prosim Vas, da mi čimprej odgovorite, ker se bo kmalu našel
kdo, ki bo kupil za svoje ime in tuj kapital kar delček Slovenije. To pa ne gre.

Litostroj je pogodbo za prenovo Dravskih elektrarn podpisal
maja 1994. Pogodbena vrednost naročila znaša 48,9 mio
DEM. Pogodba mora biti realizirana v petih letih, kar pomeni,
da ima Litostroj iz tega naslova 9,7 mio DEM letne realizacije,
oz. to naročilo predstavlja dobrih 8% njegove letne realizacije.
Litostroj je omenjeno naročilo dobil na mednarodni licitaciji,
na kateri je bil izbran kot najugodnejši ponudnik.

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor:
V prvem delu poslanskega vprašanja g. Janez Jančar sprašuje
vlado, kdo je opravil cenitev Litostroja in njegovo ceno primerja s ceno zemljišča v lasti Litostroja.
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nost za Srbijo, sprva objavljenim v Suddeutsche Zeitung in še
nekaterih medijih na nemškem govornem področju, kasneje
pa tudi v knjigi, ki jo je izdal celovški založnik slovenskega
rodu Lojze VVieser, vzbudil živahne odmeve in polemike, saj je
v svojem izrazito literariziranem in metafor prepolnem potopisu iz Srbije izrekel precej za veliko večino, ne le slovenskih,
ampak tudi evropskih bralcev, močno spornih izjav in celo
sodb o bosanski vojni in vlogi Srbov in Srbije v njej. In ne le to:
Handkejeve »politične« ocene situacije v nekdanji Jugoslaviji
so bile v veliki meri zavrnjene oziroma ocenjene kot nesprejemljive, saj so v nasprotju z realnimi zgodovinskimi in političnimi dejstvi. Ugotavljalo pa se je, da gre za izrazito »pesniško«, torej poudarjeno literarno delo, ki z realnimi dejstvi
nima veliko skupnega, žal pa tudi ne dosega siceršnje Hankejeve pisateljske ravni.

V četrtem delu poslanskega vprašanja je navedena trditev, da
mora soglasje za najetje kredita za dokapitalizacijo dati
Banka Slovenije.
Po programu lastninskega preoblikovanja Litostroj Holdinga
je predvidena dokapitalizacija v višini 1.900.000.000,00 SIT.
Podjetje je v postopku pridobivanja drugega soglasja Agencije za privatizacijo, sredstva iz naslova dokapitalizacije pa
bodo verjetno vplačana sukcesivno v letu 1996. Porabljena
naj bi bila za obnovo strojnega parka, za tehnološko posodobitev ter kot vložek za trajna obratna sredstva. Med Skladom
RS za razvoj in družbo dr. Duhovnik, d. o. o., je bilo podpisano
pismo o nameri zastave delnic podjetja na SID kot garancijski
potencial. Iz strani Volksbank Celovec in Bank Austria je.
razvidna namera o pogovorih za odobritev potrebnih kreditnih sredstev.

Da bi se tudi slovenska javnost seznanila s Hankejevimi stališči, pa četudi spornimi, je Delo v svoji prilogi Književni listi
pred časom objavilo izbrane odlomke iz Handkejevega spisa,
ki so zbudili mnoge negativne reakcije, ocene in tudi nekatere
daljše kritične in poglobljene zapise (Igor Antič, Drago
Jančar).

Banka Slovenije res zahteva zaradi plačilnobilančnih razlogov
registriranje vsakega večjega kredita, ki ga v tujini najamejo
domače pravne osebe, ne more pa najetje tovrstnega kredita
preprečiti, ker bi s tem omejevali svobodo poslovnih subjektov, kakor tudi ne more dajati soglasja za najetje kredita za
dokapitalizacijo, če kredit najema neka poslovna pravna
oseba, in če ni jasno razvidno, da gre za inkriminirano dejanje. V primeru, da bo dokapitalizacijo potrebno izvesti v
tolarjih, kredit pa bo nominiran v tuji valuti, se bo družba, ki
dokapitalizira, srečala s problemom vplačila 40% tolarskega
depozita Banki Slovenije (Ur. list RS št. 8/95 in 10/95), če bo
kreditni odnos trajal manj kot 5 let.

Na pobudo celovškega založnika Lojzeta Wieserja, ki je organiziral javna branja Hankejevega dela (Hamburg, Frankfurt,
Dunaj, Celovec), je bil organiziran tudi večer - javno branje v SNG Drami v Ljubljani, 21. marca 1996. Drama SNG, ki sicer
prav zdaj pripravlja tudi uprizoritev Handkejevega gledališkega dela Ura, ko nismo ničesar vedeli drug o drugem (na
repertoar ga je uvrstila že lansko leto spomladi ob načrtovanju programa za sezono 1995/96), je nudila založniku
Wieserju in avtorju Handkeju le svoje prostore (oder in avditorij), v katerih je potekal omenjeni večer.

Dogovor z družbo dr. Duhovnik, d. o. o., postavlja tudi pogoj
za povečanje števila zaposlenih v Litostroju na 1700 do 1900
delavcev naslednjih letih, kar je tudi v skladu z interesi, ki jih
zastopa vlada RS.

Tako kot Drama SNG - in vsa druga gledališča - avtonomno
načrtujejo svoje programe ter avtonomno odločajo o gostovanju domačih ali tujih gostov na svojih odrih, se je tudi tokrat
odločila za to potezo, pri čemer so se tako založnik, avtor kot
tudi moderatorja večera obvezali, da bo večer potekal v okvirih dogovorjenega »scenarija«: najprej pisateljevo javno branje, nato pa odgovarjanje pisatelja na zastavljena vprašanja,
za katera je bilo dogovorjeno, naj jih publika posreduje v pisni
obliki, da bi večer potekal organizirano.

5)
V petem delu poslanskega vprašanja je postavljeno vprašanje
komu je v interesu, da Litostroj pade v tuje roke.
Iz dosedaj znanih dejstev je razvidno, da dokapitalizacijo
opravlja družba dr. Duhovnik, d. o. o., ki je bila pravilno
izbrana v ponudbenem postopku in ki je registrirana kot
pravna oseba pri nas. Lastninjenje na način dokapitalizacije z
injekcijo svežega kapitala je za Litostroj, glede na situacijo v
kateri se poslovno nahaja, blažilno in koristno. Pri drugih,
privatizacijah redko srečamo primere, ko se podjetje lastnini z
dokapitalizacijo. Dokapitalizacija v Litostroju poteka na način
dodelitve kredita (resda tujih bank), ki pa bo moral biti odplačan, delnice pa bodo zastavljene na SID kot garancijski potencial, povečano bo število zaposlenih itd. Iz navedenih dejstev
ni mogoče trditi, da bo podjetje prevzela tuja družba, niti ni
mogoče na splošno govoriti, da je za slovenska podjetja nekaj
slabega, če jih prevzamejo tuje družbe. Iz prakse poznamo
veliko primerov, ko je tuje večinsko lastništvo odločilno vplivalo na restrukturiranje in sanacijo podjetja in na ohranjanje
produktivnih delovnih mest.

Kako je večer dejansko potekal, so se lahko prepričali obiskovalci ter širša javnost iz zapisov v medijih. Ne samo potek
večera vodstvo Drame SNG prav gotovo ni in tudi ne bi moglo
vplivati. Ob tem pa je treba vendarle ugotoviti, da je predvsem
od nas samih odvisno, kakšen odmev in vpliv bo imel Hankejev spis oziroma njegovo javno (ali zasebno) branje. Bolj
množično in bolj nestrpno se bomo odzivali nanj, večji pomen
in težo mu bomo dajali in si s tem ustvarjali pred svetom
podobo nestrpnežev in prepirljivcev.
Ministrstvo za kulturo doslej ni in tudi v prihodnje ne bo
posegalo v avtonomne programske odločitve gledališč niti
drugih javnih zavodov s področja kulture, katerih (so)financer
je, saj meni, da takšno poseganje ne bi bilo le v neskladju s
temeljnimi načeli demokracije, ampak tudi v nasprotju z avtonomnostjo umetniškega snovanja in njegovega soočenja z
javnostjo.

O javnih provokacijah pisatelja Petra Handkeja
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 22. marca 1996 ministra za kulturo dr. Janeza Dularja vprašal:

O čimprejšnji zaščiti spomenikov

Sprašujem ministra RS za kulturo dr. Janeza Dularja, kdo je
dovolil gospodu Petru Handkeju javni nastop v Slovenskem
narodnem gledališču, tako da je lahko včeraj, 21. III. 1996 v
ljubljanski Dragi ob predstavitvi svoje knjige pljuval po Sloveniji in Slovencih ter poniževal naš demokratični razvoj in
odhod iz SFR Jugoslavije?

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 31. januarja 1996 Ministrstvo za kulturo vprašal:
Predlagamo Ministrstvu za kulturo, naj čimprej z zakonom
celovito uredi zaščito spomenikov v Republiki Sloveniji, da
ne bi prihajalo «e vnaprej do neljubih dogodkov, kakršen se
je zgodil v Mestnem svetu občine Ljubljana, ko mestni
svetniki odločajo o odstranitvi pomnikov slovenske nacionalne zgodovine.

Ministrstvo za kulturo mu je pripravilo odgovor:
Avstrijski pisatelj Peter Handke je s svojim spisom Zimsko
popotovanje k rekam Donavi, Savi, Moravi in Drini ali Pravičporočevalec, št. 27
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Ministrstvo za kulturo mu je odgovorilo:

določa, da se bosta o pravicah, ki izhajajo iz obdobij zavarovanja, dopolnjenih pred 5. 10. 1956 na območju Svobodnega
tržaškega ozemlja, Vladi obeh držav pogodbenic posebej
dogovorili. V okviru Osimskih sporazumov sta se državi
pogodbenici zavezai, da bosta uredili vsa še nerešena vprašanja, ki izhajajo iz obdobij zavarovanja na območju nekdanje
cone B.
V zvezi s tem je bil še na ravni nekdanje SFRJ in Republike
Italije pripravljen sporazum, ki naj bi dokončno uredil to
vprašanje, vendar pa ni bil nikoli ratificiran in zato ni stopil v
veljavo, tako da je navedena problematika ostala odprta.
2. Republika Slovenija je del te problematike uredila s svojo
notranjo zakonodajo. Z 202. členom Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS. št. 12/95, 5/94 in 7/
96) je določeno, da obsega pokojninska doba, na podlagi
katere se pridobijo in uveljavijo pravice iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja med drugim tudi čas, dopolnjen do
uveljavitve tega zakona, ki se všteva v pokojninsko dobo po
poprej veljavnih predpisih, torej po predpisih, ki so veljali do
31. 3. 1992. Glede na navedeno se v skladu z določili 126. in
136. člena temeljnega zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Zvezni zakon iz leta 1965) zavarovancem, ki so
po mirovni pogodbi z Italijo postali jugoslovanski državljani in
zavarovancem, ki so na podlagi Memoranduma o soglasju o
Svobodnem tržaškem ozemlju v pravicah in dolžnostih izenačeni z jugoslovanskimi državljani, šteje v pokojninsko dobo
tudi čas, dopolnjen v delovnem razmerju na zasedenem
območju Svobodnega tržaškega ozemlja do 26. 10. 1954.

Proučili smo posredovano pobudo poslanca Zmaga Jelinčiča,
v kateri predlaga Ministrstvu za kulturo, »naj čimprej uredi
zaščito spomenikov v Republiki Sloveniji, da ne bi še naprej
prihajalo do neljubih dogodkov, kakršen se je zgodil v Mestnem svetu občine Ljubljana, ko mestni svetniki odločajo o
odstranitvi pomnikov slovenske nacionalne zgodovine«.
Naše mnenje o pobudi je naslednje:
Varstvo kulturne dediščine, katerega del so tudi predmetni
spomeniki, zagotavlja Ustava Republike Slovenije. Sistem in
načela varstva natančneje ureja Zakon o naravni in kulturni
dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list Republike Slovenije št. 26/92).
Med drugim predpisuje zakon tudi postopek sprejema akta o
razglasitvi za kulturni spomenik, ki seveda velja tudi v primeru
njegove spremembe. V okviru tega postopka sprejema razglasitvene akte občina potem, ko dobi mnenje ali predlog pristojne strokovne organizacije za varstvo naravne in kulturne
dediščine (18. člen). Zakon omogoča, da sprejme tak akt v
primeru spomenika velikega ali izjemnega pomena tudi
državni zbor. Poleg tega je v primeru ogroženosti predvidena
še začasna razglasitev po poenostavljenem postopku na ravni
upravnih organov.
Zato ni mogoče trditi, da so dediščina oziroma spomeniki
ostalib rez zakonskega varstva. Tako občina kot država imata
za to dovolj zakonskih instrumentov.

Glede na vse navedeno lahko torej ti zavarovanci pravice iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja za omenjeno
pokojninsko dobo uveljavljajo po internih slovenskih predpisih. Ostalo pa je odprto vprašanje dobe zavaovancev brez
jugoslovanskega državljanstva, ki je naša država ni prevzela.

Varstvo naravne in kulturne dediščine ima v Sloveniji dolgo
strokovno tradicijo, ki se odraža tudi v obstoječi zakonski
ureditvi. Zato ni nobenega razloga, da bi veljavnemu zakonu
izpodbijali strokovno avtoriteto. Ker je bil Zakon o naravni in
kulturni dediščini sprejet v obdobju družbene lastnine, samoupravljanja in razumevanja občine kot temeljne oblastne
skupnosti, je sicer potrebno čim prej sprejeti nov zakon, ki bo
upošteval družbenopolitične spremembe na tem področju.
Vendar pa bo v vsem ostalem sledil kontinuiteti razvoja spomeniškovarstvene stroke in dosedanje strokovne rešitve v tem
smislu le dogradil.

3. 20. maja leta 1994 so se na ekspertni ravni med slovensko in
italijansko stranjo začela pogajanja za sklenitev nove konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko
Italijo. Ta pogajanja so bila na ekspertni ravni zaključena v
Ljubljani dne 27. 1. 1995 s parafiranjem besedila konvencije.
Besedilo konvencije je bilo po parati posredovano Ministrstvoma za zunanje zadeve v obeh državah pogodbenicah.

Predlog nvoega zakona je v skladu s tem izhodiščem že
pripravljen in bo aprila posredovan v javno strokovno obravnavo, nato pa čim prej v redni zakonodajni postopek.

O priznavanju delovne dobe Tržaškim Slovencem

V okviru te konvencije je bil dosežen tudi dogovor o načinu
rešitve vprašanja vštevanja obdobij zaposlitve na območju
nekdanje cone B - Svobodno tržaško ozemlje, kar pomeni,
da bo vprašanje upoštevanja teh zavarovalnih obdobij
dokončno rešeno in urejeno z ratifikacijo omenjene konvencije. Rešitve so pripravljene tako, da naj bi vsaka stran prevzela breme zavarovalne dobe za svoje državljane.

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, Je 31. januarja 1996 Ministrstvo za zunanje zadeve vprašal:

O problematiki proizvajalcev montažnih objektov, ki se izvažajo v Avstrijo, Nemčijo in Švico

Sprašujem Ministrstvo Republike Slovenije za zunanje
zadeve, ali je glede na neupravičene zahteve Italijanskih
optantov uredilo problem priznavanja delovne dobe enajstih let, v času svobodnega tržaškega ozemlja, tržaškim
Slovencem, ki so v tistem času delali v coni B.

JOŽE JAGODNIK, poslanec ZLSD, je 15. februarja 1996
Vlado Republike Slovenije vprašal:
Slovenske proizvajalce montažnih objektov, ki izvažajo v
Avstrijo, Nemčijo in Švico so močno prizadele spremembe
zakonodaje. Tako je Avstrija, sledila pa ji je tudi Nemčija
prepovedala opravljanje montaže. S tem je močno prizadeta
skupina slovenskih proizvajalcev montažnih objektov, ki je
na tem tržišču preko 20 let z letnim izkupičkom blizu 40.
milijonov mark.

Ministrstvo še sprašujem, ali potekajo v zvezi s tem kakšni
pogovori z italijansko stranjo oziroma kdaj se bodo začeli?
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve mu je pripravilo odgovor:
1. Pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja na podlagi konvencije o socialnem zavarovanju
med FNRJ in Repubiko Italijo, ki se po dogovoru med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo še vedno uporablja, se,
upoštevaje določbo 1. točke splošnega protokola k navedeni
konvenciji, ne upošteva pokojninska doba, dopolnjena pred
5. 10. 1956 na teritoriju nekdanje cone B - Svobodnega
tržaškega ozemlja. Ta točka splošnega protokola namreč

Gre za Jelovico, Marles, Intal, Kager.
V tem primeru gre za enostranski ukrep Avstrije in Nemčije,
ki odslej dovoljujejo gradnjo in montažo objektov na ključ.
Problem nastane, ker velika večina kupcev (95%) kupuje
slovenske hiše le do določene faze, ostalo si dogradijo in
domontirajo sami. Izdobava objektov na ključ je za naše
firme ekonomsko vprašljiva.
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žerjev v Avstriji, Nemčiji in Švici je prisotna že nekaj časa;
zaostrila se je že v lanskem letu, pričakovati pa je, da se bo v
prihodnosti še bolj.

Z omenjenima državama ima Slovenija tradicionalno
neugodno blagovno menjavo.

Na problematiko delovnih dovoljenj za slovenske montažerje
smo opozorili na 2. zasedanju mešane slovensko-avstrijske
komisije za dvostranske zunanje-trgovinske odnose 13. in 14.
decembra 1994 v Ljubljani. Slovenska stran je kasneje predala
tudi memorandum o problematiki delovnih dovoljenj za Marles. Avstrijska stran je obljubila, da bo memorandum posredovala pristojnemu avstrijskemu ministrstvu, ki pa nanj še ni
odgovorilo.

Vlado RS vprašujem, kaj je moč storiti, da se zaščiti interes
naših izvoznikov? Kakšne ukrepe predvideva za postopno
izenačevanje blagovne menjave? Kakšni naj bi bili v tem
primeru protiukrepi?
Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
Blagovna menjava med Republiko Slovenijo in Avstrijo raste
in je v letu 1995 dosegla 1,5 mlrd USD; pri tem se je slovenski
izvoz v Avstrijo povečal za 43,1% (v primerjavi z letom 1994),
uvoz avstrijskega blaga v Slovenijo pa se je lani povečal za
21.4% (prav tako v primerjavi z letom poprej). Primanjkljaj v
blagovni menjavi se na absolutni ravni ohranja, relativno pa
se je začel zmanjševati, in sicer po vstopu Avstrije v Evropsko
unijo (s 1. 1. 1996).

Problematika delovnih dovoljenj je bila ponovno obravnavana
na 3. zasedanju mešane slovensko-avstrijske komisije 15. in
16. februarja 1996 na Dunaju, kjer je predstavnica zveznega
ministrstva za delo pojasnila situacijo pri pridobivanju delovnih dovoljenj za tujce v Avstriji in napovedala še strožje
ukrepe za zaposlovanje tujcev v prihodnosti.
Minister za ekonomske odnose in razvoj g. Janko Deželak je
12. februarja 1996 poslal nemškemu zveznemu ministru za
gospodarstvo g. Rexrodtu pismo, in ga seznanil s težavami, s
katerimi se srečujejo Marles in druga slovenska podjetja pri
izvozu - v povezavi z montažo - svojih izdelkov v ZR Nemčijo. Minister Rwxrodt je v odgovoru z dne 20. marca 1996
izrazil razumevanje za problem in sporočil, da je zadevo
predložil Zveznemu ministrstvu za delo in socialo, ter hkrati
izrazil upanje, da bomo kmalu dosegli zadovoljivo rešitev.

Od skupnega slovenskega izvoza v Avstrijo je v letu 1995
predstavljal izvoz montažnih zgradb, stavbnega in drugega
pohištva 49,5 mio USD oz. 9.3%.
Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo se razvija zelo
ugodno. V letu 1995 je dosegla 4,7 mlrd USD; pri tem se je
slovenski izvoz v Nemčijo povečal za 21,1% (v primerjavi z
letom 1994), uvoz nemškega blaga v Slovenijo pa se je povečal za 26,4% (prav tako v primerjavi z letom 1994). V blagovni
menjavi med Republiko Slovenijo in ZRN nastaja presežek, ki
pa se relativno zmanjšuje.

Dne 20. julija 1995 je minister Deželak poslal pismo švicarskemu kolegu, zveznemu ministru za javno gospodarstvo g.
Delamurazu, v katerem ga je opozoril, da problematika delovnih dovoljenj zelo obremenjuje tradicionalno dobre odnose
med Slovenijo in Švico. G. Delamuraz je v odgovoru z dne 4.
septembra 1995 pojasnil, zakaj je Švicarska konfederacija
morala sprejeti omejitvene ukrepe pri zaposlovanju tujcev,
izrazil razumevanje za slovenske probleme in zagotovi, da je
Švica pripravljena podpreti slovenska prizadevanja za gospodarski in družbeni razvoj, kolikor je v njeni moči.

V letu 1995 je od skupnega slovenskega izvoza v ZR Nemčijo
pomenil izvoz montažnih zgradb, stavbnega in drugega pohištva 205,3 mio USD oz. 8,2%.
Avstrija in Nemčija sta članici Evropske unije. Republika Slovenija je z Evropsko unijo podpisala kooperacijski sporazum,
ki je asimetričen, se pravi, da je trg EU odprt za uvoz slovenskih izdelkov, medtem ko Slovenija v skladu z veljavnim
kooperacijskim sporazumom še ni znižala uvoznih dajatev za
uvoz izdelkov iz Evropske unije. Dajatve se bodo postopoma
zniževale po uveljavitvi sporazuma o pridruženem članstvu.

G. Delamuraz je bil 9. novembra 1995 na enodnevnem obisku
v Sloveniji. V dvostranskih razgovorih je gostitelj minister
Deželak ponovno opozoril na problematiko delovnih dovoljenj za slovenske državljane. Švicarski gost je izrazil razumevanje za ta vprašanja in obljubil ponoč pri razrešitvah posameznih primerov.

Blagovna menjava med Slovenijo in švico tudi raste, in sicer
je v letu 1995 znašala 166,4 mio USD; pri tem se je povečal
slovenski izvoz v Švico za 22,3% (v primerjavi z letom 1994),
uvoz švicarskih izdelkov v Sloveniji pa se je v istem obdobju
povečal za 27,4%. V medsebojni blagovni menjavi imata
državi primanjkljaj.

Dne 14. novembra 1995 je minister Deželak spet pisal g.
Delamurazu in ga prosil za pomoč slovenskemu podjetju RGD
Trbovlje, ki je v Švici že opravljalo podzemna gradbena dela
kot kooperant švicarskega podjetja Murer od leta 1991 do
1994 in je po enoletni prekinitvi želelo ponovno dobiti posel v
Švici kot kooperant avstrijskega podjetja OSTU, ki nastopa
skupaj z švicarskim podjetjem Murer. Odgovor g. Delamuraza
z dne 16. januarja 1996 pojasnjuje, da je zaposlovanje tujih
strokovnjakov, ki niso državljani EU ali EFTE še vedno možno
le v zelo izjemnih primerih.

V letu 1995 je od skupnega slovenskega izvoza v Švico predstavljal izvoz montažnih zgradb, stavbnega in drugega pohištva 9,3 mio USD oz. 13,1%.
S 1. 7. 1995 se je začel začasno uporabljati sporazum o coni
proste trgovine med Republiko Slovenijo in EFTO (Švica,
Norveška, Liechtenstein in Islandija), ki je asimetričen; to
pomeni, da je trg držav EFTE odprt (brez plačila uvoznih
dajatev predvsem za industrijske izdelke) za uvoz slovenskih
izdelkov, Slovenija pa postopno - skladno s sporazumom z
EFTO - odpira svoj trg oz. znižuje uvozne dajatve za uvoz
izdelkov iz držav EFTE, s tem so vzpostavljeni okvirni pogoji
za lažji izvoz v države EFTA - torej tudi v švico.

III.
Kooperacijski sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo je asimetričen, prav tako je asimetričen sporazum o območju proste trgovine med Republiko Slovenijo in
EFTO - oba v korist Slovenije. To pomeni, da je trg držav
Evropske unije in EFTE odprt za uvoz slovenskih izdelkov,
medtem ko Slovenija v skladu s kooperacijskim sporazumom
z Evropsko skupnostjo še ni odprla trga za uvoz izdelkov iz
držav Evropske unije;

Povečanju slovenskega izvoza so namenjene različne promocijske predstavitve, npr. zadnja v Zurichu 28. marca 1996 v
organizaciji WTC Ljubljana in WTC Zurich. Tudi podpisana
sporazuma o zaščiti in spodbujanju naložb med Republiko
Slovenijo in ZR Nemčijo ter med Republiko Slovenijo in švicarsko konfederacijo sta dobra podlaga za povečanje gospodarskega sodelovanja z navedenima državama.

V skladu s sporazumom o območju proste trgovine z EFTO pa
Slovenija postopno odpira svoj trg za uvoz izdelkov iz držav
EFTE. S tem so vzpostavljeni okvirni pogoji za lažji izvoz
slovenskih izdelkov v države Evropske unije in EFTE.
V zvezi s politiko zaposlovanja je treba upoštevati, da je vsaka
država samostojna glede svoje pravne ureditve. V državah
Evropske unije in EFTE velja načelo ugodnejših pogojev

II.
Problematika pri zaposlovanju slovenskih delavcev - montaporočevalec, št. 27

66

zaposlovanja za državljane EU in EFTE (prosto gibanje
delovne sile), medtem ko je za državljane vseh drugih držav,
kamor štejejo tudi Slovenijo; le-to zelo omejitveno.

Še zlasti pa sprašujem predsednika vlade dr. Janeza Drnovška, zakaj ne odgovori županu in občinskemu svetu v Lendavi, kako bo z režimom na meji med Slovenijo in Hrvaško v
zaselku Hotiza in zakaj hrvaški policisti na nesporno suverenem slovenskem ozemlju kontrolirajo slovenske državljane? Ali to pomeni, da g. Drnovšek dejansko želi konfederacijo s Hrvaško, kar kažejo njegova odstopanja slovenskega suverenega ozemlja Hrvaški tudi v Piranskem zalivu,
v Sečovljah, v štirih zaselkih ob Dragonji, v Štrlgovi, Razkrižju, Trdinovem vrhu ter drugje?

Zaposlovanje je tudi v Republiki Sloveniji posebej urejeno, in
sicer to urejata zakon o zaposlovanju tujcev in zakon o tujcih,
kjer so opredeljeni pogoji, kdaj lahko tujci oz. tuja podjetja
pridobijo delovna dovoljenja oziroma poslovne vizume v Sloveniji - tudi za opravljanje montažnih del.
O dnevu pomorstva Slovenije

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:

RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, Je 13. marca 1996 Vlado
Republike Slovenije vprašal:

Pravna podlaga za določitev meje na kopnem je v Temeljni
ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91-1), ki med drugim določa, da je
državna meja Republike Slovenije tista meja, ki je obstajala
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v nekdanji
SFRJ. Omenjeno pomeni, da meja med državama že obstoji,
ni pa v naravi označena.

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, zakaj je določila 7.
sušeč (marec) za Dan pomorstva Slovenije?
Zanima me, kaj se je na ta dan zgodilo pomembnega za
slovensko pomorstvo ali za slovensko mornarico, da je bil
prav ta dan določen za praznik?

Gre za t. i. meje katastrskih občin (upravne meje), ki so kot
temeljno merilo določene tudi v VI. točki Stališč in sklepov
Državnega zbora Republike Slovenije o meji med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško z dne 26. 5. 1993.

Prav gotovo bo odgovor na to vprašanje zanimal širši krog
Slovencev In slovenskih državljanov, zato prosim za čimprejšnji in javni odgovor.

Tudi mednarodnopravno ima načelo upravne meje občeveIjavno in obvezujočo naravo, če se prizadeti državi ne sporazumeta o merilih oziroma soglasnem poteku oziroma določitvi državne meje. To načelo je potrjeno tudi v mnenju št. 3
Arbitražne komisije o nekdanji Jugoslaviji z dne 11.1.1992, ki
ga izrecno priznava tudi Republika Hrvaška.

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor:
V domala vseh obmorskih državah po svetu imajo določen
dan posvečen morju in pomorstvu. S takšno določitvijo izkazujejo spoznanje in pomembnost, ki ju imata morje in pomorstvo v gospodarskem in družbenem pomenu države.

Glede na vse omenjeno so zato meje katastrskih občin izhodiščno, nikakor pa ne edino merilo za določitev državne meje,
saj so takšne meje ponekod neživljenjske. Primer Hotize je
zelo dobro poznan slovenskemu delu mešane diplomatske
komisije in je tipičen primer, kjer bo določitev meje mogoča le
na podlagi upoštevanja potreb in interesov lokalnega prebivalstva. Končni potek meje bo odločen šele s sodelovanjem
meddržavnih komisij, v katerih bodo sodelovali tudi lokalni
predstavniki.

Republika Slovenija je sprejela Resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije in v njej poudarila, da je bil slovenski
narod v svoji zgodovini glede na srednjeevropsko lego Slovenije ter s tem povezanimi primerjalnimi prednostmi vedno tudi
pomorsko usmerjen ter da bo to usmeritev ohranjal in razvijal
tudi v prihodnje. Prednosti, ki jih dajejo izhod na Jadransko
morje, sodobno pristanišče in v pomorske dejavnosti usmerjena podjetja, omogočajo vključevanje v mednarodno delitev
dela in hitrejše prilagajanje merilom svetovnega gospodarstva.

Policija že od leta 1991 dalje opravlja naloge na državni meji v
skladu s Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki v drugi točki določa, da medrepubliška meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
v okviru SFRJ postane meddržavna meja. Stališče državnih
organov Republike Slovenije in Republike Hrvaške je bilo, da
je to praviloma meja katastrskih občin. Da bi se izognili
zapletom, policija od osamosvojitve naprej izvaja svoja pooblastila v skladu s temi stališči. Policiji v letu 1993 ni nihče
naložil, naj se umakne z reke Mure kot mejne reke med
državama.

Resolucija o pomorski usmeritvi Republike Slovenije je bila
sprejeta 7. marca 1991, kar pomeni, da smo letos zaznamovali
peto obletnico sprejema. Glede na to, da je resolucija formalno prvi korak k pomorskemu uveljavljanju naše države in
glede na njeno vsebinsko širino in tako opredelitev do vseh
zadev, ki potekajo na in ob morju, je Vlada Republike Slovenije menila, da je dan njenega sprejema najprimernejši datum
za razglasitev dneva pomorstva.
O državni meji na obrežju Mure v Hotizi
RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, je 7. marca 1996 Vlado
Republike Slovenije, ministra za zunanje zadeve in ministra
za notranje zadeve vprašal:

O pridobitvi dovoljenja za odprtje špedicije na
mejnem prehodu Dolga vas

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, zlasti pa g. Zorana
Thalerja, ministra za zunanje zadeve In g. Andreja Štera,
ministra za notranje zadeve, ali je reka Mura meja med
Slovenijo In Hrvaško ali ne oziroma kaj pomeni dejstvo, da
je potek meje po Muri na območju med Hotizo in Kapco
vrisan v topografski karti beograjskega Geografskega Inštituta leta 1948 na osnovi geografske karte iz leta 1930, ki jo je
uporabljala nekdanja JLA na območju bivše SFRJ?

MARIA POZSONEC, poslanka madžarske narodne skupnosti, je 13. marca 1996 Ministrstvo za okol|e In prostor vprašala:
Gospoda Blaganje na Ministrstvu za okolje in prostor bi
želela vprašati, zakaj družina Torhač iz Dolge vasi ne more
dobiti dovoljenja za odprtje špedicije na mejnem prehodu
Dolga vas? Torhačevl Imajo lastno parcelo prav tam, kjer bi
želeli odpreti špedicijo. Okoli se pod istimi infrastrukturnim!
pogoji odpirajo razna podjet|a In firme, le domačinom ni
dana ta možnost. MoJ mandat očitno ni bil dovolj, da bi se ta
problem rešil.

Sprašujem tudi, kdo je naložil slovenski policiji, da se je leta
1993 umaknila z obrežja Mure v notranjost države na mejo
hrvaške katastrske občine Martin na Muri, ki sega na našo
stran Mure in se na dveh mestih dotika krajev Hotiza in
Kapca ter magistralne ceste med Lendavo in Mursko Soboto?

Prosim Vas, da mi Jasno odgovorite, zakaj družina Torhač ne
dobi omenjenega dovoljenja?
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poročevalec, št.27

. Ministrstvo za okolje in prostor ji je pripravilo odgovor:

registru prebivalstva, ki v 3. členu določa, da je stalno prebivališče naselje, v katerem se občan naseli z namenom, da v njem
stalno živi. Za prijavo stalnega prebivališča, ki je obvezna za
vse državljane Republike Slovenije, ki živijo na območju
Republike Slovenije, morata biti kumulativno izpolnjena
objektivni in subjektivni element prebivališča, to je dejanska
naselitev in namen prebivanja na določenem naslovu. Namen
Zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva je, da se vzpostavi točna evidenca o tem, kje občani
prebivajo stalno ali začasno. Občani so dolžni prijaviti stalno
prebivališče, prav tako prijaviti spremembo.naslova stanovanja, odjaviti stalno prebivališče, če se odselijo z območja
Republike Slovenije, ter prijaviti in odjaviti začasno prebivališče.

Iz razpoložljivih podatkov sklepamo, da se poslansko vprašanje gospe Marie Pozsonec nanaša na dejstvo, da je Upravna
enota Lendava z odločbo št. 351-266/95-7 z dne 23. 11. 1995
zavrnila zahtevo podjetja FI-TO. Računovodske storitve in
špedicija, Dolga vas 31/a, d. o. o., za izdajo lokacijskega
dovoljenja za gradnjo špedicijskega objekta na parceli št. 638/
4 k. o. Dolga vas, Ministrstvo za okolje in prostor pa je z
odločbo štev.: 350-02-525/95-RS z dne 1. 2. 1996 zavrnilo
pritožbo navedene gospodarske družbe zoper odločbo prvostopenjskega organa kot neutemeljeno.
Razloge za tako ravnanje je podpisani že večkrat ustno pojasnil predstavniku družbe FI-TO g. Torhaču In so naslednji;
Za območje mejnega prehoda Dolga vas, kjer se nehaja
zadevna lokacija je sprejet odlok o zazidalnem načrtu ((Ur. I.
RS, št. 3/93) s katerimi je med. določeno, da gradnje špedicijskih in nekaterih drugih objektov ni mogoče pričeti brez
dokončane komunalne opreme. Ta pogoj pa še ni izpolnjen,
kar je ugotovil tudi organ prve stopnje in zato pravilno in
zakonito zavrnil zahtevek investitorja.

Glede na navedeno Ministrstvo za notranje zadeve meni, da
določbe Zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru
prebivalstva niso v nasprotju z 32. členom ustave, ki vsakomur
zagotavlja, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da
zapusti državo in se vanjo kadarkoli vrne.

Komunalno opremljanje, ki obsega vse naprave iz 2. odstavka
23. člena cit. odloka je v pristojnosti lokalne skupnosti in ne
države.

Torej se dolžnost prijave prebivališča oziroma prijave spremembe naslova stanovanja ne razume kot omejevanje občanov, da se svobodno gibljejo ali da prosto izbirajo prebivališče. Omenjena dolžnost je v interesu občana, da iz naslova
stalnega prebivališča uveljavlja določene materialne pravice.

Kontejnerji za carino, policijo in inšpekcije, so bili postavljeni
na mejnem prehodu Dolga vas na podlagi 7. člena cit. odloka
v zvezi s 3. odstavkom 23. člena, ki ne dopušča gradnje
inšpekcijskih objektov, javnih sanitarij, večnamenskih objektov in bencinskega servisa, postavitve kontejnerjev za carino,
policijo in inšpekcije pa ne omejuje.

Poslanec Miroslav Mozetič navaja tudi, da so z delovnega
področja Ministrstva za notranje zadeve še nekateri zakoni, ki
so protiustavni in se navezujejo na določene ustavne svoboščine. Ministrstvo za notranje zadeve trditev zavrača, za presojo resničnhosti pa bi potrebovali točno navedbo zakona in
navedbo ustavnih svoboščin, ki so z zakonom kršene.

O protiustavnosti zakona o evidenci nastanitve
občanov in o registru prebivalstva

O krivičnem obdavčevanju slovenskih dvoiastnikov

MIROSLAV MOZETIČ, poslanec OZ, je 11. marca 1996 Ministrstvo za notranje zadeve vprašal:

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 13. februarja 1996 ministra za finance, mag. Mitja Gasparija vprašal:

Še vedno se v celoti uporablja zakon o evidenci nastanitve
občanov in o registru prebivalstva, ki je objavljen v Uradnem listu Socialistične republike Slovenije, št. 6, z dne 21.
Feubrarja (ponedeljek) 1983.

Sprašujem ministra Republike Slovenije za finance gospoda
mag. Mitja Gasparija, zakaj Slovenci, pripadniki slovenske
narodnostne skupnosti v Italiji, ki so lastniki kmetijskih in
gozdnih zemljišč v Sloveniji, niso enako obravnavani kot
lastniki s slovenskimn državljanstvom, ampak so dvakrat
obdavčeni?

Ministra za notranje zadeve sprašujem ali ima kakšen pomislek o protiustavnosti citiranega zakona. Menim, da je
večina določb citiranega zakona v nasprotju z 32. Členom
ustave, ki določa, da se vsak prosto giblje in si Izbira
prebivališče. Podobno določa tudi Splošna deklaracija o
človekovih pravicah, ki so jo Združeni narodi sprejeli že
daljnega decembra 1948 leta In tudi Evropska deklaracija o
človekovih pravicah.

Sprašujem tudi, zakaj minister ni odgovoril na takšno vprašanje in dopis Kmečke zveze Iz Trsta št. 3/96 z dne 10. I.
1996?
Ministrstvo za finance mu je odgovorilo:
V odgovor na poslansko vprašanje g. Zmaga Jelinčiča v zvezi
z obdavčitvijo dohodka iz kmetijstva pripadnikov slovenske
narodnostne skupnosti v Italiji, ki so lastniki kmetijskih in
gozdnih zemljišč v Sloveniji, vam pošiljamo odgovor, ki smo
ga že posredovali na dopis Kmečke zveze iz Trsta, dne 12. 2.
1996.
Navedeni dopis mo dne 15. 3. 1996 z dopisom št. 921-4/95
posredovali tudi Odboru za kmetijstvo in gozdarstvo ter
Odboru za mednarodne odnose Državnega zbora.

Ministru predlagam, da čimprej pripravi, če je sploh potreben, nov zakon, ki bi urejal le register »stalnega« prebivališča, ki je prosta izbira državljana. Glede na svobodo prostega gibanja, tudi nI nikakršne potrebe po policijskem
prijavljanju začasnega bivališča.
Obenem pripominjam, da imamo s področja tega ministrstva še nekaj zakonov, ki se tičejo določenih ustavnih svoboščin In jih urejajo protiustavno, ker so še iz obdobja
svobode diktature proietariata.

V skladu s 23. členom zakona o dohodnini (Ur. I. RS, št. 71/93,
p. 2/94 in 20/95), ki ureja obdavčitev dohodka fizičnih oseb v
Republiki Sloveniji, je zavezanec za davek od dohodka iz
kmetijstva fizična oseba, ki je kot lastnik, imetnik pravice
uporabe ali uživalec zemljišča vpisana v katastrskem operatu
po stanju na dan 31. decembra pred letom za katero se davek
odmerja. Zavezanec za davek iz kmetijstva je tudi fizična
oseba lastnik gozdnih in kmetijskih zemljišč na območju
Republike Slovenije, ki nima stalnega prebivališča na
območju Republike Slovenije - nerezident Republike Slovenije.

Ministrstvo za notranje zadeve mu je pripravilo odgovor:
Ministrstvo za notranje zadeve je prejelo poslansko vprašanje
poslanca Miroslava Mozetiča glede protiustavnosti Zakona o
evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva (Uradni
list SRS; št. 6/83 in Uradni list RS, št. 26/90,11/91-1), in vam v
zvezi s tem posreduje sledeč odgovor:
Prijavo in odjavo stalnega prebivališča ter vodenje evidenc
prebivalstva ureja Zakon o evidenci nastanitve občanov in o
poročevalec, št. 27

68

V skladu z drugim odstavkom 27. člena zakona plačuje fizična
oseba, ki ni rezident Republike Slovenije in na njenem
območju dosega dohodek iz kmetijstva, davek iz kmetijstva
po stopnji 17%, pri čemer je to dokončni davek, kajti nerezident Republike Slovenije, v kolikor ne biva v Republiki Sloveniji nepretrgoma več kot šest mesecev, ni zavezanec za
dohodnino in s tem za oddajo napovedi za odmero dohodnine. Navedena oseba je v zvezi z odmero davka iz kmetijstva
upravičena do vseh oprostitev in olajšav, navedenih v 26.
členu in členih 29 do 34 zakona o dohodnini in sicer pod
enakimi pogoji in v enakem obsegu ki velja za rezidente
Republike Slovenije. Glede na to, da pa ni zavezanka za
dohodnino in s tem za oddajo napovedi za odmero dohodnine, se ji ne more upoštevati zmanjšanje osnove za dohodnino po 7., 8., 9. in 10. členu zakona o dohodnini.
Rezident Republike Slovenije je zavezanec za davek od
dohodkov iz kmetijstva kot akontacijo dohodnine po stopnji
8%, v kolikor njegova osnova za dohodnino presega 30%
povprečne letne piače zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Rezident Republike Slovenije je zavezanec za
dohodnino, ki se mu po preteku leta odmeri po progresivni
lestvici, in sicer po stopnji od 17% do 50%, odvisno do višine
njegove osnove za dohodnino.
Z namenom izogiba dvojni obdavčitvi dohodkov iz kmetijstva
rezidentov Italije, ki dosegajo dohodke iz kmetijstva na
območju Republike Slovenije, se uporabljajo določbe 6. člena
pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo
in Italijansko republiko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
dohodka in premoženja (Uradni list SFRJ, Mednarodne
pogodbe, št. 2/83), ki jo je Republika Slovenija prevzela z
aktom o pravnem nasledstvu (Uradni list št. 11/92 in 40/92). Po
navedeni določbi se sme dohodek, ki ga ustvari rezident
države pogodbenice od nepremičnine (vštevši dohodek od
kmetijstva ali gozdarstva), ki je v drugi državi pogodbenici,
obdavčiti v tej drugi državi pogodbenice, kar pomeni, da je
dohodek iz kmetijstva, ki ga ustvari rezident Italije od kmetijskega ali gozdnega zemljišča v Republiki Sloveniji, obdavčen
le v Republiki Sloveniji.
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splošna
stomatologi
specialisti
lekarne
drugi
SKUPAJ

1992
medicina
35
27
1
15
94

1993
16
108
35
9
60
241

1994
29
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48
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17
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Opomba: Drugi so zobotehniki, fizioterapevti itd.
V večini primerov uvajanje zasebnega dela poteka brez večjih
zapletov, če zdravstveni zavodi ali sam zasebnik ne povzročata kakšnih ovir. Ministrstvo za zdravstvo ves čas zastopa
stališče, da je v osnovni zdravstveni dejavnosti kljub zasebnikom treba ohraniti koncept zdravstvenega doma in njegove
organizacije. To je možno le tako, da se zasebniki z najemom
prostorov vključijo v delo zdravstvenega doma, v njegovo
vzdrževanje in v zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega
varstva. Ministrstvo za zdravstvo pri dodeljevanju koncesij
daje prednost predvsem tistim kandidatom, ki bodo najeli
prostore, ker meni, da s širjenjem zdravstvenih površin na
zasebne ambulante zunaj obstoječih ustanov narašča obseg
zdravstvenih površin, ki jih je treba vzdrževati z enakim obsegom denarja.
Pogosto se pojavlja vprašanje o obsegu zasebništva, ki naj bi
ga dovolili. Odgovor je v glavnem odvisen od zanimanja za
zasebništvo, ki je po Sloveniji zelo različno, pa tudi od velikosti zdravstvene ustanove. Če zdravnik v zdravstveni postaji
postane zasebnik, se zdravniško delo spremeni v 100%
zasebno. Zato ni mogoče v vsakem primeru ravnati enako,
ampak je vprašanja treba reševati od primera do primera
posebej, in to skupno z ustanoviteljem.
Da bi našli odgovore na vprašanja, ki se v zvezi z zasebništvom postavljajo, je Ministrstvo za zdravstvo v preteklem letu
organiziralo sestanke z vsemi vodstvi zdravstvenih domov in
župani novoustanovljenih občin. Z vsemi se je Ministrstvo za
zdravstvo zedinilo, naj struktura zdravstvenih domov v obstoječi obliki še naprej pokriva področja vseh novonastalih občin
in da se bodo vprašanja lastninjenja reševala takrat, ko bo za
to več zakonskih osnov.

Glede na navedeno ugotavljamo, da dohodki iz kmetijstva
rezidentov Itaije, ki so lastniki kmetijskih ali gozdnih zemljišč
v Republiki Sloveniji, niso dvakrat obdavčeni.

Glede zasebništva se je Ministrstvo za zdravstvo dogovorilo,
da se bo za vsak zdravstveni dom vsako leto sproti določalo,
koliko zasebnikov in pod kakšnimi pogoji bo lahko začelo z
delom.

O izboljšanju razmer v slovenskem zdravstvu
dr. JANEZ PODOBNIK, poslanec SLS, je 20. februarja 1996 '
Vlado Republike Slovenije vprašal:

Poseben problem so veliki zdravstveni domovi, o prihodnji
obliki katerih se je treba dogovoriti skupaj z občinami. Tudi s
tem v zvezi so bili že opravljeni in se še načrtujejo sestanki s
stroko in politiko.

1) Vlado RS sprašujem, kaj bo storila, da se bodo razmere v
slovenskem zdravstvu Izboljšale (nejasnosti pri privatizacijah v zdravstvu, odnosi med zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci)...

Omeniti je treba, da je vprašanje dr. Janeza Podobnika tipično
za zdravstveni sistem, ki je na prehodu. Na žalost ni modelov,
ki bi pri uvajanju zasebništva bili uporabni v vsakem okolju.
Zato Slovenija išče svojo rešitev v postopnosti in dogovarjanju predvsem zato, da bi se izognili prenagljenim rešitvam, ki
bi lahko preprečile delovanje obstoječega sistema. Prepričani
smo, da bo tudi v prihodnje še treba iskati odgovore na
vprašanja, ki se bodo s tem v zvezi pojavljala in vseh v celoti
kljub dosedanjim izkušnjam ni mogoče predvideti.

2) Dodatna vprašanja na pismeni odgovor Vlade na vprašanje v zvezi z dogajanji v Palomi;
3) Vlado RS sprašujem, na podlagi katerega zakona se v teh
dneh (večinoma z 1. 03. 96) realizira projekt »Policija na
lokalnem nivoju«. To med drugim pomeni, da bodo določeni
kraji izgubili dosedanje origanizacijske strukture (na primer
policijske oddelke) in bodo ostale le t. i. policijske pisarne.

Odnosi med zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci so po
mnenju Ministrstva za zdravstvo v Sloveniji dobri. Ministrstvu
je sicer znano, da v nekaterih ustanovah ti odnosi niso najboljši. To je v zdravstvu še posebej slabo zato, ker je delo v
njem skupinsko in ga ni mogoče deliti na zdravniškega in
drugega. Bolnik potrebuje celostno oskrbo, organizacijo in
odnos. Kakovost njegove oskrbe ne bi smela biti odvisna ali
celo trpeti zaradi nerazumevanja med posameznimi zdravstveniki.

Konkretno to velja med drugim tudi za Cerkno.
Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor:
Pod privatizacijo dr. Podobnik najbrž misli na uvajanje zasebnega dela med zdravniki in drugimi zdravstvenimi poklici.
Privatizacijskih postopkov v slovenskem zdravstvu ni, ker za
to še ni zakonskih podlag, ko pa bodo, bo po našem mnenju
privatizacijo iz več razlogov treba pripraviti in izvajati drugače
kot na drugih področjih.
Zasebništvo se v slovenskem zdravstvu uvaja že od leta 1992
dalje. Število zasebnikov je po posameznih letih in po strukturi naraščalo takole:

Vsekakor pa dobri odnosi v kolektivu sodijo tudi na področje
uspešnega vodenja ustanove. Dober direktor morebitna
nasprotja dovolj zgodaj zazna in odpravi. Ministrstvo za
zdravstvo z direktorji ustanov vzdržuje redke stike in tudi na
tem področju ponuja zavodom svojo pomoč.
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