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Predlog zakona o

RAČUNOVODSTVU

(ZR)

- EPA 1618 - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 213. seji dne 19. septembra
1996 določila besedilo:

Spremembe računovodskega sistema je možno uveljaviti le z
začetkom leta.

- PREDLOGA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU,

Predlog zakona določa, da se začne uporabljati s 1/1-1997,
zato bi moral biti sprejet vsaj do začetka zadnje tretjine leta, da
bi se lahko priprave za prehod na uporabo nove zakonodaje
izvedle pravočasno.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije umika iz zakonodajnega postopka
predlog zakona o računovodstvu, ki ga je poslala v obravnavo
po hitrem postopku z dopisom št. 401-01/96-10/1-8 dne 4/71996.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme predlog zakona o
računovodstvu po hitrem postopku na izredni seji Državnega
zbora, ker gre za izredne potrebe države, da se čimpreje
poenoti vodenje računovodstva v javnem sektorju, in s tem
zagotovi njegova preglednost.

UVOD
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO
ZAKONA

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Cecilija MOŽIČ, državna sekretarka
v Ministrstvu za finance,
- Marijana HRVAČKI, državna podsekretarka
v Ministrstvu za finance.

Gospodarske družbe in organizacije, ki opravljajo gospodarske
javne službe bodo računovodske izkaze in poslovna poročila v
skladu z obema omenjenima zakonoma pripravljale le za svoje
poslovne potrebe. Za obračun davka na dobiček in za državno
informiranje pa so posebej predpisane bilančne sheme in poročila.

Zakon o gospodarskih družbah je gospodarske družbe s 1.
januarjem 1994 odvezal dolžnosti, da uporabljajo zakon o
računovodstvu (Ur. I. SFRJ, št. 12/89, 35/89, 42/90, 61/90 in Ur.
I. SRS, št.42/90). Za vodenje računovodstva gospodarske družbe
uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah (50. do 71.
člen) ter slovenske računovodske standarde, ki jih je sprejel
Izvršni odbor Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev dne
21. 4. 1993). Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev je za
gospodarske družbe (pristojnost ji je dal Zakon o gospodarskih
družbah) pripravila še kontne okvire.

Zakon o računovodstvu, se v Republiki Sloveniji zaenkrat še
smiselno, kot republiški predpis, uporablja tako za državne
organe, zavode vključno z zavodi s področja socialnega
zavarovanja, razna združenja (zbornice, poslovna združenja itd.),
sindikate, politične stranke, itd.

Določbe navedenih predpisov se smiselno uporabljajo za
organizacije, ki opravljajo gospodarske javne službe. To določa
66. člen zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. I. RS, št. 32/
1993).

- pravilnik o vsebini posameznih postavk v obrazcih periodičnega
obračuna in zaključnega računa, o načinu pošiljanja obračuna in
zaključnega računa ter o podatkih in o dokumentaciji, ki se pošiljajo
skupaj s periodičnim obračunom in zaključnim računom;

Poleg zakona o računovodstvu se uporabljajo še predpisi:
- uredba o kontnem planu in bilancah;
- pravilnik o vsebini posameznih kontov v kontnem planu;

dejavnost), za sklade, ki so bili ustanovljeni z zakonom, za javne
gospodarske službe le glede revidiranja, za zbornice, študentsko
organizacijo, Inštitut za revizijo ter pravne osebe zasebnega prava
- zavodi, ustanove ter politične organizacije in sindikate.

- uredba o nomenklaturi sredstev za amortizacijo z letnimi
amortizacijskimi stopnjami;
- uredba o načinu obračunavanja amortizacije oz. odpisa vrednosti
nematerialnih in materialnih naložb;

Skladi in agencije, ki niso ustanovljeni po zakonu o gospodarskih
družbah bodo zavezani voditi poslovne knjige na podlagi tega
zakona.

- pravilnik o načinu revalorizacije in razmejitve odhodkov
financiranja.
Vsebina posameznih uredb se razlikuje glede na specifičnost
poslovanja posameznih organov in organizacij.

To so skladi na področju kulture, šolstva, Sklad za razvoj malega
gospodarstva, Sklad RS za sukcesijo, Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov, Stanovanjski sklad RS, Sklad za sofinanciranje
programov varstva okolja, Agencija za trg vrednostnih papirjev,
Agencija RS za plačilni promet, Agencija za revidiranje, Agencija
RS za sanacijo bank in hranilnic, Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo, Agencija RS za zavarovanje vlog v bankah in
hranilnicah in drugi, ki bodo še ustanovljeni.

Po sedanji ureditvi tako npr. javni zavodi s področja vzgoje in
izobraževanja (vrtci, osnovne šole, fakultete, itd.) ne glede na
višino sredstev s katerimi razpolagajo in ne glede na zahtevnost
poslovanja in predvsem ne glede na to, da poslujejo s sredstvi
javnih financ in da njihov temeljni cilj ni ustvarjanje dobička temveč
opravljanje javne službe, vodijo poslovne knjige in sestavljajo
računovodske izkaze po zakonu o računovodstvu kot bivša
podjetja z vsemi možnimi načini vrednotenja ekonomskih kategorij,
izkazovanja dolgoročnih rezervacij itd.. Na tej podlagi vodi svoje
poslovne knjige in pripravlja računovodske izkaze tudi Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije vodi svoje poslovne knjige in
pripravlja računovodske izkaze na podlagi predpisov, ki so veljali
za samoupravne interesne skupnosti.

2. NAČELA IN CILJI
Zakon zavezuje pravne osebe, da morajo pri vodenju poslovnih
knjig in sestavljanju letnih poročil upoštevati kodeks
računovodskih načel ter slovenske računovodske standarde,
če s tem zakonom ali predpisi na njegovi podlagi ni drugače
določeno.

V skladu z zakonskimi spremembami na posameznih področjih
(zdravstvo, kultura, vzgoja in izobraževanje, lokalna samouprava,
itd.) ter siceršnjimi družbenimi in gospodarskimi spremembami je
potrebno povsem na novo urediti sistem računovodskega
obračunavanja in poročanja pravnih oseb s področja javnega
prava ter vseh ostalih pravnih oseb, ki niso oziroma ne bodo
ustanovljene na podlagi zakona o gospodarskih družbah oziroma
njim posebni predpisi ne določajo načina vodenja poslovnih knjig
in sestave letnih poročil.

Zakon ureja vodenje poslovnih knjig in sestavo letnih poročil in
daje Inštitutu za revizijo pravno podlago, da z računovodskim
standardom podrobneje uredi vodenje poslovnih knjig in sestavo
poročil. Zakon ureja predvsem tista vsebinska področja, ki imajo
vpliv na vrednostno spreminjanje ekonomskih kategorij in tako
vplivajo na vrednost premoženja in izkazane izide poslovanja.
Pravne osebe morajo na podlagi predloženega zakona voditi
poslovne knjige po sistemu dvojnega knjigovodstva z izjemo
pravnih oseb, ki imajo vrednost premoženja ali letni celotni
prihodek manjši od enega milijona tolarjev.

Na področju javnega sektorja, kjer pravne osebe poslujejo
predvsem s sredstvi zbranimi s prisilo (davki, prispevki itd.), je
potrebno računovodsko izkazovanje in poročanje podrobneje
predpisati in ne prepustiti izbiro tega vodenja in izkazovanja
podatkov volji posameznih organov oziroma organizacij.
Računovodsko obračunavanje, izkazovanje in poročanje je
potrebno urediti predvsem tako, da bo iz računovodskih izkazov
in poročil razvidno poslovanje z denarnimi, finančnimi sredstvi,
spremembe v državnem premoženju ter da bo na njihovi podlagi
možno opravljati nadzor nad namembnostjo ter gospodarno in
učinkovito rabo sredstev javnih financ.

Slednje bodo lahko vodile le blagajniško knjigo, knjigo prihodkov
in odhodkov in register osnovnih sredstev.
Pravne osebe, ki pridobivajo prihodek tudi s prodajo na trgu, torej
ne samo s prihodki iz sredstev javnih financ (iz proračuna, iz
prispevkov za socialno zavarovanje) morajo ločeno prikazovati
poslovanje iz naslova sredstev iz javnih financ in poslovanja s
sredstvi iz prihodkov, doseženih na trgu.
Zakon določa, da se poslovni dogodki izkazujejo v kosmatih
zneskih (bruto princip) brez pobotanj.

Računovodske informacije morajo zagotavljati v največji meri tudi
podatke za potrebe raznih analiz in načrtovanj države ter za
potrebe mednarodnih finančnih institucij.

Zakon prepušča predpisovanje kontnih načrtov Inštitutu za
revizijo, razen za Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike
Slovenije in za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Republike Slovenije, za katera kontni načrt predpiše minister za
finance. Pri oblikovanju kontnega načrta bo upoštevano, da bo
računovodstvo zagotavljalo potrebne informacije za kontroliranje
poslovanja predvsem z vidika namembnosti, gospodarnosti in
učinkovite rabe sredstev ter ocenjevanja odgovornosti za delo in
podobno.

Za proračun in proračunske uporabnike se uporablja za vodenje
poslovnih knjig in sestavo letnih poročil zakon o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije in na njegovi podlagi izdani
izvedbeni predpisi.
Predloženi zakon bodo uporabljale pravne osebe javnega prava
in pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig po
zakonu o gospodarskih družbah, zakonu o gospodarskih javnih
službah, zakona o društvih ter predpisih o proračunu. Ta zakon
ureja tudi revidiranje letnih računovodskih izkazov javnih
gospodarskih služb ter v prehodnih določbah napotuje zadruge,
da za vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil uporabljajo
zakon o gospodarskih družbah.

Za razliko od pravnih oseb s področja gospodarstva pravne osebe
javnega prava ter druge pravne osebe po tem zakonu praviloma
ne ugotavljajo dobička ali izgube kot poslovnega izida, temveč le
presežek prihodkov nad odhodki ali primanjkljaj za nekrite
odhodke. Zato tudi ne sestavljajo računovodskega izkaza uspeha,
ampak izkaz prihodkov in odhodkov ter izkaz stanja, ki vsebuje
podatke tudi o ustavno zahtevani premoženjski bilanci.

Tako bo predloženi zakon veljal za pravne osebe javnega prava
- javne zavode na področju negospodarskih dejavnosti (zdravstvo,
vzgoja in izobraževanje, kultura, raziskovanje, radiotelevizijska
poročevalec, št. 40

Letna poročila se bodo sestavljala za poslovno leto, ki je enako
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koledarskemu letu. Vsebino računovodskih izkazov bo predpisal
Inštitut za revizijo, za Zavod za zdravstveno zavarovanje
Republike Slovenije in za Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Republike Slovenije pa minister za finance.

državnega proračuna. Poenoteno in poenostavljeno vodenje
poslovnih knjig ob ustrezni organizaciji dela ter potrebni stopnji
informacijske tehnologije mora vplivati na zmanjšanje stroškov.

Pravnim osebam javnega prava pretežno zagotavlja sredstva za
nabavo nepremičnin ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev država oziroma ustanovitelj. Zato ni smotrno predpisovati
odpisovanja v breme prihodkov, temveč je to predpisano praviloma
v breme virov sredstev. Le kadar ustanovitelj oziroma financer
posebej zagotovi sredstva za stroške amortizacije, se ta tako
obračuna.

BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelava
letnih poročil za pravne osebe javnega prava in pravne osebe
zasebnega prava (v nadaljevanju: pravne osebe), ki ne vodijo
poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih družbah,
zakona o gospodarskih javnih službah, zakona o društvih in
predpisih o proračunu.

Zakon predpisuje za opremo in druga opredmetena sredstva
kakor za finančne naložbe v organizacije, ki vodijo poslovne knjige
v skladu z zakonom o gospodarskih družbah, ohranjanje realne
vrednosti navedenih ekonomskih kategorij. Učinki revalorizacije
se za razliko od ureditve za gospodarske družbe ne poračunavajo
v tako imenovanem revalorizacijskem izidu, temveč se za učinke
revalorizacije poveča vir, oblikovan za posamezne naložbe.
Revaloriziranje terjatev in obveznosti pa se opravi v skladu s
pogodbo.

Zakon ureja tudi revidiranje letnih računovodskih izkazov
organizacij, ki opravljajo gospodarske javne službe.
2. «člen
Pravne osebe morajo voditi poslovne knjige ter izdelati letna
poročila v skladu z določbami tega zakona in drugimi predpisi,
kodeksom računovodskih načel ter slovenskimi računovodskimi
standardi (v nadaljevanju: računovodski standardi).
Računovodske standarde izdaja Inštitut za revizijo, ustanovljen
na podlagi zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93)
(v nadaljnjem besedilu: Inštitut).

Zakon določa, da pravne osebe javnega prava opravljajo plačilni
promet praviloma brezgotovinsko na računu pri pooblaščeni
organizaciji za plačilni promet.
Zakon napotuje na uporabo slovenskih računovodskih standardov
za podrobnejšo ureditev računovodske kontrd(P m notranjega
revidiranja. Z opravljanjem računovodske kon,rc>le je možno
preprečiti nepravilnosti pri porabi sredstev, z notranji- revidiranjem
pa doseči prvo stopnjo nadzora ter pomoč računsiS'-nu sodišču
pri njegovem opravljanju nadzora nad uporabo sredstov iz javnih
financ.

II. KNJIGOVODSKE LISTINE IN POSLOVNE
KNJIGE

Namen te obveznosti je v tem, da pravne osebe javnega prava,
ki poslujejo z večjim obsegom sredstev iz javnih financ z notranjim
revidiranjem dosežejo:

3. člen
Pravne osebe so odgovorne za sestavljanje knjigovodskih listin.

- varovanje sredstev pred izgubo zaradi malomarnosti, zlorab,
slabega upravljanja, napak in poneverb ter drugih nepravilnosti;

Pooblaščena oseba pravne osebe ali oseba, na katero je
preneseno pooblastilo, jamči s podpisom na listini, da je
knjigovodska listina resnična in da pošteno prikazuje podatke o
poslovnih dogodkih.

- poslovanje v skladu z zakoni, drugimi predpisi in navodili uprave
in ustanoviteljev;

4. člen

- razvijanje in ohranjanje zanesljivih in drugih podatkov ter pošteno
prikazovanje teh podatkov v poročilih.
Minister za finance bo predpisal za pravne osebe javnega prava,
ki poslujejo z večjim obsegom sredstev iz javnih financ, obvezno .
organiziranje notranjega revidiranja.

Pravne osebe s pravilnikom podrobneje uredijo način sestavljanja
knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, odgovornost za
sestavo, gibanje in kontrolo knjigovodskih listin ter njihovo
hranjenje v skladu z računovodskimi standardi.
5. člen

Uveljavitev zakona in njegova uporaba naj bi se pričela s 1.
januarjem 1997.

Poslovne knjige so javne listine.

Minister za finance in Inštitut za revizijo morata pripraviti vse
potrebne predpise v 30. dneh po uveljavitvi zakoka.

Poslovne knjige se vodijo v slovenskem jeziku in v tolarjih.
6. člen
t

TUJE REŠITVE

Pravne osebe vodijo poslovne knjige po sistemu dvostavnega
knjigovodstva, če s tem zakonom ni določeno drugače.

Posamezne države imajo zelo različno urejeno računovodstvo,
odvisno od zgodovinskih danosti in glede na njihove kadrovske
možnosti ter stopnjo tehnične opremljenosti. Vsem pa je skupno,
da imajo to problematiko zelo normativno urejeno ter da
spremembe uvajajo zelo premišljeno in zato počasi.

7. člen
Pravne osebe vodijo temeljne in pomožne knjige.
Temeljni knjigi sta dnevnik in glavna knjiga.

IV. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA

Vodenje temeljnih knjig je obvezno, vodenje pomožnih knjig pa
samo, če verodostojni podatki niso zagotovljeni drugače.

Predloženi zakon neposredno n£ bo povzročil novih obremenitev
5
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obveznosti do virov sredstev ter'na prihodke in odhodke.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se obvezno vodijo
naslednje pomožne knjige: blagajniški dnevnik, knjiga
opredmetenih osnovnih sredstev ter knjiga terjatev do kupcev in
obveznosti do dobaviteljev.

III. PRIHODKI IN ODHODKI
15. člen

Vodenje poslovnih knjig se lahko zaupa drugi pravni osebi oziroma
samostojnemu podjetniku.

Za razčlenjevanje in merjenje prihodkov in odhodkov se uporabljajo
računovodski standardi. Minister za finance lahko predpiše
razčlenjevanje in merjenje prihodkov in odhodkov za posamezne
pravne osebe javnega prava.

8. člen
Pravne osebe, ki imajo celotno vrednost sredstev, načrtovano
za tekoče leto ali stanje na dan predpreteklega obračunskega
leta ali letni celotni prihodek, načrtovan za tekoče leto ali dosežen
v predpreteklem obračunskem obdobju manjše od 1 milijona
tolarjev, lahko ne glede na 7. člen tega zakona, vodijo le blagajniško
knjigo, knjigo prihodkov in odhodkov ter register osnovnih
sredstev.

16. člen
Odhodke poslovanja izkazujejo pravne osebe glede na vrsto
dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujejo jih na odhodke,
ki se nanašajo na opravljanje javne službe, in odhodke, ki se
nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

Odločitev o načinu vodenja poslovnih knjig sprejme pristojni organ pravne osebe v soglasju z ustanoviteljem, če z aktom o
ustanovitvi ni določeno drugače.

17. člen
Pravne osebe izkazujejo prihodke po vrstah in namenih iz naslova
opravljanja javne službe, iz naslova prodaje proizvodov in storitev
na trgu in drugih virov, za katere je utemeljeno pričakovati, da
bodo plačani.

9. člen
Poslovne knjige in poročila morajo zagotavljati ločeno spremljanje
poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in
drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja
poslovanja s sredstvi pridobljenimi iz prodaje blaga in storitev na
trgu; zagotavljati morajo možnost ocenjevanja namembnosti,
gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev iz javnih financ.

18. člen
Pravne osebe. W'se financirajo iz sredstev javnih financ, ne smejo
vračunavati s,roškov, odhodkov in prihodkov v dolgoročne
rezervacije.
144<•
IV. UGOTAVLJANJE IZIDA POSLOVANJA

10. člen
Za posamezne pravne osebe javnega prava lahko predpiše minister za finance v soglasju z ministrom v pristojnost katerega sodi
dejavnost, ki jo opravlja pravna oseba javnega prava dodatne
podatke, ki jih morajo te zagotoviti v poslovnih knjigah.

19. člen
Pravne osebe ugotavljajo v izidu poslovanja presežek prihodkov
nad odhodki (v nadaljnjem besedilu presežek) ter presežek
odhodkov nad prihodki (v nadaljnjem besedilu primanjkljaj).

11. člen
Pravne osebe sestavljajo računovodske izkaze in poročila o
poslovanju za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.

20. člen

12. člen

Presežek se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo
ustanovitelja pravne osebe.

Pravne osebe morajo vrednost poslovnih dogodkov knjižiti v polni
višini oziroma v bruto znesku in jih ne smejo medsebojno
poračunavati.

21. člen
Primanjkljaj se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja
pravne osebe.

13. člen
Pravne osebe pri vodenju poslovnih knjig upoštevajo kontne
okvire.

V. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN LETNO POROČILO
22. člen

Kontne okvire sprejme Inštitut.

Računovodski izkazi morajo prikazovati resnično in pošteno stanje
sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov, odhodkov
ter presežek oziroma primanjkljaj poslovanja.

Kontne okvire Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike
Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Republike Slovenije predpiše minister za finance.

Računovodska izkaza sta bilanca stanja in izkaz prihodkov in
odhodkov.

14. člen
Pravne osebe zajemajo podatke v izvenbilančni evidenci, če
obravnavajo poslovne dogodke, ki trenutno ne vplivajo na
postavke v bilanci stanja ali izkazu prihodkov in odhodkov, vendar
so pomembni za ocenjevanje uporabljanja tujih sredstev, za
morebitne prihodnje obveznosti, kontroliranje poslovnih procesov
in za informiranje.

23. člen
Pravne osebe sestavljajo letno poročilo. Letno poročilo je
sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, iz
pojasnil k izkazom in iz poslovnega poročila.
Poslovno poročilo sestavljajo le pravne osebe, ki na podlagi meril
iz zakona o gospodarskih družbah veljajo za velike pravne osebe.

Poslovni dogodki, zajeti v izvenbilančni evidenci, ob nastanku ne
morejo imeti narave bilančnih postavk, ki bi vplivale na sredstva,
poročevalec, št. 40
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24. člen

C. Sredstva v upravljanju

Izjemoma izdelajo pravne osebe letna poročila tudi med letom in
sicer ob statusnih spremembah, spremembi organiziranosti in v
drugih primerih, določenih z zakonom.

Obveznost do virov sredstev
A. Ustanovitvena vloga
-

25. člen
Pravne osebe izkazujejo stanje sredstev in obveznosti do njihovih
virov na dan 31. decembra.
26. člen

začetna ustanovitvena vloga
povečanje ustanovitvene vloge
zmanjšanje ustanovitvene vloge
presežek - primanjkljaj

B. Dolgoročne rezervacije

Pravne osebe ugotavljajo prihodke, odhodke, presežek ali
primanjkljaj prihodkov v obdobju od 1. januarja do 31. decembra
v izkazu prihodkov in odhodkov.

C. Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Č. Kratkoročne obveznosti
D. Pasivne časovne razmejitve

27. člen

E. Obveznosti do lastnikov sredstev v upravljanju

Računovodski izkazi vsebujejo podatke tekočega obračunskega
obdobja in preteklega obračunskega obdobja.

Oblika izkaza prihodkov in odhodkov

28. člen

Izkaz je oblikovan v stopnjah" in vsebuje vsaj tele postavke:

Letno poročilo mora biti sestavljeno in predloženo pristojnim
organom pravnih oseb najpozneje v dveh mesecih po preteku
poslovnega leta oziroma najpozneje v dveh mesecih po
spremembi organiziranosti oziroma statustni spremembi pravne
osebe in v drugih primerih določnih z zakonom.

A. Prihodki za opravljanje javne službe
B. Drugi prihodki od poslovanja
C. Spremembe v vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje

Letno poročilo potrdi pristojni organ pravne osebe oziroma
ustanovitelja, če je z zakonom ali aktom o ustanovitvi tako
določeno.

Č. Prihodki od financiranja
D. Izredni prihodki

29. člen
Računovodske izkaze in pojasnila ter poročilo podpisuje za to
pooblaščena oseba pravne osebe.

= Čisti prihodki

30. člen

F. Stroški dela

E. Stroški blaga, materiala, storitev

Vsebino in obliko bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov
ter pojasnil k izkazom določajo računovodski standardi.

1. Plače in nadomestila plač

Najmanjši obseg podatkov v bilanci stanja je razčlenjen na podatke
o sredstvih in obveznosti do virov sredstev in vsebuje vsaj
naslednje podatke:

2. Prispevki za socialno varnosti zaposlenih

Sredstva

3. Drugi stroški dela
G. Amortizacija

♦

H. Rezervacije za tveganja pri poslovni dejavnosti

A. Stalna sredstva

I. Odhodki financiranja

- neopredmetena dolgoročna sredstva
- opredmetena osnovna sredstva
- zemljišča
- zgradbe
- oprema
- druga predmetena osnovna sredstva
- opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi
- predujmi za opredmetena osnovna sredstva
- dolgoročne finančne naložbe
- druga dolgoročna sredstva

J. Izredni odhodki
K. Presežek prihodkov
L. Davek od dobička od pridobitne dejavnosti
M. Čisti presežek prihodkov
N. Presežek odhodkov
Vsebino in obliko bilance stanja in izkazov prihodkov in odhodkov
za Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in za
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike
Slovenije predpiše minister za finance.

B. Gibljiva sredstva
•
-

zaloge
kratkoročne terjatve do ustanovitelja
kratkoročne terjatve iz poslovanja
kratkoročne finančne naložbe
denarna sredstva
druga kratkoročna sredstva
aktivne časovne razmejitve

31. člen
Podatki v bilanci stanja so podlaga za izdelavo premoženjske
bilance države.
7

poročevalec, št. 40

VI. HRANJENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN IN
POSLOVNIH KNJIG

37. člen
Za drobni inventar se štejejo predmeti v skladu z računovodskimi
standardi.

32. člen

38. člen

Knjigovodske listine in poslovne knjige se hranijo v skladu s
predpisi, s tem da je minimum hranjenja:

Tuja plačilna sredstva se vrednotijo po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan, na katerega se nanaša bilanca stanja.

Trajno:

39. člen

- za letne računovodske izkaze in končne obračune plač
zaposlenih ter izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih
obračunov plač,

Plemenite kovine in predmeti iz takih kovin se vrednotijo najmanj
v znesku, ki izhaja iz cene plemenitih kovin na svetovnem trgu.

10 let:
VIII. POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV

- za glavno knjigo in dnevnik
5 let:

40. člen

- za knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži, in z zakonom
predpisane listine,
- za pomožne knjige,

Pravne osebe ob koncu leta obvezno usklajujejo stanje sredstev
in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem, ugotovljenim
s popisom (inventuro).

3 leta:

41. člen

- za knjigovodske listine plačilnega prometa,

Ob koncu poslovnega leta je potrebno posebej uskladiti obveznosti
in terjatve proračunov in pravnih oseb, ki financirajo programe
oziroma storitve drugih oseb javnega prava s prejemniki sredstev
iz javnih financ.

2 leti:
- za prodajne in kontrolne bloke, pomožne obračune in podobne
knjigovodske listine.

42. člen

33. člen
Ne glede na 40. člen tega zakona pravna oseba lahko popisuje
knjige, filme, fotografije, arhivsko gradivo, kulturne spomenike,
predmete muzejske vrednosti, likovne umetnine in predmete, ki
so posebej zaščiteni kot naravne in druge znamenitosti, v daljših
obdobjih, vendar obdobje med zaporednima popisoma ne sme
biti daljše od petih let.

Poslovne knjige se do dokončanja revidiranja letnih računovodskih
izkazov hranijo v priročnem arhivu računovodske službe, potem
pa arhivirajo v skladu s predpisi.
VII. VREDNOTENJE POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH

43. člen

34. člen

Pravne osebe opravijo popis praviloma po stanju na dan 31.
decembra.

Pravne osebe vrednotijo postavke v računovodskih izkazih v
skladu z računovodskimi načeli, če ni s tem zakonom ter drugimi
predpisi določeno drugače.

Izjemoma se opravi popis tudi med letom in sicer ob statusnih
spremembah, spremembah organiziranosti in v drugih primerih,
določenih z zakonom.

35. člen

44. člen

Opredmetena osnovna sredstva in kratkoročna sredstva (zaloge)
se vrednotijo po nabavni vrednosti oziroma po ocenjeni vrednosti,
če nabavna vrednost ni znana.

Poročilo o popisu mora obravnavati pristojni organ pravne osebe
ter odločiti o načinu odpisa primanjkljajev, knjiženju presežkov,
odpisu neplačanih in zastaranih terjatev ter o morebitnem odpisu
sredstev v skladu z aktom o ustanovitvi.

Nabavna vrednost sestoji iz nakupne cene, povečane za
morebitne davke, stroške prevoza in druge neposredne stroške.

Če se ob popisu ugotovi, da so za nastali primanjkljaj, oškodovanja
sredstev in neplačane terjatve ter podobno odgovorni delavci, je
treba odločiti o potrebnih ukrepih.

V nabavno vrednost sredstev se ne sme všteti tisto, kar presega
normalne stroške nakupa oziroma graditve osnovnega sredstva.
36. člen

Podrobnejša navodila za popis predpiše odgovorna oseba pravne
osebe.

Opredmeteno osnovno sredstvo je tudi drobni inventar, katerega
doba uporabnosti je daljša od leta dni.
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IX. ODPISOVANJE (AMORTIZIRANJE)
NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

XI. FINANČNO POSLOVANJE IN PLAČILNI
PROMET
54. člen

45. člen

Finančno poslovanje se opravlja v skladu s predpisi in s splošnimi
načeli finančnega poslovanja.

Odpis je reden ali izreden.
46. člen

55. člen

Reden odpis se opravlja v skladu z računovodskimi standardi.

Plačilni promet za pravne osebe javnega prava se opravlja
praviloma kot brezgotovinski promet in mora potekati na računu
pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet.

Za pravne osebe javnega prava predpiše stopnje in način po
katerem se opravlja reden odpis, minister za finance.
47. člen

XII. PREDLAGANJE IN POŠILJANJE LETNIH
POROČIL

Izreden odpis se opravi v primeru Odtujitve ali uničenja opreme in
drugih opredmetenih osnovnih sredstev, trajne izločitve iz
uporabe, znižanja tržnih cen za istovrstna sredstva ter v primeru
skrajšanja predvidene življenjske dobe, ki je bila upoštevana za
izračun amortizacijske stopnje.

56. člen
Pravne osebe do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega
leta predložijo letno poročilo iz 23. člena tega zakona organizaciji,
ki jo določi vlada s svojim predpisom.
I
Pravne osebe javnega prava morajo v roku iz prejšnjega odstavka
predložiti letno poročilo tudi pristojnemu ministrstvu in na zahtevo
ministrstvu za finance.

Pravne osebe javnega prava morajo za izreden odpis pridobiti
soglasje ustanovitelja.
48. člen
Odpis opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki so
last Republike Slovenije ali lokalnih samoupravnih skupnosti in jih
imajo na podlagi zakonov ali odlokov pravne osebe javnega prava
v upravljanju, se izkaže praviloma kot popravek nabavne vrednosti
sredstev in v breme virov teh sredstev. Odpisujejo se lahko tudi
v breme prihodkov, kot strošek amortizacije, če so sredstva za
pokrivanje stroškov amortizacije zagotovljena v proračunu ali če
se v skladu z zakonom zagotavljajo iz drugih virov.

XIII. NALOGE IN ORGANIZACIJA
RAČUNOVODSTVA, PRAVICE IN ODGOVORNOSTI
POOBLAŠČENIH OSEB
57. člen

49. člen

Pravne osebe uredijo naloge in organizacijo računovodstva ter
pravice in odgovornosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z
materialnimi in finančnimi sredstvi v pravilniku o računovodstvu.

Pravne osebe javnega prava morajo sredstva obračunane
amortizacije, ki se zagotavljajo iz prihodkov za opravljanje javne
službe, izkazovati ločeno.

XIV. RAČUNOVODSKA KONTROLA IN NOTRANJE
REVIDIRANJE
58. člen

Namen uporabe sredstev obračunane amortizacije iz prejšnjega
odstavka določi ustanovitelj.

Kontroliranje podatkov in notranje revidiranje uredijo pravne osebe
v skladu s predpisi in računovodskimi standardi.

50. člen

Notranje revidiranje obvezno organizirajo pravne osebe javnega
prava, ki jih določi minister za finance, ob upoštevanju obsega
sredstev iz javnih financ.

Drobni inventar se odpiše enkratno v celoti ob nabavi.
*
X. REVALORIZIRANJE SREDSTEV

59. člen
51. člen

Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost gospodarskih javnih služb
in so po merilih določenih za gospodarske družbe majhne in
srednje družbe, ne zagotavljajo revidiranja letnih računovodskih
izkazov na podlagi 67. člena zakona o gospodarskih javnih službah.

Nabavna vrednost in popravek vrednosti opreme drugih
opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih dolgoročnih
sredstev se revalorizira ob koncu poslovnega leta in na podlagi
računovodskih standardov.

XV. KAZENSKE DOLOČBE

52. člen

60. člen

Pravne osebe javnega prava obravnavajo kot obrestovanje
revalorizacijo terjatev, finančnih naložb ali obveznosti, če je ta
določena s pogodbo ali predpisom.

Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
100.000 do 6,000.000 tolarjev, če:

53. člen

1. ne uredi v pravilniku načina sestavljanja knjigovodskih listin,
vrste knjigovodskih listin ter njihovega hranjenja (4. člen);

Pravne osebe javnega prava za druga sredstva in vire sredstev,
ki so namenjena za opravljanje javne službe, revalorizacije ne
opravljajo.

2. ne vodi poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva
(6. člen);
9
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Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.

3. ne sprejme odločitve o načinu vodenja poslovnih knjig (drugi
odstavek 8. člena);
4. ne zagotovi ločenega spremljanja poslovanja in prikaza izida
poslovanja s sredstvi javnih financ (9. člen);

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

5. v poslovnih knjigah ne zagotovi podatkov, ki jih predpiše minister za finance (10. člen);

61. člen
Uskladitev računovodskih evidenc s tem zakonom se opravi po
stanju na dan 1.1. 1997.

6. računovodski izkazi ne prikazujejo resničnega stanja
premoženja, prihodkov, odhodkov ter presežka oziroma
primanjkljaja poslovanja (22. člen);

Navodila za uskladitev računovodskih evidenc izda Inštitut v
soglasju z Ministrstvom za finance v 30 dneh po uveljavitvi zakona.

7. ne sestavi in ne predloži letnih poročil (28. člen);
8. ne hrani knjigovodskih listin in poslovnih knjig v skladu z
zakonom in predpisanim minimumom (32. člen);

Inštitut sprejme računovodske standarde iz 2. člena in kontne
okvire iz 13. člena tega zakona najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi
tega zakona.

9. ne vrednoti postavk v računovodskih izkazih v skladu s
splošnimi računovodskimi načeli ter predpostavkami za
sestavljanje računovodskih izkazov (34. člen);

62. člen
Do uveljavitve zakona o proračunu se kot predpis o proračunu iz
1. člena tega zakona smatra zakon o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96).

10. ne vrednoti dolgoročnih opredmetenih sredstev in kratkoročnih
sredstev (35. člen);

63. člen

11. ne šteje drobnega inventarja, katerega doba uporabnosti je
daljša od leta dni, med opredmetena osnovna sredstva (36. člen);

Minister za finance sprejme predpise na podlagi, 13., 15., 30.,46.
in 58. člena tega zakona najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega
zakona.

12. ne šteje med drobni inventar predmetov v skladu s SRS (37.
člen);

64. člen

13. ne vrednoti tujih plačilnih sredstev po srednjem tečaju Banke
Slovenije (38. člen);

Z dnem, ko se prične uporabljati ta zakon, se preneha uporabljati
zakon o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 13/89, 35/89, 42/
90, 61/90 in Uradni list SRS, št. 42/90) za pravne osebe iz 1.
člena tega zakona.

14. ne vrednoti plemenitih kovin in predmetov iz takih kovin na
podlagi cen na svetovnem trgu (39. člen);
15. ne uskladi popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev z
dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom (40. člen);

Zadruge, z dnem uporabe tega zakona, prenehajo uporabljati
zakon o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 13/89, 35/89, 42/
90, 61/90 in Uradni list SRS, št. 42/90) in s tem dnem uporabljajo
za vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil, zakon o
gospodarskih družbah.

16. ne uskladi obveznosti in terjatev (41. člen);
17. ne izda navodil za popis (3. odst. 44. člena);
18. ne izkazuje ločeno sredstev amortizacije, ki se zagotavljajo iz
prihodkov za opravljanje javne službe (49. člen);

Uskladitev računovodskih evidenc iz prejšnjega odstavka opravijo
zadruge v skladu z navodili, ki jih v 30 dneh po uveljavitvi zakona
izda Inštitut ,v soglasju z Zadružno zvezo Slovenije.

19. ne predloži v roku poročil pristojnim organom (56. člen);

65. člen

20. ne uredi nalog in organizacije računovodstva in odgovornosti
pooblaščenih oseb v pravilniku (57. člen);

Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. januarja 1997.

21. ne organizira notranjega revidiranja (58. člen);

poročevalec, št. 40

10

OBRAZLOŽITEV:
K 1. členu

Določba tudi ureja pristojnost oziroma obveznost ministra za finance, da podpiše kontne okvire za javne zavode socialnega
zavarovanja.

Z določbo 1. člena se opredeljujejo področje, ki ga ureja predlagani
zakon, ter pravne osebe, za katere bo veljal predlagani zakon.

K 14. členu

K 2. členu

Določba definira, katere podatke lahko pravne osebe zajemajo v
izvenbilančni evidenci, to lahko le v primeru, če obravnavani
dogodki ne vplivajo na postavke v bilanci stanja ali izkazu
prihodkov in odhodkov oziroma ne vplivajo na sredstva,
obveznost do virov sredstev, prihodke in odhodke.

Z določbo 2. člena se določajo načela na podlagi katerih, pravne
osebe vodijo poslovne knjige in sestavljajo računovodska poročila.
K 3., 4. in 5. členu
V 3. in 4. členu se opredeljuje odgovornost za sestavljanje
knjigovodskih listin ter obveznost podrobnejše ureditve načina
sestavljanja knjigovodskih listin, odgovornost za sestavo, gibanje
in kontrolo listin v svojemu pravilniku.

K 15., 16. in 17. členu

V 5. členu je določeno, da so poslovne knjige javne listine, da se
vodijo v slovenskem jeziku in v tolarjih.

Določbe urejajo izkazovanje odhodkov oziroma izdatkov ter
prihodkov, ki mora biti ločeno glede na vrsto dejavnosti na katero
se nanašajo.. Minister za finance lahko predpiše razčlenjevanje in
merjenje prihodkov in odhodkov za posamezne pravne osebe
javnega prava.
<

K 6. in 7. členu

K 18. členu

6. člen predpisuje obveznost poslovnih knjig po sistemu
dvostavnega knjigovodstva.

Določba prepoveduje pravnim osebam, ki poslujejo s sredstvi
javnih financ, da bi vračunavale stroške, odhodke in prihodke v
dolgoročne rezervacije, ter se tako onemogoča prikrivanje
resničnega rezultata poslovanja.

7. člen opredeljuje vrste poslovnih knjig.
K 8. členu

K 19., 20. in 21. členu

8. člen omogoča pravnim osebam, ki poslujejo z manjšim obsegom
sredstev, da vodijo poenostavljeno knjigovodstvo, in sicer, da
lahko vodijo le blagajniško knjigo, knjigo prihodkov in odhodkov
ter register osnovnih sredstev.

Določba 19. člena vsebuje opredelitev rezultata, ki se izkaže kot
presežek prihodkov nad odhodki oziroma primanjkljaj kot nekriti
odhodki.

K 9. členu

Določbi 20. in 21. člena urejata razporejanje presežka poslovanja
in pokrivanja primanjkljaja poslovanja.

9. člen določa obveznost ločenega spremljanja sredstev javnih
financ od poslovanja z drugimi sredstvi za opravljanje javnih služb
in sredstev, ki jih pridobivajo s prodajo proizvodov in storitev na
trgu in podobno. Poslovne knjige morajo omogočati ocenjevanje
namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev
javnih financ.

K 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. in 29. členu
Določba 22. člena predpisuje obveznost prikazovanja resničnega
stanja premoženja prihodkov, odhodkov ter rezultatov poslovanja.
Določba 23. člena opredeljuje sestavo letnega poročila, ki je
sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter
pojasnil.

K 10. členu
Z določbo se omogoča ministru za finance, da v soglasju s
pristojnimi ministri lahko predpiše dodatne podatke, ki jih morajo
zagotoviti pravne osebe v poslovnih knjigah. Dodatni podatki naj
bi omogočali večjo preglednost nad poslovanjem s sredstvi javnih
financ oziroma bodo služili potrebam analiziranja in načrtovanja
potrebnega obsega sredstev javnih financ.

Določba 24. člena določa izjeme od sestave letnega poročila, kot
so sprememba organiziranosti oziroma druge statusne
spremembe.
Določbe 25., 26. in 27. člena predpisujejo dan v letu, ko je obvezno
izkazati sredstva in obveznosti do virov sredstev ter rezultate
poslovanja za obdobje enega leta ter da se primerjalno izkažejo
tudi podatki za preteklo leto.

K 11. členu in 12. členu
Z določbo 11. člena se določa poslovno leto, ki je enako
koledarskemu letu, z določbo v 12. členu pa je predpisano, da
morajo pravne osebe vrednosti poslovnih dogodkov knjižiti v polni
oziroma bruto višini ter se tako ne smejo opravljati medsebojna
poračunavanja.

Določbe 28. in 29. člena določajo rok sestave in predložitve letnega
poročila ter odgovorne podpisnike poročil.
K 30. členu
Določba predpisuje, da vsebino in obliko računovodskih izkazov
določa računovodski standard, s tem, da je v določbi opredeljen
minimalni obseg podatkov, ki mora biti zagotovljen v bilanci stanja
in izkazu prihodkov in odhodkov.

K 13. členu
Določba opredeljuje, da bo Slovenski inštitut za revizijo sprejel
kontne okvire, ki bodo podlaga za kontne načrte, ki jih bodo
pravne osebe same izdelale glede na svoje potrebe in potrebe
zunanjim uporabnikom.

Določba ureja tudi pristojnost in obveznost ministra za finance,
da predpiše vsebino in obliko računovodskih izkazov za javne
zavode socialnega zavarovanja.
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K 31. členu

K 56. členu

Določba definira, da je bilanca stanja podlaga za izdelavo
premoženjske bilance države.

Določba ureja predložitev letnih poročil.
K 57. členu

K 32. In 33. členu

K 34., 35., 36., 37., 38. in 39. členu

Določba zavezuje pravne osebe, da morajo v svojem pravilniku
urediti naloge in organizacijo računovodstva ter pravice in
odgovornosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z materialnimi
in finančnimi sredstvi.

Določbe urejajo vrednotenje postavk v računovodskih izkazih.

K 58. členu

K 40., 41., 42., 43. In 44. členu

Določba ureja kontroliranje podatkov in notranje revidiranje ter
omogoča ministru za finance, da lahko predpiše obveznost
notranjega revidiranja za pravne osebe javnega prava.

Določbi urejata roke shranjevanja knjigovodskih listin in poslovnih
knjig.

Določbi 40. in 41. člena urejata obveznost popisa in usklajevanja
sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem.

K 59. členu

42. člen omogoča popis v daljših obdobjih za nekatera sredstva
kot so: knjige, filmi, fotografije in podobno.

Določba predpisuje, da pravne osebe, ki opravljajo dejavnost
gospodarskih javnih služb in spadajo po kriterijih za gospodarske
družbe med majhne in srednje družbe, ne zagotavljajo revidiranja
letnih računovodskih izkazov na podlagi 67. člena zakona o
gospodarskih javnih službah. S to določbo se izognemo dvojnemu
revidiranju; nadzor nad poslovanjem pravnih oseb javnega prava
opravlja Računsko sodišče.

43. člen določa rok popisa ter možne izjeme.
44. člen ureja obravnavo poročila o popisu ter odločanje o
morebitnih primanjkljajih in presežkih ter tudi odgovornost delavcev
za nastale škode.
K 45., 46., 47., 48., 49. In 50. členu

K 60. členu

Določbe 45., 46. in 47. člena določajo način odpisa ter pogoje
izrednega odpisa. Za pravne osebe javnega prava določi stopnje
in način odpisa minister za finance.

Določba ureja kazenske določbe.
K 61. členu

Določba 48. člena ureja nadomeščanje obračunane amortizacije
v primeru, ko pravna oseba v ceni nima vkaikuliranih stroškov
amortizacije oziroma ji ustanovitelj ne zagotovi sredstev za
stroške obračunane amortizacije.

Določba predpisuje uskladitev računovodskih evidenc s tem
zakonom in določa roke za izdajo navodila in računovodskih
standardov in kontnih okvirov na podlagi tega zakona.

Določba 49. člena ureja izkazovanje sredstev obračunane
amortizacije pri pravnih osebah javnega prava.

K 62. členu

Določba 50. člena ureja odpis drobnega inventarja.

Določba definira predpis o proračunu, ki se uporablja za vodenje
poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil za proračune do sprejetja
sistemskega zakona o proračunu.

K 51., 52. In 53. členu
V 51. določbi urejajo revaloriziranje opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev, ki se opravlja v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi.

K 63. členu

Določbi 52. in 53. določata, da pravna oseba javnega prava
obravnava revalorizacijo terjatev, finančnih naložb ali obveznosti,
če je ta določena s pogodbo ali predpisom, kot obrestovanje, za
druga sredstva in vire sredstev pa pravna oseba javnega prava
ne opravlja revalorizacije.

K 64. členu
Določba ureja prenehanje zakona o računovodstvu, ki na podlagi
te določbe preneha veljati tudi za zadruge, katere s 1.1.1997
prično uporabljati zakon o gospodarskih družbah.

K 54. In 55. členu

K 65. členu

Določbi urejata finančno poslovanje in opravljanje plačilnega
prometa.

Določba ureja dan veljavnosti in uporabe tega zakona.
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Določba določa rok za sprejetje predpisov ministra za finance.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

DENACIONALIZACIJI

(ZDen-B)
- EPA 1644 - hitri postopek
V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika državnega
zbora bosta na delovnih telesih in državnemu zboru pri
obravnavi zakona sodelovala Igor Bavčar in mag. Janez
Kopač.

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

1. Igor Bavčar, I.
2. Zoran Thaler, I.
3. Peter Petrovič, I.
4. Jože Lenič, I.
5. Jadranka Šturm K., I.
6. Tone Anderlič, I.
7. Branko Jane, I.
8. Maks Lavrinc, I.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DENACIONALIZACIJI
ki ga pošiljajo državnemu zboru v obravnavo in sprejem po
hitrem postopku, na podlagi 201. člena Poslovnika državnega
zbora Republike Slovenije. Ker se s tem zakonom nadomešča
zakon o začasnem delnem zadržanju vračanja premoženja
(Ur. I. RS, št. 74/95), ki ga je državni zbor sprejel po hitrem
postopku, menijo, da razlogi, ki so opravičevali hitri postopek
v tistem primeru, veljajo tudi za ta zakon.

I. UVOD

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

Po podržavljanju pa so se vse hipoteke brisale.
Nadalje zakon o denacionalizaciji ni opredelil zakonitega pravnega
naslova kot pogoj za vračanje nepremičnin denacionalizacijskim
upravičencem. Zastavlja se vprašanje ali ima pravico do vračila
prejšnji lastnik premoženja, ki na podlagi takrat veljavnih predpisov
ne bi mogel biti lastnik. Tak izrazit primer je bila neizvedena agrarna
reforma Kraljevine Jugoslavije. Lastninska pravica mora biti
zakonita, kar pomeni, da mora vedno temeljiti na veljavnem
pravnem naslovu in ne sme biti pridobljena v nasprotju z veljavnimi
zakoni. Takšno stališče je splošno sprejeto v evropski pravni
civilizaciji in je skladno z 2. členom ustave Republike Slovenije, ki
določa, da je ta republika pravna država. Denacionalizacijski
upravičenci torej ne morejo zahtevati vračanje lastnine v obsegu,
ki bi presegal zakonito dovoljen obseg kmetijskih nepremičnin.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Praksa izvajanja zakona o denacionalizaciji (Ur. I. RS, št. 27/91 in
31/93) je pokazala na nekatere bistvene pomanjkljivosti, ki izhajajo
iz samega zakona, ki v številnih določbah ni dovolj natančen, da
bi omogočal hitre in enostavne, zlasti pa pravične odločitve. Takih
pomanjkljivosti je v veljavnem zakonu kar nekaj.
Zato se v praksi dogaja, da se vrača večja vrednost od vrednosti
podržavljenega premoženja. Do tega pride bodisi zaradi samih
zakonskih določb (npr. prvi odst. 72. člena Zden), bodisi zaradi
interpretacije nekaterih določil zaradi t.i. pravnih standardov (npr.
po mnenju Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ne gre za
bistveno povečanje vrednosti nepremičnine po 25. členu, če to
povečanje ne dosega 30 % ne glede na vrednost nepremičnine).
Veliko pa je primerov vračanja premoženja večje vrednosti od
podržavljene, ker pristojni organi pri ugotavljanju vrednosti
premoženja niso upoštevali morebitnih hipotek. Znano je namreč,
da je bilo izredno veliko nepremičnin zastavljenih; prenekatero
premoženje je bilo celo kupljeno na kredit, ki je bil zavarovan s
hipoteko, vendar je lastnik do podržavljenja odplačal le del dolga.

Sedanji zakon omogoča ponovno vzpostavljanje veleposesti. 1.
člen ustave pa določa, da je Slovenija demokratična republika,
torej ne more ohranjati fevdalnih privilegijev, katerih nosilci so bili
pretežno tujci in Cerkev. Celotna Evropa je izvedla tudi proces
sekularizacije, kar pomeni, da so verske skupnosti upravičene le
do tistega premoženja, ki jim je nujen in potreben za opravljanje
njihove dejavnosti.
Državni zbor Republike Slovenije je 19. 12. 1995 sprejel Zakon o
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vračanje gozdov določiti ustrezne prilagoditvene pogoje. Ker tega
ni storil, gre očitno za čisto zakonodajalčevo samovoljo. Navedene
določbe Zden so tudi v nasprotju z ustavno določeno ekonomsko,
socialno in ekološko funkcijo lastnine. Z izvajanjem
denacionalizacije gozdov prihaja namreč do bistvene okrnitve
ekonomske in tehnološke funkcionalnosti kompleksov javnih
(državnih) gozdov. Problem postaja izrazitejši zlasti zaradi vse
širšega kroga upravičencev (zlasti veleposestnikov) in zahtev
za dosledno vrnitev gozdov v naravi. Omejitev pri vračanju
gozdne posesti v naravi v obsegu 200 ha velja tudi v Evropi kot
meja med srednjo in veleposestno gozdno posestjo. V močno
zaostrenih razmerah za gospodarjenje z gozdovi, ob vse večji
ekološki ogroženosti slovenskih gozdov, se posledice
denacionalizacije že kažejo v povečanih proizvodnih stroških in
neracionalni prostorski razporeditvi proizvodnje. Dokončna ocena
o obsegu in s tem o posledicah izvajanja Zden je nemogoča, saj
si posamezne denacionalizacijske komisije zelo široko razlagajo
pravico do vračanja in zato je proti prvotnemu pričakovanju vse
več postopkov vračanja gozdov tujerodnim veleposestnikom oz.
njihovim dedičem. Ob tem niso izjeme niti primeri, ko so
veleposestnikom že bile izplačane odškodnine.

začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja (Ur. I. RS, št.
74/95), s katerim je določil, da se za tri leta ustavi vračanje
nepremičnin, ki presegajo določen maksimum. Državni zbor je
dolžan razloge, ki so bili osnova za "začasni suspenz" zakona o
denacionalizaciji rešiti v razumnem roku, kar narekuje tudi načelo
pravne države, saj zakoni ne morejo za dolgo časa ustvarjati
pravne negotovosti.
Razlogi za sprejem zakona so uveljavitev načela pravne in
demokratične države ter izplolnitev obveznosti Državnega zbora,
da regulira stanje moratorija vračanja obsežnejših nepremičnin.
Kot že zgoraj navedeno je Kraljevina Jugoslavija izvajala agrarno
reformo. Sprejela je Zakon o likvidaciji agrarne reforme na
veleposestvih (SI. list kraljevske banske uprave Dravske
banovine z dne 21.6.1931) in Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o likvidaciji agrarne reforme na veleposestvih, s
spremembami in dopolnitvami tega zakona z dne 5.12.1931 (SI.
list z dne 26. julij 1933). S temi zakoni je bil določen maksimum
lastnine kmetijskih zemljišč in gozdov. Zadnje navedeni zakon je
v 7. členu določil, da je v Dravski banovini maksimum cerkvenih
in veleposestniških gozdov le 1000 hektarjev, za ostala zemljišča
pa je bilo s predpisi o agrarni reformi dovoljeno obdržati 75
hektarjev obdelovalne oziroma 200 hektarjev zemlje sploh.

Utemeljenih razlogov za sprejem sprememb zakona o
denacionalizaciji je torej več. To pa so obenem tudi razlogi, da je
potrebno zakon dopolniti z določbami o reviziji odločb o vračanju
premoženja, ki temeljijo na napačni uporabi materialnega prava in
tudi posledično napačni ugotovitvi dejanskega stanja.

Obstajajo mnenja, da se zakoni Kraljevine Jugoslavije, na osnovi
Zakona o razveljavitvi pravnih predpisov, izdanih pred 6. aprilom
1941 in med sovražno okupacijo (Ur. I. FLRJ št. 86/46) ne smejo
uporabljati. Temu ni mogoče pritrditi. Po določbi 4. člena istega
zakona so se lahko ti zakoni uporabljali še naprej za tista razmerja,
ki niso bila urejena z veljavnimi predpisi in v kolikor niso bili v
nasprotju z ustavo FLRJ, ustavami ljudskih republik, zakoni in
drugimi akti, ki so jih izdali pristojni organi nove države. Očitno je,
da predpisi o agrarni reformi niso nasprotovali veljavnemu
pravnemu redu, saj so bili s kasnejšimi novimi zakoni še poostreni.
Poleg tega pa ne gre za uporabo teh predpisov, temveč za
ugotavljanje ali so imeli denacionalizacijski upravičenci v času
podržavljenega toliko pravic, kot jih sedaj v denacionalizaciji
zahtevajo.

Po zbranih statističnih podatkih, je bilo pri vseh organih, pristojnih
za izvajanje ZDEN vloženo 41.303 zahtev za denacionalizacijo,
od tega 38.401 pri upravnih enotah. Ti upravni organi so v
denacionalizacijskih postopkih do 30.6.1996 izdali 19.596 upravnih
aktov (odločb in sklepov), med katerimi je bilo 13.474 odločb, s
katerimi je bilo zahtevam v celoti ali delno ugodeno, t.j. s katerim
je bilo podržavljeno premoženje denacionalizirano.
Upravni organi med vsemi navedenimi zahtevami po, nam
dosegljivih podatkih niso ugotovili nobenega primera, ko bi bilo
podržavljeno premoženje obremenjeno s hipoteko le v času
podržavljenja. Glede na to, da se v skladu s prvim odstavkom 44.
člena zakona o denacionalizaciji, vrednost podržavljenega
premoženja določi po stanju premoženja v času podržavljenja in
ob upoštevanju njegove sedanje vrednosti, je tak rezultat vsekakor
nenavaden. Znano je namreč dejstvo, da je bila hipoteka splošno
priznan in uveljavljen način zavarovanja posojil in drugih plačilnih
obveznosti. Za primerjavo je zanimiv podatek iz iste evidence, da
znaša vrednost 20 hipotek, nastalih po podržavljenju premoženja
(za katere subsidirano jamči država) 780.000 DEM.

Pomembno je poudariti, da sedanje določbe Zakona o
denacionalizaciji ne sledijo ne določbi 67. člena ne določbi 71.
člena Ustave Republike Slovenije. Na podlagi 67. člena Ustave
naj bi zakon določil tak način pridobivanja in uživanja lastnine na
kmetijskih zemljiščih, da so zagotovljene njihova gospodarska,
socialna in ekolološka funkcija. Zden pa vsebuje le določbo, da
se, kadar gre za komplekse kmetijskih zemljišč vrača
podržavljeno kmetijsko zemljišče z vzpostavitvijo ustreznega
solastniškega deleža na tem kompleksu. Na ta način naj bi se
zagotovila neokrnjenost teh kompleksov in njihova ekonomična
obdelava. Tako skromna zaščita kmetijskih zemljišč pa ni v skladu
z zahtevami EU. Slovenija ima zelo malo kakovostnih kmetijskih
zemljišč. Obdelovalne zemlje je po statističnih podatkih za leto
1990, 650.000 ha, od tega je njiv skupaj z vrtovi cca 247.000 ha.
Sedanji pokazatelji pa kažejo na naglo zmanjševanje površine
kmetijskih zemljišč, še posebej njiv. Zato se v gradivih za pripravo
zakona o kmetijskih zemljiščih posebno pozornost posveča ravno
subjektom gospodarjenja s kmetijskimi površinami.

Prav tako je znano, da so upravne enote v nekaj primerih ugodile
zahtevkom za denacionalizacijo upravičencem po 12. členu, t.j.
zakoncem oziroma dedičem prvega dednega reda prejšnjega
lastnika podržavljenega premoženja, ki ne more biti upravičenec
iz razlogov po 2. odst. 9. člena. Drugi odstavek 9. člena ZDEN
napotuje na razloge iz drugega odst. 35. člena zakona o
državljanstvu FLRJ iz leta 1945,1946 in 1948, ki pa se nanaša le
na osebe nemške narodnosti. Tako si imeli državljani Republike
Avstrije in Zvezne republike Nemčije od svoje držane pravico
dobiti odškodnino za v Jugoslaviji podržavljeno premoženje in
tako ne morejo biti upravičenci iz razlogov po drugem odst. 10.
člena ZDEN.

Zakon o denacionalizaciji se je pokazal kot neustrezen tudi glede
rešitev, ki se nanašajo na vračilo gozdov v last in posest. S tem,
ko je z drugim odstavkom 19. člena določil, da se določbe 4.
točke tega člena in 20. člena ne uporabljajo za gozdove je
diskriminiral gozdarska podjetja in jih postavil v neenak položaj
glede na ostale subjekte v postopkih denacionalizacije, saj le
zanje ne velja pravilo, da vrnitev ni mogoča, če bi se bistveno
okrnila prostorska kompleksnost oz. namen izrabe prostora in
nepremičnin. S tem je kršeno ustavno načelo enakosti.
Zakonodajalec bi moral svoje uveljavljanje različnih pravnih
položajev utemeljiti z jasnimi razlogi oz. bi moral zavezancem za
poročevalec, št. 40

Zaskrbljujoč je podatek, da je za 903 osebe, ki imajo status
upravičenca (t.j. jugoslovansko državljanstvo v času
podržavljenja) ugotovljeno, da v času denacionalizacije nimajo
slovenskega državljanstva in nekaj takih primerov je zaznati, ko
je tudi v teh primerih prišlo do vračanja nepremičnin v naravi,
kljub temu, da po veljavnih predpisih tujci ne morejo pridobiti
lastninske pravice na nepremičninah.
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ZDEN namreč določa krog oseb, ki so lahko upravičenci do
denacionalizacije, pa tudi predmet denacionalizacije ter njegovo
vrednost. Tako je iz dokumentacije za pripravo predloga zakona
o denacionalizaciji razvidno, da se je pričakoval bistveno manjši
obseg denacionalizacije, saj naj bi zajel le 132.300 ha gozdov (od
vseh podržavljenih 166.000 hektarjev • po stanju na dan 31. 12.
1946 - naj bi bilo 33.600 ha nemških posesti), 29.000 ha
obdelovalnih kmetijskih zemljišč (od vseh podržavljenih 51.000
hektarjev - po stanju na dan 31. 12. 1946 - naj bi bilo 22.000 ha
zaplenjeno nemškim posestvom) in 41.000 ha neobdelovalnih
kmetijskih zemljišč - po stanju na 31. 12. 1946, 621.360 m2
poslovnih prostorov - po stanju na dan 31. 10. 1963, 433.000 m2
stanovanj - po stanju na dan 31.10.1963, 931 nacionaliziranih in
220 zaplenjenih podjetij. Podatki, ki so bili znani do 25.9.1996, pa
kljub nedokončanemu popisu zadev že presegajo navedena,
pričakovanja. Tako naj bi bilo zahtevano cca 150.000 ha kmetijskih
zemljišč, 170.000 ha gozdov, 610.000 m2 stanovanj, 1,200.000
m2 poslovnih prostorov, 23.000.000 m2 stavbnih zemljišč, 1215
podjetij, ter za 29,000.000 DEM vrednosti premičnin. Za vse
podatke o zahtevanem premoženju v postopkih denacionalizacije
velja, da niso dokončni, ker vse zahteve še niso popisane. Že ti
podatki pa jasno kažejo na to, da je v javnem interesu potrebno
zagotoviti pristojnim resorjem sredstvo nadzora in revizije že
končanih zadev.

razveljaviti dokončne odločbe o nadzorstveni pravici. Takšna
kršitev utegne biti podlaga za obnovo postopka.
Obnovo postopka pa lahko uvede po uradni dolžnosti le organ, ki
je izdal odločbo, s katero je bil postopek končan (prvi odst. 250.
člen ZUP), sicer pa se obnova postopka lahko uvede na predlog
stranke ali državnega tožilca. Državni tožilec ima tudi pravico
vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti, če misli, da je bil s
pravnomočno odločbo prekršen zakon (262. člena ZUP). Tudi
razveljavitev in spremembo pravnomočne odločbe s privolitvijo
ali na zahtevo stranke lahko izda le organ, ki jo je izdal (265. člen
ZUP). Institut izredne razveljavitve lahko uporabi organ, ki je z
zakonom pooblaščen za nadzorstvo nad delom organa, ki je
odločbo izdal, če je to potrebno, da se odvrne huda in neposredna
nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javno varnost, javni red
in mir ali javno moralo, ali zato, da se odvrnejo motnje v
gospodarstvu. Odločba pa se lahko vsak čas izreče za nično po
uradni dolžnosti ali na predlog stranke ali državnega tožilca iz
razlogov, taksativno navedenih v 267. členu ZUP.
Pristojni upravni organi druge stopnje so torej precej omejeni pri
možnostih neposrednega nadzora nad pravilnostjo izdanih odločb
upravnih organov prve stopnje, saj njihovo pravilnost oziroma
zakonitost praviloma preverjajo na podlagi pritožb strank v
postopku. Bistveno več odločb bi lahko upravni organi druge
stopnje preverili, če bi pravna sredstva, v skladu s pooblastili, ki
jih imajo, vlagali tudi državni tožilci, javni pravobranilec oziroma
družbeni pravobranilec, če gre za varstvo družbene lastnine.
Določen vpliv na število izvedenih upravnih postopkov pa je
nedvoumno imel tudi proces reorganizacije državne uprave, ki je
nemalokrat povzročila izgubo kadrov v upravnih enotah. Tudi
sicer je opaziti povečano kadrovsko fluktuacijo delavcev upravnih
organov, ki delajo na denacionalizacijskih postopkih.

Množičnost teh zahtev in pomanjkanje ustrezno usposobljenih
kadrov v upravnih enotah, pred tem pa v upravnih organih bivših
občin, je praktično onemogočila uporabo predpisanih izrednih
pravnih sredstev, s katerim bi pristojni resorji lahko sproti preverjali
pravilnost uporabe materialnih predpisov in ugotovitev vseh pravno
relevantnih okoliščin. Pristojna ministrstva so tako lahko dejansko
pregledovala le tiste zadeve v katerih je ena od strank vložila
pritožbo. Kot hierarhični nadzor lahko v skladu z določili zakona
o splošnem pravnem postopku (ZUP, prečiščeno besedilo Ur. I.
SFRJ, št. 47/86) opredelimo izredno pravno sredstvo odprave in
razveljavitve odločbe po nadzorstveni pravici. Pristojni organ
presoja zakonitost izdane odločbe le v omenenem obsegu. Ko
odloča po nadzorstveni pravici, lahko pristojni organ odpravi ali
razveljavi dokončno odločbo, ne more pa jo spremeniti. Pristojni
organ po nadzorstveni pravici dokončno odločbo odpravi (prvi
odst. 263. člena ZUP):

Denacionalizacijski postopek ni tipičen upravni postopek, kot ga
pozna upravnopravna praksa. Tako se je izkazalo, da razlogi za
odpravo in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici tem
postopkom ne ustrezajo, oziroma na ta način ni mogoče odpraviti
nepravilnosti tistih denacionalizacijskih odločb, s katerimi se je
posameznikom neupravičeno priznala premoženjska pravica, ki
bi jim sicer ne pripadala bodisi zato, ker niso upravičene osebe in
bi ob pravilni uporabi materialnega prava sploh ne mogli imeti
statusa denacionalizacijskega upravičenca, bodisi, ker jim ne
gre pravica v takem obsegu, kot jim je bila z nepravilno odločitvijo
priznana, ker upravni organ ni pravilno ali je nepopolno ugotovil
dejansko stanje v zadevi (npr. neupoštevanje vrednosti hipoteke
na podržavljenem premoženju).

1) če jo je izdal stvarno nepristojen organ (pa ne gre za ničnostni
razlog);
2) če je v isti stvari že prej izdana pravnomočna odločba, s
katero je bila upravna stvar drugače rešena,
3) če je izdal odločbo kakšen organ brez soglasja, potrditve,
dovoljenja ali mnenja drugega organa, kadar je po zakon ali po
kakšnem drugem na zakonu temelječem predpisu to potrebno,

Ministrstvo za notranje zadeve je tako do konca junija 1996 v 142
primerih ugotovilo, da je upravni organ na prvi stopnji nepravilno
ugotovil, da je imela neka oseba jugoslovansko državljanstvo v
času podržavljenja. Kljub temu pa ne bo moglo sanirati napake
prvostopnega organa v tistih primerih, v katerih so roki za
uveljavljanje izrednih pravnih sredstev že potekli. To pa pomeni
tudi, da bo na taki nepravilni odločbi o tem predhodnem vprašanju
v denacionalizacijskem postopku temeljila tudi odločba o vračilu
premoženja. Čeprav tudi ZUP pri obnovi postopka iz razloga
drugačne rešitve predhodnega vprašanja ne postavlja roka in bi
bilo ob pravilni in zakoniti odločbi o ugotovitvi državljanstva v
obnovi denacionalizacijskega postopka vsekakor potrebno izdati
drugačno odločbo.

4) če je izdal odločbo krajevno nepristojen organ,
5) če je bila odločba izdana kot posledica prisiljenja, izsiljevanja,
pritiska ali drugega nedovoljenega dejanja.
Odločba o odpravi iz razlogov 1„ 2. in 3. točke prvega odst. 263.
člena ZUP se lahko izda v petih letih, odločba po 4. točki pa v
enem letu od dneva, ko je postala odločba v upravnem postopku
dokončna. Odločba o odpravi odločbe na podlagi 5. točke se
lahko izda ne glede na omenjene roke (264. člen ZUP).

Predlagatelj zakona izhaja iz predpostavke, da je mogoče
pravnomočno odločbo odpraviti, če so podane z zakonom
določene kršitve. Tudi sicer je v upravnem pravu pravnomočnost
lastnost upravne odločbe, dokler ni uporabljeno izredno pravno
sredstvo. Upravnopravni teoretiki pa izražajo stališče, da
absolutne nespremenljivosti pravni red ne more dati tistim pravnim
razmerjem, ki so nastala s takšnimi, čeprav materialno
pravnomočnimi odločbami, ki vsebujejo težjo zakonitost ali

Odločbo, ki je v upravnem postopku dokončna, pa je mogoče
razveljaviti po nadzorstveni pravici samo iz enega razloga: če je
bil kršen materialni zakon (drugi odst. 263. člena ZUP), pa še to
le s privolitvijo prizadete stranke in sicer le v enem letu od dneva,
ko je postala odločba v upravnem postopku dokončna. Zaradi
nepravilno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, ki sicer
lahko pripelje do kršitve materialnega zakona, ni mogoče
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nepravilnost. Za spremenljivost takšnih odločb materialna
pravnomočnost ne sme biti ovira. Zakonitost denacionalizacijskega procesa pa je nenazadnje že zaradi svojega
materialnega obsega v javnem interesu. Odločbe, ki bi bile v tem
revizijskem postopku odpravljene kot nezakonite, so nezakonite
že od njihove izdaje dalje, saj se njihova pravilnost t.j. zakonitost
presoja po predpisih, ki so veljali v času njihove izdaje. Predloženi
zakon namreč ne uvaja nobenih novih materialnopravnih
predpisov, ki bi naknadno določali kake pogoje oziroma okoliščine
kot nezakonite, ampak v določenih primerih le natančneje
pojasnjuje že uzakonjene pogoje, ki so zaradi svoje premajhne
jasnosti, pripeljali do povsem neustrezne prakse. Gre za to, da
obstoječa izredna pravna sredstva v upravnem postopku ne
ustrezajo naravi denacionalizacijskih postopkov.

- Da se gozdovi v postopkih denacionalizacije obravnavajo enako
kot kmetijska zemljišča in odpravili neutemeljeno razlikovanje med
pravnimi osebami v enakih ali podobnih položajih. S tem bo
uveljavljeno načelo enakosti (14. člen ustave).
- Dosežene bi bile ustavno določene funkcije lastnine (67. člen
ustave).
- Preprečena bi bila nepotrebna dolgoročna gospodarska škoda.
- Zagotovljena bi bila enakost dolgoročnega javnega lastniškega
(zasebnega) interesa s tem, ko bi bilo preprečeno, da se morajo
gozdovi v vseh primerih vračati samo v naravi.
- Upravičencem, katerim se kmetijska zemljišča in gozdovi ne bi
vrnili v naravi, bi bilo zagotovljeno plačilo odškodnine, kar bi bilo
dolgoročno velikokrat primernejša rešitev.

Ker se torej v denacionalizacijskih postopkih nekaterih dejstev
sploh ni upoštevalo (npr. obstoj hipotek in dejstvo, da je v času
podržavljenja še zmeraj veljal Zakon o likvidaciji agrarne reforme)
in ker se je ob nekaterih določbah izoblikovala neustrezna praksa,
je z odločbami, ki so premoženje vračale, prihajalo oz. je bilo (in je
še omogočeno), da prihaja do velikih oškodovanj družbenega in
državnega premoženja. Ker se npr. po obstoječi praksi ne
upoštevajo vlaganja, ki ne dosegajo vsaj 30 % vrednosti
premoženja, se v zasebne roke pretakajo veliki deli družbenega
in državnega premoženja. Nedvomno je torej v javnem interesu,
da se taka oškodovanja preprečijo in odpravijo.

- Izvedbo že v veljavnih določbah Zden vsebovanega načela, da
se denacionalizira podržavljeno premoženje prejšnjim lastnikom
in sicer v vrednosti po stanju premoženja v času podržavljenja in
ob upoštevanju njegove sedanje vrednosti (1. odst. 44. člena
Zden).
- Izvedbo revizij v vseh tistih primerih, kjer je bilo v nasprotju z
zakonom oškodovano družbeno ali državno premoženje.
3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

2. NAČELA IN CILJI

Na nepremičninah, kjer ni bila izvedena agrarna reforma po zakonih
Kraljevine Jugoslavije, naj bi se presežek odvzel. Za tako odvzete
presežke bi bila država zavezana zagotoviti izplačilo ustrezne
odškodnine po merilih, ki jih določa Zakon o denacionalizaciji za
obračun odškodnin, če se tudi sicer nepremičnine ne morejo
vrniti v naravi.

Cilj tega zakona je, da se uveljavi načelo zakonite lastnine in da
se razreši problem veleposestev (ostankov fevdalizma), razreši
sporna vprašanja Zakona o začasnem, delnem zadržanju
vračanja premoženja, t.j. moratoriju, da se razreši problem
hipotekarnih bremen podržavljenega premoženja, s čemer bi se
v potrebni meri zmanjšala bremena javnih sredstev Republike
Slovenije ter z ustreznejšimi instrumenti zagotoviti zakonitost in
pospešitev procesa denacionalizacije.

II. BESEDILO ČLENOV

Načela tega zakona so:

1. člen

- Odprava ostankov fevdalnega družbenega reda in varovanje
nacionalnega bogastva pred tujci. S tem zakonom bi uveljavili
nujne spremembe, ki so skladne z načelom demokratičnosti
države, saj bi biia sicer Republika Slovenija edina država v Evropi,
ki bi ohranjala fevdalne elemente in prepuščala pomembno
naravno bogastvo tujcem.

Drugi odstavek 9. člena o denacionalizaciji (Ur. I. RS, št. 27/91 in
31/93) se spremepi tako, da se glasi:
"Niso upravičenci fizične osebe iz 3., 4. in 5. člena tega zakona,
ki so bile ob podržavljenju premoženja nemške narodnosti in niso
bile vpisane v evidenco državljanov (državljansko knjigo), ker so
med vojno optirale na nemški Reich, ali so bili člani Kulturbunda ali
drugih nemških organizacij, ki so se pred vojno ali med njo ukvarjali
s propagiranjem nacizma in so na dan 4. 12. 1948 živele v tujini."

- Uveljaviti pravno načelo, da nihče ne more zahtevati več, kakor
mu po zakonu pripada. S tem bi uveljavili načelo pravne države,
ki med drugim poudarja spoštovanje zakonov in varovanje le
pravno utemeljenih pridobljenih pravic (2. člen ustave).

2. člen

- Uveljavili bi načelo pravičnosti, predvsem distributivne, kjer mora
država ravnati skrbno z naravnimi bogastvi in jih razporejati
skladno z nacionalnimi interesi (2. člen ustave). Dosežena pa bi
bila tudi ekonomska funkcija lastnine (67. člen ustave).

Tretji odstavek 9. člena se dopolni tako, da se na koncu odstavka
pika nadomesti z vejico in stavek nadaljuje:

- Uveljavljeno bi bilo načelo socialne države, po katerem mora
država skrbeti za smotrno razporeditev nacionalnega bogastva,
da ne ustvarja neupravičenih socialnih razlik in s tem konfliktnih
situacij v družbi (2. člen ustave). Zagotovljena bi bila tudi socialna
funkcija lastnine (67. člen ustave).

3. člen

", kar pa ne velja v primerih, ko je bila hkrati z zaplembo premoženja
izrečena tudi kazen izgube državljanstva."

14. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pravica do vrnitve premoženja gre verskim skupnostim, ki so
ob uveljavitvi zakona o denacionalizaciji delovale in delujejo na
območju Republike Slovenije.

Pri razmejitvi presežkov je potrebno zagotoviti, da denacionalizacijski upravičenci in zavezanci prejmejo zaokrožene celote,
tako da je omogočeno smortno gospodarjenje - ekonomska
funkcija lastnine (67. člen ustave).

Kadar upravičenec iz prejšnjega odstavka tega člena premoženje
ne more dobiti vrnjeno v naravi, je upravičen do višine odškodnine
v skladu z določili tega zakona, za katero je zavezan sklad za

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami bomo dosegli:
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verske skupnosti, ustanovljen posebej za ta namen. Sklad se
ustanovi s posebnim zakonom, s katerim se določijo oblike
odškodnine."

če ležijo v kompleksih kmetijskih zemljišč in gozdov. V tem primeru
gre upravičencem odškodnina.
Kmetijska zemljišča in gozdovi, ki ležijo v kompleksih kmetijskih
zemljišč in gozdov se ne glede na določbe prvega odstavka tega
člena lahko vračajo v last in posest upravičencem:

Varianta:
Besedilo drugega odstavka postane poseben odstavek 42. člena,
ki govori o odškodninah.

- ki imajo status kmeta,
- pravnim osebam, ki so bile ob uveljavitvi zakona o denacionalizaciji registrirane za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske
dejavnosti,
- agrarnim skupnostim.

4. člen
V tretjem odstavku 16. člena se na koncu odstavka pika
nadomesti z vejico in stavek nadaljuje:

Določbe drugega odstavka tega člena se uporabljajo tudi v primerih
vzpostavitve lastninske pravice na zemljiščih, na katerih imajo
prejšnji imetniki pravice uporabe, na podlagi zakona, pravico
upravljanja.

"ter v primeru, če ima na njem "pravico uporabe na družbeni
lastnini" druga fizična oseba ali tuja pravna oseba."
5. člen

Če obstajajo druge pravne ali dejanske ovire za vračilo
kmetijskega zemljišča ali gozda v naravi, gre upravičencu
odškodnina v obveznicah Slovenskega odškodninskega sklada;
upravičenec, ki ima status kmeta, oziroma upravičenec iz druge
alinee prejšnjega odstavka tega" člena pa lahko zahteva priznanico
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov ali vzpostavitev solastninske
pravice na kompleksu. Upravičencu iz prvega odstavka 14. člena
gre v teh primerih odškodnina v skladu z drugim odstavkom 14.
člena tega zakona.

V 1. točki prvega odstavka 19. člena se za besedami "oziroma
drugih javnih služb" postavi pika, besedilo do konca stavka pa se
črta.
Drugi odstavek 19. člena se črta.
6. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:

Priznanica je vrednostni papir, ki se glasi na ime upravičenca in
na določeno vrednost, do višine katere se izdajatelj papirja
obvezuje odprodati kmetijska zemljišča ali gozdove, ali pa plačati
odškodnino. Imetnik priznanice ima predkupno pravico pri nakupu
kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih prodaja Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije.

"Nepremičnina, katere vrednost se je po podržavljenju bistveno
povečala, se po izbiri upravičenca bodisi:
- ne vrne in se plača odškodnino v obveznicah Slovenskega
odškodninskega sklada,
- se jim prizna udeležba v osnovnem kapitalu v sorazmerju z
odvzetim premoženjem;
- se na njej vzpostavi lastninski delež do višine prvotne vrednosti
nepremičnine;
- vrne pod pogojem, da za razliko v vrednosti plača odškodnino.

Če upravičenec ne kupi kmetijskih zemljišč ali gozdov, oziroma
priznanice ne proda, lahko priznanico zamenja za obveznice pri
Slovenskem odškodninskem skladu."
9. člen

Rok plačila odškodnine iz zadnje alinee prejšnjega odstavka, ki
ne sme biti daljši od 10 let, in drugi pogoji plačila se določijo z
odločbo o denacionalizaciji. Odškodnina gre tistemu, ki je povečal
vrednost nepremičnine. Če se je vrednost nepremičnine povečala
brez neposrednih materialnih vlaganj, gre odškodnina
Slovenskemu odškodninskemu skladu.

Za 27. členom se doda nov 27. a člen, ki se glasi:
"27. a člen
Kmetijska zemljišča in gozdovi se vračajo v last in posest v
obsegu, ki ne presega zemljiškega maksimuma, določenega s
predpisi, ki so veljali dne 6. 4. 1941.

Če je zavezanec upravičen do oškodnine po določilih prejšnjega
odstavka, se za to vrednost zmanjša odškodnina, do katere bi bil
upravičen po prvem odstavku 73. člena tega zakona.

Upravičenci, katerim je bilo premoženje podržavljeno v obsegu,
ki je večji od zemljiškega maksimuma iz prejšnjega odstavka,
lahko sami izberejo, kateri del premoženja se jim vrne v last in
posest."

Za bistveno povečanje vrednosti nepremičnine se po tem zakonu
šteje povečanje vrednosti nad 30 % vrednosti, v vsakem primeru
pa, če presega 5.000 ZDA dolarjev."

10. člen

7. člen

V 43. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Za 26. členom se doda nov 26. a člen, ki se glasi:

"Odškodnina gre tudi upravičencem iz 27. a člena za tisti del
premoženja, ki se jim ne vrne v last in posest."

"Pri ugotavljanju vrednosti podržavljene nepremičnine je potrebno
upoštevati vrednost vpisane hipoteke (zastave pravice) in drugih
bremen na tej nepremičnini in smiselno uporabiti določbe 25. člena
tega zakona."

11. člen
V 51. členu se doda nov peti odstavek:

8. člen

"Zavezanec za odškodnino upravičencem iz 14. člena tega zakona
je sklad za verske skupnosti."

27. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Kmetijska zemljišča in gozdovi se vračajo v last in posest razen,
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17. člen

12. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:

Tretji odstavek 63. člena se spremeni tako, da se glasi:

"O zahtevah na prvi stopnji odločajo:

"Na zahtevo organa iz 54. ali 56. člena tega zakona izda organ, ki
je na prvi stopnji pristojen za notranje zadeve ugotovitveno odločbo
o državljanstvu upravičenca, če ta ni vpisan v evidenco o
državljanstvu ter ugotavlja obstoj okoliščin iz drugega odstavka
9. člena tega zakona."

1. upravne enote;
2. Ministrstvo za finance, o denacionalizaciji premoženja bank,
zavarovalnic in drugih finančnih organizacij, podržavljenih po
predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona;

18. člen
V drugem odstavku 67. člena se besedilo v oklepaju "(12. člen)"
nadomesti z besedilom "(11. in 12. člen)".

3. Ministrstvo za kulturo o denacionalizaciji stvari iz prvega in
drugega odstavka 17. člena ter tretjega odstavka 18. člena tega
zakona.

19. člen

Načelniki upravnih enot ustanovijo strokovne komisije ter imenujejo
njihove člane."

V prvem odstavku 72. člena se na koncu odstavka pika nadomesti
z vejico in nadaljuje z besedilom:

Varianta:

"ali vrednost 5.000 ZDA dolarjev."

Zadnji odstavek se črta.

20. člen

Če se črta zadnji odstavek 54. člena se črta 55. člen.

V prvem odstavku 78. člena se beseda "dedovanju" nadomesti z
besedo "denacionalizaciji".

Če se črta zadnji odstavek 54. člena, se črta tudi 65. člen.

21. člen

Če se črta 65. člen, se v prvem odstavku 66. člena črta besedilo
"in po preteku roka iz tretjega odstavka prejšnjega člena"

V 88. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

13. člen

"Obdelava kmetijskih zemljišč in izvajanje del v gozdovih, ki jih je
zavezanec dolžan vrniti v skladu s tem zakonom, se ne šteje za
razpolaganje v smislu prvega odstavka tega člena, če poteka v
skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča oz. v skladu z
načrti za gospodarjenje z gozdovi."

57. člen se spremeni tako, da se glasi:
"O pritožbah odločajo:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zoper odločbe
o zahtevi za denacionalizacijo kmetijskih zemljišč, gozdov in
kmetijskih gospodarstev, podržavljenih po predpisih iz 3. in 4.
člena tega zakona.

22. člen
Za VIII. poglavjem se doda novo VIII. a poglavje "REVIZIJE
DENACIONALIZACIJSKIH ODLOČB" in novi 86.a, 86.b, 86.c,
86.č, 86.d in 86.e členi, ki se glasijo:

2. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti zoper odločbe o zahtevi
za denacionalizacijo zasebnih gospodarskih podjetij, podržavljenih
po predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona.

"86.a člen
Pravnomočne odločbe upravnih organov, izdane v postopku
denacionalizacije na prvi stopnji, s katerimi so bile fizičnim ali
pravnim osebam priznane premoženjske pravice, se pregledajo.

3. Ministrstvo za okolje in prostor zoper odločbe o zahtevi za
denacionalizacijo stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih
prostorov, poslovnih stavb in stavbnih zemljišč, podržavljenih po
predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona.

Pregled odločb iz prejšnjega odstavka opravi Urad za
denacionalizacijo, ki ga ustanovi Vlada Republike Slovenije v 30
dneh po uveljavitvi tega zakona.

14. člen
Prvi odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:

Urad za denacionalizacijo vodi skupno zbirno evidenco o zadevah
iz prvega odstavka 86. člena tega zakona in je na podlagi tega
zakona pooblaščen za uporabo osebnih podatkov iz navedenih
evidenc za namen pregleda odločb po prvem odstavku tega člena.

"Stranke v postopku za denacionalizacijo so upravičenec, njegov
pravni naslednik, zavezanec, prejšnji upravljalec ter najemnik
oziroma druga pravna ali fizična oseba, ki ima za varstvo svojih
pravic ali pravnih koristi pravico udeleževati se postopka."

Urad za denacionalizacijo lahko daje pobude za uvedbo izrednih
pravnih sredstev zoper odločbe izdane v postopkih
denacionalizacije.

15. člen
Četrti odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:

Urad za denacionalizacijo opravlja tudi druge strokovne naloge
na področju denacionalizacije, ki se jih podrobneje uredi s sklepom
o njegovi ustanovitvi.

"Če se zahtevek glasi na premoženje, ki je v lasti Republike
Slovenije, zastopa interese zavezane stranke Javno
pravobranilstvo Republike Slovenije."

86.b člen

16. člen

Revizijo denacionalizacijskih odločb se opravi iz razlogov iz
katerih je mogoče v revizijskem postopku odločbo odpraviti.

V prvi alinei tretjega odstavka 62. člena se za vejico doda besedilo
"ter historični izpisek "C" lista",
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Revizija odločb po tem zakonu je posebno pravno sredstvo in
pomeni preizkus zakonitosti odločbe izdane v upravnem postopku
denacionalizacije, zoper katere ni bilo uporabljeno nobeno drugo
izredno pravno sredstvo.

Novo odločbo mora prvostopni organ iz prvega ali drugega
odstavka tega člena izdati najkasneje v roku dveh mesecev.

Revizijski organ v revizijskem postopku odločbo odpravi in sam,
v skladu z določili splošnega upravnega postopka določi o stvari,
če ugotovi, da so bila v postopku na prvi stopnji nepopolno ali
zmotno ugotovljena dejstva ali da v postopku niso bila upoštevana
pravila postopka, ki bi mogla vplivati na odločitev o stvari ali da je
bil prekršen materialni zakon, v naslednjih primerih:

Revizijo odločb, izdanih pred uveljavitvijo tega zakona, je mogoče
uvesti v roku treh let od uveljavitve tega zakona, revizijo odločb,
izdanih po uveljavitvi tega zakona pa je mogoče uvesti v roku
petih let od njihove pravnomočnosti.

- če so bila na podržavljeni nepremičnini v času podržavljenja
vknjižena bremena v vrednosti nad 5.000 USA $, pa niso bila
upoštevana;

Zoper odločbo revizijskega organa, izdano v revizijskem
postopku, ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor.

86.£ člen

86.d člen

- če je bila vrednost podržavljene nepremičnine povečana za več
kot 5.000 USA $, to pa ni bilo upoštevano v skladu s 25. členom;

Izvedeni postopek revizije in morebitno izdano soglasje po
opravljeni reviziji, ne vplivata na možnost vložitve izrednih pravnih
sredstev zoper odločbo upravnega organa prve stopnje v skladu
z zakonom o splošnem upravnem postopku.

- če je bila tujcu vrnjena nepremičnina v nasprotju z veljavnimi
predpisi;

86.e člen

- če je prejšnji lastnik premoženja imel pravico od tuje države
zahtevati odškodnino za podržavljeno premoženje in v drugih
primerih, ko je bila premoženjska pravica priznana osebi, ki po
določbah zakona o denacionalizaciji ne more biti upravičenec;

Upravni organ prve stopnje, Ministrstvo za finance in Ministrstvo
za kulturo so dolžni na zahtevo upravnega organa druge stopnje,
Vlade Republike Slovenije ali Urada za denacionalizacijo poslati
celoten upravni spis najkasneje v petnajstih dneh od prejema
zahteve."

- če v odločbi o denacionalizaciji ni bila upoštevana za podržavljeno
premoženje izplačana odškodnina.

23. člen

Revizijo opravi po uradni dolžnosti stvarno pristojen upravni organ druge stopnje, revizijo odločb Ministrstva za kulturo in
Ministrstva za finance pa opravi Vlada Republike Slovenije.

Do ustanovitve sklada za verske skupnosti iz 51. člena, je za
plačilo odškodnin upravičencem iz 14. člena zavezan Slovenski
odškodninski sklad.

Pobudo za revizijo lahko podajo pri organih iz prejšnjega odstavka
tega člena polega urada za denacionalizacijo še državni tožilec,
javni tožilec, družbeni pravobranilec, stranke denacionalizacijskega postopka ali druge osebe, ki izkažejo pravni interes.

24. člen
V 30 dneh od uveljavitve tega zakona, mora organ, ki vodi
postopek, pozvati upravičenca iz. 27.a člena, naj se izjasni, kateri
del premoženja naj se mu vrne v last in posest.

Pravni interes za vložitev podube je podan, če je odločba o
denacionalizaciji neposredno posega v pobudnikove pravice,
pravne interese oziroma pravni položaj.

Organ, ki vodi postopek, odloči po lastni presoji, kateri del
premoženja se vrne upravičencu iz prejšnjega odstavka v last in
posest, če ga ta v 30 dneh od prejema poziva ne obvesti o svoji
izbiri.

86.C člen

25. člen

Izjemoma lahko revizijski organ po odpravi odločbe prve stopnje
vrne zadevo organu prve stopnje v dopolnitev in novo odločitev,
kadar je ugotovljeno, da so dejstva nepopolno ugotovljena in bi
pravni organ prve stopnje+iitreje, oziroma bolj ekonomično odpravil
pomanjkljivosti postopka.

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o začasnem,
delnem zadržanju vračanja premoženja (Ur. I. RS, št. 74/95).

Kadar v revizijskem postopku Vlada Republike Slovenije ugotovi,
da je bil kršen zakon, odpravi odločbo in vrne zadevo upravnemu
organu, da odpravi pomanjkljivosti in izda novo odločbo.

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

26. člen"
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OBRAZLOŽITEV:
k 1. členu

temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije zagotavlja, ob pogoju vzajemnosti varstvo že pridobljenih
pravic. Poleg tega pa gre za tuje osebe, v katere ne naše pravo
ne naši organi ne morejo poseči, kot bi to morali ob spoštovanju
zadnjega odstavka 16. člena Zden. Tako ravnanje bi seveda
enostransko zavezalo tuja registrska sodišča, neposredno pa bi
poseglo v tuje pravo gospodarskih družb.

Izjema, da naj bi bili upravičenci tiste osebe, ki niso bile
jugoslovanski državljani iz razlogov po drugem odst. 35. člena
zakona o državljanstvu FLRJ, če so bile internirane ali so se
borile na strani protifašistične koalicije povzroča vrsto vprašanj.
Drugi odstavek 35. člena navedenega zakona o državljanstvu
FLRJ je določil, da niso postale državljani nove Jugoslavije osebe
nemške narodnosti, ki so bile na dan 28. 8. 1945 v tujini, med
vojno ali pred njo pa so se s svojim nelojalnim vedenjem pregrešile
zoper narodne in državne interese narodov FLRJ. Za nelojalno
vedenje v smislu navedene zakonske določbe se je v praksi
štelo: opcija za nemški Reich (volksdeutscherji); članstvo v
Kulturbundu ali v drugi nemških organizacijah, ki so se pred vojno
ali med njo ukvarjale s propagiranjem nacizma; simpatizerstvo ali
sodelovanje z okupatorjem. Zastavlja se vprašanje kako je
mogoče izpolnjevati oba diametralno različna pogoja hkrati? V
praksi se pojavljajo tudi primeri, ko osebe s pričami dokazujejo
sodelovanje s partizani in s potrdili o prevzemu določenih stvari
(hrane in živine), da so sodelovali na strani protifašistične koalicije,
saj v takem primeru po veljavnem besedilu zakona ni potrebno
jugoslovansko državljanstvo v času podržavljenja niti ugotavljati.
Oseba namreč lahko sama zatrjuje, da ni vpisana v državljansko
knjigo iz razlogov po drugem odstavku 35. člena zakona o
državljanstvu FLRJ, da pa se je borila na strani protifašistične
koalicije. Poleg tega bi se na predlagani način rešilo vprašanje
morebitne neustavnosti presojanja državljanstva v letih od 1945
do 1948. S tem se osebam, ki bi po spremembi drugega odstavka
9. člena ne sodile v krog upravičencev do denacionalizacije, ne
jemlje nobene pravice, saj jo tudi po veljavnem zakonu niso imele.

k 5. členu
S črtanjem zadnjega dela besedila 1. točke 19. člena odpade
dolgotrajno dokazovanje o možnostih oziroma nemožnostih
nadomestitve nepremičnin. V praksi praviloma vsi v tej točki
navedeni subjekti uveljavljajo to oviro. Dejstvo je tudi, da vsaka
nadomestitev denacionalizirane nepremičnine za delovanje teh
organov in služb pomeni neposredno obremenitev proračuna in
s tem prevalitev bremena na davkoplačevalce. Prav v izogib
temu, so z zakonom določeni zavezanci za denacionalizacijo in
oblike le-te.
S črtanjem drugega odstavka 19. člena se vračanje gozdov
izenači z vračanjem kmetijskih zemljišč, kar pomeni upoštvanje
tako prostorskih kompleksov, kot tudi njihove ekonomske oziroma
tehnološke funkcionalnosti.
k 6. členu
S spremembo 25. člena se rešuje problem kdo je upravičen do
odškodnine za večjo vrednost nepremičnine in odpravlja se
vprašanje kaj je bistveno povečanje vrednosti, saj je za to določen
kriterij. V predlogu spremenjenega 25. člena je dodana oblika
denacionalizacije - delež na kapitalu, ki Je tudi sicer ena od oblik
denacionallizacije. Glede na to, da je ostala možnost izbire oblike
denacionalizacije po tem členu, se pravice upravičencev s tem
ne zmanjšajo.

k 2. členu
Tretji odstavek 9. člena v praksi povzroča težave, ker upravni
delavci ne poznajo vseh možnih ukrepov v zvezi z državljanstvom,
ki so jih v povojnih časih izrekali tako upravn kot sodni organi.
Tudi veljavni zakon določa kot upravičence po tretjem odstavku
9. člena le osebe, ki jim je bilo državljanstvo odvzeto in ne tistih, ki
so ga izgubili. O odvzemu državljanstva so vedno odločali upravni
organi, o izgubi državljanstva kot kazenski sankciji pa so odločala
sodišča. Z dopolnitvijo tretjega odstavka 9. člena se krog oseb, ki
so že po veljavnem zakonu upravičenci do denacionalizacije ne
spreminja in ne oži. Tudi po predlagani spremembi bi imeli
neupravičeno obsojeni enake pravice do denacionalizacije, kot
jih imajo po veljavnih določbah.

Predlagana je podrobnejša opredelitev kriterijev. V veljavnem
besedilu je bistveno povečanje vrednosti pravni standard, ki pa
so ga organi pri svojem odločanju različno uporabljali: od vsakršnega upoštevanja povečanja vrednosti do obsega 30 odstotkov
vrednosti nepremčnine, ne glede na nominalno višino tako
določenega zneska. Tako lahko npr. organ pri odločanju oceni,
da povečanje vrednosti nepremičnine v višini 100.000 DEM ne
pomeni bistvenega povečanja, ker npr. ne dosega 30 odstotkov
vrednosti nepremičnine. Na ta način bi lahko pridobil upravičenec
z odločbo državnega organa 100.000 DEM neodplačno in sicer
na škodo družbenega premoženja, mnogokrat pa tudi na škodo
prejšnjih imetnikov stanovanjske pravice, ki so s svojimi vlaganji
vrednost nepremičnine povečali.

k 3. členu
"cerkev" pisana z malo začetnico je objekt, zato je v veljavnem
besedilu 14. člena povsem napačno uporabljena in odveč.
Ustanove oziroma redi so sestavni deli verske skupnosti. Ustava
govori le o verskih skupnostih. Smisel drugega odst. 14. člena je
v enotnem urejanju razmerij države z verskimi skupnostmi.
Odškodnina pa se določa v skladu z merili, ki so tudi sicer
uveljavljena v Zden.

Zaradi veljavne dikcije 25. člena je prihajalo tudi do razlag, da pri
vračilu v naravi vrednosti nepremčnine, ki je predmet
denacionalizacije, ni potrebno ugotavljati, če nihče ne uveljavlja
vlaganj. Morebiti je to razlog, da v denacionalizacijskih postopkih
niso bile upoštevane hipoteke. Ker seveda namen zakona ni
"podeljevanje"premoženjskih pravic osebam, bi moralo biti stanje
nepremičnine in s tem njena vrednost v času podržavljenja
ugotovljena v vsakem primeru. Zaradi časovne odmaknjenosti
pa je mogoče, da ugotovljena razlika v vrednosti, dejansko ne
pomeni povečanja (ali zmanjšanja po 26. členu) realne vrednosti
nepremičnine. To je zakonodajalec že predvidel z veljavnimi
določili, z dopolnitvami in spremembami naj bi se to dopustno
odstopanje nedvoumno definiralo.

k 4. členu
V praksi se je pojavilo kar nekaj primerov, ko so imele fizične
osebe na kmetijskih zemljiščih v družbeni lasti pravico uporabe.
Glede na to, da je po 51. členu zavezanec vedno pravna oseba
in ne fizična in tudi glede na naravo take pravice fizične osebe,
gre v bistvu "pravico uporabe na sredstvih v družbeni lastnini" v
teh primerih šteti to za ekvivalent lastninski pravici. Kadar pa je
upravičenec do denacionalizacije sam imetnik pravice uporabe,
se lastninska pravica vzpostavi v njegovo korist (31. člen ZDen).
Podobno velja za pravice tujih oseb. Ustavni zakon za izvedbo
poročevalec, št. 40

k 7. členu
Predlagani člen bi eksplicitno določil, da se morajo pri ugotavljanju
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vrednosti nepremičnin v času podržavljanja upoštevati vknjižene
hipoteke, čeprav to že sedaj izhaja iz besedila zakona, ko določa,
da se vrednost podržavljenega premoženja ugotavlja po stanju v
času podržavljenja in v današnji vrednosti. Okoliščina vknjižene
hipoteke na nepremičnini, vsekakor vpliva na stanje nepremičnine
v času podržavljenja. Država je namreč neplačani del denarnih
dolgov, vknjiženih na nepremičninah, ki so bile odvzete na podlagi
zakona o agrarni reformi in kolonizaciji ter splošnega zakona o
ravnanju z razlaščenimi in zaplenjenimi gozdnimi posestvi,
prevzela v celoti do višine vrednosti odvzete nepremičnine. Za
ostala bremena (pravica užitka, rente,...) je bila država zavezana
plačati odškodnino, saj so se na odvzeti nepremičnini izbrisala
vsa bremena z izjemo služnosti. (Zakon o ureditvi bremen,
vknjiženih na nepremičninah, ki so prešle v last države po zakonu
o agrarni reformi in kolonizaciji in po splošnem zakonu o ravnanju
z razlaščenimi in zaplenjenimi gozdnimi posestvi)

k 11. členu
Sklad za verske skupnosti se bi v skladu s spremembo 14. člena
ustanovil s posebnim zakonom, ki bi določal tudi oblike odškodnine
za podržavljeno premoženje verskim skupnostim. Viri tega sklada
pa bi morali biti zagotovljeni iz proračuna, tako kot se financirajo
že obstoječe aktivnosti oziroma olajšave. Možni so tudi drugi viri.
Nemoten potek denacionalizacijskih postopkov, ki tečejo na
zahtevo verskih skupnosti zagotavlja prehodna določba tega
zakona.
k 12. členu
Sprememba 54. člena je potreba zaradi reforme državne uprave
in lokalne samouprave. Predlagani 2. in 3. točka pa sta enaki kot
veljavni 4. in 5. točka istega člena.
Če bi bila sprejeta tudi varianta bi šlo za bistveno poenostavitev
postopka in zmanjšanje stroškov postopka. Ideja, da bi člani
takih komisij opravili delo namesto izvedencev in cenilcev se v
praksi praviloma ni obnesla.

Pomembno pa je predvsem, da je s tem, ko so se bhsala bremena,
prenehala obveznost tudi za prejšnjega lastnika, kar je potrebno
pri denacionalizaciji premoženja upoštevati, kolikor ta vrednost
presega 30 odstotkov sedanje vrednosti nepremičnine oziroma
5.000 ZDA dolarjev.

k 13. členu

Glede na spremembo 25. člena, bi šla razlika zaradi bistveno
povečane vrednosti, zaradi bremen na nepremičnini v času
podržavljenja, Slovenskemu odškodninskemu skladu.

«

Predlagana sprememba je posledica uskladitve oziroma
poimenovanja pristojnih organov v skladu z zakonom o vladi ter
v skladu z njihovimi pristojnostmi po zakonu o organizaciji in
delovnem področju ministrstev.

k 8. členu

k 14. členu

Predlagana sprememba rešuje problem vračanja kmetijskih
zemljišč, ki se nahajajo v kompleksih kmetijskih zemljišč, ki jih je
po veljavni ureditvi možno vračati le z vzpostavitvijo
solastninskega deleža na kompleksu, ki pa v praksi ni niti definiran
niti geodetsko odmerjen. Za primere, ko bi se določeni upravičenci,
ki se preživljajo s tovrstno dejavnostjo vseeno želeli vzpostavitev
lastninskega deleža na konkretnem kompleksu namesto
priznanic, je to omogočeno. S priznanicami pa lahko te osebe
pridobijo drugo zemljišče, ki je po vrednosti enakovredno (Na
nek način je to pot do nadomestnih nepremičnin, ki jih po izjavah
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov ni dovolj za vse. Zato bi to bil
v bistvu zakonski kriterij za določitev prioritete do teh zemljišč.)

Težave pri uveljavljanju statusa stranke v postopku narekujejo
potrebo po predlagani spremembi tega določila. Opredelitev drugih
oseb, poleg upravičencev, pravnih naslednikov in zavezancev,
kot strank denacionaiizacijskega postopka narekuje dejstvo, da
nemalokrat le te osebe lahko navedejo pravno relevantne
okoliščine glede vrednosti stvari, ki je predmet podržavljenja,
obenem pa imajo za to tudi ustrezno dokumentacijo. Že veljavni
zakon o denacionalizaciji vsebuje določbo, da je stranka tega
postopka poleg izrecno navedenih kategorij oseb tudi vsaka druga
oseba, ki ima za varstvo svojih pravic ali pravnih koristi pravico
udeleževati se postopka, torej gre s predlagano spremembo le
za še bolj natančno opredelitev.

Potrebna pa je sprememba 20. člena zakona o skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov RS, ki govori o obveznostih Sklada in
priznanicah.

k 15. členu
Predlagano spremembo narekuje praksa, saj upravne enote v
veliko primerih nepravilno vročajo pisanja in odkumente, pa tudi
ne vabijo Javnega pravobranilstva, ki je tudi v teh postopkih zakoniti
zastopnik Republike Slovenije.

k 9. členu
Ta člen ureja problem neizvedene agrarne reforme v Kraljevini
Jugoslavije. Kljub temu, da je bila z zakonom o likvidaciji agrarne
reforme zemljiška posest omejena in bi morali biti veleposestniki
razlaščeni, do realizacije zakonskih določb ni prišlo. Če bi torej
danes vrnili veleposestnikom zemljo in gozdove v obsegu, kakor
jim je bilo podržavljeno, bi dobii nazaj več, kot so leta 1941, po
takrat veljavnih zakonih, sploh smeli imeti. Zato člen v prvem
odstavku določa, da se kmetijska zemljišča in gozdovi vračajo v
obsegu, ki je bil leta 1941 v skladu z zakonom, v drugem pa daje
upravičencu možnost, da sam izbere, kateri del premoženja, ki je
bilo podržavljeno, se mu vrne v last in posest.

k 16. členu
Upravni organi odločajo o vračilu podržavljenega premoženja ne
da bi vedeli za obstoj morebitne hipoteke v času podržavljenja.
Vrača se torej večja vrednost od podržavljene, saj je nepremičnina
obremenjena s hipoteko manj vredna od nepremičnine, bremen
proste, kar je v nasprotju s prvim odstavkom 44. člena. Pri
ugotavljanju vrednosti podržavljenega premoženja bi morali
hipoteko upoštevati pri ugotavljanju stanja premoženja v času
podržavljenja. Pregled zemljiških knjig bi pokazal, da so
razlaščenci obremenjevali s hipotekami gozdove in nezazidana
zemljišča, redko pa objekt - trgovine, industrijo ali obrt, da so si na
ta način zagotovili obstoj kapitalske dejavnosti, v bistvu je šlo za
določene Spekulativne posle. Velik del razlaščencev bi zašel v
stečaje in likvidacije, če ne bi prišlo do druge svetovne vojne.

k 10. členu
Čeprav že iz ostalih določb zakona izhaja, da pripada odškodnina
tudi veleposestnikom, ki se jim vrne v last in posest le del
premoženja (v skladu s 27.a členom), je zaradi jasnosti potrebno
navesti, da se za tisti del premoženja, ki se veleposestnikom
zaradi preseganja maksimuma ne vrne, izplača odškodnina.
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Predlagana dopolnitev ne spreminja obstoječe zahteve po
predložitvi zemljiškoknjižnega izpiska, saj zemljiškoknjižni izpisek
pomeni izpisek vseh listov A, B in C, kar velja seveda tudi za
historične izpiske, ki se zahtevajo po navedenem določilu 62.
člena.

člena se glasi, da se dedovanje po umrlem uvede z dnem
pravnomočnosti odločbe o dedovanju. Gre očitno za napako, saj
odločb o dedovanju ni, so sklepi o dedovanju, tako kot jih zakon
o denacionalizaciji v ostalih določbah v zvezi s tem tudi pravilno
imenuje. Le v tej določbi je zapisano "odločba o dedovanju". V
dosledni jezikovni razlagi bi to lahko pomenilo, da se dedovanje
uvede s tistim dnem, ko je bil sklep o dedovanju premoženja, ki ni
bilo podržavljeno, postal pravnomočen, to pa je lahko že desetletja
nazaj. Na podlagi drugega odstavka 78. člena ZDen premoženje,
ki je bilo predmet denacionalizacije preide na zapustnikove dediče
z dnem pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji.

K 17. členu
Sprememba tretjega odstavka 63. člena je potrebna, saj je veljavna
določba ustavno sporna, ker onemogoča uveljavljanje pravice,
saj prepoveduje izvajanje dokazov. Obenem, pa bi se s
spremembo dikcije določil pristojni organ za ugotavljanje okoliščin,
navedenih v spremenjenem drugem odstavku 9. člena, ker ob
navedeni spremembi ne bi šlo več za izdajo ugotovitvene odločbe
o državljanstvu, za katero je Ministrstvo za notranje zadeve
nedvomno pristojno, hkrati pa se dejansko stanje iz zadnjega
odstavka 63. člena glede vsebine odločanja ne spremeni, saj so
kriteriji iz drugega odstavka 9. člena enaki kriterijem po katerih
pristojni upravni organi za notranje zadeve tudi sicer izdajajo
ugotovitvene odločbe o jugoslovanskem državljanstvu kadar gre
za osebo iz drugega odstavka 35. člena zakona o državljanstvu
FLRJ.

k 21. členu
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije s
kmetijskimi zemljišči in gozdovi do pravnomočne odločbe o
denacionalizaciji gospodari v skladu z zakonom o kmetijskih
zemljiščih oz. z zakonom o gozdovih. Prepričan je, da tako
gospodarjenje ne more pomeniti zmanjševanja vrednosti, ki bi za
posledico lahko imelo uveljavljanje odškodnine po 25. členu ZDEN.
Zagotovila, da je to res, nima, ker to ni bilo nikoli poudarjeno, niti
še nihče ni uveljavljal takega zahtevka, da bi o tem odločilo sodišče.

k 18. členu

Ker nikjer ni zapisano, da gospodarjenje v skladu z
gozdnogospodarskimi načrti oz. kmetijskimi zemljišči op predpisih
kmetijstva, mora biti že v amandmaju ali vsaj v njegovi obrazložitvi
poudarjeno, da upravljalec (oz. zavezanec za vračilo) z zemljišči,
za katere so vloženi zahtevki za vračilo, do pravnomočnosti
odločbe gospodari v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih
oz. zakonom o gozdovih. Upravičencem ob takem gospodarjenju
Sklada po mnenju predlagatelja ne pripada odškodnina za
zmanjšano vrednost po 26. členu ZDen.

Dopolnitev je potrebna, saj se določba po vsebini nanaša tudi na
upravičence po 11. členu. Tudi po 11. členu zakona o
denacionalizaciji prejšnji lastniki podržavljenega premoženja niso
upravičenci, temveč gre ta status njihovim pravnim naslednikom.
k 19. členu
Nedopustno je, da bi se lahko za zanemarljivo odškodnino lahko
štel vsak izplačan znesek, ki ne dosega 30 % vrednosti
podržavljenega premoženja, tudi če je odškodnina dosegala več
10 ali 100 tisoč DEM. Uporaba valute ZDA dolarja je umestna, ker
je sodna praksa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije taka, da
se za ugotavljanje vrednosti plačane odškodnine uporabi metoda
po odredbi o koeficientu povečanja dolarskih cen nacionaliziranega
premoženja. Dejansko ni razloga, da bi v primeru izplačila velikega
zneska odškodnine le-tega zanemarili samo zato, ker
matematičen izračun ne doseže 30 odstotkov vrednosti cele
nepremičnine oziroma kapitala. Pravnomočne odločbe, izdane
do uveljavitve tega zakona ne bodo mogle biti odpravljene zaradi
novega pogoja. Omejitv bo seveda veljala od uveljavitve
spremembe naprej. Pomisleki, da se s tem jemlje pravice, ki so jih
upravičenci že imeli zaradi prej določenih pogojev, ne zdržijo, ker
gre v bistvu za podvajanje premoženjske pravice, ki jo
zakonodajalec tolerira. Podvajanje zato, ker v bistvu za vrednost
plačane odškodnine prejšnji lastnik nikoli ni bil oškodovan. Pri
večjih odškodninah, ki so bile izplačane oziroma pri akontacijah
odškodnin, ki so bile izplačevane kot mesečna nakazila vse tja
do konca sedemdesetih let, je težko zagovarjati upravičenost, da
se ti zneski ne upoštevajo, kljub temu, da so upravičenci upravičeni
do vračila premoženja v obsegu, ki jim je bil podržavljen. Argument, da gre v bistvu za odškodovanje zaradi nemožnosti uporabe
podržavljenega premoženja zdrži le toliko, kolikor ga ne soočimo
z argumentom, da je potrebno odšteti stroške vzdrževanja, saj
se, kot že rečeno vrača premoženje v nezmanjšani vrednosti.
Tudi če se je sama vrednost nepremičnine zmanjšala, gre
upravičencu za razliko v vrednosti odškodnina. Enako kot pri 25.
členu, pa je mogoče tolerirati določena odstopanja in "bagatelne"
zneske izplačanih odškodnin zanemariti, seveda kolikor štejemo,
da je do 5.000 ZDA dolarjev bagatelni znesek.

k 22. členu
Zaradi izredno omejenih možnosti opravljanja nadzora nad izdanimi
upravnimi akti v postopkih denacionalizacije, je nujno potrebno
ustanoviti organ, ki bo imel ustrezna pooblastila za pregled
denacionalizacijskih zadev in, ki bo podajal strokovno utemeljene
pobude za uvedbo izrednih pravnih sredstev. Poleg tega pa bi
opravljal tudi druge strokovne naloge, ki jih bo vlada določila s
sklepom o ustanovitvi (priprava strokovnih gradiv, medresorska
koordinacija,...).
Revizija naj bi bilo posebno izredno pravno sredstvo, ki bi ga
pristojni upravni organ druge stopnje (Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor,
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti) oziroma Vlada Republike
Slovenije uvedli po uradni dolžnosti, kadar bi ostajali za to razlogi
iz tega člena. Ta "upravna revizija" se seveda ne more nanašati
na odločbe sodišč. Zanje veljajo določila o pravnih sredstvih v
nepravdnem postopku, zakon o denacionalizaciji pa je v 56. členu
določil, da je zoper odločitve višjega sodišča v teh zadevah
dovoljena revizija, torej izredno pravno sredstvo civilno pravdnega
postopka.
Predlagatelj meni, da so v predlaganem drugem odstavku novega
86.b člena navedeni razlogi, zaradi katerih je bilo v
denacionalizacijskih postopkih storjenih največ napak tako, da
so bile izdane odločbe s katerimi je bil kršen zakon, posledice teh
kršitev pa se odražajo v oškodovanju družbenega premoženja.
Po prvi alineji bi bil razlog za odpravo odločbe o denacionalizaciji,
če je bila na podržavljeni nepremičnini v času podržavljenja
knjižena hipoteka ali drugo breme, npr. užitek tako, da je bila
vrednost nepremičnine zaradi tega bistveno manjša, kot pa je
bila ugotovljena v postopku denacionalizacije brez upoštevanja
te okoliščine. To pomeni, da če je zaradi tega, ker je bila v času
podržavljenja nepremičnina obremenjena s hipoteko, vrednost
nepremičnine bistveno povečana (30 % ozirotva več kot 5.000

k 20. členu
S predlagano spremembo v prvem odstavku 78. člena bi bila
odpravljena nelogičnost, saj gre za napako, kljub drugačnemu
komentarju k temu členu. Veljavno besedilo prvega odstavka 78.
poročevalec, št. 40
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ZDA dolarjev), da bo to razlog za odpravo odločbe o
denacionalizaciji. Tudi sicer naj upravičenci do denacionalizacije
ne bi dobili z denacionalizacijo vrnjeno več, kot jim je bilo
podržavljeno, zato je potrebno preveriti tiste postopke v katerih
so bila vlaganja v nepremičnino uveljavljana, pa upravni organi
teh vlaganj niso šteli za bistvena.

bi zagotovila določba, da mora revizijski organpo odpravi odločbe
prve stopnje sam izdati odločbo in odločiti o stvari. Izjemoma in
še to le v primerih, kadar so dejstva nepopolno ugotovljena in bi
upravni organ hitreje odpravil to pomanjkljivost, bi lahko revizijski
organ vrnil zadevo organu prve stopnje v dopolnitev postopka in
novo odločitev. Kadar pa gre za odpravo odločbe Ministrstva za
kulturo ali Ministrstva za finance, ki kot prvostopna upravna
organa odločata o zahtevah za denacionalizacijo določenega
premoženja, pa bi obe ministrstvi morali sami odpraviti
pomanjkljivosti in izdati nove odločbe.

Znano je, da obstajajo primeri, ko so bile v denacionalizacijskih
postopkih izdane odločbe za vračilo nepremičnine v last
upravičencu, ki je v času vračanja tujec. Zlasti v tistih primerih,
ko je upravičenec že mrtev in je torej umrl kot tujec. Glede na to,
da gre v denacionalizaciji za originaren način pridobitve lastninske
pravice, torej z dnem pravnomočnosti odločbe, ni dopustno, glede
na veljavne predpise, vzpostavljanje lastninske pravice tujcem
na nepremičninah. Da bi morali te omejitve upoštevati pri obliki
denacionalizacije je izrecno določeno v zadnjem odstavku 6. člena
veljavnega ZDen-a. Odločba o denacionalizaciji se namreč vedno
glasi na prejšnjega lastnika tudi, če je ta že pokojni. Zapuščinski
postopek za to premoženje pa se opravi po pravnomočnosti
odločbe o denacionalizaciji. V našem pravnem redu velja načelo,
da lahko nekdo prenaša na nekoga drugega le tiste in toliko
pravic, kot jih ima sam. Torej prejšnji lastnik, ki je bil v času
Podržavljenja jugoslovanski državljan in mu je po določbah zakona
o denacionalizaciji priznan status upravičenca, v času
denacionalizacije pa ni slovenski državljan, po veljavnih predpisih
ne more pridobiti lastninske pravice na nepremičninah. Enako
seveda velja za osebo, ki je umrla pred pravnomočnostjo odločbe
o denacionalizaciji brez slovenskega državljanstva. Poudariti je
treba, da se je slovensko državljanstvo registriralo vse od leta
1945 dalje. Ker je bila z odločbami o denacionalizaciji, s katerimi je
bila tujcu vrnjena nepremčnina v nasprotju z veljavnimi predpisi,
v bistvu kršena ustava, je te odločbe nedvomno potrebno odpraviti
in upravičencem namesto lastninske pravice na nepremičninah
priznati odškodnino za podržavljeno premoženje.

S predlaganim načinom se kljub uvedbi novega izrednega pravnega
sredstva ne posega v obstoječe pristojnosti posameznih resorjev,
sama revizija tudi sicer ne bi vplivala na uporabo pravnih sredstev
po splošnem upravnem postopku. Za postopek revizije bi se na
podlagi drugega odstavka 6. člena uporabljal zakon o splošnem
upravnem postopku, razen seveda tistih določb, ki jih vsebuje
predlagano novo poglavje.
Z novim pravnim sredstvom - revizijo, bi bilo možno odpraviti
napake dosedanjih denacionalizacijskih postopkov v navedenih
primerih, ki bi jih lahko zakonodajalec ocenil kot ukrepe za
preprečevanje oškodovanja družbenega premoženja. Dejstvo
je, da bo tovrstne primere najprej treba poiskati, zato bi bilo
nerealno pričakovati, da bi bile lahko vse revizije že izdanih odločb
uvedene pred potekom treh let. Za morebitno uvedbo revizije
odločbe, izdane po uveljavitvi tega zakona bi veljal tudi sicer v
upravno-pravnem pravu uveljavljen rok petih let od njihove
pravnomočnosti. Glede na pričakovano pospešitev denacionalizacijskih postopkov zaradi sprememb v tem zakonu, je tudi realno
pričakovati, da bo naraslo število izdanih odločb na leto, zato bi
utegnili pristojni upravni organ zamuditi prekratek (npr. triletni)
rok za revizijo. Prav v izogib množici novih predlogov za revizijo
posameznih pravnomočnih odločb je predviden le način uvedbe
revizijskega postopka po uradni dolžnosti, obenem pa je dana
možnost številnim pobudnikom, da dajo pobudo za uvedbo
postopka. Glede na to, da na pobudo ni potrebno izdati odločbe,
je s tem prihranjen ogromen obseg dela pristojnim organom, ki bi
v nasprotnem primeru morali za vsak neutemeljen predlog izdati
odločbo s popolno obrazložitvijo, zoper katero bi bil lahko seveda
sprožen upravni spor. Taka rešitev po mnenju predlagatelja ni
smotrna. Odločanje o denacionalizacijskih zahtevkih bi se na
nek način začelo znova, zato se je potrebno omejiti le na uvedbo
revizije po uradni dolžnosti. Zoper odločitev o neuvedbi revizije
torej ni pravnega sredstva. Revizijski organi so po oceni
predlagatelja tudi tisti, ki so odgovorni za zakonitost teh postopkov,
zato je njihova naloga, da sami odpravijo pomanjkljivosti
denacionalizacijskih postopkov. Učinkovitost in realizacijo naloge
v treh letih naj bi zagotovil tudi urad za denacionalizacijo, od
katerega naj bi po oceni predlagatelja pričakovali strokovno
pripravljene pobude za uvedbo revizije, tako, da bi ob predložitvi
pobude pristojnemu revizijskemu organu predložili tudi vso
ustrezno dokumentacijo in dokazila o razlogih za uvedbo revizije.

četrti razlog, zaradi katerega bi lahko v reviziji odpravili dokončno
denacionalizacijsko odločbo je, da je prejšnji lastnik premoženja
imel pravico od tuje države zahtevati odškodnino za podržavljeno
premoženje in v drugih primerih, ko je bila premženjska pravica
priznana osebi, ki po določbah zakona o denacionalizaciji ne
more biti upravičenec. Ne gre torej za oženje kroga oseb, ki so
po veljavnih odločbah upravičenci, pač pa za odpravo napačnih
odločb, s katerimi so bile navedenim osebam priznane
premoženjske pravice do katerih niso upravičene, praviloma zato,
ker so že itak imele možnost dobiti odškodnino od tuje države. V
teh primerih ne gre za nova dejstva ali dokaze, temveč za napačno
uporabo materialnega prava zaradi katere ni mogoče uvesti
nobenega že veljavnega izrednega pravnega sredstva razen
zahteve za varstvo zakonitosti, ki pa jo državni tožilec lahko vloži
te v enem mesecu od dneva, ko mu je bila vročena, če mu ni bila
vročena pa v šestih mesecih od dneva, ko je bila vročena stranki.
Državnim tožilcem odločbe o denacionalizaciji praviloma niso bila
vročane, z izjemo obdobja po uveljavitvi zakona o začasnem,
delnem zadržanju vračanja premoženja.

k 23. členu

p

eti, zadnji kriterij po katerem bi bilo mogoče odpraviti odločbo o
denacionalizaciji se, tako kot vsi prejšnji nanaša na odpravo
nepravilnosti zaradi katerih je prišlo do oškodovanja družbenega
Premoženja, saj neupoštvanje že plačane odškodnine dejansko
Pomeni dvojno odškodovanje za isto stvar. Ta kriterij zajema
tako tiste primere v katerih je bilo sicer znano, da je bila izplačana
odškodnina, obenem pa je bilo napačno ugotovljeno, da ne dosega
30 odstotkov podržavljenega premoženja, kot seveda tiste
primere, ko je bila izplačana odškodnina zamolčana.

Da bi denacionalizacija premoženja, podržavljenega verskim
skupnostim tekla nemoteno, kljub spremembi zavezanca za
plačilo odškodnine tem upravičencem je predlagano, da bi bil do
ustanovitve tega sklada zavezanec za odškodnino iz naslova
denacionalizacije Slovenski odškodninski sklad, tako kot je tudi
po veljavni ureditvi.
k 24. členu
Ta člen določa rok 30 dni od uveljavitve zakona, v katerem mora
organ, ki vodi postopek, pozvati upravičenca, naj izbere, kateri
del premoženja želi v last in posest. Če v 30 dneh od prejema
poziva tega ne stori, odloči organ, ki vodi postopek po lastni
presoji.

Predlagatelj meni, da bo praviloma tak postopek uveden na pobudo
urada za denacionalizacijo, saj se mu s tem zakonom omogoča
vpogled v evidence, ki jih vodijo posamezne upravne enote. Z
njihovo pomočjo bodo tako hitreje in lažje poiskali zadeve, ki
ustrezajo navedenim kriterijem. Učinkovitost teh postopkov naj
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k 25. členu

k 26. členu

S sprejemom predlaganih sprememb zakona o denacionalizaciji
in dopolnitev zakona z novim poglavjem o reviziiji
denacionalizacijskih odločb, moratorij na vračanje premoženja
po mnenju predlagatelja ni več potreben.

Predlagan je osem dnevni rok za pričetek veljavnosti predlaganega
zakona. Datum veljavnosti pa bi bil pomemben tudi pri roku za
uvedbo revizijskih postopkov.

III. DOLOČBE ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO:

4. če bi se bistveno okrnila prostorska kompleksnost oziroma
namen izrabe prostora in nepremičnin;

9. člen

t

5. v drugih primerih, ki jih določa ta zakon.

Fizične osebe iz 3., 4. in 5. člena tega zakona so upravičenci, če
so bili v času, ko jim je bilo premoženje podržavljeno, jugoslovanski
državljani in jim je bilo po 9. 5. 1945 to državljanstvo priznano z
zakonom ali mednarodno pogodbo.

Določba 4. točke prejšnjega odstavka in 20. člena tega zakona
se ne uporabljata za gozdove, za vračanje kmetijskih zemljišč iz
funkcionalnih kompleksov pa se uporabljajo določbe 27. člena
tega zakona.

Fizične osebe iz 3., 4. in 5. člena tega zakona, ki v času, ko jim je
bilo premoženje podržavljeno, niso bile vpisane v evidenco
državljanov (državljansko knjigo) zaradi razlogov iz drugega
odstavka 35. člena zakona o državljanstvu FLRJ, (Uradni list
DFJ, št. 64/45, in Uradni list FLRJ, št. 54/46 in 105/48), niso
upravičenci, razen v primeru, ko je bil posameznik zaradi verskih
ali drugih razlogov interniran ali se je boril na strani protifašistične
koalicije.

25. člen
Nepremičnina, katere vrednost se po podržavljenju ni bistveno
povečala, se pod pogoji, določenimi v tem poglavju, vrne brez
poračunavanja razlike v vrednosti.
Nepremičnina, katere vrednost se je zaradi novih investicij
bistveno povečala, se po izbiri upravičenca bodisi:

Če je bilo premoženje podržavljeno kot posledica prenehanja
državljanstva z odvzemom, se šteje, da je bilo podržavljeno
jugoslovanskemu državljanu.
14. člen

- ne vrne;
- se na njej vzpostavi lastninski delež do višine prvotne vrednosti
nepremičnine;
- vrne pod pogojem, da za razliko v vrednosti plača odškodnino.

Pravica do vrnitve premoženja gre cerkvam in drugim verskim
skupnostim, njihovim ustanovam oziroma redom, ki ob uveljavitvi
tega zakona delujejo na območju Republike Slovenije.

Rok plačila odškodnine iz zadnje alinee prejšnjega odstavka, ki
ne sme biti krajši od 10 let, in drugi pogoji plačila se določijo z
odločbo o denacionalizaciji.

16. člen

27. člen
Kmetijska zemljišča se vračajo v last in posest:

Premoženje se vrne z vrnitvijo v last in posest, z vrnitvijo lastninske
pravice ali z vrnitvijo lastninskega deleža.

- če se s tem ne okrni funkcionalnost kompleksov kmetijskih
zemljišč oziroma kompleksov trajnih nasadov, ali

Če premoženje ni mogoče vrniti v celoti, se premoženje lahko
vrne tudi deloma, za razliko v vrednosti pa plača odškodnina.

- če s tem ne pride do takšne razdrobljenosti parcel, ki bi
onemogočala ekonomično obdelavo.

Premoženje ni mogoče vrniti, če je na njem lastninska pravica
fizičnih ali civilnih pravnih oseb.

Če v primerih iz prejšnjega odstavka zemljišča ni mogoče vrniti v
last in posest, se v korist upravičenca, čigar zemljišče, ki je bilo
podržavljeno, leži v območju kompleksa kmetijskih zemljišč v
družbeni lastnini, vzpostavi solastninska pravica. Kompleks
kmetijskih zemljišč si solastniki razdelijo, upoštevaje tretji odstavek
tega člena, sporazumno ali v nepravdnem postopku, ali pa
predlagajo občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za
kmetijstvo, uvedbo komasacijskega postopka.

Premoženje pravnih oseb v mešani lastnini se lahko vrača le v
obliki lastninskega deleža na pravni osebi do višine deleža
družbenega premoženja.
19. člen
Nepremičnine ni mogoče vrniti:

Za v solastnino priznana zemljišča se smiselno uporabljajo določbe
drugega, tretjega in četrtega odstavka 22. člena tega zakona. Če
upravičenec ne zahteva vrnitve kmetijskih zemljišč, se mu izda
priznanica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije.

1. če služi za opravljanje dejavnosti državnih organov ali za
dejavnosti s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja, kulture
oziroma drugih javnih služb, pa bi bila s tem bistveno okrnjena
možnost za opravljanje teh dejavnosti, ker je ni mogoče
nadomestiti z drugo nepremičnino ali bi bila nadomestitev povezana
z nesorazmernimi stroški;

Priznanica je vrednostni papir, ki se glasi na ime upravičenca in
na določeno vrednost, do višine katere se izdajatelj papirja
obvezuje odprodati kmetijska zemljišča ali gozdove, ali pa plačati
odškodnino.

2. če je neločljiv sestavni del omrežja, objektov, naprav ali drugih
sredstev javnih podjetij s področja energetike, komunale, prometa
in zvez, ki so po zakonu izvzeta iz privatizacije;

S priznanico, ki je predmet pravnega prometa, lahko upravičenec

3. če je izvzeta iz pravnega prometa oziroma na njej ni mogoče
pridobiti lastninske pravice;
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oziroma njen lastnik kupi kmetijsko zemljišče ali gozd iz Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ali od drugih
lastnikov.

ki jih izida organ iz 3. točke prvega odstavka 54. člena tega
zakona.
60. člen

če upravičenec ne kupi kmetijskih zemljišč oziroma gozdov
oziroma priznanice ne proda, lahko priznanico zamenja za
obveznice pri Slovenskem odškodninskem skladu.

Stranke v postopku za denacionalizacijo so upravičenec, njegov
pravni naslednik ter zavezanec oziroma druga pravna ali fizična
oseba, ki ima za varstvo svojih pravic ali pravnih koristi pravico
udeleževati se postopka.

Gozdovi se vračajo v last in posest, razen v primerih iz 1., 2., 3.
in 5. točke 19. člena tega zakona.

Za pravno nasledstvo zadošča, da je verjetno izkazano.
51. člen

Stranke iz prvega odstavka tega člena, ki nimajo stalnega
prebivališča oziroma sedeža v Republiki Sloveniji, morajo imeti
pooblaščenca s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki
Sloveniji, ki zastopa stranko pri vseh dejanjih v postopku.

Zavezanec za vrnitev stvari je pravna oseba, v katere premoženju
so stvari, ki se po tem zakonu vrnejo upravičencem.
Zavezanci za vrnitev podržavljenih podjetij oziroma drugih
gospodarskih subjektov ali za vzpostavitev lastninskega deleža
na premoženju so podjetja oziroma druge pravne osebe, v katerih
premoženju so sredstva oziroma premoženje podržavljenih podjetij
ali drugih gospodarskih subjektov.

Če se zahtevek glasi na premoženje, s katerim razpolagajo
družbenopolitične skupnosti, zastopa interese zavezane stranke
pristojno javno pravobranilstvo.
62. člen

Zavezanec za odškodnino v delnicah, s katerimi razpolaga
Republika Slovenija, je Slovenski odškodninski sklad.

Zahteva iz prvega odstavka prejšnjega člena vsebuje podatke o
premoženju, na katero se zahteva nanaša, o pravnem temelju
podržavljenja, o pravnem temelju pravice do vrnitve, ter o tem, v
kateri obliki se zahteva vrnitev.

Zavezanec za odškodnino v obveznicah je Slovenski
odškodninski sklad, za odškodnino v denarju pa Republika
Slovenija.

Zahtevi iz prejšnjega odstavka se priloži:

54. člen

a) listina o podržavljenju ali pa navedba uradnega glasila, v katerem
je bil objavljen akt, s konkretno navedbo predmeta podržavljenja;

O zahtevah na prvi stopnji odločajo:
1. občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, o
denacionalizaciji kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih
gospodarstev, podržavljenih po predpisih iz 3. in 4. člena tega
zakona;

b) potrdilo o vpisu upravičenca v evidenco o državljanstvu;
c) navedba razmerja do upravičenca ter kdo pride še v poštev
kot pravni naslednik premoženja ter morebitni akt o dedovanju po
upravičencu, če zahtevo vlaga pravni naslednik upravičenca;

2. občinski upravni organ, pristojen za gospodarstvo, o
denacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij, podržavljenih
po predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona;

č) ime pooblaščenca, ki bo pred pristojnim organom zastopal
interese vlagatelja, če vlagatelj zahteve nima stalnega prebivališča
na območju Republike Slovenije.

3. občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske in komunalne
zadeve, o denacionalizaciji stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih
stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč, podržavljenih po
predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona;

Če se zahteva nanaša na nepremičnino, se priloži tudi:
- zemljiškoknjižni izpisek z vsemi vpisi in izbrisi v zemljiškoknjižnih
vložkih, v katerih so bile vpisane podržavljene nepremičnine, od
15.5.1945 dalje do dneva vložitve zahtevka, ali overjeno fotokopijo
zemljiškoknjižnega vložka s temi podatki,

4. Ministrstvo za finance o denacionalizaciji premoženja bank,
zavarovalnic in drugih finančnih organizacij, podržavljenih po
predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona;

- zemljiškokatastrske podatke o legi,'površini in vrsti rabe parcel
po stanju v času podržavljenja.

5. Ministrstvo za kulturo o denacionalizaciji stvari iz prvega in
drugega odstavka 17. člena ter tretjega odstavka 18. člena tega
zakona.

Zahteva mora vsebovati tudi druge podatke, potrebne za
ugotavljanje upravičenosti zahteve.

Izvršni sveti občinskih skupščin ustanovijo za pomoč upravnim
organom iz 1. do 3. točke prejšnjega odstavka strokovne komisije
ter imenujejo njihove člane.

63. člen
Če ne obstajajo listine iz prejšnjega člena, organ prve stopnje po
uradni dolžnosti zahteva od zavezanca ali tretjih oseb dokazila o
verjetnosti obstoja pravice.

57. člen
O pritožbah odločajo:

Zavezanci in upravljalci so dolžni pristojnemu organu predložiti
vse dokaze in dopustiti vpogled listine in podatke, potrebne za
odločitev o zahtevi.

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zoper
odločbe, ki jih izda organ iz 1. točke prvega odstavka 54. člena
tega zakona;

Na zahtevo organa iz 54. ali 56. člena tega zakona izda občinski
upravni organ, pristojen za notranje zadeve, ugotovitveno odločbo
o državljanstvu upravičenca, če ta ni vpisan v evidenco o
državljanstvu. V tem postopku ni mogoče ugotavljati obstoja
nelojalnega ravnanja zoper interese narodov in države FLRJ.

2. Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo zoper odločbe, ki jih
izda organ iz 2. točke prvega odstavka 54. člena tega zakona;
3. Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora zoper odločbe,
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67. člen

upravljanja premoženja ter iz naslova vzdrževanja nepremičnin
v času od podržavljenja do dneva uveljavitve tega zakona, se ne
priznavajo.

Odločba o denacionalizaciji se glasi na ime upravičenca prejšnjega lastnika podržavljenega premoženja.

78. člen

Če lastnik podržavljenega premoženja ni upravičenec (12. člen),
se odločba o denacionalizaciji glasi na osebo, ki je po tem zakonu
upravičenec do denacionalizacije.

Dedovanje po umrlem se v tem postopku uvede z dnem
pravnomočnosti odločbe o dedovanju.
Pokojnikova zapuščina, o kateri se odloča v tem postopku, preide
na njegove dediče z dnem pravnomočnosti odločbe o
denacionalizaciji.

Če je oseba iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena
umrla ali je razglašena za mrtvo, se z odločbo o denacionalizaciji
da denacionalizacijsko premoženje v začasno upravljanje
skrbniku za posebne primere (211. člen zakona o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih, prečiščeno besedilo. Uradni list SRS, št.
14/89). Za skrbnika za posebne primere je lahko postavljen tudi
upravičenčev pravni naslednik.

88. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona ni dopustno nobeno razpolaganje
z nepremičninami oziroma premoženjem, glede katerega po
določbah tega zakona obstaja dolžnost vrnitve.

72. člen

Pravni posli in enostranske izjave volje, ki so v nasprotju s prejšnjim
odstavkom, so nični.

Odškodnine, dane na podlagi predpisov iz 3. in 4. člena tega
zakona ter odškodnine, dane za premoženje, ki je bilo podržavljeno
na način, določen v 5. členu tega zakona, se pri odločanju o
denacionalizaciji po tem zakonu ne upoštevajo, razen če so
presegel 30 odstotkov vrednosti podržavljenega premoženja.

Določba prvega odstavka tega člena preneha veljati 30 dni po
preteku roka iz prvega odstavka 64. člena tega zakona, razen
za nepremičnine oziroma premoženje za katero je bila vložena
zahteva za denacionalizacijo.

Odškodninski zahtevki iz naslova nezmožnosti uporabe oziroma
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Predlog zakona o

PORAČUNU

POVRAČIL

VODA

PLAČILA

ZA

VODNIH

OBREMENJEVANJE

(ZPPVPO)

%

- EPA 1645 - hitri postopek
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list, št. 48/92) in
prvega odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 40/94 in 80/94) vlagajo
podpisani poslanci

devetih gospodarskih organizacij, ki so investirali v varstvo
okolja pred sprejetjem posebnega podzakonskega predpisa,
ki pod določenimi pogoji takim subjektom omogoča stimulativnejši
način poravnavanja obveznosti;

- PREDLOG ZAKONA O PORAČUNU PLAČILA VODNIH
POVRAČIL ZA OBREMENJEVANJE VODA,

- pospešitev pogojev za uresničitev ciljev varstva okolja v
smislu zakona o varstvu okolja.

ki ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem
postopku.

Gradivo predstavlja manj zahtevno tvarino.
Sporočajo nadalje, da bodo v skladu s prvim odstavkom 176.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije kot
predlagatelji sodelovali na sejah delovnih teles zbora in sejah
zbora.

Obravnavo in sprejem zakonskega predloga po hitrem
postopku predlagajo na osnovi ugotovitve, da gre za rešitev
enkratne problematike, ki je izrednega pomena za državo na
področju:

mag. Jože Protner, poslanec LDS,
Žarko Pregelj, poslanec SLS,
Miroslav Geržina, poslanec SKD,
Breda Pečan, poslanka ZSLD,
Danica Simšič, poslanka DS,
Jože Lenič, poslanec LDS,

- izenačitve pravic in pogojev plačevanje vodnih povračil z
možnostjo poračuna v povezavi s konkretnimi naložbami na
področju varstva okolja;
- vzpostavitve enakopravnega položaja določenih subjektov -

I.
I.
I.
I.
I.
I.

r.
r.
r.
r.
r.
r.

)
I. UVOD

obremenjevanje vode za tiste osebe, ki ministrstvu, pristojnemu
za okolje, predložijo sanacijski ali drugi program zmanjševanja
onesnaževanja. Ta možnost uveljavitve znižanja ali oprostitve
se nanaša na takse za obremenjevanje vode, tal, zraka in
ustvarjanja odpadkov. Osnovno za plačilo takse, višino ter
stopnjevanje višine takse, za tiste, ki obremenjujejo okolje
čezmerno, določa 80. člen zakona.

1. Ocena stanja in razlogi za sprejetje zakona
Med pomembne ekonomske vzvode na področju varstva okolja,
ki so v mnogočem učinkovitejši od ukrepov uveljavljanja zgolj
okoljske normativike, so posebni pogoji, ki onesnaževalca lahko
stimulirajo za uvajanje okolju prijaznejših tehnologij ali za sanacijo
obstoječega stanja. Tudi Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 32/
93 in 1/96) (v nadaljnjem besedilu: zakon) določa v 81. členu
nekatere spodbude, ki poleg drugih finančnih predpisov omogočajo
osebam, ki investirajo v varstvo okolja, lažjo prilagoditev
predpisanim okoljskim normam ali proizvodnjo produktov, ki so
okolju bolj prijazni od drugih istovrstnih.

V prehodnih določbah zakona pa ni urejen način uveljavljanja
možnosti znižanja ali oprostitve takse za obremenjevanje okolja
za tiste zavezance, ki so tudi po uveljavitvi zakona plačevali
takso za obremenjevanje po drugih predpisih, uveljavljenih pred
sprejetjem zakona. Zakonska praznina uveljavljanja te možnosti
je nastala predvsem za tiste zavezance, ki so skladno z določbami
Zakona o vodah (Ur. I. SRS, št. 38/81, 19/86 in Ur. I. RS, št. 15/
91) plačevali povračila, ki so jim bila odmerjena za izvajanje
vodnogospodarskih storitev in dejavnosti in ki so jih plačevali od
porabljene vode in tudi od onesnažene vode.

V prvem odstavku 81. člena omenjeni zakon z dnem njegove
uveljavitve, to je z 2. 7.1993, uvede dotedaj v obstoječih predpisih
neurejeno možnost znižanja ali celo oprostitve takse za
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Z Uredbo o taksi za obremenjevanje vode (Ur. I. RS, št. 41/95) je
bilo to neskladje odpravljeno. V njenem 29. členu je bilo odpravljeno
tudi Navodilo o načinu določanja količine in stopnje onesnaženosti
voda (Ur. I. SRS, št. 29/76), na podlagi katerega se je določala
odmera za povračila od onesnažene vode iz prejšnjega odstavka.
Zavezanci od uveljavitve Uredbe o taksi za obremenjevanje voda
(dne 29. 7.1995) plačujejo takso na način in pod pogoji določenimi
s to uredbo, ter skladno z določbami 81. člena zakona lahko
uveljavljajo znižanje in oprostitve za vsa plačila takse, ki zapadejo
v plačilo po tej uredbi.

Do poračuna plačila vodnega povračila iz prvega člena tega
zakona je upravičen zavezanec, ki dospelih obveznosti v
zakonitem roku ni poravnal, pa je:

Zakon o proračunu plačila vodnih povračil za obremenjevanje
voda pa prinaša rešitev, s katero se zavezancem za plačilo
takse za obremenjevanje voda omogoči, da za obdobje od
uveljavitve zakona dne 2. 7. 1993, pa do uveljavitve Uredbe o
taksi za obremenjevanje voda, to je 29. 7. 1995, lahko vložijo
zahtevek za proračun plačila takse, če so v tem obdobju zadostili
zahtevam iz 81. člena zakona o varstvu okolja oziroma zaradi
določnosti, določilom po tem predlaganem zakonu.

2. do uveljavitve tega zakona program izvedel tako, da ima program polni učinek.

2. Pogoji za uveljavitev pravice do poračuna
3. člen

1. v obdobju iz prvega člena tega zakona predložil ministrstvu,
pristojnemu za varstvo okolja (nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
program zmanjševanja obremenjevanja voda ali je program
zmanjševanja obremenjevanja voda javno predstavil, ministrstvo
pa ga je odobrilo in je

4. člen
Ne glede na določbo 2. točke prejšnjega člena bo poračun plačila
izjemoma lahko uveljavil pravičen tudi zavezanec, ki programa
zmanjševanja obremenjevanja voda v obdobju iz prvega člena
tega zakona še ni v celoti izvedel, pa bo po oceni ministrstva do
zmanjšanja obremenitve voda prišlo po njegovi dokončni izvedbi,
ko bo program prav tako dosegel polni učinek.

2. Ocena finančnih sredstev in drugih posledic
zakona o izenačitvi pogojev
Predlog zakona o poračunu plačila vodnih povračil za
obremenjevanje voda ne določa nobenega neposrednega
zajemanja proračunskih sredstev, gre pa za posredno
zmanjševanje pričakovanih proračunskih prihodkov. Poračuni,
za katere je pričakovati, da bi bili po določbah predlaganega
zakona o izenačitvi pogojev uveljavljeni, se nanašajo na tiste
zavezance, ki svojih obveznosti iz plačila takse dosedaj še niso
poravnali, iz razlogov, ki so posebej predstavljeni.

5. člen
Ob izpolnitvi pogojev iz 1. in 2. točke 3. člena ter izjemoma in na
podlagi ocene iz 4. člena tega zakona je zavezanec upravičen do
poračuna plačevanja takse za obremenjevanja voda na podlagi
predpisov s področja varstva okolja, če je poravnal dospele
obveznosti iz prvega člena tega zakona.

Iz zahteve v 6. členu predloga zakona je razvidno, da se
uveljavljanje oprostitve tistim osebam, ki so v tem obdobju predložili
svoje programe ministrstvu, pristojnemu za okolje, v obravnavo
ali so jih javno predstavili, ter iz dokumentacije Uprave za varstvo
narave, ki za ministrstvo izvaja upravne in strokovne naloge na
tem področju, je možno oceniti število vlog po tem predlaganem
zakonu. Gre za 9 do 11 podjetij, ki so svoje programe
zmanjševanja obremenjevanja voda predložile Upravi, ter se je o
njih ministrstvo pozitivno opredelilo ter za skupen znesek
neplačanih taks teh podjetij v višini okoli 245 Mio SIT.

Zavezanec iz prejšnjega odstavka je upravičen do poračuna
plačila takse v višini vplačanih povračil.
6. člen
Poračun plačila vodnih povračil ali taks za obremenjevanje vode
zavezanec uveljavlja z zahtevo, ki jo vloži pri ministrstvu.
Zahtevi iz prejšnjega odstavka tega člena mora zavezanec priložiti
dokazila o izvedenih investicijskih delih za izvedbo programa za
zmanjševanje obremenjevanja voda in dokument o najavi del.

II. BESEDILO ČLENOV

Dokazila iz prejšnjega odstavka zajemajo predvsem lokacijsko,
gradbeno In uporabno dovoljenje ter revidirano poročilo o
porabljenih sredstvih za izvedena investicijska dela.

1. Splošne določbe

V izjemnih primerih iz 4. člena namesto uporabnega dovoljenja
zavezanec predloži izvedeniško mnenje o že izvedenih
investicijskih delih in o delih, ki jih je potrebno še izvršiti.

1. člen
Ta zakon določa pogoje, ki morajo izpolnjeni za uveljavitev
poračuna plačila vodnih povračil na podlagi zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 38/86, 19/86 in Uradni list RS, št. 15/91), ki se
nanašajo na obdobje od 2. 7. 1993 do 29. 7. 1995.

7. člen
Zavezanec lahko zahtevo iz prejšnjega člena vloži v roku treh
mesecev od dneva uveljavitve tega zakona.

2. člen

8. člen

Poračun plačila in način njegove poravnave vodnih povračil iz
prejšnjega člena se nanaša samo na povračilo za izvajanje
programov vodnogospodarskih storitev in dejavnosti, ki se je
plačevalo od onesnažene vode, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.

poročevalec, št. 40

O zahtevi zavezanca iz 5. člena tega zakona odloči ministrstvo z
odločbo, v kateri določi tudi višino zneska poračuna.
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3. Način izračuna poračuna plačila vodnih
povračil

napačne podatke, na osnovih katerih je uspel uveljaviti poračun
zapadlih obveznosti.

9. člen

Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 1.000.000 SIT se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki je storila
prekršek iz prejšnjega odstavka.

Zavezancu se dospele in neporavnane obveznosti za plačila
vodnih povračil skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
preračunajo na dan dospelosti v obračunsko enoto ECU po
srednjem tečaju Banke Slovenije.

5. Prehodna in končna določba

10. člen

12. člen

Zavezancu iz 5. člena zakona se na način iz prejšnjega člena
preračunajo v zakonitem roku plačana vodna povračila. S tem
lahko zavezanec prav tako uveljavlja pravico do poračuna plačila
takse za obremenjevanje vode v višini plačanih sredstev vodnih
povračil.

Vloge za odlog plačila obveznosti po tem zakonu, ki jih je
ministrstvo prejelo pred uveljavitvijo tega zakona, se obravnavajo
v skladu s tem zakonom.
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

4. Kazenska določba
11. člen
Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 50.000.000 SIT se za prekršek
kaznuje oseba, ki v zahtevi iz 6. člena tega zakona navede

29
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Predlog zakona o
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RAZVOJNIH
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SLOVENIJE
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V

SIL

PROGRAMOV

REPUDLIKE

LETIH

1994-2003

(ZZSR-A)
EPA 1617 - skrajšani postopek
Podpisana poslanka pošilja na podlagi 174., 175., in 204.a
člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. I. RS 40/93, 80/94) v

OBRAMBNIH SIL REPUBLIKE SLOVENIJE V LETIH 19942003 - skrajšani postopek

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA
REALIZACIJO TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV

(Ur. I. 40/93, 80/94) bo pri obravnavi zakona v Državnem
zboru in pri delu njegovih organov sodelovala kot predlagateljica.
Polonca Dobrajc, I. r.

)
sil Republike Slovenije (odslej: Zakona) (Ur. I. RS 13/94), se
sredstva za realizacijo nabav praviloma črpajo na osnovi
dogovorjenih protinabav blaga in storitev proizvedenih v Republiki
Sloveniji. Na osnovi obstoječe dikcije to je 3. in 4. člena Zakona,
protinabave potekajo praviloma, kar je (beseda :praviloma) zelo
nnnatančen in pravno ohlapen pojem, ki kot tak sam po sebi
dopušča možnosti za različne količinske interpretacije, kot tudi
možnosti za različne, tudi protislovne interpretacije o potrebi
upoštevanja protinabav sploh kot takih.

I. UVOD
1. OCENA STANJA
Na osnovi 124. člena Ustave RS, "vrsto, obseg in organizacijo
obrambe nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemja ureja
zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov
vseh poslancev. Izvaianie obrambe nadzoruje državni zbor.
"( podčrtala predlagateljica P. D.).

Na osnovi obstoječega Zakona, to je njegovega 5. člena. Vlada
Republike Slovenije o njegovem izvajanju, enkrat letno poroča
Državnemu zboru.

Na osnovi druge alineje 48. člena Poslovnika DZ ( Ur .I .RS. 40/
93, 80/94) Državni zbor med drugim sprejema zakone, državni
proračun in zaključni račun državnega proračuna.

Tako je možno in tako se je ob zadnjem odločanju o predlogu
proračuna za obrambo za leto 1996 tudi zgodilo, da Državni zbor
in njegova delovna telesa ob sprejemanju proračuna praktično
niso vedela kolikšna bo letna poraba, realizacija iz naslova
sredstev črpanih na osnovi Zakona, to je sredstev iz najetih
posojil.

Na osnovi zadnjega odstavka istega (48 .) člena Poslovnika
Državni zbor opravlja tudi druge zadeve iz svoje pristojnosti, ki jih
določajo ustava, zakoni, poslovnik državnega zbora in odloki,
izdani na podlagi tega poslovnika.
Na osnovi obstoječega, veljavnega Zakona o zagotavljanju
sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih

Državni zbor, tako se je pokazalo, je izgubil preglednost oziroma
31
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celovitost nad obrambnim proračunom ko je o njem odločal.
Državni zbor podrobneješi vpogled težko dobi, ker na osnovi
veljavnega Zakona Vlada zgolj enkrat na leto poroča Državnemu
zboru o njegovem izvajanju, ne da bi bila kakorkoli opredeljena
vsebina in obseg poročanja.

preglednost obrambnega proračuna kot tudi povečati kakovostno
raven parlamentarnega nadzora nad obrambnim področjem.
4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Zakon ne bo imel finančnih posledic, pomeni, da ne bo povzročal
povečevanja sredstev, bo pa hkrati tudi omogočal uresničevanje
slovenskega nacionalnega interesa na področju krepitve
zunanjetrgovinske (izvozne) bilance.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Razlogi sa sprejem so v tem, ker je področje sistemsko premalo
natančno opredeljeno, ker je premalo pregledno, ker omejuje
parlamentarni nadzor nad obrambnim področjem in ker lahko
omogoča neuravnoteženost to je nesorazmerje med realizacijo
temeljnih razvojnih programov obrambnih sil po trenutno
veljavnem Zakonu in protinabavami blaga ali storitev proizvedenih
v Republiki Sloveniji v škodo slednjih, to je protinabav.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
Besedilo tretjega člena Zakona o zagotavljanju sredstev za
realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike
Slovenije v letih 1994-2003 se črta in nadomesti z novim, ki se
glasi:

Njegov sprejem bi tudi pomenil povečanje ravni preglednosti
obrambnega področja in povečanje kakovostne ravni
parlamentarnega nadzora. To bi bilo tudi skladno tako z našim
približevanjem evro atlantskim varnostnim intergracijam in skladno
z načeli sodelovanja naše države z NATO. Ta načela so poznana
kot preglednost obrambnih politik, preglednost doktrin in
obrambnih proračunov. Takšna načela evropskih držav z dolgo
demokratično tradicijo izpostavljajo in poudarjajo pomen jasno
opredeljenega, definiranega in tudi de facto efektivnega
parlamentarnega nadzora nad oboroženimi silami kot takimi.

"Sredstva iz prejšnjega člena se črpajo tako, da so ob podpisu
vsakoletnih pogodb katerih skupna vrednost dosega najmanj
polovico vsakoletne vrednosti nabav za realizacijo temeljnih
razvojnih programov obrambnih sil po tem zakonu dogovorjene
tudi protinabave blaga ali storitev, proizvedenih v Republiki
Sloveniji."

To narekujejo ne samo načela Partnerstva za mir v okviru
sodelovanja z organizacijo NATO, ampak tudi občutljiva,
specifična narava, to je vloga in položaj obrambe oziroma
oboroženih sil v vsaki demokratični državi. Takšno specifično
naravo na eni strani tvori s strani države priznana in podpirana
potrebna usposobljenost za izvajanje množičnega (oboroženega,
obrambnega) nasilja in obenem državni monopol nad tovrstnim
množičnim (oboroženim, obrambnim) nasiljem, kot tudi
nezanemarljivo dejstvo, da je področje obrambe v Sloveniji drugi
resor po številu zaposlenih in četrti resor v državi po velikosti
proračunskih sredstev.

2. člen
V tretjem odstavku četrtega člena Zakona o zagotavljanju
sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih
sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 se črta beseda
"praviloma".
3. člen
Besedilo petega člena se črta in nadomesti z novim, ki se glasi:

3.CILJI IN NAČELA ZAKONA

"Dinamiko izvajanja in prednostne letne naloge uresničevanja
temeljnih razvojnih programov po tem zakonu predlaga Vlada
Republike Slovenije, pri čemer mora zagotoviti prednost
opremljanja kopenske vojske. Vlada Republik« Slovenije dinamiko
in prednostne naloge uresničevanja temeljnih razvojnih programov
obrambnih sil za tekoče leto predloži Državnemu zboru v okviru
vsakoletnega predloga državnega proračuna.

Cilj zakona je urediti in jasno opredeliti dogovorjene protinabave
blaga in storitev proizvedenih v Republiki SLoveniji, povečati

Državni zbor Republike Slovenije sprejema vsakoletno poročilo
Vlade o izvajanju tega zakona."

Ker gre za perečo problematiko in ker gre hkrati na osnovi prve
alineje 204. a člena Poslovnika DZ za manj zahtevne spremembe
in dopolnitve zakona je zakon predlagan v skrajšani postopek.

\
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OBRAZLOŽITEV:
Spremembe in dopolnitve v prvem in drugem členu omogočajo
jasno količinsko opredelitev vrednosti vsakoletnih pogodb o
nabavah sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov
obrambnih sil za katere se po tem zakonu dogovarjajo
protinabave blaga ali storitev proizvedenih v Sloveniji.

funkciji ohranjanja in krepitve zunanjetrgovinske bilance Republike
Slovenije.
Spremembe in dopolnitve vsebovane v tretjem členu omogočajo
drugačen položaj in vlogo Državnega zbora v okviru realizacije
takoimenovanega "obrambnega tolarja".

Spremembe in dopolnitve v prvem in drugem členu so tako v

za finance. Za podpis pogodbe je potrebno poprejšnje soglasje
komisije, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO
3. člen

Pogodbe iz prejšnjega odstavka praviloma vsebujejo tudi določbe
o protinabavah iz 3. člena tega zakona.

Sredstva iz prejšnjega člena se praviloma črpajo tako, da so ob
podpisu pogodb o nabavah sredstev za realizacijo temeljnih
razvojnih proramov obrambnih sil po tem zakonu dogovorjene
tudi protinabave blaga ali storitev, proizvedenih v Republiki
Sloveniji.

Poraba in zadolžitve iz drugega odstavka tega člena se knjižijo v
breme proračuna Republike Slovenije po času plačila anuitet in
pripadajočih obresti, ne glede na čas in količino prevzete obrožitve
in opreme, za katero so bila posojila najeta.

4. člen

5. člen

Potrebna sredstva za realizacijo temeljnih razvojnih programov
po tem zakonu se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije s
sredstvi iz najetih posojil.

Dinamiko izvajanja in prednostne letne naloge uresničevanja
temeljnih razvojnih programov po tem zakonu določa Vlada
Republike Slovenije, pri čemer mora zagotoviti prednost
opremljanja kopenske vojske. Vlada Republike Slovenije o
izvajanju tega zakona enkrat letno poroča Državnemu zboru
Republike Slovenije.

O zadolžitvah iz prejšnjega odstavka odloča Vlada Republike
Slovenije, pogodbe o najetju posojil pa sklepa minister, pristojen

-
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH
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TER

VRNITVI
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0

AGRARNIH

PONOVNI

SKUPNOSTI

NJIHOVEGA

PREMOŽENJA

IN

PRAVIC

(ZPVAS-C)

■ EPA 1629 - skrajšani postopek
zemljišča dajo vasi ali agrarni skupnosti vsaj v najem,
sprememba v tem delu ne pomeni radikalnega posega v
zakonsko materijo. Druga od predlaganih sprememb
predvideva podaljšanje prekluzivnega roka za vlaganje
zahtevkov, kar je tako v zakonodajno-tehničnem kot tudi
vsebinskem pogledu manj zahtevna sprememba zakona. Poleg
tega novi državni zbor po volitvah najbrž kar še nekaj časa ne
bo našel časa za morebitno podaljšale tega roka, ki se bo
iztekel že februarja prihodnje leto. Predlagatelji torej ocenjujemo,
da je izpolnjen pogoj, ki ga za skrajšani postopek določa prva
alinea 204.a člena poslovnika Državnega zbora RS.

Podpisani poslanci na podlagi 88. člena ustave RS, 19. člena
zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94 - odločba
US RS), prvega odstavka 174. člena in 175. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/
93, 80/94 in 28/96) vlagajo v obravnavo in sprejem
■ PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O
PONOVNI VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI TER
VRNITVI NJIHOVEGA PREMOŽENJA IN PRAVIC
(ZPVAS-C),
ki ga pošiljajo na podlagi tretjega odstavka 174. člena
poslovnika Državnega zbora RS.

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega
zbora RS sporočajo, da bodo pri obravnavi predloga zakona
na sejah Državnega zbora RS in njegovih delovnih teles
sodelovali vsi predlagatelji zakona.

Na podlagi 204.a člena poslovnika Državnega zbora RS
predlagamo, da državni zbor predlog zakona obravnava in
sprejme po skrajšanem postopku ter na isti seji opravi vse tri
obravnave predloga zakona po določbah poslovnika o hitrem
postopku. Predlog zakona se omejuje na spremembi določb
8. in 9. člena. Predlagana sprememba 8 člena bi omogočila,
da se v primerih, kadar prejšnji člani agrarnih skupnosti oziroma
njihovi pravni nasledniki ne uveljavljajo vračanja lastninske
pravice, ta del območja bivše agrarne skupnosti vrne vasi, in
sicer bodisi tako, da člani agrarne skupnosti medse
enakopravno vključijo tudi vaščane, ki se se priselili kasneje
bodisi da se tem delom kot skupno lastnino gospodari vas kot
celota. Ker je zakon že doslej dopuščal možnost, da se takšna

Skupina poslancev:
Tone PERŠAK, I.
Andrej LENARČIČ, I.
Danica SIMŠIČ, I.
mag. Janez JUG, I.
Jožef ŠKOLČ, I.
mag. Jože PROTNER, I.
Miran POTRČ, I.
Sašo LAP, I.
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voljo, so tovrstni predlogi naleteli tudi na podporo mnogih občinsl
organov, ki so vsaj v nekaterih primerih tudi aktivno pomag
ustanavljajočim se agrarnim skupnostim pri pridobivanju obšii Pr
dokumentacije in drugih opravilih.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

2. CILJI, NAČELA IN PREDLAGANE REŠITVE
ZAKONA

Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi
njihovega premoženja in pravic je od uveljavitve februarja 1994
doživel žp dve spremembi. S prvo novelo je zakon leta 1994 pod
določenimi pogoji članstvo v agrarnih skupnostih omogočil omogočil
tudi tujim državljanom (zamejskim Slovencem), z drugo
spremembo, sprejeto lani, pa je rok za vlaganje zahtevkov za
vrnitev premoženja podaljšal s prvotnih dveh na tri leta po uveljavitvi
zakona.

Predlagani spremembi zakona sta naravnani k temu, da bi
postopek ponovnega ustanavljanja agrarnih skupnosti vsa
minimalnem obsegu poenostavil, skrajni rok, do katerega agrart
skupnosti lahko zahtevajo vračilo premoženja pa pomaknil P<
dve leti in se tako prilagodil objektivnim razmeram in možnost#
Njun cilj je tako omogočiti, da se bo veljavni zakon, katere!
rešitve je državni zbor leta 1994 z veliko večino podprl, v pra*
sploh lahko uresničil.

Potrebo po novi spremembi narekujejo predvsem doslejšnje
izkušnje v zvezi z izvajanjem zakona. Podatki, s katerimi razpolaga
Zveza razlaščenih vasi Slovenije, kažejo, da je bil postopek
ponovne vzpostavitve agrarne skupnosti in vrnitve premoženja
oziroma pravic v celoti končan samo v nekaj odstotkih primerov.
V Sloveniji pa je (po podatkih gradiva za agrarne operacije) skupaj
približno 2.000 vasi, kjer bi se agrarne skupnosti teoretično lahko
ponovno ustanovile, vendar postopki še vedno tečejo.

Sprejem predlaganih rešitev bi nedvomno prispeval k ohranit
poselitve slovenskega podeželja in oživljanju kmetijske dejavnos
kar mora biti strateški interes Republike Slovenije.
3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
SPREJEMA ZAKONA

Zakon terja, da se mora pred vložitvijo zahtevka za vrnitev
premoženja agrarna skupnost ponovno ustanoviti in v ta namen
predpisuje tudi zapletene pogoje. Tako je potrebno pred samo
vzpostavitvijo subjekta poiskati podatke o dedičih in pravnih
naslednikih nekdanjih članov, vzpostaviti sezname članstva,
pripraviti predpisane akte, jih overiti in izpeljati druge predpisane
postopke. Ker so to brez dvoma ne le draga in zamudna, ampak
tudi tehnično zahtevna opravila, bivšim članom agrarnih skupnosti
ali njihovim dedičem oziroma pravnim naslednikom v večini
primerov še ni uspelo zadostiti vsem v zakonu predpisanim
pogojem. Zaradi velikega obsega svojega dela tudi sodišča in
upravni organi (zemljiška knjiga in kataster) v tem roku objektivno
ne morejo izpeljati vseh zadev. Z vso gotovostjo lahko trdimo, da
to ne bo mogoče tudi v ngplednjih mesecih pred dnem, ko se bo
iztekel rok za vložitev zahtevkov. Pri tem ponovno opozarjamo,
da mora biti subjekt, kateremu naj bi se premoženje vračalo, pred
vložitvijo kakršnega koli zahtevka ustanovljen in registriran.

Sprejem predlaganega zakona ne bi v ničemer povzročil nov
obremenitev državnega proračuna, na drugi strani pa bi v ve<
meri olajšal izvajanje rešitev, ki jih je uveljavil zakon o ponovi
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premožen
in pravic.
BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnit*
njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94
69/95) se šesti odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi
"Če prejšnji člani, njihovi dediči oziroma pravni naslednik
ne uveljavljajo vračanja lastninske pravice oziroma je
uveljavljajo v celoti, se preostali del območja bivše agrarn
skupnosti vrne v last agrarni skupnosti, ki lahko ta preosta
del odstopi in razdeli članom, ki so se v agrarno skupno!
včlanili v skladu z drugim odstavkom 4. člena tega zakon
ali gospodari s tem delom kot skupno lastnino.".

Zakon v leta 1994 sprejetem besedilu preprečuje vrnitev
premoženja agrarnim skupnostim kot celoti, in to ne le v tistem
delu, glede katerega dediči oziroma pravni nasledniki bivših članov
ne uveljavljajo vrnitve premoženja. V mnogih vaseh (samo v občini
Loški potok kar v 12 vaseh) pa se je pokazala potreba, da bi se
v agrarne skupnosti vključili tudi vaščani oziroma kmetje, ki so se
tja priselili šele po letu 1945 ali 1946. Ta potreba je zelo opazna
tudi na Kočevskem. Zato predlog zakona vsebuje določbo, ki naj
bi omogočila, da se nekoč odvzeto premoženje vrne agrarni
skupnosti kot celoti. Z delom premoženja, glede katerega bivši
člani (ali njihovi dediči oziroma pravni nasledniki) niso zahtevali
vrnitve lastninske pravice, bi lahko gospodarila agrarna skupnost
kot celota kot skupnim premoženjem, lahko pa bi k članstvu
pritegnila tudi nove člane in jim ta del odstopila.

2. člen
V drugem odstavku 9. člena se beseda "treh" nadomesti z besedi
"petih".
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list'
Republike Slovenije.

Po informacijah Zveze razlaščenih vasi Slovenije, ki so nam na
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OBRAZLOŽITEV:
nsl
ag
šil Predlog zakona o spremembah zakona o ponovni vzpostavitvi
delom v celoti kot skupno lastnino, lahko pa bi se odločila tudi za
agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic
opcijo, da ga odstopi in razdeli novim članom, ki so se v agrarno
skupnost vključili na podlagi 4. člena osnovnega zakona.
Predstavlja po vrsti že tretjo spremembo veljavnega zakona.
Praksa pa žal kaže, da so v sedaj veljavnem besedilu zakona
Predlog, zajet v 2. členu se nanaša na spremembo prekluzivnega
Predpisani pogoji, ki jim mora zadostiti ustanavljajoča se agrarna
roka, ki je v prvotnem besedilu zakona znašal dve leti od
skupnost, preden sploh lahko zahteva tudi vračilo premoženja,
uveljavitve zakona, lani pa je bilo z novelo zakona njegovo trajanje
Prezahtevni, da bi bili lahko izpolnjeni v triletnem prekluzivnem
podaljšano na tri leta. Zaradi uvodoma že navedenih okoliščin, se
"oku (pravde med dediči, dolgi roki pred sodišči). Ta se bo namreč
je izkazalo, da je bil takšen rok postavljen nekoliko preveč
iztekel že februarja prihodnje leto. Zato predlagamo nekoliko
optimistično, saj še vedno ne zadošča za izpeljavo vseh
Poenostavljen postopek ter podaljšanje roka, v katerem bo mogoče
predpisanih postopkov. Subjekt, kateremu se premoženje vrača,
zahtevati vrnitev premoženja.
se mora namreč pred uveljavljanjem zahtevka za vrnitev še na
novo ustanoviti. Ta opravila pa so zapletena in zamudna. Zato
Sprememba šestega odstavka 8. člena, ki jo predlagamo v 1.
predlagamo, da se rok, ki je začel teči februarja 1994, podaljša na
členu, se nanaša na način vračanja dela ozemlja bivše agrarne
pet let
skupnosti v primeru, kadar bivši člani ali njihovi dediči oziroma
Pravni nasledniki ne bi uveljavljali vračanja lastninske pravice
Vakacijski rok, kije določen v 3. členu predloga zakona, kot dan
oziroma je ne bi uveljavljali v celoti. Nova rešitev predvideva, da
začetka veljavnosti tega zakona predvideva dan po objavi v
bi se v takem primeru preostali del ozemlja bivše agrarne
Uradnem listu Republike Slovenije.
skupnosti vrnil agrarni skupnosti. Ta bi lahko gospodarila s tem

agrarne skupnosti in zagotovi izvajanje pravic drugim ter
novim članom agrarnih skupnosti. Pri tem imajo prednost
člani sedanjih skupnosti, ki imajo pravice v skladu s
poglavjem o skupnih pašnikih v zakonu o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81, 1/86 in Uradni list
RS, št. 9/90 in 5/91) in se jim pri tem vštevajo vloženo delo,
vlaganja v zemljišča ter koristi od skupne paše.

IV besedilo členov, ki se spreminjata
0
iV
8. člen:
ni
"članom agrarnih skupnosti, organiziranih po tem zakonu, se na
njihovo zahtevo vrnejo premoženjske pravice, ki so bile njim
oziroma njihovim pravnim prednikom odvzete po predpisih iz 1.
člena tega zakona; na območjih, ki so bila po 1. svetovni vojni pod
Kraljevino oziroma Republiko Italijo, in so bila po 2. svetovni vojni
Priključena Republiki Sloveniji, pa tudi z drugimi akti oziroma
Predpisi.

Če je predmet vračanja služnostna pravica, se ta vrne le, če je
glede na dejansko in pravno stanje stvari takšno pravico sploh
mogoče vzpostaviti in če so za vzpostavitev te pravice izpolnjeni
pogoji iz 49. do 59. člena zakona o temeljnih lastninskopravnih
razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80 in 36/80).

" član agrarne skupnosti lahko po tem zakonu uveljavlja le tisti
obseg premoženjskih pravic, ki jih je imel sam oziroma njegov
U Pravni prednik ob podržavljenju. Premoženjske pravice se vrnejo
1 'izični osebi, kateri so bile odvzete, oziroma pravni osebi, kateri
1 so bile odvzete, oziroma njeni pravni naslednici.

Pri vračanju premoženjskih pravic po tem zakonu se upošteva
morebitna izplačana odškodnina."
9. člen:

'1 če je prejšnji imetnik premoženjske pravice fizična oseba že
mrtev ali razglašen za mrtvega, se po tem zakonu vrnjene
1
Premoženjske pravice štejejo za pozneje najdeno premoženje in
se zanje dedovanje izvede po zakonu o dedovanju. Pri tem lahko
Premoženjske pravice v naravi deduje le tisti dedič, ki je član
agrarne skupnosti, drugi dediči pa lahko zahtevajo le nujni delež
v
I, gotovini.

"Postopek za vrnitev premoženja članom agrarnih skupnosti se
začne na podlagi zahteve kateregakoli člana oziroma skupnega
pooblaščenca.

2a stvarne in pravne ovire za vračanje premoženja se smiselno
^Porabljajo določbe od 16. do 33. člena zakona o denacionalizaciji
'1 predpisov, ki urejajo režime gospodarjenja z nepremičninami,
ki so predmet vračila po tem zakonu.
V postopkih, ki bodo uvedeni na podlagi 9. člena tega zakona, se
smiselno uporabljajo določbe 44. člena, prvega odstavka 51. člena,
58., 60., 63., prvega in drugega odstavka 66., 69., 71., 88. in 93.
člena zakona o denacionalizaciji.

- potrdilo o vpisu v register agrarnih skupnosti,
- pravnomočna odločba o podržavljenju premoženjskih pravic na
podlagi predpisov iz 1. člena tega zakona oziroma drug
pravnomočen akt oziroma predpis o podržavljenju,
- izpisek iz zemljiške knjige in katastra z razvidom stanja na dan
podržavljenja premoženjskih pravic in na dan vložitve zahtevka,
- druga dokazna sredstva po zakonu o upravnem postopku,
- overjen članski imenik z dokazili, da člani izpolnjujejo pogoje po
tem zakonu.

če prejšnji člani, njihovi dediči oziroma pravni nasledniki
n
e uveljavljajo vračanja lastninske pravice oziroma je ne
Uveljavljajo v celoti, ostane preostali del območja bivše
a
9rarne skupnosti v lasti sedanjega lastnika, ki postane član

O zahtevah iz tega člena odloča v upravnem postopku za
kmetijstvo in gozdarstvo pristojni organ na območju katerega leži
pretežen del nepremičnin, na katerih člani agrarne skupnosti
uveljavljajo vračanje premoženjske pravice po tem zakonu."

Zahtevek je treba vložiti v treh letih po uveljavitvi tega zakona.
Zahtevku mora biti priloženo:
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ZAVAROVALNICAH

0

(ZZav-A)

• EPA 1639 - skrajšani postopek

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora
predlagam skrajšani postopek sprejemanja zakona. Predlog
skrajšanega postopka utemeljujem z dejstvom, da je bil rok
postavljen do 31. decembra 1995, torej je že zamujen, zakon
o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic pa še ni bil sprejet.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS št.48/92)
in prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur. I. RS št.40/93, 80/94 in 28/96) vlaga
podpisani poslanec
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O
ZAVAROVALNICAH - skrajšani postopek -

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega
zbora tudi sporočam, da bo kot predlagatelj sodeloval na
sejah delovnih teles in Državnega zbora.

in ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi tretjega
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora.

Dr. Vladimir Topler, I. r.

I- UVOD

2. Cilji in poglavitne rešitve zakona
Predlog zakona podaljšuje roke iz 111. člena Zakona o
zavarovalnicah, tako da bi zavarovalnice morale oblikovati
potrebne vire solventnosti in garancijskega sklada do
decembra 1997 in ne do 31. decembra 1995 kot določa 111. člen.
Na ta način bi se namreč v polni meri uveljavilo načelo
samosanacije zavarovalništva (gotovo ni pričakovati, da bi država
vlagala sredstva za sanacijo zavarovalnic), ki je bilo v preteklosti
že večkrat uporabljeno in je zaradi delovanja matematičnih
zakonitosti pri presoji zadostnosti rezervacij za škode in prenosne
premije uporabno kot model tudi v današnjih razmerah. Na to se
navezuje tudi naslednja sprememba z Zakonom o zavarovalnicah
določenega roka in sicer, da bi se rok za uskladitev oblikovanih
rezervacij in rezerv z določili zavarovalnih standardov podaljšal
do 31. decembra 1997.

'• Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Prv
i letni obračun poslovanja po novih zavarovalnih statističnih
s,
andardih,
ki do dneva vložitve tega predloga zakona še niso v
c

®loti sprejeti (manjka statistični standard št. 4, matematične
in št. 6 ostale zavarovalnotehnične rezervacije) in
o preverjanje zagotavljanja zakonsko predpisanih pogojev pri
doseganju garancijskega sklada in solventne meje zavarovalnic
le
Pokazal, da so roki v prehodnih in končnih določbah Zakona o
Zavarovalnicah (Ur. I. RS, št. 64/94) nerealno postavljeni. To
Pohaja do izraza v zavarovalnicah tudi zaradi tega, ker zamuja
Zakonodaja
o lastninjenju zavarovalnic, ki je bila izhodišče za
đ
°ločila o uskladitvi knjigovodskih evidenc (112. člen Zakona o
zavarovalnicah) in so tako bile že otvoritvene bilance na 1. januar
'995 sestavljene v nasprotju z intencami zakonodaje. To se
°draža v nedoseganju predpisane višine garancijskih skladov.
re
zervacije
Prv

Opustitev roka 31. 12. 1995, do katerega naj bi zavarovalnice
uskladile naložbe zavarovalnih sredstev z razmerji iz 74., 75.,
39
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76. in 77. člena Zakona o zavarovalnicah, izhaja iz dejstva oziroma
spoznanja, da je sedaj veljavni zakonski rok, upoštevajoč realni
položaj v subjektih, kjer so zavarovalnice z naložbami prisotne,
popolnoma nesprejemljiv. To toliko prej, ker je potrebno upoštevati
tudi zakonodajo, ki ureja obligacijska razmerja, po kateri ni možno
brez posledic razveljaviti dolgoročnih pogodb, sklenjenih po takratni
zavarovalniški zakonodaji, ki pa je s sprejetjem novega Zakona o
zavarovalnicah prenehala veljati.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o zavarovalnicah (Uradni list RS, št. 64/94) se di
odstavek 111. člena spremeni tako, da se glasi:
"(2) Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka, mor
zavarovalnice uskladiti oblikovanje rezercacij in rezerv z dola
zavarovalnih standardov najkasneje do 31. decembra 1997
popolne uskladitve naložb zavarovalnih sredstev z razmeri
74., 75., 76 in 77. člena zakona smejo nalagati nova sredstvi
v okviru zakonsko dovoljene oblike in višine naložb ter podalj
vati roke ali spreminjati pogoje posameznih naložb le v ti
namene, kjer niso prekoračene gornje meje iz navedenih člert
s tem da zavarovalnice do 31. decembra 1996 lahko vlag
matematične rezervacije v depozite in druge naložbe v dom'
banke do 50 % stanja te rezervacije ob pogoju, da skupne naloi
v posamezno banko ne presežejo 10 % tega stanja. Potrel
vire sredstev solventnosti in garancijskega sklada iz 71. in
člena tega zakona morajo zavarovalnice oblikovati do
decembra 1997. Rezervacije za bonuse, popuste in storno, ki
priznavajo zavarovalcem neodvisno od poslovnega izi
zavarovalnice, morajo zavarovalnice oblikovati najkasneje do i
decembra 1998 in sicer vsako leto najmanj 20 % potrebne
zneska.".

3. Finančne in druge posledice
4. Besedilo drugega odstavka 111. člena, ki se
spreminja:
"(2) Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka morajo
zavarovalnice uskladiti oblikovanje rezervacij in rezerv ter
naložbe zavarovalnih sredstev z razmerji iz 74., 75. in 76. člena
tega zakona najkasneje do 31. decembra 1995. V tem obdobju
smejo nalagati nova sredstva in podaljševati roke posameznih
naložb le v tiste namene, kjer niso prekoračene gornje meje iz
navedenih členov, s tem, da zavarovalnice do 31. decembra
1996 lahko vlagajo matematične rezervacije v depozite in druge
naložbe v domače banke do 50 % stanja te rezervacije ob pogoju,
da skupne naložbe v posamezno banko ne presežejo 10 % tega
stanja. Potrebne vire sredstev solventnosti in garancijskega
sklada iz 71. in 72. člena tega zakona morajo zavarovalnice
oblikovati do 31. decembra 1995 tako, da uskladijo 50 % potrebnega
zneska do 30. junija 1995, nadaljnjih 50 % pa do 31. decembra
1995. Rezervacije za bonuse, popuste in storno, ki se priznavajo
zavarovalcem neodvisno od poslovnega izida zavarovalnice,
morajo zavarovalnice oblikovati najkasneje do 31. decembra 1998
in sicer vsako leto najmanj 20 % potrebnega zneska.".

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

OBRAZLOŽITEV:
Rok, ki ga je postavil Državni zbor tako, da bi zavarovalnice
morale oblikovati potrebne vire solventnosti in garancijskega
sklada do 31. decembra 1997, kot to določa 111. člen, je bil
zamujen. Glede na to, da zavarovalnice tega niso uspele zaradi
prekratkega roka in tudi zaradi tega, ker predlog zakona o
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lastninskem preoblikovanju zavarovalnic ni bil sprejet.
Zato predlagam, da se ta rok podaljša do 31. decembra 1991
omogoči, da se tudi zavarovalnice same sanirajo.
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INVALIDIH

(ZVojl-A)
■ EPA 1416 - tretja obravnava
Podpisani poslanci in poslanka Državnega zbora pošiljajo
Državnemu zboru v tretjo obravnavo

in sprejemal skladno z drugim odstavkom 194. člena Poslovnika
Državnega zbora.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VOJNIH INVALIDIH (ZVojl-A), EPA 1416,

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bodo na seji Državnega zbora in na njegovih delovnih
telesih sodelovali sami predlagatelji zakona.

ki so ga pripravili na podlagi sklepa 52. izredne seje Državnega
zbora z dne 2. 10. 1996 ter na podlagi 195. člena Poslovnika
Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/95).

Milan POTRČ, i. r.
Miloš PAVLICA, I. r.
dr. Dušan BAVDEK, I. r.
dr. Mateja KOŽUH-NOVAK, I. r.

Državni zbor se je s sklepom obvezal, da bo zakon obravnaval

ki je bila v času ali zaradi osamosvojitvene vojne v letu 1991 ubita
ali je umrla zaradi posledic poškodbe, dobljene v teh okoliščinah,
odmeri v višini 70 % osnove za odmero, družinske invalidnine za
enega družinskega člana, v 80 % za dva družinska člana, v 90 %
za tri družinske člane in v višini 100 % osnove za odmero
družinske invalidnine za štiri in več družinskih članov."

besedilo členov:♦
1. člen
^ prvem odstavku 1. člena zakona o vojnih invalidih (Uradni list
Republike Slovenije, št. 63/95) se beseda "poslabšala" nadomesti
2
besedo "pojavila".

4. člen

^°cla se nov šesti odstavek, ki se glasi:

78. člen se spremeni tako, da se glasi:

Društva vojnih invalidov pridobijo z dnem uveljavitve tega zakona
'insko pravico na družbeni lastnini, s katero razpolagajo in jo
u
Porabljajo za rekonvalescentno ali zdraviliško dejavnost".

"Odmerna osnova in mesečni denarni prejemki po tem zakonu
se usklajujejo tako, kot se usklajujejo pokojnine po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju".

2. člen

5. člen

^ Sesti vrstici prvega odstavka 19. člena se beseda "poslabšala"
Nadomesti z besedo "pojavila".

Za drugim odstavkom 85. člena se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:

3. člen

"Uživalcem invalidskega in družinskega dodatka ter oskrbnine,
ki jim je bil ta prejemek priznan do 31. decembra preteklega leta,
se do izdaje nove odločbe v tekočem koledarskem letu, mesečni
zneski invalidskega in družinskega dodatka ter oskrbnine

^ 63. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
glede na prejšnji odstavek se družinska invalidnina po osebi,
41
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izplačujejo v višini iz decembra preteklega leta kot akontacija."

7. člen
V 123. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek,
se glasi:

Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
6. člen

"Osnova za odmero družinske invalidnine osebi, ki ji je bila priznan
pravica do družinske invalidnine po predpisih o vojaških invalid
do uveljavitve tega zakona, pa ne izpolnjuje pogojev za odme1
družinske invalidnine od osnove iz 62. člena tega zakona, znai
7,5 % odmerne osnove".

V 100. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se
glasijo:
"Zoper izvid in mnenje zdravniške komisije prve stopnje o
potrebnosti zdraviliškega in klimatskega zdravljenja vojnega
invalida, je dopusten ugovor rsa zdravniško komisijo druge stopnje.

Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek

Ugovor se v roku osem dni od prejetega obvestila o odločitvi
zdravniške komisije prve stopnje vloži pri upravni enoti, ki je
pristojna za vojnega invalida.

8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lisi
Republike Slovenije.

Izvid in mnenje zdravniške komisije druge stopnje je dokončen."

[
OBRAZLOŽITEV:
je k vsem členom zakona, ki je pripravljen za tretjo obravnav
razen k osmem, možno vlagati amandmaje tudi v tretji obravnav

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 52. izredni seji, dne
2.10.1996 opravil drugo obravnavo Predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih. S sklepom
je zadolžil predlagatelje, da pripravilo besedilo zakona za tretjo
obravnavo. Poleg tega je sprejel tudi sklep, s katerim se je zavezal,
da bo v skladu z drugim odstavkom 194. člena Poslovnika
Državnega zbora opravil tretjo obravnavo predloga zakona po
preteku najmanj sedem dni od dne, ko poslanci dobijo besedilo
zakonskega predloga s sprejetimi amandmaji.

Predlagatelji so pri pripravi zakona za tretjo obravnavo upošteval
■ pri 1. členu: amandma vlade in amandma na amandma vladi
ki ga je vložil Miran Potrč;
- pri 2. členu: amandma vlade;
■ pri 3. členu: amandma vlade;
- pri 4. členu: amandma vlade;
- ori 5. členu: amandma vlade;
- pri 6. členu: amandma vlade in amandma na amandma vladi
ki ga je vložila skupina poslancev, s prvopodpisano dr. Mat4
Kožuh-Novak;
- pri 7. členu: amandma vlade.

Predlagatelji smo predlog zakona za tretjo obravnavo pripravili
na podlagi 195. člena Poslovnika ter pri tem upoštevali vse
amandmaje, ki jih je Državni zbor sprejel ob drugi obravnavi. Ti
amandmaji so sedaj vključeni in razvrščeni v sedmih členih
zakona, nespremenjen je zadnji (sedaj osmi) člen zakona. Zato
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42

Predlog zakona o

DRŽAVNEM

PRAVOBRANILSTVU

(ZDPra)
* EPA 1271 - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da v

odstavka v predloženem besedilu za tretjo obravnavo glasi:
"Zmanjšanje plače se izreče do višine 20 % za eno leto". S
tako določenim besedilom tretjega odstavka 64. člena je Vlada
Republike Slovenije Državnemu zboru Republike Slovenije
posredovala tekst predloga zakona o državnem
pravobranilstvu, ki ga je sprejela na 212. seji dne 12/9-1996.
V svojem mnenju je Sekretariat Državnega zbora za
zakonodajo in pravne zadeve opozoril, da se je s tem
popravkom poseglo v samo vsebino norme, s čimer se Vlada
RS v celoti strinja. Ker tak redakcijski popravek ni mogoč v
tej fazi obravnave in ker tudi ni smiseln glede na vsebino, ki
se s to normo želi doseči, Vlada Republike Slovenije predlaga,
da se sprejme predlagani popravek in se tako ohrani prvotni
tekst sprejet v drugi obravnavi v Državnem zboru.

- PREDLOGU ZAKONA O DRŽAVNEM PRAVOBRANILSTVU - TRETJA OBRAVNAVA
v tretjem odstavku 64. člena sprejme popravek, tako da se
besedilo pravilno glasi:
"Zmanjšanje plače se izreče do višine 20 % za čas do enega
leta."
Obrazložitev:
Pri pripravi teksta predloga zakona o državnem
pravobranilstvu - tretja obravnava, je Vlada Republike Slovenije
po opravljenem lektorskem pregledu teksta, vnesla v tekst
predlagane lektorske popravke, med drugim tudi v tretjem
odstavku 64. člena predloga zakona tako, da se tekst tega

GENERALNI SEKRETAR
Mirko Bandelj, I. r.

Opomba uredništva:.
Predlog zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra) - EPA
1271 - tretja obravnava, je bil objavljen v 36. številki
Poročevalca, z dne 3. oktober 1996.
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Četrta alinea 1. odstavka 97. člena ustave Republike
Slovenije - državni svet zahteva od državnega zbora
razpis zakonodajnega referenduma
Na podlagi dopisa Ustavnega sodišča U-l-265/96 z dne 22.7.1996 je Državni svet Republike Slovenije na
79. seji, 24. julija 1996, na podlagi prvega odstavka 86. člena poslovnika državnega sveta (Uradni list RS,
št. 44/93) sprejel

SKLEP
da v zvezi z zahtevo državnega zbora za oceno ustavnosti referendumskega vprašanja posreduje
Ustavnemu sodišču naslednji

ODGOVOR
1. Državni svet je na 78. seji, 17. julija 1996, sprejel sklep, s katerim je preoblikoval besedilo referendumskega vprašanja v zvezi s
spremembami volilne zakonodaje, ki ga je prvotno določil na 72. seji 17. aprila 1996, in sicer tako, da se referendumsko vprašanje sedaj
glasi:
"Ali ste za to, da se volilni zakon spremeni tako, da ima vsak volivec dva glasova:
s prvim glasom po večinskem dvokrožnem volilnem sistemu izvoli poslanca svojega volilnega okraja
(skupaj 44),
z drugim glasom pa po proporcionalnem sistemu izvoli poslanca iz strankarske ali nestrankarske liste,
pri čemer je drugi glas hkrati odločilen za proporcionalno delitev vseh 88 mandatov."

Državni svet je referendumsko vprašanje v zvezi s spremembami volilne zakonodaje preoblikoval na podlagi zgoraj navedenega sklepa
državnega zbora, s katerim je le-ta zahteval od državnega sveta, naj jasneje opredeli vsebino referendumskega vprašanja.
2. Državni svet zato v zvezi z navedbo v dopisu ustavnega sodišča z dne 22. 7. 1996 št. U-l-265/96, ki se nanaša na sklep državnega
zbora o zahtevi za oceno ustavnosti 3. točke referendumskega vprašanja državnega sveta, najprej ugotavlja, da se ta sklep nanaša na
prvotno besedilo referendumskega vprašanja, ki ga je državni svet določil na 72. seji 17. aprila 1996. Vendar državni svet meni, da tudi ta
formulacija referendumskega vprašanja ni v nasprotju z ustavo Republike Slovenije. To, da se število poslancev ne more povečati nad 90,
ne pomeni protiustavnosti, ker se proporcionalna delitev vseh 88 mandatov, ki so na razpolago, izvede z odstotnim računom pod 100,
namesto nad 100 (tako kot v Zvezni republiki Nemčiji).
3. Državni zbor je na 46. izredni seji, 18. julija 1996, sprejel sklep, da na podlagi 16. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Ur.
I. RS, št. 15/94 in 13/95 - odločba US) zahteva, da ustavno sodišče ugotovi, da je zaradi vsebine zahtev za razpis referenduma, ki so ju
vložili tako državni svet kot tudi 43.710 volilk in volilcev, izvajanje teh referendumov v času neposredno pred rednimi volitvami v državni
zbor v nasprotju z ustavo. Pri tem se sklicuje na odločbo ustavnega sodišča št. UP-62/96 z dne 11.4. 1996.
4. Državni svet je oblikoval vsebino referendumskega vprašanja, ki se nanaša na uvedbo kombiniranega proporcionalno večinskega
volilnega sistema, na podlagi delovnega gradiva "Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor", ki ga
je pripravila delovna skupina strokovnjakov s področja volilne zakondaje. Državni svet izhaja iz predpostavke, da je možno volilni sistem
spremeniti na podlagi temeljnih izhodišč oziroma načel sedaj veljavnega zakona o volitvah v državni zbor ter da se s predlaganimi
spremembami zakona izobljšuje proporcionalni sistem tako, da se uvede kombiniran proporcionalno - večinski sistem.
5. Iz navedenega torej izhaja, da bi bilo v primeru, če bi državni svet uspel z referendumom, možno v relativno kratkem času ustrezno
dopolniti in spremeniti sedaj veljavni zakon o volitvah v državni zbor, in sicer na podlagi gradiva, ki ima vse elemente zakonskega predloga,
ki ga državni svet prilaga odgovoru ustavnem sodišču na podlagi njegovega zaprosila, in ki je v primerjavi s prvotnim delovnim gradivom
ustrezno vsebinsko prilagojeno besedilu referendumskega vprašanja.
Državni svet pri tem opozarja, da v predlagani noveli zakona niso zajete samo predlagane vsebinske spremembe, vsebovane v
referendumskem vprašanju državnega sveta (uvedba dveh glasov in 44 volilnih okrajev), ampak vsebuje novela vse potrebne spremembe
zakona za izvedbo volitev.
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Prva alinea 1. odstavka 97. člena ustave Republike
Slovenije - državni svet predlaga državnemu zboru
sprejem zakonov
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor
Državnemu zboru Republike Slovenije.

Državni svet Republike Slovenije je na 79. seji, dne
24. 7. 1996, v zvezi z odgovorom ustavnemu sodišču, ki se
je nanašal na zahtevo državnega zbora za oceno ustavnosti
referendumskega vprašanja državnega sveta, obravnaval
tudi zakonodajno iniciativo za sprejem zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor.

Državni svet je kot svojega predstavnika pri obravnavi
predloga tega zakona na sejah državnega zbora in
njegovih delovnih teles določil predsednika državnega
sveta dr. Ivana Kristana.
* Besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o volitvah v državni zbor je objavljeno v
Poročevalcu Državnega zbora Republike Slovenije, št.
34/20. september 1996.

Na podlagi 1. alinee 97. člena ustave Republike Slovenije je
Državni svet Republike Slovenije določil besedilo predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah
v državni zbor* in ga skupaj z odgovorom poslal ustavnemu
sodišču, besedilo predloga zakona pa je poslal tudi

Predlog zakona o spremembi zakona o avtorski in sorodnih pravicah
Predlog zakona naj se obravnava po skrajšanem postopku,
saj gre za manj zahtevno spremembo zakona.

Državni svet Republike Slovenije je na 79. seji, dne 24.7.1996,
obravnaval zakonodajno iniciativo državnega svetnika
Poldeta Bibiča za sprejem zakona o spremembi zakona o
avtorski in sorodnih pravicah in sprejel naslednji

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

SKLEP
Na podlagi 1. alinee 97. člena ustave Republike Slovenije je
Državni svet Republike Slovenije določil besedilo predloga
zakona o spremembi zakona o avtorski in sorodnih
pravicah* in ga na podlagi 204. a člena poslovnika državnega
zbora pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v
obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.

* Besedilo predloga zakona o spremembi zakona o avtorski
fn sorodnih pravicah, je objavljeno v Poročevalcu državnega
zbora Republike Slovenije št. 36/3. oktober 1996)

Tretja alinea 1. odstavka 97. člena ustave Republike
Slovenije - državni svet zahteva, da državni zbor pred
razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča
Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o postopku za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij
—
Zakonodajalec je z izrecno določbo prvega odstavka 2. člena
Državni svet Republike Slovenije je na 79. seji, dne 24. 7. 1996,
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Ur. I. RS, št. 15/94)
ob obravnavi zakona o postopku za ustanovitev občin ter za
predvidel, da referendum o ustanovitvi občine ureja poseben
določitev njihovih območij, ki ga je državni zbor sprejel na 40.seji
zakon.
dne 17. 7. 1996, sprejel
V 16. členu zakona o postopku za ustanovitev občin ter za
določitev njihovih območij pa je določeno, da se referendum izvede
po določbah zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki ureja
posvetovalni referendum.

SKLEP
da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike
Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno odloča o
zakonu o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih
območij.

Državni svet se ne strinja, da bi imel referendum v postopku
ustanavljanja občin samo posvetovalni značaj in predlaga, da se
vsebinsko spremenijo določbe druge točke II. poglavja zakona
tako, da bo izid referendumske odločitve obvezen za državni
zbor ob sprejemanju zakona o ustanovitvi občin in določitvi

Obrazložitev
Zakon bi moral institutu referenduma vrniti ugled, ki pritiče tej
najširši obliki odločanja ljudi.
3

njihovega območja, razen v primeru, ko odločitve na referendumih
ne bi bilo mogoče uzakoniti v skladu s pozitivno zakonodajo.

mestne občine v nasprotju s tem zakonom (Ur. I. RS, št. 72/93,
57/94 in 14/95).

Zato bi bilo potrebno, po mnenju državnega sveta, črtati 16. člen
zakona.

Državni svet se zavzema za to, da bi določili minimalno število
glasov, ki je potrebno za sprejem veljavne referendumske
odločitve, ker bi to dalo referendumu večjo demokratično veljavo.
Zato predlaga, da bi bila odločitev na referendumu sprejeta, če je
zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali in če se je
referenduma udeležilo več kot 50 % volivcev in je za
referendumsko odločitev glasovala večina volivcev, ki so
glasovali. S tem bi prišli do rešitve, da bi za veljavno odločitev na
referendumu o ustanovitvi občin morala glasovati vsaj ena četrtina
volilnih upravičencev.

Državni svet meni, da je izjemnega pomena priprava na sklep
državnega zbora o oblikovanju referendumskega območja.
Državni zbor in služba vlade za reformo lokalne samouprave
morata v fazi priprave preučiti zakonsko skladnost vseh zahtev
predlagatelja kot osnovo za razpis referendum za oblikovanje
nove občine. Na osnovi zakonske skladnosti in pozitivne politične
volje državnega zbora se izvede referendum, katerega rezultat
bi moral biti nato obvezujoč za državni zbor.

Zaradi navedenega bi bilo potrebno spremeniti 1. odstavek 26.
člena zakona in sicer:

Ugotavljanje neobvezne volje prebivalcev določenega območja
se lahko izvede na enostavnejši in cenejši način, to je z anketami.

1. odstavek 26. člena naj se spremeni tako, da naj se glasi:

Izkušnje z že opravljenimi referendumi za referendumska
območja občin so pokazale, da je odločitev državnega zbora
mimo volje, izražene na referendumu, povzročila politično
nerazpoloženje med prebivalci, poleg tega pa je imela za posledico
sprožitev velikega števila ustavnih sporov. Občani, ki so se
udeležili referenduma, so bili prepričani, da bodo rezultati
referenduma obvezni za državni zbor.

"Z zakonom se ustanovi občina oz. spremenijo območja občin,
če je za to na ustreznih referendumskih območjih glasovala večina
volivcev pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina vseh
volivcev."
2. Odstavek 26. člena naj se črta.
Teh dveh stališč, na katera je državni svet opozarjal v vseh
fazah zakonodajnega postopka, državni zbor ni vnesel v zakon.

Zaradi navedenega državni svet meni, naj referendumska
odločitev ne bi bila obvezna za državni zbor samo v primeru, ko
niso izpolnjeni pogoji 13., 13. a, 15. in 16. člena II. poglavja zakona
o lokalni samoupravi in bi bila referendumska odločitev zaradi
neizpolnjevanja zakonskih pogojev za ustanovitev občine oziroma

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Branko Brumen.

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o dopolnitvah zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Državni svet Republike Slovenije je na 79. seji dne 24. 7.1996, ob
obravnavi zakona o dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji, ki ga je državni zbor sprejel na seji dne
18. 7. 1996, sprejel

2. Pravica Gospodarske zbornice Slovenije in Vlade Republike
Slovenije (2. člen) o določanju imenika stečajnih upraviteljev
posega v avtonomijo sodne oblasti glede izbire stečajnega
upravitelja in odgovornosti za to izbiro (imenik in licenca da, toda
v okviru pravosodja).

SKLEP
da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena ustave Republike
Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno odloča o
zakonu o dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji.

3. Določba 4. člena onemogoča vsem zaposlenim v zadnjih petih
letih nakup pri dolžniku ali upniku. S tem je prvotni predlagateljev
namen take prepovedi za poslovodstvo, ki bi bil sprejemljiv,
razširjen na vse zaposlene.
Tako sprejeta določba omogoča nastajanje škode, ki se odraža
v dejanskem onemogočanju samozaposlitev delavcev,
konstituiranju novih delovnih mest, uveljavljanju podjetniških idej
delavcev itd.

Obrazložitev
1. Določba v 1. a členu zakona o dopolnitvah zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji radikalno odlaga možnosti za
začetek kakršnihkoli stečajih postopkov in s tem ogroža pravice
upnikov, dolžnikov in zaposlenih (revizija je sicer možna, toda ne
kot pogoj za začetek stečajnega postopka). Pomembno je tudi
vprašanje stroškov za revizijo, saj predstavlja že sedaj plačilo
relativno nizkih stroškov oviro za začetek stečajnega postopka,
s tem pa se podaljšuje tudi brezupen položaj zaposlenih.

Za poročevalca je državni svet določil državnega svetnika mag.
Dagmarja Šustra.

Zakon v državnem zboru ob ponovnem odločanju nI bil sprejet.
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Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni
svet in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od
državnih organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami,
ki jih obravnavajo
Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Miroslava Cerarja za
pospešitev zakonodajnega postopka za sprejem uvodnega zakona h kazenskemu
zakoniku Republike Slovenije
v kateri povzema ugotovitve obče seje Vrhovnega sodišča
Državni svet Republike Slovenije je na 44. seji, dne 31. 1.1995, v
Republike Slovenije, ki opozarja, da po 1.1.1995 sodišča ne bodo
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega
mogla več soditi v zadevah s področja gospodarskih prestopkov.
svetnika Miroslava Cerarja glede pospešitve zakonodajnega
postopka za sprejem uvodnega zakona h kazenskemu zakoniku
Kazenski zakonik SFRJ in Zakon o kazenskem postopku SFRJ
Republike Slovenije in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
sta z dnem 31. 12. 1994 prenehala veljati in se zato posamezni
državnem svetu sprejel naslednji
instituti stare zakonodaje in postopek po 1.1.1995 ne morejo več
uporabljati. Zaradi navedenega sodišča ne morejo več soditi v
SKLEP
zadevah s področja gospodarskih prestopkov. To bi lahko imelo
tudi dolgoročne posledice za pravno varnost v gospodarskem in
Skladno z 253. členom poslovnika državnega zbora predlagamo
finančnem poslovanju.
predsedniku državnega zbora, da pospeši sprejem uvodnega
zakona h kazenskemu zakoniku Republike Slovenije.
Glede na navedeno predlagamo, da se uvodni zakon h
kazenskemu zakoniku Republike Slovenije čimprej sprejme.
Obrazložitev
Državni svetnik Miroslav Cer&r je na državni svet naslovil pobudo,
Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Alberta Vodovnika glede
načina privatizacije in denacionalizacije
Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 22. 2.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega
svetnika Alberta Vodovnika glede načina privatizacije in
denacionalizacije v Sloveniji in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije na predlog Komisije za
gospodarstvo podpira pobudo državnega svetnika Alberta
Vodovnika, da se na posebni seji državnega sveta razpravlja
izključno o posledicah, ki jih bodo sprožili postopki načina
privatizacije in denacionalizacije, kot se sedaj vodijo v Sloveniji.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude podpredsednika državnega sveta Poldeta
Bibiča za ocenjevanje moralne korektnosti slovenske oblasti
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 22. 2. 1995,
Državni svet Republike Slovenije bo postopoma začel pripravljati
obravnaval pobudo podpredsednika državnega sveta Poldeta
moralni kodeks parlamentarnega dela.
Bibiča za ocenjevanje moralne korektnosti slovenske oblasti in
na podlagi 86. člena poslovnika sprejel naslednji
Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Petra Glaviča v zvezi z
revizijo poslovanja podjetij
opravlja vsako drugo leto, v manjših podjetjih pa vsako tretje leto.
Seveda bi bila še vedno dana možnost, da se na zahtevo lastnikov,
upnikov ali državnih organov oz. služb revizija opravi vsako leto.

Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 22. 2.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega
svetnika dr. Petra Glaviča v zvezi z revizijo poslovanja podjetij in
na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

Po zakonu o gospodarskih družbah so vsa podjetja - delniške
družbe dolžne vsako leto opraviti revizijo poslovanja. Delo revizorja
traja devet mesecev in stane okoli 20.000 DEM na leto. To je za
majhna podjetja velika obremenitev, vloženi trud in sredstva pa
niso sorazmerna pomembnosti revidiranega poslovanja oz.
premoženja.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije na predlog Komisije za
gospodarstvo podpira pobudo državnega svetnika dr. Petra
Glaviča in predlaga, da Ministrstvo za finance pobudo preuči in
nanjo odgovori.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance v roku 30 dni
sporoči svoj odgovor.

Državni svet predlaga, da se revizija v srednje velikih podjetjih
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika dr. Petra Glaviča v zvezi
s porabo rezervnih sredstev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije
letu, po kateri bi redni odhodki presegali prihodke in bi iz meseca
v mesec naraščala izguba, slabšala bi se likvidnost, postopno pa
bi skopnela tudi sredstva obveznega rezervnega sklada. Navedel
je, da je Zavod moral zaradi nespremenjene prispevne stopnje
na tak način že lani vnaprej planirati izgubo, ki bo pokrita iz
sredstev rezerv, ta pa ne bodo nadomeščena, in poudaril, da v
času govora rezervna sredstva niso znašala niti polovice z
zakonom določene višine, kar pomeni, da zakona v tem delu ne
spoštujemo. Poleg tega so, v skladu s posebnim zakonom o
strukturi naložb, tako oblikovana rezervna sredstva naložena v
državne vrednostne papirje oziroma posojena proračunu, kar
bo, v primeru takojšnje potrebe, na nivoju države, terjalo posebne
mehanizme za njihovo pravočasno sproščanje.

Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 22. 2.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja državnega
svetnika dr. Petra Glaviča v zvezi z uporabo rezervnih sredstev
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika dr. Petra Glaviča in predlaga, da Ministrstvo za finance,
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje in Zavod Republike Slovenije za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje vprašanja preučijo in nanje odgovorijo.
Vprašanja se glasijo:

S tem v zvezi Zavod poudarja, da je o Isti problematiki, ko je bilo
v proračunskem memorandumu za leto 1994 zahtevano celo
znižanje prispevne stopnje, generalni direktor govoril v državnem
zboru tudi dne 4.5.1994. Tudi tedaj je izpostavil problem sredstev
rezerv in navedel, da so ta v letu 1993 znašala le okrog polovice
višine, ki jo kot minimalno določa zakon in pojasnil razloge, ki so
onemogočali njihovo zvišanje (planirani negativni finančni rezultat,
zahteva po znižanju prispevne stopnje, odsotnost zakonskih in
drugih ukrepov na tem področju, nove obveznosti Zavoda,
neporavnani dolgovi države itd.).

1. Ali je res, da Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
krši zakonsko določilo o rezervnih sredstvih?
2. Kaj je storila Agencija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje, da bi Zavod spoštoval to zakonsko
določilo?
3. Ali je potrebno v zvezi s predvidenim poslovanjem Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in glede na proračunski
memorandum 1995 uveljaviti možnost za zakonodajno iniciativo?

O tej problematiki pa je generalni direktor poročal državnemu
zboru tudi dne 25. 3. 1993, ko je govoril o znižanju rezervnih
sredstev zaradi kritja izgub iz leta 1992 in o planu za leto 1993, ko
bi zaradi prepozno uveljavljenega in prenizkega zvišanja
prispevnih stopenj tudi zavestno planirani presežek konec leta
omogočil zvišanje rezervnih sredstev le na 68 % zakonskega
minimuma.

Generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje je v svojem nastopu na 21. izredni seji Državnega
zbora Republike Slovenije, dne 8.12.1994, poudaril, da rezervna
sredstva Zavoda "ne znašajo niti polovice z zakonom določene
višine, kar pomeni, da zakona v tem delu ne spoštujemo".
Gre za izredno pomembna vprašanja, ki lahko po direktorjevem
mnenju že v prvi polovici tega leta povzročijo "zlom pokojninskega
sistema" kot "najslabše poti spametovanja".

Zavod je vlado in državni zbor večkrat opozoril, da kot izvajalec
sam ne more neposredno vplivati na zakonodajo in s tem povezan
obseg pravic in izdatkov. Skoraj vse pravice in obveznosti iz
tega zavarovanja namreč predpisuje in vrednoti zakon, stopnje
prispevkov pa po 225. členu zakona določa državni zbor. Pri
stopnji prispevkov ima skupščina Zavoda le funkcijo predlagatelja,
pa tudi ta je bila v bistvu izničena, ko je bil uveden institut
proračunskega memoranduma, v katerem državni zbor na
predlog vlade že sam, praviloma še pred možnim predlogom
zavoda, opredeli politiko določanja in samo višino stopnje
prispevkov. Prav zaradi tega je po sprejemu letošnjega
proračunskega memoranduma skupščina zavoda ob finančnem
načrtu za leto 1995 sprejela tudi naslednje pomembne sklepe, ki
se glasijo:

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance, Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
in Zavod Republike Slovenije za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje v roku 30 dni sporočijo odgovore.
ODGOVOR ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Ad 1
Uvodni govor generalnega direktorja Zavoda pred državnim
zborom dne 8. 12. 1994 je bil vsebinsko in podatkovno korekten.
Podal je realen prikaz in je pomenil tudi resno opozorilo ter poziv
državnemu zboru, naj ne glede na predlagani proračunski memorandum za leto 1995, ki je določal poslovanje Zavoda v tem letu z
izgubo, upošteva veljavno zakonodajo in z zagotovitvijo ustreznih
sredstev omogoči, da se bodo pokrivali prihodki in odhodki Zavoda
ter da se bodo oblikovala z zakonom določena rezervna sredstva.
Navedel je, da bi bilo po takratnih podatkih za leto 1995 potrebno
prispevno stopnjo povečati za okoli 2 odstotni točki tako, da bi
zbirna prispevna stopnja znašala okoli 33 %. Tak dvig prispevne
stopnje bi pokril predvideno izgubo, ne bi pa še zagotovil formiranja
rezervnih sredstev v skladu z zakonom. Ocenil je, da bo predlog
za zvišanje prispevne stopnje verjetno skupščina Zavoda tudi
posredovala državnemu zboru, razen v primeru, če bo ta, ob
sprejemu proračunskega memoranduma, že vnaprej odločil, da
morajo ostati prispevki nespremenjeni. V takem primeru bi šlo za
zavestno odločitev o načinu poslovanja zavoda v prihodnjem

1. Skupščina zavoda ugotavlja, da so za načrtovanje finančnega
poslovanja zavoda za leto 1995 podana zavezujoča izhodišča v
proračunskem memorandumu, ki ga je državni zbor, skupaj z
amandmaji, sprejel na seji dne 9. 12. 1994. V tem dokumentu je
sprejela odločitev vlade in državnega zbora, da morajo v letu
1995 ostati prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje nespremenjene, kar pomeni, da država predvideva
deficitarno poslovanje zavoda.
2. V takih razmerah zavod ne more Državnemu zboru Republike
Slovenije predlagati zvišanja prispevne stopnje in tudi ne prevzeti
odgovornosti za nemoteno izvajanje zavarovanja, tako da
odgovornost v skladu z ustavo, zakonom in amandmaji državnega
zbora prehaja na državo in državni proračun, ki bo v skladu z
navedenimi predpisi prevzel del socialnih korektivov v sistemu
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, sprostil rezervna
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generalni direktor državni zbor opozoril, da zakona v tem delu ne
spoštujemo, je s prvo osebo množine ravno poudaril, da je
"odgovornost" za tako stanje bistveno širša od Zavodove. Če
torej, zaradi državne politike, rezervna sredstva Zavoda niso
mogla doseči z zakonom določenega minimuma, ni mogoče
objektivno postavljati vprašanja, ali je Zavod kršil zakonsko
določbo, še manj pa vprašanje: "Kaj je storila Agencija za plačilni
promet, nadziranje in Informiranje, da bi Zavod spoštoval to
zakonsko določilo?"

sredstva zavoda, naložena v proračunu in tudi drugače sodeloval
pri zagotavljanju likvidnosti zavoda.
3. Ugotovitvene sklepe se pošlje Državnemu zboru Republike
Slovenije, Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za finance in
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve z namenom, da
zagotovijo normalno finančno poslovanje Zavoda v letu 1995 ter
to upoštevajo pri sprejemanju proračuna za leto 1995.
Iz vsega povedanega so jasno razvidni okvirni, toda bistveni
elementi odgovora na prvo vprašanje, ki kažejo na zavestno
politiko države do tega področja. Ta je v tem, da zaradi stalnih
napovedi zakonskih sprememb (do katerih pa ne pride, ali vsaj
ne v napovedani vsebini) ter zaradi ocen o preobremenjenosti
gospodarstva vlada in državni zbor s proračunskim
memorandumom določata zniževanje in ohranjanje prispevnih
stopenj, kar zadnja leta, z eno samo izjemo, onemogoča pozitivno
finančno poslovanje zavoda in s tem tudi možnost oblikovanja z
zakonom predpisanih rezerv.

Agencija, razen enakih ali podobnih pozivov kot Zavod, na tem
področju nima in ni imela nobenih objektivnih možnosti ukrepanja.
Kratek in jasen povzetek odgovora na prvo vprašanje dr. Petra
Glaviča se torej glasi:
"Izjava generalnega direktorja Zavoda je bila pravilna in korektna,
saj določil zakona o višini rezervnega sklada ne spoštujemo. Teh
določil, ki niso v zakonu z ničimer sankcionirana in so povrhu še
neprecizna, pa ne krši Zavod, saj mu od uveljavitve zakona s 1.
aprilom 1992, od organov, ki po zakonu odločajo o teh vprašanjih,
niso bile dane nobene možnosti za ustvarjanje presežka ali njegove
zadostne višine, ki bi mu omogočila oblikovati rezervni sklad vsaj
v zakonsko določenem minimumu.

Po 220. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
ki velja od 1. 4. 1992 dalje, se namreč sredstva poslovnega in
rezervnega sklada zavoda oblikujejo iz razporeditve presežka
prihodkov po zaključnem računu, izločanje pa se načrtuje s
finančnim načrtom. Obvezni rezervni sklad se po neprecizni
zakonski določbi istega člena oblikuje najmanj v višini 1/12 letnih
odhodkov sklada.

Ob vsem navedenem je potrebno opozoriti, da bo stanje konec
leta 1995 še slabše kot v preteklih letih, na kar je državni zbor,
vlado in druge pristojne organe s sklepi ob sprejemu finančnega
načrta opozorila tudi skupščina Zavoda. Dokončnih odzivov na
ta opozorila Zavod še ni prejel. Zavod pa je s posebnim dopisom
z dne 10. 1. 1995 Ministrstvo za finance, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, vlado in državni zbor ponovno opozoril
na določilo 2. točke proračunskega memoranduma, ki se po
sprejetih amandmajih v državnem zboru glasi:

Kot torej izhaja iz citirane določbe 220. člena, zakon za oblikovanje
obeh skladov prvenstveno zahteva planirani in doseženi pozitivni
finančni rezultat oziroma oblikovanje presežka, ki pa ga, zaradi
odločitev vlade in državnega zbora, ki so posvedočene tudi v
proračunskih memorandumih, ni bilo mogoče doseči, ali vsaj ne v
zadostni višini.
Tudi leto 1995 bo zavod po napovedih memoranduma in
finančnega načrta končal z izgubo, ki bo po oceni znašala 14,5
mio SIT. Zaradi tega bodo sredstva rezerv, (ki znašajo na dan
31.12.1994 10,2 mio SIT ali 46 % zakonskega minimuma), če ne
bo drugih obljubljenih ukrepov, konec leta 1995 povsem porabljena
in ne bodo pokrila niti planirane izgube, če bo ta v predvideni višini
tudi dosežena. Konec leta 1994 je izguba zavoda znašala 1,05
mio SIT in leta 1992 3,2 mio SIT. Obe je zavod lahko pokril iz
sredstev rezerv, ki pa so se zaradi tega ustrezno znižala, saj ob
izgubi ni bilo zakonske in vsebinske podlage ter dejanskih
možnosti za oblikovanje višjega rezervnega sklada. Finančno
pozitivno je zavod zaključil le leto 1993. Za konec tega leta je že
v finančnem načrtu lahko tudi planiral zvišanje sredstev rezerv, a
objektivno le tako, da ta v nobenem primeru ne bi dosegla
zakonskega minimuma. Tudi če bi bil kasneje ves, nekoliko višji
doseženi presežek, ki je znašal 5,3 mio SIT, razporejen v rezervni
sklad, ta ne bi dosegel zakonskega minimuma.

"Vlada naj ob nespremenjeni prispevni stopnji za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje zagotovi nemoteno poslovanje
pokojninskega zavoda s tem, da prevzame plačilo enega dela
socialnih korektivov, ki so vgrajeni v pokojninski sistem in s tem
zagotovi njegovo likvidnost."
Zavod je v tem dopisu v presojo ponudil tudi svojo opredelitev do
navedenih vprašanj in gradivu priložil tudi osnutek finančnega
načrta. Tudi odgovorov na ta vprašanja Zavod še ni prejel, o njih
pa bo nedvomno potrebna razprava vsaj ob obravnavi in
sprejemanju proračuna za leto 1995.
Zavod je ob prvih likvidnostih težavah v letu 1995 Ministrstvu za
finance in Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
posredoval tudi pobudo za uskladitev vsebine 220. člena zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zakona o strukturi
naložb, saj drugi zakon, zaradi obveznih 80 % naložb v državne
vrednostne papirje, v bistvu onemogoča uporabo sredstev rezerv
za tekočo likvidnost Zavoda, kar pa izrecno zahteva 220. člen
prvega zakona. Na to dejstvo je Zavod vlado brezuspešno opozoril
že ob pripravi zakona o strukturi naložb.

Vse navedeno dokazuje, da zavodu do danes niso bile dane
nobene možnosti za oblikovanje vsaj zakonsko predpisanega
minimuma obveznega rezervnega sklada.

Ad 2

Razlogi za izpad, tako pri načrtovanju kot pri zbiranju rezervnih
sredstev, so posledica jasnih makroekonomskih zahtev po
znižanju javne porabe, določenih v proračunskih memorandumih.
Te je na predlog vlade sprejel državni zbor, ki po zakonu tudi
določa prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Ta dejstva je navedel generalni direktor tudi dne
8.12.1994, ko je med drugim podal državnemu zboru izjavo, "da
rezervna sredstva v tem trenutku ne znašajo niti polovice z
zakonom določene višine, kar pomeni, da zakona v tem delu ne
spoštujemo". Ta korektna izjava in resna opozorila ob vseh drugih
navedbah iz uvodnega govora zato n e morejo biti razlog za
vprašanje v obliki: "Ali je res, da Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje krši zakonsko določilo o rezervnih sredstvih?" Ko je

V zvezi z drugim vprašanjem dr. Petra Glaviča, "kaj je storila
Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje, da bi Zavod
spoštoval to zakonsko določilo", smo že predhodno povedali
mnenje o tem, da agencija zaradi odločitev vlade in državnega
zbora ni imela in nima objektivnih možnosti ukrepanja v smislu,
kot ga zastavlja vprašanje.
Poudariti pa velja, da je konec leta 1994 Agencija v Zavodu opravila
trimesečni inšpekcijski pregled. Iz zapisnika Agencije (iz katerega
sicer sledi končni zaključek, da v finančnem in materialnem
poslovanju Zavoda z inšpiciranjem niso bile ugotovljene
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proračunski memorandum za leto 1995 postaviti zakonodajno
iniciativo", Zavod opozarja, da so spremembe zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju že bile obravnavane v
prvem branju pred državnim zborom, da pa je zakonodajni
postopek na tem področju verjetno predolg. Kot nam je znano,
vlada za drugo branje zakona predlaga amandma, ki bi tudi iz
navedenih vzrokov bistveno, za več kot trikrat znižal obvezno
zakonsko predpisani rezervni sklad Zavoda.

nepravilnosti in nezakonitosti) citiramo ugotovitve o problematiki
rezervnega sklada, ki se glasijo:
"Zato je uporaba veljavnega kontnega plana za pravne osebe za
Zavod neprimerna, saj cilj zavodovega poslovanja ni dobiček,
temveč še naprej opravlja distribucijo sredstev javne porabe.
Tako prihaja že pri eni izmed temeljnih kategorij, to je presežku
prihodkov nad odhodki, dikcija ki jo uporablja zakon o zavodih, do
nesporazumov pri razporejanju dobička na obrazcu razporeditev
rezultatov. Kot izhaja iz zakona o zavodih in tudi začasnega
statuta zavoda se smejo presežki prihodkov nad odhodki porabiti
predvsem za opravljanje dejavnosti."

Omeniti velja, da niso še sprejeti vsi zakoni in podzakonski akti,
ki jih zahteva zakon iz leta 1992, in da zato niti veljavni sistem še
ni bil zakonodajno povsem zaokrožen. Spremembo zakonov
terjajo tudi nekatera vprašanja izvedbene narave. Tudi večina z
memorandumom za leto 1994 in 1995 napovedanih zakonskih
sprememb ni bila uresničena, pa tudi glede morebitnih širših
posegov v sistem mnenja še niso usklajena.

Vendar pa je zakonodajalec očitno hotel, da Zavod prvenstveno
oblikuje tudi obvezni rezervni sklad. To izhaja iz 220. člena zakona:
"Zavod ima poslovni in obvezni rezervni sklad. Denarna sredstva
obeh skladov se oblikujejo iz razporeditve presežka prihodkov
po zaključnem računu, izločanje pa načrtuje s finančnim načrtom.
Obvezni rezervni sklad se oblikuje najmanj v višini 1/12 letnih
odhodkov sklada."

Tudi na ta vprašanja je v uvodnem govoru državni zbor opozoril
generalni direktor Zavoda. Poudaril je, da dejstvo, ker večina z
memorandumom napovedanih zakonskih sprememb ni bila
uresničena, ob zahtevah po nespremenjenih ali celo znižanih
prispevnih stopnjah, povzroča vse slabše, čez čas morda celo
kritične finančne pogoje za izvajanje zavarovanja, vzbuja pa tudi
naraščajočo medgeneracijsko napetost in vse pogostejše dvome
v nadaljnjo socialno in pravno varnost na tem področju. Dolgi
postopki za spremembo zakonodaje in vsebinska razhajanja,
zlasti glede usklajevanja pokojnin, povzročajo tudi, da ne pride do
nekaterih drugih nujnih zakonskih sprememb. Gre zlasti za
opredelitev statusa in vsebine dodatnega prostovoljnega
zavarovanja, pravni status in organizacijo novih skladov,
vprašanje vštevanja delnic in obveznic v pokojninsko osnovo,
problematiko morebitnega odlaganja prispevkov in tematiko
prispevkov nasploh, vprašanje sestave skupščine Zavoda in
oblikovanje nove, ter še za nekatere druge, zaradi katerih je
izvajanje zavarovanja bistveno otežkočeno.

Iz citiranega izhaja namen, da se oblikuje obvezna rezerva v tej
višini od letnih odhodkov Zavoda in ne rezervnega sklada, kot je
zapisano in gre zanesljivo za redakcijsko napako. Glede na
Zavodove letne odhodke leta 1993 bi rezervni sklad moral znašati
približno 16.800,579.000,00 SIT in šele, če bi bil ta znesek
presežen, bi lahko Zavod preostali presežek razporedil za druge
namene. Rezervni sklad je per 31.12.1993 znašal
9.044.763.864,00 SIT. Presežek prihodkov pa 5.379,501.765,00
SIT, ki ga je Zavod prenesel v poslovno leto 1994 kot presežek
prihodkov preteklega leta, in ne med obvezne rezerve oziroma v
rezervni sklad. Zaradi navedene redakcijske napake pa seveda
niso možne nobene konsekvence."
V zvezi z zakonom o strukturi naložb pa so ugotovitve Agencije
v zapisniku sledeče:

Zato bomo letos in prihodnje leto postavljeni pred dejstvo, da se
bomo morali o tem področju vendarle začeti definitivno odločati,
pred tem pa o rešitvah doseči ustrezen družbeni konsenz vseh
socialnih partnerjev, tudi upokojencev. Prav pomanjkanje takega
konsenza v zadnjih letih, pa tudi politična neusklajenost interesov
na tem področju, sta bila glavna vzroka, da že vrsto let ponavljamo
približno enake ugotovitve in napovedujemo sistemske
spremembe, zakonodaja pa, kljub občasnim posegom, ostaja v
glavnem enaka.

"Ta določa tudi za ZPIZ obvezno 80-odstotno vezavo rezervnega
sklada v takšne papirje. Ne da bi se spuščali v presojo ustreznosti
ali neustreznosti tega zakona, lahko rečemo, da je le-ta v nasprotju
z intencijami 220. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ki pravi, da zavod oblikuje obvezni rezervni sklad
najmanj v višini ene dvanajstine letnih odhodkov. S sredstvi
obveznega rezervnega sklada se krije morebitna izguba, drugače
pa se ta sredstva začasno uporabljajo za tekoče poslovanje.
Nasprotje je očitno, s tem, ko mora imeti ZPIZ kar 80 odstotkov
sredstev rezervnega sklada vezanih v omenjenih državnih
vrednostnih papirjih, ki so relativno nelikvidni, so mu omenjena
sredstva za tekoče poslovanje praktično odvzeta. In posledično
se bo Zavod izogibal oblikovanju svojega rezervnega sklada v
višini, ki mu ga določa 220. člen zakona, če bo še kdaj prišel v
situacijo, da bo imel ob koncu leta presežek prihodkov."

Dobiva se vtis, da v Sloveniji pravzaprav niti ne vemo, kakšno
nalogo bi dali snovalcem novega pokojninskega sistema. Izgleda,
da nihamo med tako imenovanim socialnim pristopom, ki naj ohrani
doseženo socialno raven na tem področju, ki pa je za družbo
draga, ter med ekonomskim, ki to socialno komponento postavlja
v ozadje in terja, da se ne glede na socialne in druge posledice,
obremenitve aktivne generacije za to zavarovanje zmanjšajo.

V zvezi z navedenimi ugotovitvami Agencije je potrebno ponoviti,
da tudi ob prenosu vsega presežka v rezervni sklad ta ne bi
dosegel zakonskega minimuma. Prenos presežka med prihodke
je bil v skladu s stališči in priporočili vlade, o tem pa je Zavod
poročal tudi državnemu zboru. S tem se je s finančnim načrtom
planirana in tudi dosežena izguba bistveno zmanjšala, likvidnostne
težave Zavoda med letom 1994 so bile upočasnjene oz. sploh
eliminirane, končna rezerva na dan 31.12.1994 pa je znašala po
pokritju 1,05 mio SIT, kar je skoraj enako, kot bi znašala v primeru,
če bi bila rezerva višja, iz nje pa bi moral Zavod pokriti bistveno
višjo izgubo v višini okoli 7 mio SIT.

Prva usmeritev praviloma prevladuje takrat, ko razpravljamo o
sistemski zakonodaji in drugih spremembah zakonov, druga,
ekonomska, pa takrat, ko razpravljamo o vsakoletnih javnofinančnih izdatkih ter o nivoju javne porabe, ko se, ne glede na
pravice, določene z zakonom, terja znižanje ali vsaj ohranjanje
prispevnih stopenj. Rešitve so običajno kompromisne in na koncu
pripeljejo v stanje, ki nam grozi v letu 1995 in ki ga zgovorno
opisuje tudi letošnji proračunski memorandum.
Ali je na podlagi navedenega potrebna še kakšna zakonska
iniciativa, bodo presodili predlagatelji sami. Nedvomno pa je, da
bo v prihodnje, če ne bo učinkovitih zakonskih sprememb ali
drugih ukrepov, finančno stanje tega zavarovanja vse slabše in
da bo, bolj ko se bo s tem odlašalo, kasneje dvig prispevnih
stopenj višji kot bi bil, če bi bil ta pravočasen. Potrebne zakonske
spremembe pa bi morale biti, ne glede na njihovo nujnost, dobro

Ad 3
Na vprašanje, "ali je potrebno v zvezi s predvidenim poslovanjem
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in glede na
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V zvezi s tem naj poudarimo, da je zaradi "očitne redakcijske
napake" v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Ur. I. RS, št. 12/92 in 5/94) le-ta oblikovan prenizko. Po ugotovitvah
v zapisniku bi moral biti oblikovan v višini 16,8 milijard SIT, po
knjigovodskih podatkih pa je bil v višini 9 milijard SIT.

proučene, saj so vsi dosedanji začasni omejitveni in intervencijski
posegi dokazali, da imajo le kratek rok delovanja in da se s časom
nato njihovi učinki izničijo ali celo sprevržejo v lastno nasprotje.
ODGOVOR AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE
V zvezi z vprašanjem državnega svetnika dr. Petra Glaviča o
uporabi rezervnih sredstev Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, vam sporočamo naslednje:

Na podlagi ugotovitev kontrolno-inštruktažnega pregleda Centrale
Agencije (kot oblike notranjega strokovnega nadziranja) smo
ocenili, daje potrebno pri ZPIZS opraviti še dopolnilni inšpekcijski
pregled, ki pa ga nismo mogli opraviti, saj od 1. 1. 1995 dalje
ZPIZS Agenciji ne priznava več stvarne pristojnosti za nadzor. O
tem je Agencija obvestila Državni zbor Republike Slovenije, Odbor
za nadzor proračuna in drugih javnih financ (pismo v prilogi) in
Ministrstvo za finance Republike Slovenije.

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje je v letu 1994 pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (ZPIZS) opravila inšpekcijski pregled
finančno-materialnega poslovanja z leti 1993 in 1994 ter o tem
sestavila zapisnik št. 94115 z dne 22.12.1994. V zapisniku se je
Agencija opredelila tudi do oblikovanja rezervnega sklada ZPIZS
in veljavnih zakonskih rešitev v zvezi z oblikovanjem rezervnega
sklada (zapisnik vam pošiljamo v prilogi).

Agencija bo zato zadevo odstopila v pristojno reševanje
Računskemu sodišču, ki je v skladu s 4. odstavkom 21. člena
zakona o računskem sodišču (Ur. I. RS, št. 48/94) dolžno enkrat
letno opraviti revidiranje računovodskih izkazov ZPIZS.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja podpredsednika državnega sveta Poldeta
Bibiča o finančnih sredstvih, porabljenih za proslavo Prešernovega dne
Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 22. 2.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje
podpredsednika državnega sveta Poldeta Bibiča v zvezi s
polemikami o finančnih sredstvih, porabljenih za letošnjo proslavo
Prešernovega dne, in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

2. Kulturni program
- režiser*, idejni in tehnični vodja
za video posnetke
- kostumografija in delno izdelava
oblek, nakup blaga
- povezovalca (Počkaj, Završan)
- ansambel Jazz brass
(nastop in avtorstvo nove skladbe)
- preslikava video materiala, snemanje,
montaža
- izdelava oblek (krojač)
- banka: provizija pri izplačilih

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje
podpredsednika državnega sveta Poldeta Bibiča in predlaga, da
Ministrstvo za kulturo vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje se glasi:
Kolikšna sredstva so bila namenjena letošnji proslavi
Prešernovega dne in koliko je bilo od tega namenjenega nagradam,
honorarjem nastopajočih, najemnini dvorane Cankarjevega doma
in drugim izdatkom.

3. Ostalo
- cvetlični aranžma
- šopki za nagrajence
- sprejem za udeležence proslave
- administrativno organizacijski
stroški
- nočitve režiserja in kostumografke

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kulturo v roku 30 dni
nanj odgovori.

Rekapitulacija

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KULTURO
Na postavljeno vprašanje je Upravni odbor Prešernovega sklada
pripravil tale pregled stroškov za letošnjo Prešernovo proslavo
(v obsegu in s postavkami, kot ste želeli):

I. Nagrade
II. Delo komisij
III.Tisk
IV.Potni stroški
V. Proslava

I.

Skupaj

Nagrade

II. Delo strokovnih komisij
III. Tisk, oblikovanje in organizacija
izdelave brošure o nagrajencih,
vabil in kuvert

5,180.000

901.909 (bruto)
204.979
192.922
578.729
391.324
45.176
8.800
230.000
50.000
2,273.350
351.000
134.245

5.180.000
387.500
820.228,50
33.308
5,640.934
12,061.970,50

387.500
* Režiser je začel s pripravami za proslavo že v oktobru, a prvotne zamisli
predvsem zaradi vseh zapletov s Cankarjevim domom glede dvorane (ne
samo zaradi odstopa igralcev) ni mogel uresničiti.
820.228,50

IV. Potni stroški članov komisij

33.308

V. Proslava (Cankarjev dom)
1. Tehnično osebje

275.500

Stroški sklada v letu 1995 bodo med letom še obremenjeni s
stroški javnega razpisa, potnimi stroški članov strokovnih komisij
in morebitnim nakupom leposlovja. Upravni odbor pa želi izdati ob
50. podelitvi nagrad 1996 zbornik, ki bo prinesel pregled vseh
dosedanjih nagrajencev. Priprave zanj naj bi se začele že v letu
1995.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Marcela Štefančiča o
urejanju odnosov s tujimi komercialnimi bankami
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da nas naknadno seznani s problematiko ureditve
odnosov s tujimi komercialnimi bankami, ki jo je državni zbor
obravnaval na izredni zaprti seji dne 18. 1. 1995 in s katero
državni svet ni bil seznanjen. Državni svet meni, da ima reševanje
te problematike lahko dolgoročne in velike materialne ter politične
posledice in je tudi nacionalnega pomena.

Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 22. 2. 1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega
svetnika Marcela Štefančiča o urejanju odnosov s tujimi
komercialnimi bankami in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Alberta Vodovodnika v
zvezi z zaščito slovenske industrije
in nanjo odgovorita.

Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 22. 2. 1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega
svetnika Alberta Vodovnika v zvezi z zaščito slovenske industrije
in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu
sprejel naslednji

Državni svet predlaga, da se pregleda in preuči vsa tuja vlaganja
v slovensko gospodarstvo ter ugotovi, koliko škodujejo v
ekološkem in tehnološkem smislu naši industriji, saj se lahko
zgodi, da v določenem trenutku polovica ali celo več podjetij, tudi
z visoko tehnologijo, tuji kapital odkupi z namenom, da jih zapre in
sebi ustvari trg.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije na predlog Komisije za
gospodarstvo podpira pobudo državnega svetnika Alberta
Vodovnika in predlaga Ministrstvu za gospodarske dejavnosti in
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, da pobudo preučita

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
in Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj v roku 30 dni
sporočita odgovor.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Petra Glaviča o
časovnem razporedu zimskih počitnic
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za šolstvo in šport v roku
30 dni sporoči odgovor.

Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 22. 2.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika dr. Petra Glaviča v zvezi z zimskimi počitnicami in na
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Na podlagi vašega dopisa vam posredujemo naše mnenje v zvezi
s časovnim razporedom zimskih počitnic.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije na predlog Komisije za
negospodarske dejavnosti podpira vprašanje državnega svetnika
dr. Petra Glaviča in predlaga, da Ministrstvo za šolstvo in šport
preuči vse možnosti in interese šol, vzgojno-varstvenih ustanov,
staršev, otrok in turističnih agencij ter Državnemu svetu Republike
Slovenije poda argumentirano mnenje, zakaj so zimske počitnice
februarja in ne januarja, tako kot so bile še pred dvema letoma.

Trajanje zimskih počitnic opredeljujeta Pravilnik o šolskem
koledarju za osnovne šole (Ur. I. SRS, št. 20/80, 24/83, 36/85, 36/
86, 22/90, 24/91 in Ur. I. RS, št. 36/93) in Pravilnik o šolskem
koledarju za srednje šole (Ur. I. SRS, št. 22/91-1, Ur. I. RS, št. 21/
93, 36/93, 81/94).
Tako 3. odstavek 5. člena Pravilnika o šolskem koledarju za
osnovne šole določa: "Zimske počitnice trajajo en teden in so
razporejene v dve časovni obdobji, izmenično po področjih. Prvo
obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo obdobje pa
naslednji ponedeljek."

Obrazložitev
Februarja je manjša verjetnost, da bo sneg. Zaradi delovanja
tople grede se bo ta verjetnost z leti še zmanjševala. Smučanje je
nacionalni šport, zato gredo na smučanje, večinoma v tujino, cele
družine. V februarju je visoka sezona, zato je smučanje za 10 do
20% dražje, kot bi bilo januarja, kar pomeni večje družinske stroške
in tudi precej večji odliv deviz.

4. odstavek 4. člena Pravilnika o šolskem koledarju za srednje
šole pa določa: "Zimske šolske počitnice trajajo en teden in so
razporejene v dve časovni obdobji izmenično po področjih. Prvo
obdobje se začne tretji ponedeljek v mesecu februarju, drugo pa
naslednji ponedeljek."

Otroci smejo vzeti teden dni počitnic brez opravičila. Ker teden
dni manjkajo, nastaja vrzel v znanju, težja je organizacija pouka.
V težjem položaju so pedagogi in njihove družine, ki lahko dobijo
največ dva dni dopusta in morajo na smučanje med počitnicami.

5. člen Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole in 4. člen
Pravilnika o šolskem koledarju za srednje šole, z njima pa tudi
termin zimskih počitnic, sta bila spremenjena v letu 1993 na podlagi
številnih pobud učiteljev, staršev in drugih, na podlagi rezultatov
študije o preobremenjenosti otrok in njihovega bioritma, na podlagi
rezultatov ankete, ki je bila poslana šolam, razgovorov, ki smo jih
opravili z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti in takratnim
Ministrstvom za turizem, ter na podlagi organiziranosti počitnic v
drugih evropskih državah.

Februarske počitnice se prekrivajo s počitnicami v Avstriji in
deloma tudi v Nemčiji oz. Italiji. Za turistične kraje in turistične
agencije bi bilo veliko ugodneje, če bi bile počitnice zunaj sezone;
ne samo zaradi cene, temveč tudi zaradi možnosti zagotavljanja
potrebnih kapacitet in poslovnega uspeha. Zato podpirajo
počitnice v januarju.
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spremljava, na osnovi katere so bile narejene različne analize.
Tako smo na Ministrstvu za šolstvo in šport izvedli anketo med
5212 učenci 10 srednjih šol iz vseh regij, kar je takrat predstavljalo
5,35 % celotne populacije srednješolcev. Rezultati ankete so
pokazali, da večji del srednješolcev v času zimskih počitnic ostane
doma, le slaba tretjina pa se jih med zimskimi počitnicami ukvarja
s športom, vendar predvsem v domačem okolju.

Na ministrstvu smo pripravili anketni vprašalnik, na katerega so
odgovarjali učitelji, starši in učenci slovenskih osnovnih šol. Kar
85 % staršev in 96 % učiteljev se je strinjalo, da se počitnice
premaknejo na kasnejši termin - konec februarja.
Tudi na podlagi mnenj strokovnjakov, ki se ukvarjajo z utrujenostjo
in bioritmom otrok, se je izkazalo, da je kasnejši termin - konec
februarja ustreznejši, saj so obdobja delovnih in prostih dni bolj
enakomerno razporejena skozi vse šolsko leto.

Podobna raziskava je bila narejena tudi na populaciji učencev
osnovnih šol, njihovih staršev in učiteljev. Rezultati kažejo, da
82 % osnovnošolskih otrok preživlja zimske počitnice doma. Tako
učitelji kot starši so izrazili željo, da zimske počitnice ne bi bile
razporejene takoj po izteku novoletnih praznikov, kar je v procesu
vzgojnoizobraževalnega dela predstavljalo veliko motnjo.

V zvezi z vprašanjem državnega svetnika dr. Petra Glaviča o
razporeditvi zimskih počitnic, ki ste ga obravnavali na seji dne
22. 2. 1995, dajemo naslednje pojasnilo:
V letih 1989-1994 je v srednjih šolah R Slovenije potekalo poskusno
uvajanje spremenjene organizacije pouka. Namesto štirih
ocenjevalnih obdobij smo začeli uvajati tri ocenjevalna obdobja.

Rezultate raziskav je obravnaval tudi Strokovni svet Republike
Slovenije za vzgojo in izobraževanje na 16. seji dne 1. 7. 1994 in
sprejel sklep, daje bilo uvajanje pouka v treh ocenjevalnih obdobjih
uspešno in priporočil, da se ga vpelje v šolsko prakso.

Pobuda je prišla iz šol. Raziskave, ki so bile v tem času narejene
v slovenskih šolah, so kazale na preobremenjenost učencev.
Posledica je bila preutrujenost in izostajanje od pouka. S
spremenjeno organizacijo pouka smo želeli razbremeniti učence
in delo v šoli približati spoznanjem o vplivu biološkega ritma na
človekovo učinkovitost.

Glede na rezultate uvajanja treh ocenjevalnih obdobij in druga
dejstva je bil za šolsko leto 1993/94 sprejet drugačen šolski koledar,
ki je prinesel dve novosti - nove jesenske počitnice in zimske
počitnice v poznejšem obdobju. S temi novostmi smo šolsko leto
razdelili na pet enot, ki trajajo približno po dva meseca. Na koncu
vsake enote je učencem dana možnost sprostitve v obliki počitnic
ali drugih praznikov. Koledar upošteva dognanja različnih strok o
razporeditvi obremenitev in motivaciji za delo ter spoznanja
bioritmologije v povezavi s posebnostmi razvojnega obdobja
mladostnikov.

Pri načrtovanju ocenjevalnih obdobij so nam bili v pomoč podatki
o razporeditvi in trajanju šolskih počitnic v devetih evropskih
državah (gradivo Sveta Evrope za šolski leto 1988/89 in 92/93).
Počitniška, praznična oziroma pouka prosta obdobja so v teh
državah večinoma enakomerno razporejena. Ugotovili smo, da
je organizacija šolskega dela večine evropskih držav dokaj
usklajena.

Posameznim učencem in njihovim staršem pa smo z možnostjo
koriščenja petih prostih dni vendarle omogočili skupne družinske
počitnice tudi izven za to predvidenih terminov.

Ob uvajanju treh ocenjevalnih obdobij je potekala tudi metodološka

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja in pobude državnih svetnikov Sandija
Češka in dr. Petra Glaviča v zvezi z gladovno stavko dr. Janeza Ruglja
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije sprejema informacijo, ki jo je na
seji državnega sveta posredovala državna sekretarka v
Ministrstvu za zdravstvo dr. Dunja Piškur Kosmač v zvezi z
gladovno stavko dr. Janeza Ruglja in aktivnostmi, ki jih ima s tem
v zvezi Ministrstvo za zdravstvo oziroma minister za zdravstvo
dr. Božidar Voljč.

Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 22. 2. 1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika Sandija Češka in nujno pobudo državnega svetnika dr.
Petra Glaviča v zvezi z gladovno stavko dr. Janeza Ruglja in
sprejel naslednji

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja in protesta državnega svetnika Fedje
Klavore v zvezi z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij na območju
Triglavskega narodnega parka
SKLEP
Sprejme se predlog Komisije za regionalni razvoj, da se ta točka
uvrsti na dnevni red prihodnje seje Državnega sveta Republike
Slovenije.

Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 22. 2. 1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja in protest
državnega svetnika Fedje Klavore v zvezi z zakonom o
lastninskem preoblikovanju podjetij, ki opravljajo turistično
dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju
Triglavskega narodnega parka, in sprejel naslednji

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Petra Čeferina glede
pravne narave proračuna
pomen mora imeti naravo zakona.

Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 22. 2. 1995,
ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Petra Čeferina v
zvezi s problematiko pravne narave proračuna kot posebnega
pravnega akta sprejel naslednji

2. Državni svet bo zato štel proračun za zakonski akt, kot je to
veljalo v zakonodajni praksi do leta 1994, ko se je proračun
sprejemalo z zakonom. Zato bo po sprejemu proračuna glede na
uveljavitev svojih pripomb v postopku sprejemanja le-tega ocenil,
ali so morebiti podani razlogi, da od državnega zbora zahteva
ponovno odločanje o proračunu.

SKLEP
1. Državni svet meni, da proračun glede na svojo vsebino in
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Franca Glinška o
zagotavljanju pogojev za delovanje Okrožnega sodišča in Okrožnega državnega
tožilstva v Krškem
Okrožnega sodišča v Krškem. Kljub temu je bil amandma sprejet
in s 1. 1. 1995 je moralo pričeli z delovanjem Okrožno sodišče v
Krškem. V posledici take organiziranosti okrožnih sodišč je bilo
potrebno prilagoditi tudi organiziranost okrožnih državnih tožilstev,
zato je tudi v zakonu o državnem tožilstvu določba o ustanovitvi
novega Okrožnega državnega tožilstva v Krškem.

Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 12.4. 1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja državnega
svetnika Franca Glinška o zagotavljanju pogojev za delovanje
Okrožnega sodišča in Okrožnega državnega tožilstva v Krškem
in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu
sprejel naslednji

Ministrstvo za pravosodje je takoj po sprejemu zakona o sodiščih
pričelo s pripravami na zagotovitev ustreznih prostorov za
Okrožno sodišče v Krškem. Ker v proračunu za leto 1994 niso
bila planirana sredstva za zagotovitev prostorov za Okrožno
sodišče v Krškem in Okrožno državno tožilstvo v Krškem, je
Ministrstvo za pravosodje pričelo z intenzivnimi pogovori s
predstavniki Občine Krško. Ob pripravi rebalansa proračuna za
leto 1994 pa je vneslo zahteve za zagotovitev sredstev za prostore
za Okrožno sodišče v Krškem, vendar zahtevek ni bil upoštevan.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika Franca Glinška in predlaga Ministrstvu za pravosodje,
da vprašanja preuči in nanje odgovori.
Vprašanja se glasijo:
1. Kaj je storilo Ministrstvo za pravosodje za zagotovitev pogojev
za delovanje Okrožnega sodišča in Okrožnega državnega
tožilstva v Krškem?

S predstavniki Občine Krško je bilo dogovorjeno, da bodo za
zagotovitev ustreznih prostorov namenili objekt ob sedanji občinski
stavbi, ki pa ga je potrebno temeljito adaptirati in rekonstruirati. Za
ta namen je potrebno iz državnega proračuna predvidoma
zagotoviti sredstva v višini 372 mio SIT. S pogodbo, sklenjeno
dne 14. 12. 1994 z Občino Krško, se je Ministrstvo za pravosodje
zavezalo, da bo v proračunu Republike Slovenije za leto 1995
izpostavilo planiranje sredstev za navedeni namen v celotni višini,
vendar pa je Ministrstvo za finance v predlogu proračuna
upoštevalo le manjši del sredstev.

2. V kakšnih razmerah delujeta Okrožno sodišče in Okrožno
državno tožilstvo v Krškem?
3. Kaj je Ministrstvo za pravosodje storilo od sprejema zakonov,
ki urejajo to področje, do sedaj za zagotovitev ustreznih prostorov
za delovanje Okrožnega sodišča in Okrožnega državnega
tožilstva v Krškem?
Obrazložitev
Dne 28. 4. 1994 je stopil v veljavo zakon o sodiščih (Ur. I. RS, št.
19/94), ki je določil organizacijo sodišč ter določil, da se organizira
Okrožno sodišče s sedežem v Krškem. Prav tako je zakon o
državnem tožilstvu (Ur. I. RS, št. 63/94) določil Okrožno državno
tožilstvo s sedežem v Krškem.

Obnovo stavbe, ki bo namenjena za sodišče, vodi, v skladu z
dogovori z Ministrstvom za pravosodje, Občina Krško, ki jo s
težavo financira in je ne bo mogoče dokončati, zaradi pomanjkanja
sredstev, do predvidenega roka v juniju letos.
Ministrstvo za pravosodje je v skladu z razpoložljivimi sredstvi v
letu 1994 že nabavilo vso potrebno opremo tako za Okrožno
kakor tudi za Okrajno sodišče v Krškem. Žal pa te opreme do
ureditve prostorov za sodišče v Krškem ni mogoče uporabljati.

Občina Krško je takoj pričela zagotavljati pogoje za delovanje teh
novih institucij in sicer tako, da je pričela z adaptacijo objekta, kjer
bi zagotovila prostore za njihovo delovanje. Ker pa so za to
potrebna večja sredstva, občina Krško tega ni zmožna sama
izpeljati, zato se je obrnila na Ministrstvo za pravosodje, ki pa do
sedaj še ni zagotovilo nič sredstev.

Okrožno sodišče trenutno posluje v najetih prostorih, last Občine
Krško in ZPIZ-a, ki pa seveda ne ustrezajo in je nujno potrebno
dokončati adaptacijo stavbe ob občinski zgradbi.

Glede na to, da je Ministrstvo za pravosodje dolžno skrbeti za
izvajanje zakonov, še posebno pa za izvajanje 12. člena zakona
o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. I. RS št. 71/
94), državni svet zaradi aktualnosti problematike pričakuje
takojšen odgovor na postavljena vprašanja in ustrezno ukrepanje.

Okrožno državno tožilstvo trenutno posluje še v Brežicah, kjer je
prej poslovala Enota takratnega Temeljnega javnega tožilstva v
Novem mestu, in se bo v Krško lahko preselilo po izpraznitvi
prostorov Okrajnega sodišča.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za pravosodje v roku 30
dni sporoči odgovor.

Iz vsega povedanega torej sledi, da je Ministrstvo za pravosodje
v okviru svojih pristojnosti in pooblastil storilo vse, da bi bila
zagotovljena sredstva za adaptacijo stavbe v Krškem, kamor bi
se lahko vselilo Okrožno in Okrajno sodišče v Krškem. Žal pa ni
bilo upoštevano predlagano povišanje sredstev v rebalansu
proračuna za leto 1994, pa tudi v predlogu proračuna za leto
1995 niso upoštevana vsa sredstva, ki bi bila potrebna za
adaptacijo in rekonstrukcijo zgradbe v Krškem.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE
Uvodoma je potrebno poudariti, da je Ministrstvo za pravosodje
ob sprejemanju amandmaja k zakonu o sodiščih, s katerim se
ustanovi novo Okrožno sodišče v Krškem, opozorilo, da ni
razlogov niti kadrovskih in materialnih pogojev za ustanovitev

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Zoltana Jana glede
ukinjanja italijanskih državnih šol s slovenskim učnim jezikom
Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 12. 4.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega

svetnika Zoltana Jana o ugotovitvi ukinitve oziroma
"racionalizacije" italijanskih državnih šol s slovenskim učnim
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
V zvezi s pobudo državnega svetnika Zoltana Jana, ki se nanaša
na ukinitve oz. "racionalizacije" italijanskih šol s slovenskim učnim
jezikom, vam dajemo naslednje pojasnilo.

jezikom in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije na predlog Komisije za
negospodarske dejavnosti podpira pobudo državnega svetnika
Zoltana Jana in predlaga Ministrstvu za zunanje zadeve in
Ministrstvu za šolstvo in šport, da nemudoma ugotovita ukinitve
oziroma "racionalizacije" italijanskih državnih šol s slovenskim
učnim jezikom in pojasnita, v katerih točkah država Italija krši
bilateralne obveznosti iz sprejetih meddržavnih sporazumov in
kateri ukrepi so predvideni, da se odpravi nastalo situacijo in
prepreči ponovitve.

Ministrstvo za šolstvo in šport je v zvezi z zgoraj omenjenimi
dogodki takoj opozorilo Ministrstvo za zunanje zadeve in podalo
svoje stališče. Menimo, da ukrep v imenu "racionalizacije šolske
mreže" in "restrikcije javne porabe" pomeni enostavno in dejansko
kršenje meddržavnih pogodbenih obveznosti, kar lahko postane
nevaren prejudic.
Londonski memorandum iz leta 1954 namreč v Spomenici o
soglasju zavezuje obe državi, da popisanih šol ne bosta ukinjali,
Zapisnik iz leta 1964 za izvajanje Londonskega memoranduma
podrobno navaja obveznosti obeh držav glede manjšinskega
šolstva, Osimski sporazum iz leta 1975 pa v 8. členu zavezuje
pogodbeni strani, da ne bosta krnili že pridobljenih pravic.

Obrazložitev
Navedeni ukrep ne predstavlja nobenega resnega prihranka v
šolski mreži skorajda šestdesetmilijonskega naroda, pač pa
bistveno krčenje pravic manjšine ter možnost za asimilacijo
pripadnikov slovenske narodne skupnosti. Resnosti ukrepa, ki
obeta, da ne bo zadnji, saj prihaja do konfliktov vsako šolsko leto,
ni potrebno posebej utemeljevati, pač je potrebno čimprej ukreniti
vse, da se restavrira vsaj prejšnje stanje, ki že tako ni idealno, saj
so cela področja, na katerih živi avtohtona in mednarodno priznana
slovenska manjšina povsem brez možnosti šolanja v materinem
jeziku ali pa lahko to pravico uresničujejo le v privatni šoli.

Toliko bolj je zaskrbljujoče, ker v zadnjih letih opažamo stalno
erozijo sprejetih obveznosti; že dve leti se ne izvaja dogovor o
enoletnem štipendiranju slovenskih učiteljev na Univerzi v
Ljubljani, neodobrena in brez finančnega kritja pa sta po 30-letni
tradiciji ostala dva seminarja za slovenske šolnike v Trstu.
Naj še omenimo, da so svetovalci za italijanske šole na Obali
omenjeno enostransko ukrepanje sprejeli s prizadetostjo. Takšno
početje čutijo kot nevarnost za šole z italijanskim učnim jezikom
pri nas, če se v Italiji uveljavi praksa samovoljnega ukrepanja v
škodo manjšine, krnitev njenih pravic ter recipročnost obveznosti.

Državni svet je v okviru svojih kompetenc in dolžnosti opozarjal
na tendence pristojnih italijanskih državnih organov, da se ukinejo
nekatere italijanske državne šole s slovenskim učnim jezikom,
ter med drugim sprejel 21. 9. 1994 sklep, s katerim je podprl
vprašanje državnega svetnika Zoltana Jana v zvezi z zaščito
italijanskih šol s slovenskim učnim jezikom, na katerega je prejel
5. 4. 1995 le odgovor, iz katerega so razvidne zamude v zvezi z
zasedbo delovnih mest na šolah s slovenskim učnim jezikom.
Tudi v letu 1993 je že opozoril na to problematiko in prejel le
pomirjujoč odgovor o protestni noti zunanjega ministrstva.

Poudarjamo, da do sprememb v izvajanju mednarodno
dogovorjenih določil ne sme priti enostransko, če se o tem
predhodno obe strani sporazumno ne dogovorita.
Kot smo že omenili, smo o vsem navedenem obvestili Zunanje
ministrstvo in ga poprosili, da po ustaljeni diplomatski poti posreduje
pri pristojnih italijanskih oblasteh.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zunanje zadeve in
Ministrstvo za šolstvo in šport v roku 30 dni sporočita odgovor.
Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Fedje Klavore v zvezi z
reševanjem problematike Kraša-Planike Kobarid
razmerij, bi se ob angažiranju Ministrstva za ekonomske odnose
in razvoj dalo in moralo hitreje in ločeno razrešiti ta problem.

Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 12. 4.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika Fedje Klavore v zvezi z razreševanjem vprašanja KrašaPlanike Kobarid in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

Osamosvojitev, odprt lastninski položaj in iz tega izhajajoče
gospodarske težave podjetja, ki je zgolj formalno v lasti hrvaške
firme, so po štirih letih nereševanja zadeve postavile Planiko v
brezizhoden položaj, predvsem pa kmetijsko proizvodnjo in s
tem eksistenco ter smisel obstoja večine hribovskega kmečkega
prebivalstva celotne Tolminske, deloma pa tudi Cerkljanskega in
Kambreškega. Brez proizvodnje Planike bi ostali kmetje brez
možnosti prodaje mleka in s tem smisla dela inživljenja v tolminskih
hribih.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Fedje Klavore in predlaga Ministrstvu za ekonomske
odnose in razvoj, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje se glasi:

Ker nekontrolirani stečaj Planike (zaustavitev proizvodnje) ni v
interesu nikogar, niti upnikov Planike, niti tolminske zadruge, niti
Kraša (saj je zainteresiran za mleko kot surovino za lastno
proizvodnjo in za prodajo lastnih izdelkov v Sloveniji v višini 2,5
do 3 milijarde SIT letno), bi aktiven odnos vseh že doslej vključenih
ministrstev, predvsem pa Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo
skupaj z Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj, v povezavi
s Krašem, prav gotovo lahko privedel do učinkovite in za vse
zadovoljive rešitve.

Zakaj se Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj neposredno
ne vključi v razreševanje vprašanja Kraša-Planike Kobarid skupaj
z Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo?
Obrazložitev
Odprti problem Kraša-Planike je star že štiri leta in poznan več
ministrstvom kot eno sicer manj razvpitih vprašanj iz
nerazrešenega slovensko-hrvaškega vozla. Posebno aktualen
je prav sedaj in možne so izjemno težke posledice. Kljub
prepletanju širših političnih interesov, ki ovirajo reševanje
posameznih zadev ločebo od siceršnjih slovensko-hrvaških

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj v roku 30 dni sporoči odgovor.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude podpredsednika državnega sveta Poldeta
Bibiča za reševanje krize v Operi SNG Ljubljana
vlada organizacijsko razsulo. Umetniško zaradi neurejenih razmer
stagnira. Prizadevanja, da bi krizo rešili, niso uspela. Razpisna
komisija je po prvem razpisu ugotovila, da nihče od kandidatov
ne izpolnjuje pogojev, na naslednji razpis pa se nihče ni prijavil.
Razlog je gotovo tudi ohlapna in nejasna zakonska osnova, ki ne
opredeljuje dovolj natančno vloge in pristojnosti ravnatelja. Zaradi
tega je težko ali nemogoče najti človeka, ki bi se odločil za to
nehvaležno funkcijo. Ker novi zakon o kulturi omogoča, da imajo
ustanovitveni akti nacionalk naravo zakona, naj Ministrstvo ža
kulturo nemudoma pripravi Zakon o ustanovitvi Opere SNG v
Ljubljani in z njim natančno predeli poleg organizacijske sheme
tudi naloge in pristojnosti ravnatelja. Pri tem naj ne pozabi, da je
prva naloga ravnatelja, da omogoči ustvarjalni polet Opere SNG
Ljubljana, ki je v metropoli slovenske države in je zato silno
pomembna za posredovanje kulturne podobe Slovenije svetu
preko diplomatov, ki jim je uživanje slovenske kulture v operi
poleg koncertov in razstav najbolj primerno.

Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 12.4.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo
podpredsednika državnega sveta Poldeta Bibiča v zvezi s krizo
v Operi SNG v Ljubljani in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije na predlog Komisije za
negospodarske dejavnosti podpira pobudo podpredsednika
državnega sveta Poldeta Bibiča in predlaga Ministrstvu za kulturo,
da na osnovi novega Zakona o uresničevanju javnega interesa
na področju kulture, pripravi za Opero SNG v Ljubljani
ustanovitveni akt v obliki zakona. Z njim naj natančno opredeli
vlogo in pristojnosti vodstva, da bo le-to lahko umetniško in
organizacijsko rešilo to ustanovo nacionalnega pomena pred
propadom. Predlog zakona naj čim preje predloži Državnemu
zboru Republike Slovenije v sprejem.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kulturo v roku 30 dni
sporoči odgovor.

Obrazložitev
Situacija v Operi SNG v Ljubljani je skrajno kritična. V ustanovi

Sklep državnega sveta ob obravnavi zahteve državnega svetnika dr. Petra Glaviča za
parlamentarno preiskavo v zvezi s plačami direktorjev
SKLEP
O zahtevi državnega svetnika dr. Petra Glaviča za uvedbo
Državni svet Republike Slovenije je na 49. seji, dne 22. 5.1995, v
parlamentarne preiskave bo državni svet odločal po sprejemu
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval zahtevo državnega
odločbe Ustavnega sodišča o oceni ustavnosti zakona in
svetnika dr. Petra Glaviča za parlamentarno preiskavo v zvezi s
poslovnika o parlamentarni preiskavi.
plačami direktorjev ter sprejel naslednji
Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Marcela Štefančiča o
obračunavanju dela stroškov za uporabo prostorov, ki jih občine oddajajo upravnim
enotam
pripravljajo narekovati najemodajalcem pravila najemne pogodbe?
Bilo bi absurdno. Zato je prav, da to ministrstvo posreduje občinam
ustrezne elemente za pripravo najemnih pogodb, ki jih bodo občine
sklenile z najemniki - upravnimi enotami.

Državni svet Republike Slovenije je na 49. seji, dne 22. 5.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika Marcela Štefančiča glede usmeritev za obračunavanje
sorazmernega dela stroškov obratovanja in vzdrževanja
prostorov, ki jih morajo občine obvezno oddati v uporabo upravnim
enotam skladno s 103. členom zakona o upravi ter na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

ODGOVOR SLUŽBE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
REFORMO LOKALNE SAMOUPRAVE
V zvezi z vašim dopisom z dne 24. 5. 1995, štev. 020-05/93-14/
16, ki se nanaša na vprašanje državnega svetnika Marcela
Štefančiča, posredujemo naslednji odgovor.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Marcela Štefančiča in predlaga, da pristojna službaVlade
Republike Slovenije vprašanje preuči in v roku 30 dni nanj
odgovori.

Zakon o upravi (Uradni list RS štev. 67/94) v 103. členu med
drugim navaja, da upravne enote opravljajo delo v prostorih in s
sredstvi, ki so jih kot družbeno premoženje do tedaj uporabljali
občinski upravni organi na svojih področjih. Prostori in sredstva
pa po stanju na dan 31. 12. 1993 ostanejo v lasti občin s tem, da
so jih občine dolžne prepustiti v uporabo upravnim enotam. Za
uporabo teh prostorov in sredstev zagotavlja Vlada RS povračilo
sorazmernega dela stroškav za vzdrževanje in obratovanje.

Vprašanje se glasi:
Kdaj bo ministrstvo razposlalo občinam - županstvom usmeritve
za obračunavanje sorazmernega dela stroškov obratovanja in
vzdrževanja prostorov, ki jih morajo občine obvezno oddati v
uporabo upravnim enotam skladno s 103. členom zakona o
upravi?

Vlada Republike Slovenije je na svoji 124. seji sprejela sklep, na
podlagi katerega je Servis skupnih služb vlade pripravil izhodišča
za določitev sorazmernega dela stroškov obratovanja in
vzdrževanja prostorov, opreme in sredstev za delo upravnih enot.
Izhodišča, ki so jih pripravili v Servisu skupnih služb vlade, v

Vprašanje državni svet utemeljuje na ugotovitvi, da je Ministrstvo
za notranje zadeve kot najemodajalec naslovilo zadevne
"usmeritve" upravnim enotam 7.4.1995, občine kot najemodajalci
pa ustreznih usmeritev nimajo. Bi to pomenilo, da se najemojemalci
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usklajene pogodbe z upravnimi enotami. Najemna pogodba se
po stališču Servisa lahko sklene za poslovne prostore le v primeru,
da upravna enota uporablja prostore, ki jih je imela v najemu
bivša občina že pred 31.12.1994 za iste namene. To so prostori,
namenjeni delu matičnih uradov, izpitnih komisij, krajevnih uradov
in drugo.

osmih točkah natančno opredeljujejo stroške obratovanja in
vzdrževanja, urejanje medsebojnih razmerij med občino in vlado,
investicijsko vzdrževanje in ostale podrobnosti.
Glede najemnih pogodb pa je Vlada RS na svoji 130. seji sprejela
sklepe, ki zavezujejo Servis skupnih služb vlade, da pripravi

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča glede
uvajanja laserske kartice
Državni svet Republike Slovenije je na 49. seji, dne 22. 5.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika Borisa šuštaršiča o uvajanju laserske kartice kot
nacionalnem tehnološkem projektu in na podlagi 1. odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

uvajanja Smart kartice na tistih področjih, na katerih najrazvitejše
industrijske države uvajajo lasersko kartico.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Borisa Šuštaršiča in predlaga Ministrstvu za znanost in
tehnologijo, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZNANOST IN
TEHNOLOGIJO
Mnenje o laserski osebni kartici kot nosilcu osebnih podatkov

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za znanost in tehnologijo v
roku 30 dni sporoči odgovor.

Glede na stanje tehnologije in standardov zapisa na laserskih
karticah menimo, da je njihova uporaba primerna za hranitev
osebnih podatkov, saj omogoča shranjevanje velikega števila
podatkov, ki so varno shranjeni v zaščiteni obliki in nespremenljiv
zapis. Prednost laserske kartice pred ostalimi podobnimi mediji
(čip kartica, magnetna kartica) je večja kapaciteta, večja varnost
in zanesljivost medija.

Vprašanje se glasi:
Ali bo Vlada Republike Slovenije zavzela afirmativno stališče do
tega vprašanja in tako podprla uvajanja najkvalitetnejše in
najcenejše tehnološke rešitve na različnih področjih slovenske
države ter ob tem še zaščitila osebne podatke državljanov?

V nasprotju s čip ali magnetnimi karticami, ki so namenjene
spremenljivim podatkom, je laserska kartica namenjena za
shranjevanje podatkov, ki morajo ostati nespremenjeni, saj s tem
ohranjajo dokumentarno vrednost (arhiviranje).

Obrazložitev
V javnost to pomlad prodira vedno več informacij, da se v
slovenskem prostoru aktualizira vprašanje, ali bomo uvedli
lasersko kartico kot nacionalni tehnološki projekt in tako
vsestransko izkoristili prednost praktične izrabe neke nove
tehnologije ali pa bomo zaradi neznanja in parcialnih ekonomskih
interesov drago plačevali širjenje magnetne kartice oziroma

Laserska kartica poleg tega omogoča pozitivno identifikacijo
lastnika in arhiviranje dokumentov v originalni obliki.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika dr. Petra Glaviča o
ravnanju obmejnih organov na slovensko-madžarski meji
Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji, dne 29. 5.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanji državnega
svetnika dr. Petra Glaviča v zvezi z ravnanjem obmejnih organov
na slovensko-madžarski meji in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

policije in carine. Ti zadržujejo potnike v avtobusih po več ur, ne
da bi med tem opravljali s predpisi določene preglede. Pogosto je
maltretiranje potnikov na različne načine, z neprimernim odnosom,
z nespoštljivim ravnanjem, z nestrokovnim pristopom ipd. Tako
obnašanje ni vredno državnih uradnikov in po nepotrebnem
prizadene slovenske državljane in tujce, ki potujejo čez našo
mejo k nam ali v druge države Evrope.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega
svetnika dr. Petra Glaviča in predlaga Ministrstvu za notranje
zadeve in Ministrstvu za finance, da vprašanji preučita in nanju
odgovorita.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za notranje zadeve in
Ministrstvo za finance v roku 30 dni sporočita odgovor.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE
V zvezi s postavljenim vprašanjem dr. Petra Glaviča Vladi
Republike Slovenije glede policijskih in carinskih postopkov na
slovensko-madžarski meji pri potnikih ZR Jugoslavije vam
sporočamo:

Vprašanji se glasita:
1. Ali sta Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za finance
seznanjeni z navedenim dogajanjem na slovensko-madžarski
meji?

Za vse potnike, ki potujejo preko MMP Dolga vas, velja, glede na
promet, določena čakalna doba.

2. Ali Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za finance
lahko zagotovita, da bodo državni uradniki opravljali svoje delo
hitro, strokovno in nepristransko?

Po opravljeni kontroli organov policije sledi kontrola carine;
postopek po posameznih avtobusih traja 15 min, če ni primerov
vnosa komercialnega blaga. Carinski delavec po potrebi opravi
tudi pregled stvari, ki jih potniki nosijo s seboj.

Obrazložitev
Potniki, ki prečkajo mejni prehod z Madžarsko na poti iz ZR
Jugoslavije, se pritožujejo nad ravnanjem obmejnih organov,
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Iva Benkoviča o
domnevnih kršitvah in nepravilnostih v komunalnem podjetju Sežana
Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji, dne 29. 5. 1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika dr. Iva Benkoviča - njemu pa ga je posredoval župan
občine Sežana dr. Benjamin Jogan - o domnevnih kršitvah in
nepravilnostih, ki so se dogajale v podjetju Komunala Sežana ter
na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

še vedno niso znana imena osumljencev. Vse kaže, da je v
določenem interesu prizadetih, ki imajo velik vpliv, da se zadeva
ne razčisti. Vse to pa povzroča slabo voljo pri občanih, ki prihajajo
do zaključka, da se nobene afere pri nas ne razčisti.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika dr. Iva Benkoviča in predlaga Ministrstvu za pravosodje,
da vprašanje preuči in nanj odgovori.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE
V zvezi z vašim dopisom z dne 30. 5. 1995, s katerim ste nam
poslali v obravnavanje vprašanje državnega svetnika dr. Iva
Benkoviča, vam sporočamo, da smo na Okrožnem sodišču v
Kopru v okviru svojih pristojnosti opravili poizvedbe in vam v
prilogi pošiljamo dokumentacijo o stanju zadeve pod opr. št. Kpr
11/95.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za pravosodje v roku 30
dni sporoči odgovor.

Vprašanje se glasi:
V letih 1989 do 1990 so organi Uprave za notranje zadeve Koper
zbirali dokaze o vrsti domnevnih kršitev in nepravilnosti, ki so se
dogajale v podjetju Komunala Sežana. Odkrivali so dejanja, ki naj
bi imela kriminalno ozadje, vanje pa so bili vpleteni tudi ljudje izven
podjetja. Zadeva se je kmalu po prvih demokratičnih volitvah kot
vse kaže ustavila. Organi pregona se na razne intervencije
izgovarjajo, da so vso zadevo predali sodišču, tam pa stvar
očitno ne gre naprej. Tako naj bi med drugim enkrat zbolel sodnik,
ki menda obravnava to zadevo, potem naj bi bili preobremenjeni
in tako dalje. Kljub temu, da je poteklo že peto leto od preiskave,

Ministrstvo za pravosodje v skladu z 72. členom zakona o
sodiščih ne more ukrepati glede ažurnosti vodenja postopka,
kajti župan občine Sežana dr. Benjamin Jogan, ki je vprašanje o
domnevnih kršitvah in nepravilnostih, ki so se dogajale v podjetju
Komunala Sežana, posredoval državnemu svetu, ni stranka v
zgoraj omenjenem postopku.
Opomba: Odgovoru so priložene 3 priloge, ki so na voljo v
strokovni službi državnega sveta.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državne svetnice Majde Šlajmer Japelj v
zvezi z odgovorom Kolaborativnemu centru Svetovne zdravstvene organizacije za
primarno zdravstveno nego
tajništvo ministrice za delo, družino in socialne zadeve, pa ji je bilo
po telefonu sporočeno, da se po mesecu dni ne morejo spomniti
na vse prejete dopise. Ta dopis je bil nato ponovno priporočeno
poslan 6. 3. 1995. Tudi nanj ni bilo nobenega odgovora.
21. 4. 1995 pa je državna svetnica Majda Šlajmer Japelj ponovno
pisno obvestila ministrico Rino Klinarjevo in ji sporočila, da bo
vprašanje posredovala preko državnega sveta, da bi vendarle
dobila odgovor za pristojno telo Evropske unije.

Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji, dne 29. 5.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državne
svetnice Majde Šlajmer Japelj v zvezi z odgovorom
Kolaborativnemu centru Svetovne zdravstvene organizacije za
primarno zdravstveno nego in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državne
svetnice Majde Šlajmer Japelj in predlaga Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve v roku 30 dni sporoči odgovor.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Državna svetnica Majda Šlajmer Japelj je dne 29. 5. 1996 v
državnem svetu zastavila vprašanje, zakaj Republika Slovenija
ni podpisala Konvencije št. 149 Mednarodne organizacije dela o
pogojih dela in življenja negovalnega osebja. To vprašanje je v
začetku meseca februarja naslovila na Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, vendar kljub urgiranju do zastavitve vprašanja
v državnem svetu ni dobila odgovora.

Vprašanje se glasi:
Zakaj Republika Slovenija oziroma Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve ni podpisalo Konvencije Mednarodne organizacije
dela (ILO št. 149) o pogojih dela in življenja negovalnega osebja?
Obrazložitev
Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za
primarno zdravstveno nego je 7.2.1995 prosil Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve za pojasnilo, zakaj Republika Slovenija
ni podpisala Konvencije Mednarodne organizacije dela (ILO št.
149) o pogojih dela in življenja negovalnega osebja. V dopisu je
bilo pojasnjeno, da Kolaborativni-center Svetovne zdravstvene
organizacije za primarno zdravstveno nego potrebuje odgovor,
ker je vključen v projekt Evropske unije o globalizaciji in
internacionalizaciji poklicne zakonodaje.

Slovenija je kot država naslednica konec leta 1992 Mednarodni
organizaciji dela notificirala nasledstvo 65 konvencij, sprejetih v
okviru te organizacije, ki jih je bila ratificirala bivša Jugoslavija.
Med temi ni konvencije št. 149, ki v bivši Jugoslaviji ni bila
ratificirana.

Državni svet ugotavlja, da po mesecu dni ni bilo nobenega
odgovora, zato je tajnica Kolaborativnega centra Svetovne
zdravstvene organizacije za primarno zdravstveno nego klicala

V okviru Mednarodne organizacije dela je bilo doslej na Generalnih
konferencah dela sprejetih 175 konvencij. Na ozemlju Republike
Slovenije, kot omenjeno, velja le tistih 65 konvencij, katerih

Na zastavljeno vprašanje dajemo naslednji odgovor:
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operativne naloge s širokega delovnega področja mednarodnega
sodelovanja našega ministrstva. Tako v tem trenutku vodimo
pogajanja za sklenitev konvencije o socialni varnosti z Italijo,
Nemčijo, Švico, Nizozemsko, potekajo pa strokovne priprave na
začetek pogajanj s Češko republiko, Veliko Britanijo, Hrvaško,
Makedonijo, Avstralijo, pobude pa obstoje še s strani Avstrije za
spremembo veljavne konvencije ter Francije, Švedske, Rusije in
BIH za sklenitev nove. Poleg tega potekajo pogajanja z Italijo in
Nemčijo za sklenitev sporazuma o urejanju vojnih grobišč. Poleg
sodelovanja z Mednarodno organizacijo dela, ki smo ga zgoraj
shematično že opisali, imamo razvito tudi sodelovanje s Svetom
Evrope, v okviru katerega to pomlad potekata pomembni
konferenci ministrov za socialno varnost ter za družino, kjer
aktivno sodelujemo. Razvijamo sodelovanje z UNICEFom ter
sodelujemo v aktivnostih Organizacije Združenih narodov, ki se
nanašajo na socialno področje (konferenca OZN o populacijskih
vprašanjih lani v Kairu, Svetovni socialni vrh marca letos v
Kopenhagnu).

ratifikacijo je Slovenija nasledila.
Slovenija je bila po osamosvojitvi leta 1991 že takoj naslednje leto
sprejeta v članstvo Mednarodne organizacije dela in se ves čas
redno udeležuje vsakoletnih Generalnih konferenc dela in v skladu
s pravili MOD redno letno poroča o uresničevanju na njenem
ozemlju veljavnih konvencij MOD. Vse te aktivnosti so precej
zahtevne in se, tako kot na nekaterih drugih področjih, tudi na
področju sodelovanja z MOD tekom dela usposabljamo in širimo
krog opravljenih nalog in nadaljnjih aktivnosti.
Tako se zavedamo, da pred nami stoji obsežna naloga proučitve
vseh tistih konvencij, sprejetih v okviru MOD, ki na ozemlju
Slovenije ne veljajo, ter nato ugotovitve, katere od teh je glede na
spremenjeni družbeni red mogoče podpisati oziroma ratificirati, in
katere od teh naj imajo prioriteto. Vedeti je namreč treba, da je
postopek
strokovne
proučitve
morebitne
nove
mednarodnopravne obveznosti zahtevna in sestavljena naloga,
ki je praktično vedno vsebinsko vezana na več pristojnih
ministrstev. Po drugi strani pa je tudi sam formalni postopek
ratifikacije precej zamudno in dolgotrajno opravilo, ki je glede na
zakon o zunanjih zadevah takorekoč dvofazno. Poleg tega je
treba omeniti, da je še pred opisanimi dejanji treba izdelati kvaliteten
In strokovno usklajen prevod besedila dotične konvencije, kar
tudi terja svoj čas.

Neposredne obveznosti imamo tudi v okviru pogajanj z Evropsko
unijo o sklenitvi Asociacijskega sporazuma. V tem okviru je treba
upoštevati še, da se vse te dejavnosti opravljajo v okviru naše
proračunske postavke za mednarodno dejavnost, ki znaša v
predlogu letošnjega proračuna nekaj manj kot 30 mio SIT, pri
čemer navajamo za primerjavo, da ima samo Urad za sodelovanje
s Svetovno zdravstveno organizacijo kot organ v sestavi
Ministrstva za zdravstvo za svoje delo predvidenih nekaj več kot
40 mio SIT, poleg tega pa ima to ministrstvo za ostalo mednarodno
sodelovanje predvidenih še nadaljnjih 10 mio SIT. Iz vsega
povedanega jasno izhaja, da poslujemo na področju
mednarodnega sodelovanja, tako kot še na nekaterih drugih, z
minimalnimi sredstvi in premajhno kadrovsko zasedbo za obseg
dela, ki ga moramo opraviti.

Doslej smo v Sloveniji pričeli s strokovnimi pripravami za novo
ratifikacijo štirih konvencij MOD, od katerih so tri še iz časa pred
osamosvojitvijo, vendar doslej še nismo zaključili nobenega od
teh postopkov, deloma iz razlogov še vedno potekajočega
strokovnega usklajevanja oziroma proučevanja.
V okviru prejetih pisem državne svetnice razumemo, da se
zavzema za pristop oziroma za ratifikacijo konvencije št. 149, ki
je bila sprejeta na Generalni konferenci dela 21. julija 1977 in je
začela veljati 11. julija 1979 in ki jo je po podatkih do konca lanskega
leta ratificiralo 35 držav od 171 držav članic MOD. Glede na to
bomo pričeli s strokovnimi pripravami, kot so prevod in
posvetovanja s pristojnimi institucijami, pri čemer opozarjamo na
vlogo, ki jo bo v okviru teh aktivnosti nujno enakovredno imelo
tudi Ministrstvo za zdravstvo, kot vsebinsko pristojno ministrstvo.

Dodajamo, da smo odgovor na zastavljeno vprašanje 30. 5. 1995
posredovali tudi že ge. Šlajmer Japelj neposredno ter da smo se
ji opravičili za res dolgotrajno čakanje nanj s prošnjo, da z
razumevanjem sprejme izrecno pojasnilo našega sektorja za
mednarodno sodelovanje, da so druge neodložljive in v zadnjem
obdobju resnično nadpovprečno številčne zadeve na področju
mednarodnega sodelovanja odvračale dolžno pozornost od
njenega pisma.

Dodajamo, da sektor za mednarodno sodelovanje, s štirimi
zaposlenimi in eno pripravnico na referentskih delih, opravlja vse

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Alberta Vodovnika
glede združevanja v Slovenskih železarnah d.d.
Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji, dne 29. 5. 1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika Alberta Vodovnika glede združevanja v Slovenskih
železarnah d.d. in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

predelave na lokaciji Ravne na Koroškem.
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
vprašanje prouči in v roku 30 dni sporoči odgovor.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI
Predloge za odločitev o združitvi dolgega programa iz lokacij
Metal Ravne in Jeklo Štore v enotno podjetje Metal Ravne, so v
študiji PHARE, sklepu 88. seje Vlade Republike Slovenije, z dne
2. 6. 1994, da ne razpolaga s kapitalom za investiranje v Jeklo
Štore, zakonu o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za
trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih
del Slovenskih železarn (Uradni list 70/94 in 13/95) kjer je za
Metal Ravne predvideno 318,442.500,00 SIT in Jeklo Store
199,014.063,00 SIT investicijskih sredstev in v analizah, ki jih je
izdelalo vodstvo Slovenskih železarn, iz katerih je izšla optimalna
rešitev za ekonomično vodenje dolgega programa na obeh
lokacijah pod skupnim vodstvom. Združitev je bila opravljena
šele konec leta 1994 tako, da bo prva ocena uspešnosti združitve
možna šele konec leta 1995. Plan za leto 1995 predvideva sicer

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Alberte Vodovnika in predlaga Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje se glasi:
Zakaj je potrebno v Slovenskih železarnah d.d. združevanje v
skupno družbo Metal na Ravnah in Jeklo v Štorah in kdo bo
odgovarjal za neuspeh takšne združitve?
Takšna rešitev ne razrešuje sočasno tudi nadaljnjih ugotavljanj
viškov delavcev, kot tudi ne kapitalske donosnosti v projektu
sanacije Slovenskih železarn d.d. Gre le za prečrpavanje kapitala
In dodatno zmanjševanje sanacijskega učinka metalurgije kot
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še izgubo 1.345 mio SIT (prvi kvartal 1995 je bila ta izguba 533
mio SIT, ki pa po zagotovilih uprave Slovenskih železarn ne bo
presegla planirane), v naslednjih letih pa bo dolgi program posloval
brez izgube oz. z dobičkom. Odgovornost za planirane rezultate
je na poslovodstvu nove družbe Metal Ravne in upravi Koncema
Slovenskih železarn.

pojavila določena nesoglasja, nesporazumi med zaposlenimi na
obeh lokacijah je ministrstvo opravilo več razgovorov s
predstavniki delavcev na obeh lokacijah, zadnji pa je bil
19. 4. 1995 z ministrom in predstavniki sindikata SKEI Ravne na
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, kjer so bili pojasnjeni tako
razlogi za združitev kot potek združevanja in pričakovani rezultati.

Ker je projekt združevanja dolgega programa za sanacijo
Slovenskih železarn ključnega pomena (ostali programi bodo leto
199 končali brez izgub), Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
posveča posebno pozornost realizaciji tega programa. Ker so se

Ugotavljanje tehnoloških viškov delavcev na obeh lokacijah ob
združitvi dolgega programa pa po zagotovilih uprave Slovenskih
železarn poteka v skladu s strokovnimi analizami in zakoni.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika dr. Petra Glaviča glede
delovanja Računskega sodišča RS in Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in
informiranje
informiranje, ki so imeli pri imenovanju revizijskih delavcev
Računskega sodišča prednost, saj imajo na področju nadzora
precejšnje izkušnje. Agencijo za plačilni promet, nadziranje in
informiranje smo prosili in pričakovali, da jim omogoči sporazumen
prehod v našo ustanovo (prilagamo dopis). Vodstvo Agencije
nam na priloženi dopis še ni odgovorilo. Velja pa v Agenciji pravilo,
da inšpektor Agencije, ki se je odločil, da se zaposli na Računskem
sodišču Republike Slovenije, ne more sporazumno prekiniti
delovnega razmerja z Agencijo in da mora poravnati svoje
obveznosti do Agencije (npr. stroške izobraževanja, kredite).

Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji, dne 29. 5. 1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja državnega
svetnika dr. Petra Glaviča glede delovanja Računskega sodišča
Republike Slovenije in Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje in na podlagi 1. odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika dr. Petra Glaviča in predlaga Računskemu sodišču
Republike Slovenije in Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, da vprašanja preučita in nanje
odgovorita.

Ad 2
Agencija ni prepustila Računskemu sodišču nobenega prostora.

V svojem odgovoru glede Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje je Agencija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje sporočila, daje njene pristojnosti prevzelo
Računsko sodišče. Isto se je zgodilo tudi z državnim in občinskimi
proračuni ter z zdravstveno blagajno. V zvezi s tem državni svet
postavlja Računskemu sodišču Republike Slovenije in Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
naslednja vprašanja:

Ad 3
Iz Agencije ni prešlo nič opreme na Računsko sodišče.
ODGOVOR AGENCIJE ZA PLAČILNI PROMET,
NADZIRANJE IN INFORMIRANJE
V zvezi z vprašanji državnega svetnika dr. Petra Glaviča (sklep
Državnega sveta Republike Slovenije št. 020-02/92-32 z dne
30. 5. 1995) vam sporočamo naslednje:

1. Koliko zaposlenih bo zaradi te spremembe prerazporejenih iz
Agencije v Računsko sodišče?

Zakon o Računskem sodišču ni določil nobene kadrovske in
materialne kontinuitete med Računskim sodiščem Republike
Slovenije in Agencijo Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje (oziroma nekdanjo SDK Republike
Slovenije). Zato Agencija ni mogla prerazporejati svojih kadrov v
Računsko sodišče in tej instituciji tudi ni mogla prepuščati opreme
in prostorov. Agencija v Ljubljani, kjer je sedež centralno
organiziranega Računskega sodišča, tudi ne razpolaga z nobenim
prostorom, ki bi ga lahko odstopila tej novi 2državni instituciji. V
zadnjih letih ima Agencija najetih 300 m prostorov, velike
prostorske probleme rešuje prav zdaj tudi z novo ekspozituro.

2. Katere prostore in koliko površin je Agencija prepustila sodišču?
3. Koliko opreme je prešlo iz Agencije na Računsko sodišče?
4. Za koliko se bo znižala provizija plačilnega prometa, ker je
nadziranje javne porabe prevzel proračun, ki financira Računsko
sodišče?
Državni svet predlaga, da Računsko sodišče Republike Slovenije
in Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje v roku 30
dni sporočita odgovor.

Agencija je na velik kadrovski problem v izvajanju nadzornih nalog
opozarjala že v času sprejemanja zakona o Računskem sodišču.
Zato tudi ni mogla predlagati svojim kadrom, da pred dokončanjem
nalog revidiranja lastninjenja stopijo v delovno razmerje v
Računskem sodišču (priloga - predsedniku Računskega
sodišča).

ODGOVOR RAČUNSKEGA SODIŠČA REPUBLIKE
SLOVENIJE
Na postavljena vprašanja, ki se nanašajo na delo Računskega
sodišča, daje Računsko sodišče Republike Slovenije naslednje
odgovore:

Cene svojih storitev oziroma nalog Agencija tekoče prilagaja
spremembam v vsebini teh nalog. Ker pa ustanovitev Računskega
sodišča ni vplivala na zmanjšanje obsega nalog nadziranja,
Agencija v ta namen ni mogla zmanjšati provizije iz naslova
razporejanja in nadziranja javno-finančnih dajatev (davkov in
prispevkov). Provizija od razporejanja in nadziranja davkov in
prispevkov, ki jo zaračunava Agencija državnemu proračunu,

Ad 1
Računsko sodišče je skladno z zakonom pričelo s svojim delom
1. januarja 1995. Od začetka svojega dela je večkrat objavilo
prosta delovna mesta revizijskih delavcev. Na te objave so se
prijavili tudi inšpektorji Agencije za plačilni promet, nadziranje in
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Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, v letu 1994 ni pokrila celotnih

odhodkov izvajanja nalog nadziranja (glej Poročevalec državnega
zbora št. 16, 5. 5. 1995).
,

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Jožeta Resmana za
urejanje problematike odlaganja komunalnih odpadkov
Državni svet Republike Slovenije je na 51. seji, dne 14. 6.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega
svetnika Jožeta Resmana za sprejem interventnega zakona ali
drugega ukrepa o urejanju zadev pri sanaciji in izgradnji prostorov
za deponijo, na kateri bo urejeno ravnanje s komunalnimi odpadki
ter odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), zakon o
urejanju naseli in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91 - odločba
US, 18/93, 47/93 in 71/93) ter zakon o graditvi objektov (Uradni
list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 40/94 - odločba
US in 69/94 - odločba US).
Navedeni zakoni pa so poleg ostalega nesodobni ter povzročajo
dolgotrajne postopke pripravljanja in sprejemanja prostorske
dokumentacije in zapletene, s pravnimi oziroma z zakonitimi
sredstvi pogosto težko rešljive situacije, zlasti na vseh tistih
področjih posegov v prostor, ki lahko predstavljajo tudi bolj ali
manj negativne vplive na okolje. Ker z navedenimi zakoni skoraj
ni mogoče v ustreznem času primerno razrešiti t.i. NIMBY efekt,
se je tukajšnje ministrstvo že ob pripravi t.i. pospeševalnega
zakona za pripravo in sprejemanje lokacijskih načrtov za graditev
avtocest v sredini leta 1993 odločilo, da predlaga Državnemu
zboru RS v sprejem dopolnitve zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor, s katerim naj bi se ustrezno uredili tudi postopki
priprave in sprejemanja lokacijskih načrtov za vse objekte in
naprave s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in
vodnega gospodarstva ter varstva okolja, ki so z zakonom
določene kot obvezne republiške gospodarske javne službe. Žal
pa je takrat Državni zbor RS zavrnil predlog tukajšnjega
ministrstva in je sprejel dopolnitev zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor samo za postopek priprave in prejemanja
lokacijskih načrtov in izdaje dovoljenj za graditev avtocest.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika Jožeta Resmana in predlaga Ministrstvu za okolje in
prostor, da pobudo preuči in nanjo odgovori.
Obrazložitev
Del območja 10. volilne enote za volitve državnih svetnikov predstavnikov lokalnih interesov v tem času obremenjuje
reševanje odpadkov. Z zakonom o varstvu okolja, ki je bil sprejet
v letu 1993, je dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki in
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov opredeljena kot
obvezna lokalna javna služba. V skladu s tem zakonom so tudi
opredeljeni postopki za njihovo izvajanje, še posebej pa ukrepi, ki
naj bi jih sprejemala država v zvezi s tem. Ker gre za zelo občutljivo
zadevo in ker se ustvarja gibanje, ki predvsem preprečuje
izpostavitve primerne lokacije, obstoji nevarnost, da po normalni
poti do rešitve skorajda ne bo mogoče priti. Na ravni lokalne
skupnosti pa se odločitve brez ustrezne podpore v javnosti ter
avtoritete države tudi ne bodo realizirale. Prav v zvezi s tem
državni svet ugotavlja, da za reševanje teh problemov še ni
uveljavljenih standardov, zato prihaja pri utemeljevanju različnih
pogledov na to do številnih nasprotij, kar povzroča tudi nezaupanje
v kakršne koli ponujene rešitve. Nesprejemljivo je tudi to, da se
med seboj ne uskladijo niti strokovne službe različnih ministrstev.

Če bi bil koncem leta 1993 v Državnem zboru RS sprejet predlog
tukajšnjega ministrstva, bi se lahko na enak način kot lokacijski
načrti avtocest pripravljala in sprejemala prostorska
dokumentacija za objekte za ravnanje z odpadki, ki služijo več
kot samo eni občini. Ker je ob pripravi novega (kompleksnega)
zakona o urejanju prostora in graditvi tukajšnje ministrstvo ocenilo,
da novi zakon ne bo mogel biti dokončno sprejet pred koncem
letošnjega leta, je (vzporedno s pripravo novega zakona) pričelo
pripravljati nujne spremembe in dopolnitve uvodoma citiranih
zakonov. V tem gradivu pa naj bi se predvideli tudi skrajšani
postopki pripravljanja in sprejemanja prostorske dokumentacije
in pridobitve dovoljenj za komunalna odlagališča. Navedene
novele zakonskih določb so trenutno že v fazi medresorskega
(medministrskega) usklajevanja. Tukajšnje ministrstvo za to realno
pričakuje, da bo predlagane spremembe in dopolnitve navedenih
zakonov obravnavala Vlada RS v najkrajšem možnem času in jih
posredovala Državnemu zboru RS v sprejem. Tudi zaradi
problematike, ki jo Državni svet RS v svojem sklepu in predlogu
opisuje, bo tukajšnje ministrstvo predlagalo, da se novele
navedenih zakonov obravnavajo v Državnem zboru RS po
skrajšanem postopku.

Zanesljivo v tem predimenzioniranem problemu ne bo mogoče
najti stalne rešitve, ampak zaenkrat začasne, čeprav so ustvarjeni
pogoji tudi za dolgoročno reševanje. Prav tako še niso izkoriščene
vse možnosti, ki jih daje zakon o varstvu okolja, zato država z
ustreznimi ukrepi lahko začne postopek za ureditev ravnanja s
komunalnimi odpadki in odlaganja le-teh na območju občin Bohinj,
Bled in Radovljica.
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje in prostor v roku
30 dni sporoči odgovor.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR
V zvezi z navedenim sklepom in predlogom vam kot pristojno
ministrstvo v tej zadevi posredujemo naslednji odgovor:

Glede na gornjo obrazložitev tukajšnje ministrstvo predlaga, da
Državni svet Republike Slovenije oziroma pristojno njegovo
delovno telo odgovor tukajšnjega ministrstva obravnava in podpre
naš predlog oziroma uvodno obrazložitev k predlaganim
zakonskim novelam, da so izpolnjeni pogoji po 204.a členu
poslovnika Državnega zbora RS, da se predlagane zakonske
novele obravnavajo po skrajšanem postopku.

Določbe 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/
93) sicer tudi določajo, da je ravnanje s komunalnimi odpadki in
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov obvezna lokalna javna
služba. Postopke priprave in sprejemanja prostorske
dokumentacije ter izdaje predpisanih dovoljenj za ureditev
prostora, na katerem se odlagajo ostanki komunalnih odpadkov
pa urejajo drugi zakoni, to je zlasti zakon o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), zakon
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INFORMACIJA O ŠTETJU ZAVAROVALNE DOBE S
POVEČANJEM

1. UVOD

- Zakon o notranjih zadevah (Uradni list SRS št. 28/ 80, 38/88, 27/
89, 8/90, in Uradni list RS, št. 19/91, 58/93),

1.1 Pravna ureditev

- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS št. 17/
78, 23/89, 80/90 in Uradni list RS, št. 12/92, 58/93, 71/94);

Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS št. 12/92, 5/94 in 7/96 - v nadaljevanju: pokojninski zakon)
se šteje zavarovalna doba s povečanjem zavarovancem, ki
opravljajo posebno težka in za zdravje škodljiva dela,
zavarovancem, ki opravljajo dela, ki jih po dopolnitvi določene
starosti ni več možno uspešno poklicno opravljati in
zavarovancem s telesno okvaro najmanj 70%, vojaškim invalidom
in civilnim invalidom vojne od I. do VI. skupine, slepim, obolelim
za distrofijo in sorodnimi mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi
in za paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, multiplo sklerozo
ter ekstrapiramidnimi obolenji. V pokojninskem zakonu je določeno
tudi, da se s posebnim zakonom določijo delovna mesta, na katerih
se zavarovalna doba šteje s povečanjem in stopnje povečanja
zavarovalne dobe na teh delovnih mestih in postopek za njihovo
določanje ter revizijo. Do sprejema navedenega posebnega
zakona se uporabljajo predpisi in splošni akti Skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja o določitvi delovnih
mest, ki so veljali do 31. 3. 1992 .

- Zakon o obrambi in zaščiti (Uradni list RS št. 82/94);

Do 31. 3. 1992 je bilo štetje zavarovalne dobe s povečanjem
urejeno v naslednjih predpisih in splošnih aktih:

Stopnje prispevkov za štetje zavarovalne dobe je do leta 1992
določal zavod samostojno, po novem zakonu pa jih na zavodov
predlog določi Državni zbor. SPIZ oziroma zavod stopenj
prispevkov za štetje zavarovalne dobe s povečanjem ni
povečevalo vzporedno s povečevanjem stopenj prispevkov za
financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Tako so
znašale stopnje prispevkov za štetje zavarovalne dobe s
povečanjem od 3,5 % do 10,5 % bruto plač tako v letu 1977, ko
je splošna stopnja prispevkov za financiranje pokojninskega in
invalidskega zavarovanja znašala 11,4 % bruto plače (skupen
prispevek zavarovanca in delodajalca) kot v letu 1990, ko je
skupen prispevek zavarovanca in delodajalca za financiranje
pokojninskega in invalidskega zavarovanja dosegel že 24, 7%
bruto plače. V letu 1991 so se stopnje prispevkov za štetje
zavarovalne dobe povišale na sedanjo raven, in znašajo od
4,2 % do 12.6 % bruto plače. Medtem se je stopnja prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje dvignila na 31 % bruto
plače. V obdobju do konca sedemdesetih let je znašala stopnja
prispevkov za štetje zavarovalne dobe s povečanjem po stopnji
12 mesecev dejanskega dela za 18 mesecev zavarovanja
10,5 % bruto plače oziroma skoraj toliko kot je takrat znašala
splošna stopnja za financiranje pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.V letu 1993 znaša stopnja prispevkov za štetje
zavarovalne dobe s povečanjem po najvišji stopnji le še 40 %
splošne stopnje za financiranje pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.

- Družbeni dogovor o ukrepih in aktivnostih pri uveljavljanju in
izvajanju štetja zavarovalne dobe s povečanjem (Uradni list SRS
št. 13/85);
- Družbeni dogovor o ureditvi postopka in usklajevanju meril za
določanje delovanih mest, na katerih se zavarovalna doba šteje
s povečanjem (Uradni list RS, št. 7/76);
- sklepi SPIZ-a o določitvi delovnih mest, na katerih se
zavarovalna doba šteje s povečanjem (Uradni list SRS št. 19/75,
9/76, 31/76, 9/78, 14/80, 26/80, 43/82, 10/83, 35/83, 41/83,17/84,
2/85, 13/85, 25/85, 28/85, 14/86, 9/87, 40/88, 45/88, 36/89, 15/90,
Uradni list RS št. 20/91, 23/92, 15/94, 70/95)
Prispevke za štetje zavarovalne dobe s povečanjem plačujejo
delodajalci.

- Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja (Uradni list SFRJ št. 23/83, 77/82, 75/85, 8/87, 65/
87, 87/89, 44/90);
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list
SRS št. 27/83, 21/87, 48/87 in 27/89 in Uradni list RS št. 14/90,
30/90, 44/90 in 10/91);
- Zakon o določanju delovnih mest, na katerih se zavarovalna
doba šteje s povečanjem (Uradni list SFRJ št. 17/68, 20/69,
29/71);
- Statut SPIZ V SRS (Uradni list RS štev. 40/83, 10/86 in 43/89);

Informacijo o štetju zavarovalne dobe s
povečanjem je pripravilo Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve na podlagi zahteve Državnega
sveta Republike Slovenije.
Državni svet Republike Slovenije je na 77. seji,
dne 27. 6. 1996, ob obravnavi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o dohodnini sprejel dodatni
sklep, s katerim je med drugim zahteval, da
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
posreduje pregled delovnih mest, na katerih se šteje
zavarovalna doba s povečanjem.

Stopnje prispevkov za zavarovalno dobo s povečanjem so od
leta 1993 nespremenjene, stopnja prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje pa od 1. 7. 1996 dalje znaša 24,35 %.
Najvišja stopnja prispevka za zavarovalno dobo s povečanjem
(12,60 %) tako znaša že 52 % skupne splošne stopnje (prispevek
zavarovanca in prispevek delodajalca) prispevkov za finanaciranje
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
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1.2 Podatki o zavarovancih s pravico do štetja
zavarovalne dobe s povečanjem

doba šteje s povečanjem, 34.067 zavarovancev, oziroma 4,4 %
od skupno 769.325 zavarovancev.

Ob koncu leta 1994 je bilo po podatkih Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod) v
družbenem in zasebnem sektorju zaposlenih na 156 vrstah
delovnih mest (po še veljavnem šifrantu), kjer se zavarovalna

V naslednji tabeli prikazujemo gibanje števila vseh zavarovancev
in zavarovancev na delovnih mestih, na katerih se je zavarovalna
doba štela s povečanjem, v letih 1983 do 1993.

Leto

Štev. zavar.

Indeks

Stev. zavarr

Indeks

na ben. delih

Struktura

Stev. šifer

v%

del. mest

I
1^83
1984

797.878
809.139

fČ2
102

35.130
36^976

90
106

T"
5

132
"UO

1985

821.850

102

37.938

103

5

140

1986

835.678

ioT/7

38.092

10O4

43

154

1987

839.238

fOOTŠ

40.151

1014

4~S

1*57

1988

825.836

99

38.493

96

AJ

150

111,6

"
115.05

5.2

14~i

1989*

921.495

1990

856.983

93

44.287

1991

784.567

92

38342

87

4^9

154

1992

748.348

96

32.136

84

4.3

150

1993

779.610

104

32.447

100,9

4J

r50~~

1994

769.325

99

34.067

105

4^4

156

"

Opomba: Do leta 1988 so prikazani podatki samo za delavce v družbenem sektorju, za kasnejše obdobje pa za vse zavarovance.
* Podatki o zavarovalni dobi s povečanjem za leto 1989 so še pomankljivi, zato niso navedeni.
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V naslednji preglednici prikazujejmo število delavcev, ki so v letu
1994 delali na delovnih mestih, na katerih se zavarovalna doba

šteje s povečanjem zaradi teže in škodljivosti dela, po dejavnostih.

zap.
št.

dejavnost

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
39.

v rudnikih
v železarnah
v poclnkovalnicah
v kemični In farmacevtski Industriji
v proizvodnji želez, zlitin ln kale. karbida
v livarnah
v proizvodnji stekla
v kovačnicah
v proizvodnji razstreliva
zidanje ognjevarnih peči
na podvodnih delih
v železniškem prometu
v pomorskem ln rečnem prometu
v letalstvu
na jedrskih napravah
radiologija v zdravstvenih domovih
geološke in rudarske raziskave
na nizkih temperaturah
v dimnikarstvu
v komunalni dejavnosti
v pomorskem ribištvu
v umetniški dejavnosti
na električnem in avtogenem varjenju
v proizvodnji akumulatoijev
v gozdarstvu
v cestnem prometu
v proizvodnji aluminija ln svinca
v tekstilni industriji
v gradbeništvu
v valjarnah
v proizvodnji bakra in živega srebra
pri drobljenju rud
v proizvodnji živega srebra
pri delu z azbestom
v luškem transportu
v proizvodnji nekovinskih rudnin
težji Invalidi in slepi
v organih za notranje zadeve (vključno z VIS-om)
v pravosodnih organih
na področju obrambe in zaščite
ostalo ln neznano
SKUPAJ

število
delovnih mest

število
delavcev

11
4
2
3
3
17
11
1
5
1
1
8
1
4
4
1
1
1
1
3
4
2
2
7
1
5
22
1
2
1
3
2
3
4
1
1
8
2
1
1

6.551
307
198
158
133
1.839
544
504
187
31
1
2.734
44
116
416
93
56
45
134
476
52
61
86
490
616
3.888
290
2.353
29
19
7
34
3
5
133
39
397
6.532
737
3.409
80

156
22

34.067

V naslednji preglednici prikazujejmo število delavcev, ki so v letu
1994 delali na delovnih mestih, na katerih se zavarovalna doba
i
i

šteje s povečanjem, po višini stopnje povečanja zavarovalne
dobe in stopnji prispevka:

Stopnja povečanja zavarovalne

prispevna

Število

dobe

stopnja

zavarovancev

12 mesecev za 14 mesecev

4,20%

9.533

27,98%

12 mesecev za 15 mesecev

6,25%

8.873

26,05%

12 mesecev za 16 mesecev

8,40%

9.873

28,93%

12 mesecev za 17 mesecev

10,25%

5.574

16,36%

12 mesecev za 18 mesecev

12,60%

169

0,50%

ostalo

63

0,18%

SKUPAJ

34.067

100,00%

V primerjavi z letom 1993 se je število vseh zavarovancev v letu
1994 zmanjšalo za 1,3 %, medtem ko se je povečalo število
delavcev, ki so delali na delovnih mestih, na katerih se
zavarovalna doba šteje s povečanjem in sicer skoraj za 5 %.
Razlog za povečanje števila delavcev na beneficiranih delovnih
mestih je vključitev 433 delavcev, ki jim je bila priznana pravica
do štetja zavarovalne dobe s povečanjem na delovnih mestih v
Jedrski elektrarni Krško in na delovnih mestih pri vzdrževanju in
reviziji letal, na katerih je bila ta pravica na novo uvedena s sklepi
zavoda, sprejetimi v letu 1994. Poleg tega se je biostveno povečalo
število delavcev s pravico do štetja zavarovalne dobe s
povečanjem na delovnih mestih v okviru Ministrstva za notranje
zadeva in Ministrstva za pravosodje, in sicer za 1.621. V ostalih

delež

dejavnostih se je število delavcev s pravico do štetja zavarovalne
dobe s povečanjem zmanjšalo.
Za leto 1995 trenutno še ni možno prikazati celotnih podatkov o
zavarovancih, ki se jim je zavarovalna doba štela s povečanjem,
ker je šele 30. aprila 1996 potekel rok, do katerega so morali
skladno z zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list
RS, št. 45/95) delodajalci in drugi zavezanci sporočiti zavodu
podatke o zavarovalni dobi, ki so jo zavarovanci v letu 1995
dosegli na delovnih mestih, na katerih se je zavarovalna doba
štela s povečanjem. Rok za vnos teh podatkov v evidence in za
njihovo obdelavo poteče šele do konca letošnjega leta.

Do konca leta 1994 se je v primerjavi z decembrom 1993 skupno
število upokojencev povečalo za 1.583, število upokojencev, ki
so delali na delih, na katerih se je zavarovalna doba štela s
povečanjem, pa za 680.

2. PODATKI O UPOKOJENCIH
Na dan 31.12. 1994 je bilo skupno 453.669 upokojencev, od tega
števila jih je 62.345 ali 13,74 % dopolnilo del zavarovalne dobe na
delovnih mestih, na katerih se je zavarovalna doba štela s
povečanjem. Njihova povprečna pokojninska doba znaša 35,67
let, od tega so dosegli na beneficiranih delih 16,08 let oziroma
45,64 % njihove povprečne pokojninske dobe.
Leto

Skupno število
upokojencev

Indeks

i

2

3

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

256.308
265.515
281.264

106
104

V naslednji tabeli prikazujemo gibanje števila vseh upokojencev
in upokojencev, ki so delali na delovnih mestih, na katerih se
zavarovalna doba šteje s povečanjem v letih od 1983 do
31. 12. 1994:

Število upokojencev
z zav. dobo, ki se
šteje s povečanjem
4

Indeks

1993

292.783
311.501
321.697
364.225
381.547
422.088
447.693
452.669

106
104,1
106,4
103,3
113,2
104,7
110,6
106,1
100,4

29.295
31.121
34.061
35,952
38.628
40,699
46.353
49.685
57.916
59.511
62.345

108
107
110
105,6
107,4
105.4
113,9
107,2
116,6
102,8
101,1

1994

453.669

100,4

62.345

101.1

Opomba: Podatki o skupnem številu upokojencev so vzeti iz računalniške
obdelave podatkov matične evidence upokojencev o zavarovalni dobi, ki se
šteje s povečanjem, in se razlikujejo od podatkov o skupnem številu
upokojencev, ki se sicer objavljajo v poslovnih poročilih zavoda (n.pr. ni
akontacij).
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Povprečna
pok. doba
(vsa)
6

Poprečna
pok. doba
(z benef)
7

36,6
34,55
35.3
35.77

16.8
16.31
17.17

Struktur
av%
4/2
8
11.7
12.2
12.3
12,4

36,06
35,06
35,04
35,04
35.04
35.04
35,67

17,33
18,84
16.09
16.06
16,06
16.12
15.06
16,08

12.6
13,0
13,0
13.7
13.3
13,7

35,67

16.08

13,7

šteje s povečanjem po stopnji 12 za 14 mesecev, nato 12 za 15
in 12 za 16 mesecev.
Uživalcev invalidskih pokojnin je bilo 95.450, od tega je del
zavarovalne dobe prebilo na beneficiranih delovnih mestih 12.993
invalidskih upokojencev, ali 13,60 % celotnega števila.. Njihova
povprečna pokojninska doba znaša 29,33 let, od tega na
beneficiranih delih 11,58 let ali 38,11 % njihove povprečne
pokojninske dobe. Največ invalidskih upokojencev je delalo na
beneficiranih delovnih mestih pri predelavi kovin, nato pa v
rudarstvu, črni metalurgiji, gozdarstvu, prometu, strojegradnji in
v nekovinski industriji.

Po prikazanih podatkih je razvidno, da stopnja rasti števila
upokojencev, ki so delali na delih, kjer se zavarovalna doba šteje
s povečanjem, v vseh letih raste hitreje kot stopnja rasti števila
vseh upokojencev, kjer se sicer v zadnjih letih tudi opaža hitrejši
porast. Tudi strukturno razmerje med številom upokojencev, ki
so delali na delih, kjer se zavarovalna doba šteje s povečanjem in
skupnim številom, se veča v prid upokojencev s povečano
zavarovalno dobo.

Invalidski upokojenci so povprečno največ časa delali na
beneficiranih delih v rudarstvu in v proizvodnji in pridobivanju
barvnih kovin in sicer povprečno 16 let, v prometu in v črni
metalurgiji poa 15 let.

Glede povprečne pokojninske dobe vseh upokojencev v
posameznih letih ugotavljamo sorazmerno stalno število let
povprečne dobe, kar se kaže tudi glede povprečne dobe, prebite
na delih, kjer se zavarovalna doba šteje s povečanjem.

Največ invalidskih upokojencev je delalo na delovnih mestih, kjer
se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za 14 mesecev
zavarovanja, po številu slede invalidski upokojenci, ki so delali s
stopnjo povečanja 12 za 15, nato tisti, ki so delali s stopnjo
povečanja 12 za 16, najmanj pša je bilo tistih, ki so delali na
delovnih mestih, kjer se 12 mesecev dejanskega dela šteje za
17 mesecev zavarovanja.

Medtem, ko je bilo v letu 1994 vseh uživalcev starostnih pokojnin
258.431 in so imeli povprečno pokojninsko dobo 38,06 let, jih je
na beneficiranih delih delalo 38.061 ali 14,70 %; njihova povprečna
beneficirana doba pa je znašala 17,67 let, kar predstavlja
44,90 % njihove povprečne pokojninske dobe. Na beneficiranih
delih je po gospodarskih dejavnostih procentualno največ
starostnih upokojencev delalo v rudnikih, in sicer 3.501. Starostni
upokojenci so delali največ let na beneficiranih delih v rudarstvu
in pri pridobivanju barvnih kovin, in sicer 24 let, slede upokojenci
v tekstilni industriji, ki so delali na teh delovnih mestih 22 let, v
železniškem prometu 21,9 let, nato sledijo delavci v predelavi
nekovinskih rudnin in črni metalurgiji z 20 leti beneficirane
zavarovalne dobe .

V letu 1994 je bilo vseh družinskih pokojnin po starostnih
upokojencih 28.865, od tega 5.307 ali 18,4 % družinskih pokojnin
po zavarovancih, ki so delali na beneficiranih delovnih mestih.
Njihova povprečna pokojninska doba je znašala 39,75 let, od
tega je bilo na beneficiranih delih prebito 18,92 let povprečne
pokojninske dobe.

Glede na stopnjo povečanja zavarovalne dobe jo največ starostnih
upokojencev delalo na delih, na katerih se zavarovalna doba

Uživalcev družinskih pokojnin po invalidskih upokojencih in
aktivnih zavarovancih je bilo 52.216, od tega jih je na beneficiranih
24

državah, zato je Mednarodna organizacija dela v Konvenciji št.
155 določila, da se ukrepov varstva pri delu v nobenem primeru
ne sme nadomeščati z zagotavljanjem ugodnosti pri plačah,
določanju letnih dopustov ali s posebnimi pravicami iz
pokojninskega zavarovanja.

delih delalo 5.984 ali 11,5 % vseh. Njihova povprečna pokojninska
doba je znašala 29,67 let, na beneficiranih delih pa povprečno
13,17 let povprečne pokojninske dobe.
3. PRIMERJAVA Z UREDITVAMI V DRUGIH
DRŽAVAH

Slabosti sistema štetja zavarovalne dobe s povečanjem je možno
odpraviti v sklopu celovite reforme pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, za katero je Vlada že pripravila izhodišča. Po teh
izhodiščih bi se sedanji enotni sistem pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, razdelil na dva stebra: dokladni steber in naložbeni
steber. Pokojnina bi bila sestavljena iz dveh delov: iz pokojnine iz
prvega stebra in pokojnine iz drugega stebra. Višina v enem in
drugem stebru bi se določila v postopku določanja sistema. Možne
bi bile različne kombinacije nižje ali višje pokojnine iz prvega stebra
in višje ali nižje pokojnine iz drugega stebra.

Štetje zavarovalne dobe s povečanjem je posebnost pravnih
ureditev v državah, ki so nastale na ozemlju nekdanje SFRJ. V
drugih državah so delavci, ki opravljajo določena težka, škodljiva
ali nevarna dela, oziroma dela, ki jih ni možno več opravljati po
dopolnitvi določene starosti, vključeni v ločene sisteme obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
V vseh razvitih državah pa obstajajo poleg sistema obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja tudi različne oblike
prostovoljnih dodatnih zavarovanj, v katerih si delavci v poklicih,
ki jih praviloma ne bi mogli opravljati do dopolnitve starosti za
pridobitev pravice do starostne pokojnine po splošnih predpisih,
zagotavljajo predčasne oziroma dodatne pokojnine.

Poleg obeh osnovnih, v načelu obveznih stebrov, bi z zakoni
posebej uredili tretji steber, ki bi bil načeloma prostovoljen, vendar
bi bil obnvezen za nekatere rizike, zlasti za rizike dela na delovnih
mestih, na katerih se zdaj šteje zavarovalna doba s povečanjem.
V prvem stebru bi se zavarovancu zagotavljala izključno socialna
in materialna varnost do določenega nivoja. Pravice bi se
odmerjale v različnih višinah v odvisnosti od standardnega
zavarovalnega kritja, določenega z zakonom. Zveza med
vplačanimi prispevki bi obstajala na posreden način tako, da bi se
pokojnine odmerjale od določenih osnov, glede na strokovno
izobrazbo zavarovancev z upoštevanjem tarifnih razredov,
prispevki pa bi se plačevali v odvisnosti od plače zavarovanca.
Proučiti velja možnosti za limitiranje osnov za obračunavanje
prispevkov, ki bi se vplačevali v prvi steber.

4. PROGRAM UKREPOV ZA PRILAGODITEV
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA ZA DELAVCE NA DOLOČENIH
DELOVNIH MESTIH
Nekatera dela in naloge so tako težka in zdravju škodljiva, da jih
zavarovanci ne morejo opravljati celotno delovno dobo in se
izčrpajo prej kot v 40 oziroma 35 letih dela. Obstajajo tudi poklici
ki jih lahko opravljajo le osebe z nadpovprečnimi psihofizičnimi
sposobnostmi, ki praviloma upadejo, še preden dočakajo
minimalno starost za upokojitev po splošnih predpisih. Nekateri
zavarovanci ne morejo doseči predpisane starosti in pokojninske
dobe za starostno upokojitev zaradi invalidnosti oziroma trajnih
okvar organizma, zaradi katerih delajo teže kot drugi zavarovanci
in se prej izčrpajo. V sedaj veljavnem sistemu pokojninskega in
invalidskega zavarovanja se skladno z načelom solidarnosti in
vzajemnosti zavarovalna doba na takšnih delovnih mestih šteje s
povečanjem zato, da bi tudi tem zavarovancem omogočili
starostno upokojitev.

V drugem stebru bi se na osebnih računih posameznih
zavarovancev zbirali prisepvki zavarovancev in njihovih
delodajalcev, dokler ne bi nastiopil zavarovalni primer. Ob nastopu
zavarovalnega primera bi se zavarovancu odmerila mesečna
renta od zbrane zavarovalne vsote na osebnem računu, ki bi
obsegala znesek vplačanih prispevkov, skupaj z revalorizacijo
in obrestmi oziroma udeležbo na dobičku pokojninskega sklada.
Pri izračunu mesečne rente bi se upoštevala tudi starost ob
uveljavitvi pravice.
Dodatno zavarovanje delavcev na določenih delovnih mestih v
tretjem stebru zavarovanja bi tudi v Republiki Sloveniji lahko v
celoti nadomestilo sedaj uveljavljeno štetje zavarovalne dobe s
povečanjem, ki ima pravzaprav enake učinke: zavarovanec lahko
uveljavi pravico do pokojnine pri nižji starosti; povečanje
zavarovalne dobe pa mu kompenzira tudi zmanjšanje pokojnine
zaradi krajše dejanske delovne dobe1. Zato je v izhodiščih za
reformo predvideno, da bi delodajalec za delavca namesto
prispevkov za štetje zavarovalne dobe s povečanjem, plačeval
prispevke v tretji steber dodatnega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ki bi delavcu delavcu zagotavljal najmanj tolikšen
obseg pravic, kot bi jih lahko uveljavil na podlagi štetja zavarovalne
dobe s povečanjem. Ob prehodu bi se zavarovancem zagotovilo
varstvo pravic, ki so jih pridobili v sistemu štetja zavarovalne
dobe s povečanjem.

Na ta način naj bi bili navedeni zavarovanci postavljeni glede
pridobitve pravice do starostne pokojnine in do drugih pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v enak položaj kot
zavarovanci, ki opravljajo lažje delo ali delo, ki ga zmorejo tudi v
zrelejših letih.
Povečanje zavarovalne dobe je odvisno od teže in škodljivosti
oziroma narave del in lahko znaša največ 50 %. Hkrati se zniža
tudi starost, potrebna za pridobitev pravice do starostne pokojnine,
in sicer za toliko mesecev, kolikor znaša povečanje zavarovalne
dobe.
štetje zavarovalne dobe s povečanjem je načeloma izjemen in
skrajen ukrep, ki se uporabi, če z vsemi drugimi ukrepi varstva
pri delu, z izboljšanjem tehnologije in organizacije dela ter z drugimi
aktivnostmi ni možno izboljšati delovnih pogojev in odpraviti zdravju
škodljivih vplivov na najtežjih in ter najbolj nevarnih delovnih mestih.
Kljub navedenemu načelu je v praksi opaziti težnje, da se varčuje
pri ukrepih za varstvo pri delu in pri uvajanju sodobnejših in
varnejših tehnologij, hkrati pa se od delavcev zahtevajo izjemni
učinki. Delodajalec nato predčasno Izčrpanim delavcem omogoči
upokojitev in namesto njih zaposli nove delavce, ki jih čaka enaka
usoda. Podobne težnje delodajalcev obstajajo tudi v drugih

5. SEZNAM DELOVNIH MEST, NA KATERIH SE
ZAVAROVALNA DOBA ŠTEJE S POVEČANJEM
Delovna mesta, na katerih se poveča zavarovalna doba, ker je
delo posebno težko in za zdravje škodljivo so:
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1. DELOVNA MESTA V RUDNIKIH

- izpostavljena delovna mesta skupinovodij in izmenskih delovodij
pri taljenju in vlivanju jekla;
- izpostavljena delovha mesta žerjavovodij na livnih in nakladalnih
žerjavih v jeklarni;

1.1. Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 18 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
- pri neposredni proizvodnji v rudniških jamah, v katerih se
pridobivajo jedrske surovine;
- delovna mesta delavcev, ki delajo pri neposredni proizvodnji v
rudniških jamah, v katerih se sicer ne pridobivajo jedrske surovine,
pač pa nastaja tam ionizirajoče sevanje, ki precej presega
poprečno naravno sevanje in se približuje sevanju v rudniških
jamah, v katerih se pridobivajo jedrske surovine;
- delovna mesta delavcev, ki delajo s polnim delovnim časom v
jamah v rudnikih, v katerih je toliko kremenjaka, da obstaja
nevarnost silikoze, in dela v rudnikih, kjer so toksične prvine
tolikšne, da obstaja nevarnost zastrupitve (npr. svinec, živo
srebro):

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na:
- posrednih delovnih mestih pri taljenju in vlivanju jekla ter ponovčni
metalurgiji;
- delovnih mestih žerjavovodij na žerjavih v metalurških obratih;
- delovnih mestih varilcev v metalurških obratih;
- delovnih mestih skupnovodij in delovodij pri taljenju in vlivanju
jekla.
2.2. Delovna mesta v valjarnah
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

1.2. Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 17 mesecev
zavarovanja:

- pri neposrednem vročem valjanju jekla;
- pri neposredni termični obdelavi;

- v rudnikih in v premogovnikih na čelu in na pripravah, ki jih
delavci opravljajo poln delovni čas pod zemljo.
1.3. Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 16 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

- v premogovnikih, in sicer dela delavcev, ki delajo pod zemljo
več kot 50 % polnega delovnega časa;
- dela v kovinskih in nekovinskih rudnikih brez kontaminentov, ki
jih opravljajo delavci poln delovni čas pod zemljo;
- dela v zvezi z neposredno proizvodnjo v rudniških jamah, v
katerih se pridobivajo jedrske surovine, oziroma v rudniških jamah,
v katerih se sicer ne pridobivajo jedrske surovine vendar se tam
ionizirajoče sevanje približuje sevanju v rudniških jamah, v katerih
se pridobivajo jedrske surovine;

- pri posrednem vročem valjanju jekla z ročnim posredovanjem;
- pri žarilnih in ogrevalnih pečeh z ročnim posredovanjem;
- operativnega in neposrednega vodenja pri vročen valjanju jekla.
2.3. Delovna mesta v kovačnicah
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na:

1.4. Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

- neposrednih delovnih mestih pri kovaških kladivih;
- delovnih mestih plamenskih čistilcev odkovkov in ulitkov;

- delavcev, ki do 50 % polnega delovnega časa opravljajo dela v
rudnikih pod zemljo in je njihovo delo potrebno za nemoteno
proizvodnjo;
- rudarskih inšpektorjev.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na:
- neposrednih delovnih mestih pri kovaških kladivih in stiskalnicah
ter delovna mesta prostega kovanja.

1.5. Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

2.4. Delovna mesta v pocinkovalnicah

- pri neposrednem vrtanju minskih lukenj na dnevnih kopih (vrtalci
in pomočniki vrtalcev);
- voznikov težkih vozil z nosilnostjo nad 20 ton na dnevnih kopih.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na:
- delovnih mestih pri neposrednem pocinkovanju in luženju žice,
cevi in profilov;

2. V ŽELEZARNAH OZIROMA ŽELEZARSKIH
OBRATIH

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na:
- delovnih mestih pri pocinkovanju, luženju in peskanju žice,
žičnikov, profilov, cevi in pločevine.

2.1. Delovna mesta vjeklarnah:
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja nanaslednjih delovnih mestih:

2.5. Delovna mesta v proizvodnji
ognjeobstojnega materiala

- neposrednih delovnih mestih talilcev, ponovčarjev, operaterjev,
njihovih pomočnikov, posnemovalcev žlindre, skrbnikov materiala
ter delovna mesta delavcev pri kontinuiranem vlivanju jekla;
- pri izpraznjevanju in hlajenju ingotov;
- zidarjev ognjeodpornih oblog, njihovih pomočnikov ter
pripravljalcev pri operativnem in ostalem vzdrževanju metalurških
in industrijskih peči;

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih v neposredni proizvodnji šamotnih
opek in varilnih praškov.
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- delavcev, ki delajo neposredno pri izdelovanju in obdelavi
negativne kadmijeve mase;
- delavcev, ki delajo neposredno pri mehanični izdelavi elektrod.

ključavničarja II;
delavcev za phanje peči;
delavcev za kop peči;
delavcev za montažo in demontažo;
delavcev za tekoče vzdrževanje elektrolitskih peči.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

- delavcev, ki delajo neposredno pri izdelovanju in obdelavi
pozitivne nikljeve mase;
- delavcev, ki delajo neposredno pri briketiranju mas in pakiranju
briketov v mrežice;
- delavcev, ki delajo neposredno pri montiranju elektrod;
- delavcev, ki prebijejo najmanj 80 %, vsega dejanskega delovnega
časa v posameznem letu pri vzdrževanju strojev pri mehanični
izdelavi elektrod (reglerji);
- načelnikov oddelkov, delovodij, vodij skupin in tehnikov, ki prebijejo
najmanj 80 % vsega dejanskega delovnega časa v posameznem
letu neposredno na delu pri mehanični izdelavi elektrod.

- voznika elektrovozička;
- voznika traktorjev za prevoz aluminija in glinice;
- voznika avtomobila za prevoz anodne mase;
- delovna mesta nadzornika v elektrolizi;
- vodje elektrolize, če prebije na delih v elektrolizi najmanj 80 %
vsega dejanskega delovnega časa v posameznem letu;
- za električna merjenja III;
- za električna merjenja II;
- vodje skupine za električna merjenja;
- vodje vzdrževanja elektrolitskih peči.
5. NA DELIH S SVINCEM

8. V PROIZVODNJI ŽELEZOVIH ZLITIN IN
KALCIJEVEGA KARBIDA

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih varilcev, ki stalno varijo s svinčeno
pločevino, cevi in svinčene armature (kemična industrija,
neželezna metalurgija idr.).

8.1. Delovna mesta v proizvodnji železnih zlitin in
kalcijevega karbida
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 16 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih delavcev, ki delajo neposredno
pri električnih pečeh v proizvodnji feromangana - šaržiranje,
taljenje, prebadanje, odlivanje in odstrajevanje žlindre.

6. PRI ELEKTRIČNEM IN AVTOGENEM
VARJENJU

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih delavcev, ki delajo neposredno
pri mikrovarjenju, pri električnem in avtogenem varjenju, v vročih
obratih v železarnah in v neželezni metalurgiji ter v livarnah.

- delavcev, ki delajo neposredno pri električnih pečeh v proizvodnji
železovih zlitin, izvzemški feromangan - šaržiranje, taljenje in
prebadanje;
- delavcev, ki delajo neposredno pri električnih pečeh (delavci, ki
šaržirajo, talijo, prebadajo in odlivajo);
- vodenje skupine pri izlivu ferosilicij peči.

7.V PROIZVODNJI AKUMULATORJEV
7.1. V proizvodnji svinčevih akumulatorjev

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

- delavcev, ki delajo neposredno pri električnih pečeh v proizvodni
železnih zlitin, izvzemši feromangan - odlivanje in odstranjevanje
žlindre;
- upravljanje z žerjavom pri proizvodnji ferosilicija, karbida in
ferokroma;
- streženje ferosilicij peči;
- upravljanje s šaržirnim strojem pri ferosilicij peči;
- dela na izlivu peči - karbid;
- dela na šaržiranju peči - karbid;
- dela na polnjenju elektrodne mase - karbid;
- dela na vzdrževanju elektropeči - karbid;
- dela in vodenje skupine pri strežbi peči;
- strežba peči SiCr-M2 SiCr-M2 ferokrom;
- streženje peči SiCr s šaržirnim strojem - ferokrom;
- dela in vodenje skupine pri strežbi ferokrom peči - ferokrom;
- strežba ferokrom peči;
- upravljanju z Demag-dvigalom pri ferokrom peči.

- delavcev, ki delajo neposredno pri mletju in mešanju svinčevih
oksidov;
- delavcev, ki delajo neposredno pri sušenju svinčevih plošč in
elektrod;
- delavcev, ki delajo neposredno pri oblikovanju svinčenih plošč;
- delavcev, ki delajo neposredno pri obdelavi svinčenih elektrod;
■ delavcev, ki delajo neposredno pri montaži akumulatorjev in
akumulatorskih baterij;
- delavcev, ki delajo neposredno pri litju svinčenih elementov za
akumulatorje.
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
- delavcev, ki delajo neposredno pri mazanju svinčenih plošč;
- delavcev, ki delajo neposredno pri uskladiščenju svinčenih
elektrod.

8.2. Delovna mesta v proizvodnji korunda in
silicijevega karbida

7.2. V proizvodnji nikelj-kadmijevih alkalnih
akumulatorjev

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
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strežnikov v sortirnici karbida;
strežnikov v sortirnici korunda;
strežnikov peči za proizvodnjo korundov;
razbijalcev korunda;
strežnikov peči za proizvodnjo SiC (silicijevega karbida).

13. V PROIZVODNJI OGNJEOBSTOJNEGA
MATERIALA
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

- oblikovalcev pri pnevmatičnih kladivih v proizvodnji specialnih
fazonskih Samotnih opek, ki jih ni mogoče izdelovati na
stiskalnicah;
- praznilcev peči.

- vzdrževalcev v sortirnici korunda;
- samoterjev v ferosiliciju;
- žerjavododija v talilnicah korunda;
- žerjavovodija v proizvodnji silicijevega karbida.

14. V PROIZVODNJI STEKLA
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

9. V LIVARNAH
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

- delavcev, ki delajo kot ročni pihalci stekla, nabiralci stekla,
nabiralci stekla na Kiko strojih, nabiralci stekla na stiskalnici,
krogličarji;
- brusilcev kristala - graverjev in brusilcev koničnega brušenja;
- vodij strojev v strojni proizvodnji stekla (strojni steklarji);
- delavcev, ki delajo neposredno pri ročni pripravi zmesi in metanju
zmesi v steklarsko peč;
- steklopihačev v prizvodnji industrijskih aparatur, steklenih
aparatov in instrumentov, toplomerov idr.;
- delavcev, ki v proizvodnji toplomerjev delajo pri merjenju z živim
srebrom ter pri polnjenju živega srebra v toplomere in njegovem
odstranjevanju iz toplomerov.

- livarjev pri ulivanju v pesek in kokole;
- talnega in vertikalnega transporta taline;
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
- delavcev, ki strežejo napravam za tlačno, gravitacijsko in
kontinuirano litje;
- pri ročnem ali strojnem iztresanju ulitkov in form;
- pri čiščenju, brušenju in poliranju ulitkov;
- priprave in izdelave jeder in mask (croning, CO");
- peskanja in antikorozacijske zaščite ulitkov;
- notranjega transporta v livarnah;
- operativnega vzdrževanja metalurških agregatov in instalacij v
obratih livarne in čistilnice;
- ognjeodporne obzidave in priprave livarskih agregatov in opreme
v prostorih livarne;
- neposrednega vodenja delovnega procesa v livarni ter delovne
mesta tehnologov in kontrolorjev, katerih delo je vezano na
neposredno spremljanje delovnega procesa v livarni.
- ročne in strojne priprave in predelave peska;
- ročnega in strojnega formanja oziroma oblikovanja ulitkov;
- pripravljalcev vložka na kupolnih in drugih pečeh.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
- delavcev, ki delajo pri brušenju steklenih aparatov;
- delavcev, ki barvajo steklo (stekloslikarji);
- delavcev, ki graduirajo steklene izdelke (steklo-graduirci);
- delavcev, ki delajo pri litju živega srebra pri izmeritvi
laboratorijskih instrumentov.
15. V POMORSKEM LADJEDELSTVU
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

10. V VOJAŠKIH REMONTNIH ZAVODIH

■ delavcev, ki delajo pri spajanju elentov v sekciji in pri spajanju
sekcij v konstrukciji ladijskega trupa (monterji ladij);
- delavcev, ki delajo pri montiranju odrov na ladjah (monterji odrov).

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih delavcev, ki v kabini peskajo
dele temeljnih tehničnih sredstev

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

11. DELO ŽERJAVOVODIJ

- delavcev, ki delajo kot elektrovarilci v ladijskem trupu;
- delavcev, ki čistijo rjo oziroma na grobo barvajo ladijski trup;
- delavcev, ki delajo pri obdelavi in spajanju kovinskih ladijskih
elentov s pnevmatičnimi orodji;
- delavcev, ki delajo pri izdelavi, montiranju in preizkušanju
cevovodov, kotlov, hladilnih naprav na ladjah (izdelovalci ladijskih
cevi in kotlov);
- delavcev, ki delajo pri plinskem rezanju in ravnanju ladijskih
elementov (plinski rezalci);
- delavcev, ki delajo pri izoliranju ladijskih elementov (ladijski
izolatorji);
- delavcev, ki delajo na premazovanju ladijskih elementov (ladijski
pleskarji).

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih delavcev, ki delajo kot
žerjavovodje na livnih poljih pri kontinuiranem obratovanju peči v
železarstvu in neželezni metalurgiji, v proizvodnji železovih zlitin
in v livarnah.
12. V PROIZVODNJI NEKOVINSKIH RUDNIN
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih delavcev, ki delajo neposredno
pri drobljenju azbestne rude, v separacijah in pakiranju
azbestnega vlakna.
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- delavcev, ki delajo neposredno pri ročnem pripravljanju surovin
in gotovih izdelkov za pakiranje.

16. V KEMIČNO - FARMACEVTSKI INDUSTRIJI
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

19. V PROIZVODNJI LAKIRNE ŽICE

- delavcev, ki delajo neposredno pri sintezi in ekstrakciji opijevih
alkaloidov;
- delavcev, ki delajo neposredno v proizvodnji morfina iz makovih
glavic.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih delavcev, ki delajo pri
neposrednem ličenju lakirane žice (ličarji).

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

20. V PROIZVODNJI RAZSTRELIV IN
RAZSTRELILNIH SNOVI

- delavcev, ki delajo pri sintezi in ekstrakciji opijevih alkaloidov
(šefi oddelkov, tehnologi in snažilke);
- delavcev, ki delajo v proizvodnji morfina iz makovih glavic (šefi
oddelkov, snažilke, skladiščniki alkaloidov).

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 16 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
- delavcev, ki delajo neposredno v proizvodnji inicialnih in kemičnih
brizantnih razstreliv, nitroceluloze, plastičnih razstreliv, črnega
smodnika, malodimnih smodnikov, specialnih smodnikov in
inicialnih zmesi;
- delavcev, ki delajo neposredno pri predelavi inicialnih in brizantnih
razstreliv in pri delaboraciji elementov, napolnjenih s tako snovjo.

17. V PROIZVODNJI NAFTE
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
-

vodje izmene pri črpanju in pomočnika vodje izmene pri črpanju;
delavcev klinašev pri vrtanju in delavcev klinašev pri remontu;
delavcev na vrtalnem stoopu pri vrtanju in pri remontu;
motoristov pri vrtanju.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
- delavcev, zaposlenih neposrendo pri obdelavi brizantnih
razstreliv in pri izdelovanju praškastih razstreliv in pirotehničnih
zmesi;
- delavcev, ki imajo neposredno opravka pri laboraciji z inicialnimi
in brizantnimi razstrelivi;
- delavcev, ki v proizvodnih obratih neposredno raziskujejo
inicialna in brizantna razstreliva, vnetljive snovi in črni smodnik.

18. V PROIZVODNJI UMETNIH GNOJIL NA BAZI
FOSFORJA
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 16 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

21.V PROIZVODNJI GRADBENEGA MATERIALA

- delavcev, ki delajo neposredno pri mletju in drobljenju surovin in
gotovih izdelkov (vodje mlina in njihovi pomočniki ter vodje
drobilnika);
- delavcev, ki delajo neposredno pri predelavi surovega fosforja
pri reaktorju (vodja reaktorja In njihovi pomočniki ter vodje
transporterja pod reaktorjem);
- delavcev, ki delajo neposredno pri abscrbiranju in predelavi
fluornih plinov (vodje absorberjev In delavci pri vzdrževanju
plinskega kanala in absorpcijskega ventilarotja, vodje priprav za
proizvodnjo natrijevih in kalijevih silikofluoridov in njihovi
pomočniki);
- delavcev, ki delajo neposredno kot vodje vibracijskih sil;
- delavcev, ki delajo neposredno pri polnjenju bunkerjev ter pri
oskrovanju, vzdrževanju in čiščenju transportnih trakov v zaprtih
kanalih in galerijah (vodje transportnih trakov).

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
- delavcev, ki opravljajo delo žgalca klinkerja;
- delavcev, ki delajo kot upravljalci rešetk pri izstopu klinkerja.
22. V TEKSTILNI INDUSTRIJI
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
- predenje;
- tkanje.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

23. V GRADBENIŠTVU

- delavcev, ki delajo neposredno pri granulatorju pri pripravljanju
in doziranju surovin za granulator (vodje granulatorja in njihovi
pomočniki, vodje priprave za doziranje, delavcev pri pripravljanju
Thomasove moke in surovine ter vodje sprejemnega bunkerja
za surovine);
- delavcev, ki delajo neposredno pri pakiranju sorovega fosfata;
• delavcev, ki delajo neposredno pri merilnih pripravah in pri
pakiranju gotovih izdelkov.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih delavcev, ki najmanj 80 %
skupnega dejanskega delovnega časa v letu neposredno prebijajo
predore (vrtalci, minerji-strelci, nakladalci in njihovi pomožni
delavci).

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
- delavcev, ki delajo neposredno kot vodje peči, sušilnic in
hladilnikov;
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24. PRI GEOLOŠKIH IN RUDARSKIH
RAZISKOVANJIH

- odpravnikov vlakov na postajah, skozi katere redno vozi v
posamezni turnusni izmeni 30 vlakov povprečno na leto.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih vrtalcev pri raziskovanju in
vrtanju, vrtalcev-inicircev in torketircev.

28.2. Delovna mesta v pomorskem in pomorskorečnem prometu
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

25. DELO ZIDARJEV NA OGNJEODPORNIH
PEČEH

- osebja na tankerjih, ki prevažajo tekoče gorivo na dolgi, veliki in
mali obalni plovbi;
- kurjačev s premogom in premogarjev na dolgi, veliki in mali
obalni plovbi;
svetilničarjev na svetilnikih I. in II. kategorije - po posebnih
predpisih.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja:
- na delovnih mestih delavcev, ki najmanj 80 % dejanskega
delovnega časa v letu prebijejo kot zidarji na vročih remontih in
generalnih remontih industrijskih in metalurških peči (martinovk,
plavžev, koksnih peči, mešalnih peči, valjarniških peči) in kovaških
peči za segrevanje vložkov v valjarnah oziroma odkovkov v
kovačnicah, električnih peči za proizvodnjo elektrojekla in
železovih zlitin, nizkih jaškovnih TH peči za pridobivanje grodlja,
rotacijskih peči za žganje rude in rotacijskih peči za pridobivanje:
cementa, sintranega magnezita, sintranega dolomita, neželeznih
kovin, karbida in živega srebra.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja:
- na delovnih mestih drugega vkrcanega osebja, razen osebja, ki
je navedeno po prvo in drugo alineo na dolgi, veliki in mali obalni
plovbi.
28.3. Delovna mesta v rečnem prometu
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja:

26. NA DELIH PRI NIZKIH TEMPERATURAH

- na delovnih mestih kurjačev s premogom in premogarjev.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih delavcev, ki delajo v predorih in
komorah hladilnic pri nizkih temperaturah.

28.4. Delovna mesta v letalstvu
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 18 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

27. PODVODNA DELA

- delavcev, ki opravljajo delo poklicnih pilotov, s pogojem, da imajo
najmanj 200 letov na leto;
- učiteljev motornega letenja in jadralnega letalstva, s pogojem,
da imajo najmanj 200 letov v letu;
- padalskih učiteljev, s pogojem, da napravijo v koledarskem-letu
najmanj 30 skokov.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 18 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
- delavcev, ki opravljajo potapljaška dela;
- delavcev, ki opravljajo dela v kesonih.
28. V PROMETU

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 16 mesecev
zavarovanja:

28.1. Delovna mesta v železniškem prometu

- na delovnih mestih delavcev, ki letajo kot radiotelegrafisti,
navigatorji in letalski mehaniki, s pogojem, da imajo najmanj 200
poletov v letu, Za polet se šteje vsak vzlet. Polet, ki traja brez
presledka in spuščanja več kot 5 ur (čarterski polet), se šteje za
dva poleta.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 16 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
- strojevodij na parnih lokomotivah, dizelskih lokomotivah in
električnih lokomotivah;
- kurjačev na prnih lokomotivah;
- vodij premika in premikačev.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 16 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

-

- pomočnikov stojevodij;
- strojevodij pri premiku;
- vozovnih preglednikov.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih stevardes in stevardov na letalih.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

- zaviračev;
- kretnikov na postajah, skozi katere vozi v posamezni turnusni
izmeni 30 vlakov povprečno na leto,

- letalskih mehanikov na vzdrževanju in reviziji letal;
- letalskih mehanikov - kontrolorjev vzdrževanja in revizije letal.
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prihodni - radarski kontrolor letenja;
prihodni - proceduralni kotrolor;
inštruktor kontrole letenja;
letalski kontrolor letenja.

28.5. Delovna mesta v cestnem prometu

neposrednem čiščenju vzdrževanju popravljanju kanalov in
zbiralnih bazenov ter ravnajo, vzdržujejo in popravljajo črpalne
(fekalne) postaje in druge priprave za zbiranje, transportiranje,
predelovanje in odstranjevanje vsebine kanalov.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
- voznikov tovornjakov z nosilnostjo 5 ali več ton;
- voznikov avtobusov v medkrajevnem, mestnem in primestnem
prometu.

32. NA JEDRSKIH NAPRAVAH IN V JEDRSKIH
LABORATORIJIH

Na navedenih delovnih mestih se šteje zavarovalna doba s
povečanjem v organizacijah in podjetjih, ki so registrirana za javni
cestni promet, pod drugo alineo še ob pogoju, da imajo za prevoz
potnikov vnaprej določene stalne vozne rede.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
- delavcev, ki delajo pri jedrskih reaktorjih in akceleratorjih, v
laboratorijih z visoko aktivnostjo, kot tudi na drugih delovnih mestih,
na katerih so delovni pogoji enaki pogojem v takih laboratorijih, ki
jih določi upravni organ, pristojen za jedrsko energijo;
- delavcev, ki opravljajo dela dekontaminacije v institutih za jedrske
vede.

Voznikom tovornjakov, se ob pogojih iz prejšnjih odstavkov šteje
zavarovalna doba s povečanjem, če so v posameznem letu
prevozili najmanj 50.000 km, voznikom avtobusov pa v primeru,
če so v posameznem letu prevozili najmanj 60.000 km.
28.6. Delovna mesta v luškem transportu

33. DELA NA PODROČJU RADIOLOGOJE - V
ZDRAVSTVENIH ZAVODIH

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih luškotransportnih delavcev, ki
fizično (ročno, nemehanizirano) neposredno prekladajo blago v
lukah.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih zdravnikov in pomožnega osebja,
ki neposredno pripravljajo in uporabljajo zaprte gama-oddajnike.

29. V POMORSKEM RIBIŠTVU
34. DELA V NUKLEARNI ELEKTRARNI KRŠKO

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
-

Za delovna mesta, ki so posebno težka in zdravju škodljiva, in
dela, ki jih po določeni starosti ni moč več uspešno opravljati, se
v Nuklearni elektrarni Krško štejejo delovna mesta iz naslednjih
delokrogov:

poveljnika ribiške ladje;
motorista;
svečarja - osvetljevalca;
ribiča.

1. Tehnično vodenje - TV
1.1. predsednik KPO
1.2. namestnik predsednika KPO
1.3. direktor tehničnega sektorja
1.4. pomočnik tehničnega direktorja za vzdrževanje
1.5. vodja službe za varstvo pri delu
1.6. vodja službe za reaktorsko tehniko in jedrsko varnost
1.7. vodja službe za radiološko zaščito
1.8. vodja kemijske službe
1.9. vodja službe proizvodnje
1.10. pomočnik vodje službe proizvodnje
1.11. vodja službe regulacije, merjenja, avtomatike upravljanja
1.12. vodja službe za elektrovzdrževanje
1.13. vodja službe za strojno in gradbeno vzdrževanje

30. V EKSPLOATACIJI GOZDOV
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih sekačev, ki pri svojem delu
uporabljajo motorne žage in sekire.
31. V KOMUNALNIH DEJAVNOSTIH
31.1. Delovna mesta poklicnih gasilcev
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja:

2. Zagotovitev kvalitete in jedrska varnost - QA

- na delovnih mestih poklicnih gasilcev na operativnih funkcijah v
gasilskih enotah, ki so jih s svojim sklepom ustanovile
družbenopolitične skupnosti.

2.1. inž. QA za strojno opremo
2.2. inž. QA za sisteme
2.3. inž. QA za strojne sisteme
2.4. inž. QA za elektro področje
2.5. inž. QA za področje instrumentacije
2.6. inž. za elektro sisteme
2.7. vodje oddelka za gorivo in spremljanje procesa
2.8. inž. QA za proizvodnjo in spremljanje procesa
2.9. tehnik za gorivo in spremljanje procesa
2.10. vodja oddelka za sredico in gorivo
2.11. inž. za sredico in gorivo
2.12. inž. za rokovanje z gorivom
2.13. tehnik za sredico in gorivo
2.14. inž. za sisteme
2.15. inž. za varnostne sisteme

31.2. Delovna mesta dimnikarjev
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 16 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih dimnikarjev.
31.3. Delovna mesta pri kanalizaciji
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja:
- na delovnih mestih delavcev, ki delajo pri kanalizaciji na
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7.26. vodja oddelka nadzora MRTZ opreme
7.27. inž. za program nadziranja
7.28. tehnik - specialist za program nadziranja
7.29. tehnik za program nadziranja
7.30. tehnik za nadzorni program in merilne standarde
7.31. vodja oddelka vzdrževanja MRTZ opreme
7.32. inž. vzdrževanje MRTZ opreme
7.33. tehnik - specialist za vzdrževanje MRTZ opreme
7.34. tehnik za vzdrževanje MRTZ opreme
7.35 poslovodja za hidravliko, pnevmatiko in precizno mehaniko
7.36. vzdrževanje instrumentacije - elektronik
7.37. vzdrževalec instrumentacije, hidravlike, pnevmatike in
precizne mehanike
7.38. vzdrževalec instr. hidravlike, pnevmatike in precizne
mehanike
7.39. tehnik za nadzorna testiranja

2.16. specialist za strojno opremo in sisteme
2.17. specialist za reaktor in tehnološke sisteme
2.18. specialist za radiokemijo in radiološko zaščito
3. Radiološka zaščita in nadzor - RZ
3.1. vodja oddelka za radiološko kontrolo in nadzor
3.2. tehnik za radiološko zaščito
3.3. vodja oddelka za dekontaminacijo
4. Vodenje proizvodnje - VI
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

inženir izmene
vodja izmene
glavni operater
operater na reaktorju

5. Upravljanje in vzdrževanje primarne opreme in
sistemov - SP

8. Vzdrževanje sekundarne opreme - VS
8.1. inž. za merilne standarde
8.2. vzdrževalec instrumentacije - elektronik
8.3. tehnik za merilne standarde
8.4. vodja oddelka za generator in motorje
8.5. tehnolog za generatorje in motorje
8.6. tehnik analitik - specialist
8.7. vodja inženirske skupine
8.8. tehnik za kontrolo kvalitete
8.9. tehnik za vibracije in diagnostiko
8.10. tehnik za preventivno vzdrževanje
8.11. vodja oddelka strojnih delavnic in varjenja
8.12. vodja oddelka za nadzorna testiranja
8.13. vodja oddelka vzdrževanja sekundarnih sistemov
8.14. inž. vzdrževanja sekundarnih sistemov
8.15. tehnolog za sekundarne sisteme
8.16. tehnik za kontrolo kvalitete
8.17. tehnik za preventivno vzdrževanje
8.18. vodja vzdrževanja sekundarnih sistemov
8.19. strugar
8.20. rezkalec
8.21. vodja kontrole strojne obdelave in varjenja
8.22. kontrolor kvalitete
8.23. vodja oddelka gradbenega vzdrževanja
8.24. vodja strojne delavnice in varjenja
8.25. inž. gradbenega vzdrževanja
8.26. vodja gradbenega vzdrževanja
8.27. mizar
8.28. zidar
8.29. vodja oddelka stabilnih naprav
8.30. inž. za VN naprave
8.31. inž. za NN stabilne naprave
8.32. vodja del elektro delavnice
8.33. vodja del za VN naprave
8.34. elektromehanik za VN naprave
8.35. vodja del na NN stabilnih napravah
8.36. elektromehanik za NN stabilne naprave - VKV
8.37. elektromehanik za NN stabilne naprave - KV
8.38. tehnolog za VN in NN naprave
8.39. tehnik za QC
8.40. koordinator QC
8.41. inž. za regulacijo napetosti in relejno zaščito
8.42. tehnik za merilne standarde
8.43. tehnik za relejno zaščito
8.44. inž. za TZ in telekomunikacije
8.45. poslovodja za TZ in telekomunikacije
8.46. tehnik - specialist za TZ in telekomunikacije
8.47. vodja oddelka procesne informatike
8.48. sistem inž. za procesno-informacijske sisteme
8.49. tehnolog za procesno-informacijske sisteme
8.50. inž. za procesno-informacijske sisteme

5.1. vodja oddelka za predelavo RAO
5.2. glavni operater za predelavo RAO
5.3. operater sistema za predlavo RAO
5.4. pomožni operater sistema za predelavo RAO
5.5. dekontaminator
5.6. inž. za radiokemijo
5.7. kemijski tehnik analitik
5.8. tehnik za radiokemijo
5.9. strojnik primarnih sistemov
5.10. inženir za inspekcijo (INS)
5.11. inženir za uparjalnik
5.12. inženir za opremo
5.13. inženir za vzdrževanje primarnih sistemov
5.14. vodja del vzdrževanja primarnih sistemov
6. Upravljanje sekundarne opreme in sistemov - SS
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

strojnik zunanjih hladilnih sistemov
strojnik turbine in parnih sistemov
strojnik kondenzacije in diesel agregatov
stikalec elektro naprav
operater za pripravo vode

7. Vzdrževanje primarne opreme - VO
7.1. vodja oddelka vzdrževanja primarnih sistemov
7.2. vodja del varjenja
7.3. inž. za nadzorna testiranja
7.4. vodja vzdrževanja HVAC opreme
7.5. vzdrževalci II - VKV
7.6. vzdrževalci I - VKV
7.7. vzdrževalci KV
7.8. vodja varjenja
7.9. klepar - izolater
7.10. varilec - specialist
7.11. monter - cevar
7.12. pomožni monter
7.13. pomožni delavec - čistilec
7.14. orodjar vroče delavnice
7.15. elektromehanik VKV
7.16. elektromehanik KV
7.17. inž. za NN motorne pogone
7.18. inž. za generatorje in VN motorne pogone
7.19. vodje del za generatorje in VN motorje
7.20. elektromehanik za VN motorne pogone
7.21. vodja del na NN motorjih
7.22. elektromehanik za NN motorje - VKV
7.23. elektromehanik za NN motorje - KV
7.24. vodje del na elektromotorjih, ventilih in dvigalih
7.25. elektromehanik za el. motorne ventile
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8.51. tehnik - specialist za vzdrževanje procesno informacijskih
sistemov
8.52. vzdrževalec zaščitne opreme

37. PRI DELIH Z AZBESTOM V PODJETJU DONIT
MEDVODE

9. Izvajanje kemijskih analiz - KT

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 17 mesecev
zavarovalne dobe na delovnem mestu pripravljalca azbesta.

9.1. vodja oddelka kemijske tehnologije
9.2. kemijski tehnolog za primarne in sekundarne sisteme I.
9.3. kemijski tehnolog za primarne in sekundarne sisteme
9.4. pomožni kemijski delavec
9.5. vodja oddelka za analit. kemijo in radiok.
9.6. inž. za analitsko kemijo
9.7. inž. za korozivne materiale in kontrolo kvalitete
9.8. vodja dozimetričnega oddelka
9.9. inž. za osebno dozimetrijo
9.10. tehnik za osebno dozimetrijo
9.11. tehnik za radiološke analize bioloških vzorcev

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 16 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
- izdelovalec mase;
- vodja izdelave mase.
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
- mlinar odpadkov;
- tehtalec kemikalij.

10. Varovanje objekta - VA

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

10.1. vodja izmene varnostnikov
10.2. varnostnik
10.3. gasilec
Stopnja povečanja znaša za delokroge pod zaporedno številko:

- vzdrževalec strojev;
- delovodja;
- tehnolog (razvojni in proizvodni).

- 1., 2., 6., 8., 9. in 10. za 12 mesecev dela 15 mesecev
zavarovanja,

38. V UMETNIŠKI DEJAVNOSTI

- za delokroge št.: 3., 5. in 7. za 12 mesecev dela 16 mesecev
zavarovanja in

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 18 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih baletnih plesalk in plesalcev.

- za delokrog št.: 4. za 12 mesecev dela 17 mesecev zavarovanja.

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih opernih pevcev-solistov, ki pojejo
glavne vloge.

35. V KOVAŠKI INDUSTRIJI

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 14 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

- plesalcev narodnih plesov v stalnem delovnem razmerju v
poklicnih ansamblih narodnih plesov, ki imajo povprečno najmanj
50 nastopov na leto.

- dela kovanja odkovkov s silo 150 kp in več,
- dela pri segrevanju materiala s plinom, trdim gorivom, električno
energijo ali tekočimi gorivi,
- dela pri toplem obrezovanju odkovkov,
- dela kovanja in kalibriranja odkovkov na Maxi oziroma Eumacco
stiskalnicah s silo od 630-4000 ton in rekvalc strojih,
- dela kovanja odkovkov na frikcijskih stiskalnicah s silo do 3000
ton,
- dela kovanja na horizontalnih kovaških strojih s silo do 1500 ton,
- dela prostega kovanja odkovkov težkih do 250 kp,
- dela kovanja - stiskanja na hidravličnih stiskalnicah s silo do
2500 ton,
- dela brušenja odkovkov z ročnimi in stabilnimi brusilniki.

39. V MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 16 mesecev
zavarovanja:
- uradnim osebam s policijskimi pooblastili;
-delavcem, ki jih v skladu z zakonom o notranjih zadevah določi
predstojnik republiškega upravnega organa za notranje zadeve.
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 18 mesecev
zavarovanja:

36. V PROIZVODNJI KLORA IN LUGA

- delavcem na delovnih mestih po določbah akta o sistemizaciji
(piloti, potapljači, delavci, ki se ukvarjajo z deaktiviranjem
eksplozivnih sredstev).

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:
- poslovodja v elektrolizi klora;
- operater pri celicah;
- operater pri pripravi elektrolita;
- dela na vzdrževanju strojev in naprav v proizvodnji klora;
- opravila delavcev pri tekočem kloru;
- opravila pomožnega delavca v proizvodnji klora;
- opravila pri sintezi klorovodikove kisline;
- dela pri proizvodnji natrijevega hipoklorita.

40. V ZAVODIH ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH
SANKCIJ
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 16 mesecev
zavarovanja vsem delavcem na področju izvrševanja kazenskih
sankcij, ki neposredno delajo z obsojenci.
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- vojakov, podčastnikov in častnikov, pod pogojem, da so ta
operativna dela, določena s formacijo.

41. NA PODROČJU OBRAMBE IN ZAŠČITE
Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 15 mesecev
zavarovanja na delovnih mestih:

43. V OBVEŠČEVALNO -VARNOSTNI AGENCIJI

- delavcev v upravnih organih, pristojnih za obrambne zadeve ter
v teritorialni obrambi, ki jih določi Vlada Republike Slovenije na
predlog predstojnika republiškega upravnega organa, pristojnega
za obrambne zadeve,

Vsakih 12 mesecev dejanskega dela se šteje za 16 mesecev
zavarovanja pooblaščenim delavcem slovenske varnostnoobveščevalne agencije.

'Razlika med pravico do štetja zavarovalne dobe s povećanjem in
dodatnim zavarovanjem, ki udeležencu zagotavlja enak obseg dodatnih
pravic, je predvsem v finančnih učinkih. To prikazujemo na primeru policista,
ki se mu po sedanjih predpisih šteje 12 mesecev dejanskega dela za 16
mesecev zavarovanja. Zaradi le banefikacije doseže 40 let zavarovalne
dobe že s 30 leti dejanskega dela. Hkrati se mu za desel let zniža
starostna meja za uveljavitev pravice do starostne pokojnine. Zaradi
benefikacije se mu pokojnina za 30 let dejanskega dela odmeri v višini 85
% pokojninske osnove, ki je določena za zavarovance s polno pokojninsko
dobo. Zavarovanec, ki ima poprečno čisto plačo 100.000 SIT in je celotno
delovno dobo prebil na takšnem delovnem mestu ima zaradi benefikacije
naslednje materialne ugodnosti:
- pokojnino uživa 10 let dlje kot, če bi se upokojil le na podlagi dejanskega
štetja zavarovalne dobe - torej prejme 106 dodatnih mesečnih obrokov
pokojnine po 70.000 SIT - skupno 7,420.000 SIT (upoštevana je
statistična verjetnost, da bo v tem obdobju umrl, zato obrokov ni 120);
- njegova pokojnina za 30 let dejanskega dela se rjamesto v višini 65 %
odmeri v višini 85 % pokojninske osnove - to predstavlja po 17.320 SIT
povečanja na mesec oziroma skupaj po tej osnovi še 4,780.320 SIT.
Skupen učinek benefikacije zavarovalne dobe bi torej za navedenega
zavarovanca dosegel 12,200.320 SIT.
Delodajalec mora zato, da se navedenemu zavarovancu 12 mesecev
zavarovalne dobe šteje za 16 mesecev zavarovanja, vsak mesec prispevati
po 8,4 % njegove bruto plače, oziroma po 11.372 SIT na mesec. V 360
mesecih zavarovančevega dejanskega dela mora delodajalec na ta račun
izplačati skupno 4,912.186 SIT prispevkov za štetje zavarovalne dobe s
povečanjem.
Razlika med skupnim zneskom vplačanih prispevkov in skupnim zneskom
dodatnih pravic navedenega zavarovanca gre na račun ostalih zavarovancev,
ki nimajo pravice do štetja zavarovalne dobe s povečanjem. V tem je bistvo
privilegija približno 5 % vseh zavarovancev, ki imajo pravico do štetja
zavarovalne dobe s povečanjem. Če bi hoteli odpraviti to nesorazmerje, bi
morali pri določitvi stopnje prispevkov za štetje zavarovalne dobe s
povečanjem poleg povečanja pokojnine zaradi upoštevanja dodatno prištete
pokojninske dobe upoštevati tudi dejstvo, da se zavarovanci zaradi
benefikacije upokojijo prej in zato dobijo več obrokov pokojnine kot, če bi
ostali v zavarovanju do izpolnitve pogojev po splošnih predpisih.
Za istega zavarovanca navajamo finančne učinke dodatnega pokojninskega
zavarovanja ob predpostavki, da bi zanj delodajalec plačeval enake mesečne
prispevke in bi zavarovanec pridobil enake pravice kot, če bi bil v enakem

obdobju upravičen do štetja zavarovalne dobe s povečanjem.
Če bi delodajalec za istega zavarovanca 30 let plačeval prispevke
v enaki višini, torej po 6.822 SIT mesečno bi po realni 6%
obrestni meri imel na koncu tega obdobja na računu približno 11
milijonov SIT. Znesek je izračunan po obrazcu za mesečno nalaganje
zgoraj navedenega zneska, ki se glasi:
K = [ a (1 + p) + a ](1 +p) + ...= aii-tP^likjer je a zgoraj omenjeni mesečni obrok in p konformna obrestna
mera
p=VfČ6- =0,0048...
V primerjavi z učinki beneficiranja zavarovalne dobe so finančni
učinki dodatnega zavrovanja bistveno bolj ugodni. Skupna sredstva,
ki se zberejo za oba zavarovanca sicer Izgledajo zelo podobna:
- benefikacija da zavarovancu s poprečno čisto plačo 100.000
SIT dodatne pravice v skupnem znesku 12 milijonov SIT;
- dodatno zavarovanje, za katero se plačujejo enaki prispevki
skozi enako obdobje 30 let pa daje udeležencu ob koncu tega
obdobje kapital, ki znaša 11 milijonov SIT.
Dejanske razlike pa so dokaj velike.
Pomembno je predvsem to, da ima udeleženec dodatnega
zavarovanja navedeni znesek ob zaključku aktivnega zavarovanja
že na svojem računu kot lastno glavnico ali kapital. Pri običajni
obrestni meri, ki v drugih državah praviloma znaša najmanj 6 %
letno, bi mu toliko, kot znašajo pravice, ki jih za enake prispevke
pridobi zavarovanec z beneficirano pokojninsko dobo, prinesle
samo obresti od navedene glavnice.
Zavarovanec, ki se mu je zavarovalna doba štela s povečanim
trajanjem, in je tekom svoje dejanske zavarovalne dobe prispeval
ravno tolikšen skupni znesek, v trenutku , ko se upokoji, nima pri
zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje svojega računa,
pač pa le zagotovilo, da mu bo zavod izplačeval pokojnino iz
sredstev, ki jih bodo sproti plačevali še aktivni zavarovanci. Hkrati
imajo drugi zavarovanci občutek, da je njegova benefikacija privilegij,
ki gre skoraj v celoti v njihovo breme.

36

